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... < 2M ·· ANNAES DA c.u,úiti 

o enorme pr(ljuizo causado · a o Tllooouro ll>•?:ldta cr,~cedNos pnt.zos a ABATIMO:N~·n. ~~ 
em beneficio do Ilanco, » « conviudo nota.1• j uros,,. ···> 
d~s,!o logo que em seus C..'\lculo.s o Sr. Mi- Fui to 0 a.ccot·do em JS ae maio 0 aba.tirn,1nto 
111~tro a cu como pa.goos a vista. ·o~ 50.000 :000$, de juros 1·eduzio-os n 7.ero. 
qua.mlo o lhnco so pagou met;.<tdo, ficando a Do mcxlo qnc 0 Banco ua. Republica. foi gr•n. 
outm metade a prazo de um c dons annos ti.fic.<do nesse uccordo nas SC"Ilintes C'lil<l'l· sem .i uros». .. o 

ções: Ficou com o direito de pagar 94- mil e 
O articu1istll. et•rou. não esteve com a. ver- tantos contos, quantia a que se reduziu r. (ti. 

dade, qutlnrlo para resb])elecel-a, inslnún : vida de 194 mil contos em nrn longo pn!:1 

«D.urrmttJ o'intan·eqno lofanoet Victorino» do. sem ,Í!WOS . • ·. . 
qm..t· o ~r . . Mn~tinho mnqna 1,cw s f uit ..• 0 . E,de qu~ t~m~n;lO .e c~se ~lresente qu~ ~011· 
sr. Murtrnho f:1z1a jla:rte t!~ssc Governo como srst •.. na 1!Jspensn. h C JUros, c.t' urn.t cl1.vrd,, 11<! 
Ministt·o 1)a, tndnstria: 0 J\!í uistro da 1~,\- 9! mll cautos, e~ 20 .~nnos . VMMS vor. 
z,;nda , que · durante 0 intel'regno Ma nocil ~cln.nsuhtO•.~? Ctta,lo nccor do do lil !lo 
Victqt•ino. sullscrevcu os dccJ'etos, n.utlwi- ma.Jo de 1891• drz · 
Z!\1\do o Governo a fa:1.er n l iquidaçã o do de- ~os saldos IJ!lC o Banco fiCtl'l' de-
bito dos bancos pa t",\ com o Tl!esouro como . venrlo, .depois de d.eclu::ido! todos o 
h'llllll'a o articttlisla, niio .e ra. o Dr. JoJquim v t lorcs · desct'iptoi · e apuraflos neste 
Murtit'ho. mllS sim o Dr. Uer·nnrdino de accorct o, scr liO pagos SEM JUROS NO l' R.u.o 
Campos. . DE 20 ANNO~, medictnte as srJguinl.:s 

· Por tanto, si nccnsação hn. nisso, ella re- a.morti.::a;:ües : 2 ' I• ao am~.o no p1·i. 
ffor.te meonos sobt·e o nclual Mlni~t1 ·o da Fa- meiro quinq·ue>lnio; 4 •j, ao mmo nn 
zenda, ilo que sob1•0 o Dr. Bet·nal'dino de se.r;unrlo ; 6 •;. ao a1tno no terceiro c 
Cam}'loS, pois o DL'. Murtinho nii.o estava a 8·•;. ao amw no Hl/imo guinfjucnnio,, 

·tcst.\ dos negocios d:1. fazendn e sim o Dr. Ber- ora, 94.000:000$ no juro simples ele 6 'I• :w 
nardino lle Campos. nnno, o qne nã.o chega ft sar :propri~tmcnto 

«P1·omulgou-se (continua o n~ticulisto) a umo, taxa ele Shylocl<, o usur;.rio de ·VeMzil, I 
lei " · 4.27 de 9 dtJ cle:ombro de 1896, guc renderia ao fim de 20 anuas n importl\tlcio. do 
c~?.ln: oHtras medútas de onlcm {lll.n.rJ.ceiro, clev; :wx5.G40:000$=ll2. .P(.ll1:000$, qttn.nti:t tle que . 
ao Governo ~\ faculdade do entl'ar em accordCI ficou alliviado o Banco. calculada em condiçõllS 
com os bancos, nas condições estipuladas no tão r:wot·aveis que díflicilrnentB S<\ encont.l':\· 
n.rt. :l".» Ih um equil·oco ela parte do arti- ria quem no commercio. ainda de ])D.i p:\ra 
culish1 quando cllz que () ffi axeoucão dessa Lei Ji.Jhll, quizesse ü•zel.-o, tal ssl'ia. o ,illl'o sim· 
e dn de n. l ·S3 C, de 2-'3 rl.e ~;Ctambro U.e 1893, ples de O •;,, ao anno em 20 C~llltos, em lipoa~ , 
al'l. 10 autorí~OU·~e: clí.<poasa de j u1·os, pois em qua dinheiro n 12 "/o é um gt•ande nclratlfl." 
nlí.o é esse e sim o Mt. 17, que o.nt.ortza a Poder-se-hia. diz~r. si esse p:J.go.mcmto ll\~sG 
~oncossiio de prazos, mas 11iio dispam•a. de e1l'ectuado á vista. e om umll. prestaçií.o que li 
Juro;: como si se houvesse descontado umo. l o t.~ra 

de 200. 800:000.'$ a taxa. •Je G "/. e exiKi v oi em 
«Em execuç~ã.o desso lei c da rle n. 183 O, 20 annos ; ou 11am ompreg:tt• a ct'l't.luon.lin

c7e 23 de setemln·o ele 1893 ar t. JO quo auto- gna.gem em quo se tem apreciarlo a recent6 
rir.nr.\m a concessiio de prazo c di,pen.<~c de liquidação do dividas par;~ com o Thesom'O 
Jv. ros, c basearlo no pa.re<:er dolo comm í~sií.o de que o uovet•no teria. troca.do 206.800:0~ 110r 
corupelente.'J, instituída. pelo d<~cnrnento ZA08 9·1. 000:000$ p1gaveis não á vista, mns n:1s 
de 22 tle tlezembl'O de 1896, foi celcbrntlo o cond i<'ões acima descriptas. 
accor.do de 18 de mo.io de 1897, etc.» Por outro Jar1o, supposto que o bn.nco, 11iio 

Esta informação corresponde n :uma inv,1r- sendo corno não era ob~igado a paga1' no The· 
da<le; ::.lei citada. cogit:.:~ do a.ssllmpto, mas somo sinão quotas ',!e 2 "f, ou de 1.880:000$ 
não t!o :wt. 10 referido, por isso que esse 0 0 ·p<'r aono, no primeit'o 'Juioquennio, erupre
que autori.za a emissão do borws par1,1. D,uxilio gavn. a irnportancia que n~im ~e lbe deixou 
t.s industrias. · em mãos s~m juros e por 20 o.m~os, 13l!1pro· 

O artigo a. que se devia referir o articulista g:.va·U. emprestando-o. on collocanclo-a ao 
e em que poderia ser collocada. a questão, é 0 jura mn.is que modico de 6 "I• ao anuo, ter· 
que so retere a concesslto de prnzos e aos ~e-h in que \J4. 000:000.~ a O o /o ao anno, no fim 
juros das di vidas. do primeiro qllinquenuio : 

Vejamos essa lei: 
E' o a.rt. 17 U.a lei 186 C, tle 23 . de setem

bro de !893, que dá autorização t10 Governo, 
que assim dispõe: «Pcwa· &igv.idação dos <le
{;itos dos ba.n.cos ao ;J'fresot~ro iY<<c.iona~ ser· 

Teriam rendido ao banco . •• 
Abatenr'ló-sG a quo ta de 

arnorti:ação de 2 "/• no 
t\t1110 , vx '~"' ' .... ~ .. "' .. '4 . 

28.200:000$000 

9 .400: OOQ$000 
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~ ... --
r:c~tnrh:, ::1,0 lmnco, liquido, 

depPis de pl:\ga a amorti-
í\~ção, a quantia......... 18.80_0:000$000 

q11c sommad~s n, 94. 000:000~~ 
o postos a Jlli'OS na mesma 
t;txrtdariam 84.000:0QO$+ 
!8.800:000$=112.800:000$. 
Juros no fim de segundo 
q ninquenio.. • • • . . . . . . . . . 3:-3.840: 000~~000 

Abnt.enclo-se a q u o t ::~, de 
amortização· 4- 0 /o sobre 
04.000:000$ cru 5 annos.. 18.800:000.~000 

Restaria ·ao Banco, liquido 
desse pagamento .•....• ·. 15.0·10:000$000 

Semelhantemente, no fim 
do terceiro quinquennio, 
112.800:000$000, mais 
!:3.040:000$ dariam o 1i ~ 
quiclo de................ 10.152:000$000 

E no fim do quarto qnin-
q uennio.;. . • • • • • . • • • . . . . 3. 797:600$000 

resultando ter o banco sol virlo a sua di vida. 
com os juros da. quantia pt'imitiva, e apurando 
oJn tacs condiç;ões 141.788:000$. Dir-sc-á. 
que ha em semelhante calculo tt fantasia. 
'tue está em suppor--sn que o Ba.nco ainda. 
mesmo exonerado tle cerca de 100.000:000$ 
dtt sw.t divida pn.ra com o Thesouro, dispuzosse 
daqnella quantia do 9!.000:000$ para pôl-a a 
romler. 

Ainda assim bastará recor·tlar que DS Caixas 
Eeonornicas pagam em contn. corrente do 
1novimento, nos Es1ados 5 "/o capitulíza.clos 
:;'1me~tralrnento, será. demasia suppol' que o 
Httuco dispuzesse ao monos de 30.000:000$ 
]l!l.l':L mnprostar capitalisando annualtnente a 
1:~ ''/, ~ Aind~~ assim o sou lucro liquido, 

I 
depois cl~ paga todct a stw clivirla ao Thesou!'o, 
Sel'iil, de Cúi'CU. de 73.000:000$000. 

, Outro capitulo <le uccusação é o seguinte : 
. t< Foi o Gover•no act,ual c1uem dispensou . o 

ll;tnco UiL llepublicn. do onus de empregar 
llenLr·o de lO annos 25.000:000$ em Iettras 
hypothecarias emittidu.s em auxilio ó. la
voura.» 

E' o que diz o artigo em questílo, aggrn.
v;mdo a má fé c1ue o anima nos seguintes 
te1·mos: 

«Pela clausula I 0" do accordo o Banco 
ohrig;~-se a emp1·egar dar.tro r.lo p1·azo do 10 
anrws, t.'t zw1·tir do (lüt jb;ado pel11 J11inislro 
d(t Fazenda c~ sonmw etc 2 5. 000: 000 a 1·aztío 
de 2.500:00J$1JOI' ttnno,no 111'inimo,.em leUnr,s 
ltypolhecwr'ias ele av.:JJilios a la·voura.» · 

V(•jamos se es![t é a v-eec!a.tle. 
Se.:.:undo esta a.tllt·ma.1;:fío, o B(Luco da Ito

jlublica estava obl·ig<tdo a. emprugar dentro 
de 10 annos,25.000:000,$ em lettra::>.hypothe
ca.rüts emittido.~ em auxilio á. ltwoura. 

Que dizia a clausula 10:1. elo accordo de 18 
de maio flUe entende com esta parte dtt 
qw:stão 1 

O articulistD. :parou-nestas palavras- em 
auxilio ci lavow·a. _-.; 

Mas, se11lwres, a clausula não ê isto; a clau
sula tem um «C,!UE», restdctivo, que morlifica 
profundam,ente a questão e que lira por com
plo.to essa cul:pr~ a que, insidioso, se refere o 
articulista..'· 

A clausulo, diz o seguinte : « O Bancoobri
ga-so a empregar dentro do prazo de lO 
annos a somma de 25.000:000$ a razão de 
2.500:000$ por anuo, no minimo, em lettras 
llypothecarias de auxilio á làvoura, (atá aqui 
o artigo. que mais m7o di.:..) 

«que (continua :1 clo,usula citada) forem 
emitticlas depois desta data 110r instituições ele 
c1·eclito ctt}as sedes s{{hrn na Capital Federal 
ou nos Estados do Rio Gr-ande do Snl, S. Pa,ulo, 
Rio de Janeiro,Minas <Joeraes, Bithia, Pernam
buco e Pará, quando estes titulas tenham a 
garanti~t elo govm·no da Unia:o ot' destes Es
tados ott obtenham, cot(tçc7o 1·ee~l no mercado.» 

Seguem-se outras clmBulas üxplicatívas. 

Vecm os Srs. Deputados que ha uma seri.o 
de condiçõGs impostas. 

O arLitmlista omittiu a parte capital da 
primeirt"L clausuh e di versas outras. 

0 Sa. FAUSTO CAU.DOSO- Mas, isto altera~ 
0 Sn. BARBOSA LDU.- Altet'U funtlt~me.n-

talmente. 
A obrigação e condiciortal. 
0 Sn. FAUSTO CARDOSO clà outro aparte. 
0 Sn. BAH.BüSA. LIMA- Perdão; OStít se 

aceusando o Governo, por não tol-a exercido ; 
mas, pnra que isso se verificasse era preciso 
quo aquellas condições fossem satisü.Jitas. 

:::~ate V. Ex, era um n.uxilio cle:25.000:000$ 
em lettras hypothecarias, que deveriam ser 
emittida.3 :por instituições de creuito, em 
diversos Estados, q11a_nr.lo esses tiittlos tivessem 
g;trantia do Governo dn, Urüã.o, ou do governo 
dos Estados, etc. 

Pergunta-se, n;:t sitUi.Lr~ão em que nos 
encontra vamos, quando vota vamos esta a.uto· 
rização, pergurtta.-r-:e~nós, Governo da, União, 
poderíamos. g-arantir juros t"L css1.1.s lettras 
llypothecarias ~ 

A rtossa situação nos permittia, primeiro 1 
Segundo, quando pormittisse nós o devoriamo::> 
fítZ<H'? 

Como, pois, rosponsabilizn.r o Govemo ·~ 
O Stt. FAUS'l'u CAtwoso- Eu nfío deC.mc.lo 

o articulista. -
0 SH.. BARBOSA LI .MA- Vê-se, portanto, 

quo é, to.l qual cst<L u.hí trunct~lh'\.a clausuln, 
UtJJ<:~ accusação de m<i, fé. 
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Porque e que publicou só a primeiJ•a ]):\rte 
e não publicou :t segUJvla 1· 

I:la mais : · 

<<Foi o Go-ve~~M ac!uat q~t-Jm., sem. autol'i~ 

como nós !JUet'iiímos, mas que tinh<l. de ~er 
teif.o como o con.iqncto des~as condições pre; 
existente:; permiLtiam. 

Isto é um estndo realmente pcno.~ issimo 
mas ]Josto nestes tf.rm os não l 1a reme~io' 
sinão Ir par;;l rJe:1.nte. · , 

0 SR. I"A t;S:f'J CARDCSO dá tl lj] apai'tG. 

-<- za.ç!!o. lcgu.l, fli:;pc~18CM o banca llypolher;an'a 
+do r;n us dt: elnptega.r a St{a . ctit~ida de 
40.00J:OOO$ e>•J.eln)Jre•tinws â lavn;r:t, neco.,. 
sil"ada rle capitae~ a juro; rnocUr.!Os c r.títnrt·i-
.zações lentas ,l> • O SR. BARC·)SA LB:A-cA cutr'l. manifes\o-

9ãO d~ m:i. r;) no. :1ccusação, .entre ruuita,s · 
Qua ó que pHl'eee 1 Que li:\\ria um banco pa.1':c dar an1n. illéa do prejuízo ou e o The: 

o1n•igaüo Lt, .D.UZ.ilin.r dc!.aa hFWBie <"i. lavoura C SÓUl'O tr:VG Cúlll Gt=:ti:J.. O!t8l'aÇãO, Ó êsta. : Q ·· t~fll· 
q.\.e o Gov.e!'no accual disp~nson-o desse culo c feito aqui em Hmn. l11l'ClLt publica.}), 
onus. cornputanuo-w a a1.üori1.ação de ·2, 4, G ~ 

TamlJem não. é vordade. . 8 <·f, nos quatt•o· qníuquQnnio s, n:\o sobte D! 
O accordo !:wrad.o ua Co:ttenr:\oio em ll tl!l 9l .OüO:OOO$. mas sobr0 oa !S(). OOO : 000:) em 

janeiYó de ltl9S, entrD o repl'Gsentante th , que sommaram a.-; tres carte:r.•s- o. elo B"uc·J 
l'azenda.e o rclH'eseutanto <],~ J3unco Hypothe- 'l d:d~opublira de GG OOO:Ooo:;; 11 do 40.000 :00I..i$ 
carw, diz o segumt0: rlo li.'lnC·J HypotllO·::»t':o e 11 de •W.OOO:Oc•IJ5 

11 D 1 · · 10 T' 'lle ba;ws . 
. _«J 1 • urm_~ e úS pn~twtrD~ · _ anY,o.~ 0 )an,:l) Qu.J~' dizer a cb.llSU!U 10~ \lo acco1.'do feit·) 
~:~~ sera ~b?~tgad~,. (~~P'"?:luç''-0 a!.qJ:·~.;)za, ... ~H·:~ r (!e pdo ~r. Bcl'liilrdieo·tlo Ct=unpos Hm.JYlavt), f)H:J 

J·'· os, qt,e' .~ C(~r.n .ae,-~, ' .. B~ t~~ 1~ .;.-~}.:' 10 eo: e.ltc p~\g'i.Hn~nt•J du;s '.).1.000:000$ !os~e fBita 
dca~te o ba11co co~Jí,CfLia a r;:,nm t ... d~~ o se~ .. por P!'a.zosa.. juro.-:.; de :l · G 0 ~ ~· ; tl . c ~tlc itln.do.:;. 
cleb:~o para com o 11w.:Mttn·a; v) (l~sa an~-<Wt~ - p,:is bem

1 
a árticuUst.1.L;:\!culon, 2 ,-[

1 
6 nS ··;jt 

ll<t:-M cf(cccv.ar-se-~~. pel~ fo:·m:~ s,e[;lL~>lle_' n&o sob.1o n•l.OOO;OOO$, IIIUS solJro 186. 000:000.~ 
rec-oU.eru o B,tnco t~nAH!.t .,,lO_~ tlv _;t.J Tl.e..~ou1 o P!U'I\. quo 4~ P:u·n nv ... 1lu:nn.1~ o. cithJ. final c 
20 "/o da quoll< rla al;wrll:.·.t ç,,a ~IH recebe>' ,"(.;Jn0Í<J esl,•lJ ·lee!lr l\ d\ llilrcn''lJ. e l)tre os 
das "~'~'"a·•·•~s .''."~ .. ~~··te";' '" hvpothoç~nas 2"0 ~~,l1.00'J:(J00$c"pitalizadono lnestntlrnente c os 
thc~f0''·~"!. tut>•'~"','/as,-~r_c. .. ._ -". . ','5. 000;000.$ :'J vistn o25 OOO)OOO.$em quatl'o 

E ) A ~·npor/thtr;Ul (l• .;'} m,u>tlt;aço,~~\ ex- 1ettras ~C:tnt'S tracs (·J c~tabnleeer a r; n·,~renç:.t. 
capto os "t)t.~'e pa1· c~ato sup;'U.B:lcnetonu.do: b~m F'lC!t :~·;.;im 11111 1lesto mnito (l'ra.J.l lorquv 
co~o a. .Po.rtu, do~.JUl'o; tb _tre~,?or.(,ento que ell~ exa;~cm o dimimwndo, ~mt,'lllt~han, lo 
peltencJ,t ~o Th~.ouro rJ o~ tt-. mo.,r\os com- 0 dlr>tii'Hf:.lar por<ji><J cf\l···nl<t . por muito 

. pronm,o~ '\nteJ'loros ( 4 ' G í " cla.u~ nlas do f,~,0 .,' 0' juro' d<l il ;,, ·]",~' :>. 5o 000 · 000~ c 
t~tlllO u~) Te~): ttl'a•;to. d~ :~ Lle ~4fOStO du l S~'J-t H rl cpu)~ r:o11nO u. d ur~ ... ~\~l~~··· \, ~ Jlr~~~ Hl ,; itLJ it•nrídc~ 
2• do tio •li 1lc outu~•ro l O l8go l. que o Batlco aciw. qnn "·'t" :, ,111,J ,ú 0 to.m~tn llO 1to prc· 
?'r:cebc.l· rios t~ll.t;'U(H'Ws .... da."l~ C•! l"!tnnl5' fJ•' ~ tl!-c juizu qm~ O ~l~. :Minist-L'tl da Fa~ourfa fn fliain 
)Ol·cm~ t)'~ou1:f!!ttr./ {f s si.lru'> cmpre!!!ld!~·~ e1~ Orn - ·ao TiüJSmtl\J P'cJerar. ti 

p;·esltmos " l<~ ~ow·a com '' f•scccu~a~·«< do l\.() pt1;:so ,11u 0 illw;tN nopu\~do P•'r 
Gouorn~ ». So,·gípe ~d~~ que fi :111LO l'i~.n~·r<o ll1gisl~ t.\ v~ 
. Ora. i ~to foi feito ú!lll 8\)3 e o prazo He até mawl:.va liquiúur as tliv bl "-S !los b:m<'u> 
1908; ll. pal'tit· desso. u&ta G quo or·a exig-ível e1n dinheiro iL vi~tc:, o m'l icJIIisla entende 
esta ~on à lção . com essa quadro rtuo o.s tres divi:.tas: 

Como, portanto, :~cctWlr o Govem~ ue ter 66.000:000$ + 80 .000 : 000~ + 'iO. OOO ,OO<l$ 
agora. em 1900, dous nnnos depoi:J ü~ da. ta =lRG.üOO:OOO~ deviam set' sujeitas :to rc· 
em que foi l~tvr<vlo e;;se termo, proe~:Jill.o de gimen dil. pr·imeim, s.;gundo a, chruôula. ]0' 

,., 'fúrma a não a.perta.r GIDfim, estas ba.)l.cos p·.mJ. tlo a.ccordo tle 1897 ; t anto assim, ([Ull ns 
.realizarem tal auxilio~ · 1eputu, de vendo se1~ [mgas por· quot(LS elo 

' .. : À. ticcusavão, GOl SU[Qní<l,, e esb.: a, 1avour·n amor~lzac;ão de 2 ujVl 11. (I " J I G 0/ o.J o ~ 'Jf~, SUC· 
precisa (te a.uxilios o havia um lJ:w co CJU•3 cossiV<\Inente, ma; ao meEmo Gernpo wlouln 
tinha obrigaçlo de Jlre:;tD.r·lltr, estei auxi~Ics; jm·os de 6 'f , so(;;·a e.<sas qv.olas, qu(l.Dt!o 
pois bem, o Govemo fnz urn uceorrio no ':•.qnlla]dmeira divirJa. (J l18 •e m((námh <·enit 
oual pD.r"- cnmulo de toda.~ as conooas\lc~ de I!IJ" ntTo VMCC jt<ro.1 Jlelo proprio :\ccor!lo 
êhegou a disp'ensar o banco •.leste auxilio ... ciü~do! 
hvpottJetico . · Hso ó rr·alroenle ài,:cutit• com fctulasias, 

·Está ~e vendo f/110 eslao eonce>sõe~ n~.o Bil.n mas n~o com os termo,, do contracto e d~t 
taes umn tamo.ubas. . h• i. j!IJIHlo de parte os domcnto~ J'e<tes <ht 

Is to ra.z IJJJ.rt;J de um pla n<J comp!icacllss\ino <l'te iillio. 
em qU•) ~gt''"" tuüoeombi!'l>lAo.o que tol'llaY<J. - O!li:l\J ponto, e alli a ac•ms::-.ç:to 6 l<\uto 
impossível a accoJ'Cio. qu3 :mtorizam•s !la tlo arlícu lista como llo homw}o Deputado , c 
legislt~tum pa~sada, er1ue n~o pocliaset' feito S. Ex. tii t'it se me engu11a, empre~tand.o ·lhe 
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ac~SC> opini!io que n&o emittiu, é er;te: quG Í Mas S.- }?:I) , nrt? aclut isso cli/lldl! E assim 
o Ministro recordando em um qU!I.dro, publi:- depois da liyJJatf•ese g"o (Oi 'llWlot; , tmns(o>'' 
cado na expo>lciLo de mo ti vos, .. o 1J. ue rende- mando a Ewcdo em "-"Jiota . • • ·. 
rjom 50.000:000$ no tlin de dezotto anuo~ a P or sua Yez o articulista a que me . t&uho 

_ju ros <.\é 7 1/2 '/• c.~P\la.1izaveis •. . (apar tes ) referido pon•!cra : · . . 
V .. Ex . acha que esw JUro 1\e 7 1/ 2 'I• é d<l «-Si a coa ta do j uros accumulados 
r.glotit . n , . • semeslra.lmeo te foõS<J feit"' pele. tax<\ . 

O Srt . i!At'ST~ CARDOso-Eu qtssc <J.lt G se de 8 "/., '.l ou 10 •(o ao aono, esoa GX· 
·transfoÀ·mava o Thesouro em .<\[?lOta. c~~so a favor <lo Tllesouro se êlevuri::l 

O SI<. BAUDOSA LBL~-Quo.ndo o Thesom•o a cifm muito mais avultada, .e para 
<mtra. e~1 contu. correut>} uo Baneo, de juros I . · calcuúw ]101· essas taxas mi&;raria a m8s· 
reei prOo.'03, esse ilinheiro cst il. ou não ren- m-e >'·.t:ãa IJU8 leoott o Mir~ist>·o a o. m\1 · 
dfm,lo um corto premio 1 Será isto ng·io- c:u lo.r pelo. taxa de 7 1/2;- faze•· can· 
tagem ~ 9 Thesnuro lí<t ele pagar pelas suas l<t rtllo só de chega•· como ele cu:~cder .» 
apol te~s Jlll'os .alo ~le our~, o qt1c muitas 

1 

Eóljnecem arnbos qn-3 não llavi:t mister nc
YU'I.<lS -~om a st.tonçao.c:.mblal. rltle t emo" ~o- ü)tuHn couti1 de chegar; pois não era, 0~1 
brecaH eg:!. oxttaor dJn,t,wrnent-;_ e~te pagt1.- •rr!!or, de. lSG.OOfJ:OOO$ u. somma dns t r·es ch' 
manto, e niio ha . de reeeber JUres ~lo aeu I v!d as assim liquid:vJas, por isso que a · do 
e;>.pttul sobpena de ser t:~lo·por agt'llal . •40.000:000$nomio~es do Ba.acv Hypothec~~
. o SR. F AVõTO CJA nnoso- Colloco a q:wstilo I rio e;;c:~~S!Imente chegt<ria '' 24 .000:000$, de
neste pon to: o Ministt-o rl.iz fJ.Ue recebeu este d •.1zidt\ "- impot·t~ncia. de cerca. de Hl.OOO:OOO$· 
üinlteiro o tit•a uma grand.e ·vant agocn ta nto iot3iJ•<tmentc dcsampat•at1os, e i\ doscobcrto, 
que, si o Thesouro o der 11 tt~ntos por cento segundo o propr lo l'ehltm•io des;e Banco cita
c~a l'[u:m~h\ sar-;~ a.puraLia em 18 <mnos : ·do e lirlo pelo illu;;t.re Deputad), o que 
i'to e um ca!cuto, um::~. id<ia. tle traus- t'e:lu~ <V~uella somnllt a 170.000:000$; c mais 
lol'rua.t• o Tltcsouro em um agiota; isto ~-. que essos 170.000:000~ niío e>'!l.rn extgiveis no 
em um bnnc:o quuotlo a fttnt:Ção do Estaclo e fim rlo 18 anr.1os sónwnto, sioão que a par te 
oul t'll ! res tante tlo Banco Hypot becario deveritl ser 

O S1: . il Al~OOS.\ LlM:A-A fnucçiio do 1!!~
l:L"lo nós jâ. t1. t.lcllui mos, tl!U out,•o discur&o, 
't\Uil no;; J>a.r~cC\1 ndop tal- n. o S1·. Miu islr?, 
lUas o Sr. ~tinistro ni.i.l) G.>lt\\'1\ funde~ndo um 
E;tatlo, esl;wa liquidando uma sitruw:Lo om 
~ 11 0 o E:;tndo so :wiltwa o em que eilo a cn· 
t;l>IILI'OU ll}li.H'i<'S illt Ínti\llllllltC lig;\UO ~~ esse 
t~ ; lub.o leoimento de OI 'C~ itv , pÕnco fnltslnl.io 
J>;l. l':l sot• <Jsto UO!I.l i'Oparliç,'(o pniJlica;ofiicinl . 

Moitn !li<: o ilh12 tt·e d\J[nttado: 
<s.J\trc' taoslrttr a. conoenicncia des~a tr~.uu. 

,,(.Çl1ú o s,.. Mít1i.stro , ~ ' ''" exp :1si~:((Q 1lo tn6tivos 
''lll'Osen ttlíla l<O 81·; l'l· ,:sidcnt e ela n~p"Uiic L, 
JKWa (Hn(lamentar o cl t:crcto que ct aucto,·i.:cu; 
rlisse; 

Si tomármos a. quantia. Jll'oposta 
50.000:000$ o a puzermos a j nros de 
7 l /2 • (., Cll.pitaliz<\<.los semoatmlrnon t~ 
durante 18 annos, teremos a quan lín 
dG 188. 157:261$155, isto e, mais 
z. 000:000$ que a. som ma. dos t r es de
bit os a. liq ttidar. » 

E' r.tn·iosíssinto e3.sa calculol (exclama o 
nobre rleputa.do.) 

OndtJ ~chal'i" S. Ex. ~n~em lho la>iwsse po>· 
laes jB1~os n quasr. lio. rec:ebicl<~, engeit•!ndo-se a 
C.\PIT.\LtSAL·OS $emesl>·«lmellte ~ pat!cnrto p·r:~a1· 
·' oopitat ~ j urCi$ icm. dif!icul<lades, tu.t:r.thema
!ictúmenlc, n t P.TJ()~ ou etwcas co.;·ta.o.:? . 

('.l);no .r;c o[JC J'a.ria esse 'IHitaore, rwiuc.ipal 
r.lanle noa >Mmantos orilicos po1· I{Ue d i'mauem 

- .. cl~ pt•bZü;o, pasm a {'orttmct particula1·? · · 

pag-a em !?J a>mos contado~ tle 1898, 011 
daqui :\ 23 ;>.Uno;;. 

O SH. F.,uSTo CA"ooso-Trausforma. assim 
o l~stado om agiota. 

O Sa. 8.\Ril\J.i .\ LIM.I.-Pm•mi tlo.·me V. Ex. 
qao JlOnba t\ quest:1o nos dovido~ tormo:~: 
quclll d i1. diuheil'o "jut·o~. ulío incide nesta 
incrcpoção elo ugiota, no Ean tido em quo 
V. E:c a. c.qtí~ cmprega.ndo. 

O Sn. L1.\\JSTO CAIWOoo Ji1 outro aplltte. 
O SI\ . Il.O..RllOS.\ .. LIMA-V. Ex . ncllo. im~ 

pt•.~sh·el que se capital.izo essa ímportancia a 
jm•os de 7 '/,'lo, do 6 em 8 mems, tnnto que 
rliz isto : o11de aclla>'ia S . Ji;x. gttcm l " e 
tomas1c, 1J01' tacs jur oJ, essa quantia? 

Qnem regpondo 6 o honrado Sr . Dr. Affonso 
Penna, fclzeudo calcnl<> a.nalogo, com .juros 
mniol'cs, no seu relatorio de lSOS . 

O sn. FAus·ro CAnuoso-0 qne t<Jnho eu 
com o Sr. Alfonso Peuna ~ . 

o sa. . BA R B DSA. LlltA. - Eu não estou 
pondo em confrou to· o. opinião do Sr . A.IIonso 
Penna com a do Sr. F::.usto Cardoso ; estou 
mostrando, com docu.mentn, quo isto ó UIUll 
causa que se faz no. pi'aÇ!l., o quo niío é uma 
ph•~nt>sia p t·ctcnder quo 50.(){)(): 000$ J.lOS
satn se L' em pt•e,;htdos nos~rlS condiçõ~s . 

o Stt . 11AUS1'•> CAttDO::ú - Ma.s o Ministt·o 
q"e !~z osso calculo Jbse quo 'l. ópoca era. 
clesgraçada, que nfl.o se pOlUte !azel', agora diz 
qae é tiio boa qnc se podia fazor , 
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o SP •• BARBOSA. LrM.\ - Vou responder a cios -da pt•a.ç.Í,não estou pbantasiando; mns no 
• V. Ex. '- contrario,qu e isto é umo. cousa. que ·se fu~. Ji\ · 

- o sa. F AU>'l'·l CARnoso _ Admiro qtie clle rocortlei que nas caixas cconomicas pagam-so 
ache o. praça. boa. e mil. <\O m~smo .tem130• com 5 •;, as quan~ias em contas correntes 

-. Vamos agot;1 ils contradi ~'ões que V. Ex . 
O SR. RARBOSA Lll\L\.- Irei dnqni lia pouco encontrou, confor me accentuo11 lla pouco, nus 

a esse ponto. D~pois do accordo de 18 do atfirmações do llom·ado Sr. Minist ro. 
maio ele 1897, dizia. o Sr. conselheiro A!Ionoo P~gina 1.~70, do discurso de V.Ex. (DictriD 
Ponnu, em seu relataria de ' 1898, ~t· pn.g. 12 do Cong,·esso): «i'hío sey,do di ffiâl (dizia o Mi· 
(1€) : nistro), sob;·eh <clo na cpoca. ~ct«al, r ea!i:al' 

<'!:Concedido, como foi , o prazo de 2.0 annc,s esStL operaÇito, de,;cmos cot~cluh· que o desconto 
pura pagamento d:.o .divida sem jur os e me- ti wmt1tjoso, f~e a opemçt<o constituo «ma ~e~·- · 
diante moclica amortiza~ã.o nos d ez primeiros dadeira antec•p?çúo de· pagamento sem pre· 
fiDllOS, fi cou o Banco perfei támeil.te liabllitado juis? algum par a o 'l'hcsow·o. » . 
a resgata-l-a, ~em forçar a. l iquidação do ~eu Diz V. Ex. :_ -«NQ emtanto_ é e]le m~
activo._ com effeito, durante os c inco aúnos ! D:IO quem, depms de acha r a stt uaça.o. pr_DPl· 
ole existencia. do Banco tem se lovado {t, conta cJa. para emprestar 50.000:000$, cap1tahzar 
de··novo fundo de , reserva · e õe lucros sus· semestr:1.lmente os jm•os e·.no 11m de 18 an nol 
pensos, depois ele pagas as despeza.s e di vi- liquidar ccim fa~ilid11de exll'ema 188_ !_llil o 
clentlos,a. avultada sommt\ de 17 . 540 :122-'!i. tan ~oscontos, dlZ no. mesma· expostçao ao . 
obtida · dos lucro3 uunuaes. A e~S.'\ somm<~ Sr. Pl'e.eiden te da Republica, pnr <1. most ra.r a. 
cumpre ainda jnnt.1.r a de 1.140:000$, ta.m- necessitla<!e de se l_iquidar quan to an tes com . 
lJI.'lll t irada dos lucros, que tem sino nunual· o ~anca ua R~pnbllot\ aqnelles deb1tos, o se-
monto npplicatla ao resg-a t,3 da aa tig;t emis- f; ll lll ~~: . . _ 
são do Ban~o do Brazil, etc . , etc. Est:t aqUI o penado q11e V. Ex . Jttlgtt Ulll<l, 

E' licito esperar q~ essas ctua$ ~e,·brú contradicção do Minis tr o : 
(17 .5•10: !22-'li + l.l40:000.<p = IS .680: 12~), « Si retlectirmos, p_orom, q;te :.t o~oca. do 
NO FlM DE 20 ;U~INOS, pr<&::o GOncedt<lo Jmra .)Rt- rlo pagamento do rlebtto do bonus so tem o 
gamemo dadwul·J,, PRODUZAM LUCROS CORRES· limite ex tremo rle 18 annos, <l isso sujeito 1\ 
PONDENTES Á lMPOR'rANCIA. DO DEBITO DO Jiquidaç.ões difficeis, demoradaS e inccrtllS 
BANCO AO TíiJ!;SOURO FEVF.R.AL.» como todo.sas liguirlações no momcntortct?Aal (o 

Qual era o debito do B11nco ~ 94.000:00<i$000. grypho ó rle V, Ex. ) tel'emos q11e con.~iil e-
0 que é que snppunkt possível essa ll())li'IHlo :ando esse p~gmr.on~o em _dut~S pt·o~ta~õcJ 

peesident.o do Banco? Que os HJ. OOIJ:OOO$ Jgttacstle 40.000:000.,, a fJI'IllHllr <\ 110 Jll !IZtl 
(nl'redonclando a somm.a do 18.680: 122$) no de nove e[.!, seg unda uo .18 o.uno.:;, póde-so 
fim de 20 nnnos prodtn issem importa.ncia a Cfir mar qne amúa ftgur:~.mo~ um,\ hypothese 
conespontlento tJ. esses 94.000:000$000. f,1voravel ao Govemo.» 

Fa.ç.amos o calculo: 1~. 000:_!)00$. o. 7 •;., v. Ex. , depois de r dproduzir ess:1. affir
p t·oduzem no. Oro Jesse. prar.o 7o.000:000$000. maçi\o do Ministro, concluo di1.eudo : N<1o 

. ~orta.nto, e pouco o ~.uro rle 7 "/., POI'QUCI a. se pUdi: comp?·e!.emler que o monumt<i actw•Z 
. diVld!\ é de 94.000:000$000 . seja bom par,, l'eaU:;açao da 6pe;·nçi'i•J sonlta,/a 

A 8 •j. p roduzem 9l .OOO: OOO:j;OOO. pelo.<;,· •. Ministro !la Fazendn . e m,; pamtwl 
. Vê-se , jKH:t...1-ut.o, que o ~reslde~llB _tlo Banco n egocio absol«lameatc idtmlic:o (ma ; cu con
JUiga. per fettamente _posstYe!, JUto;rn.mentc testo qtto seja identíco) rmtr.: o Bm1co e a 
normal, urna operaçao em :VIl'turlc d<t qual, 1'/w,iow·o, isto e preferir l iqt,it.lar· ,-cccbcmlo 
llO fim de 20 ann~s•. ll: quanlla tle 19.000:()(JO$, 60 ?llil conros a deix11l·os nos ba11cos pura •la· 
de que olle no. llllClO d1 spuuha, pudesse ser qui a 18 m~nos receber 186:000:000$ ? Como 

:_ . tra~sformada, _a taxa. de um pouco· mais ~e se pode compr·ehendm· iSso~ Como co,;tat· ma
: ··,8 •, .. , na qua.ntt~ de 9·1. 000: 000$, que deverm th.enia t icamente com. o ,·csultado de «?na ope· 
•' p~gll;l' ao Tl!csouro 1~0 fim desse fl l'liZO. 1•açao de 50 .000:000$, ·a iw·os .diJ 7 1/ 2 •/o 

Yo-oe, p01s, que ll<\0 ó uma cousa anor-m(l.l. para M fim de 18 mm os receber a qucmtia de 
E' o pr_o~lcma que consisto em dados. o capi· t89 .000:000$, e ao m e.mto tampo aconselhar 
ta l l OICt!ll , o prazo o a lmpor t:tnma final que se liquidem por 50 ,000:000$, 186 mit 
achar a t:'-xa... _ . , contas qL!C se dcvium receber depois do mesn~(l 

E o 9.ue e mars,o _Mli11Stro f~lla om 7 1/ 2 ~··e pm::.o, 18 annos, po,·que tat Ugv.idaç,ro seru~ 
a.~ ca.1_xas economtcus pagnm 5 "/. sobt•e as ditficit ~ · 
qmmh:.ts ern conta corrente·. E' w n enygm a que sô o Sr , ilfinistro da 

O SR. FAU~To CA.ttnoso <li um ;q•arto. l"azeltll~ tôdc e:~~·lic<~r . 
O Sn. BARHOSA LlMA.- Giloi e~te trocho do Eu uao ~cl}o msso cnygma nenh\tm. 

:rela tol'io do Banco •la J~epublica paro. mus· O SR. FAI.'STO CAI~ooso-Então V. Ex . me 
trar qu~ eu, nilo familiat·i~>l\lO com os nego· expliqu e . 
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o Sn. B ,\RBOS,\ L l MA- Talycz seja porque bancados. Isto se :vê do uma lla.s clausuln~ J 
andei ás voltas com alrnanalcs ·.de Jcmbr1.W· do proprio nccordo de maio de 1897." E' a 
ças, e decifrei um ou outro enygm~: este não clausula 16, que, diz: A ca1·teh·a de bonus entm 
me pareceu tãodifficil, ou t;~lv~z esteja eu 'la· desde j <i t m liquidaç.,o . E, logo na clausula. 
boraado na. mesma contradicçà.o do Sr, 'Mi- innnediata: Si tio fim de 15-annos, a partir .de 

· · uistr'O da 1-' az mda. · j amil·o de 1898, niJo hou1ler o Bane.; concluiào 
Mas contra.dicção não ba, porque, em sum- o resgate, se•·-Lhe-lw concedido u111 pra20 addi~ 

ma, em um caso é emprestar, e · em outl·o é cionat .decinco armos para a< LIQUlDAÇÃO'FlNAL 
cobrm·; com effeito, em ·um .c.1so refere-se o dest(t ca•·tei,.-a. 
Sr. ·Ministro á liquidação da. carteira. by· Do modo que, na linguagem official ante
potbeca.J'ia em· ·que estão empenhados os rior á. autriznção_ de qtte o Sr. Mur tiuho se 
80.000:000$ de bonus, H,quidação incontesta- serviu para fazer o accordo de 10 t.le ·março, 
velmente dJfflcil no momento aotual, e 6JU liquidar não é apur!lr _dinheiro d~de_ logo, 
·outro caso trata-se de collocar 50.000:000$ a. pois, começant.lo a liqUidação em Janeiro de 
7 1/2 oi. ca.pitalizat.lo~ · semestralmente, -ope- 1898, 15 annos depois. podia. nã.o estar te~- 
ração para a qual não ba. nenhuma.: difficul- ·minadA, pelo que .dão-se· lhe cmco annos mala 
dade, não faltando quem nã.o quizesse por para · ~ liqujdaç~o final. . 
esse preço morlico semelhante emprestimo, Aqm esta: sao ~s propr1a.s e:xpress1Ses .de 
nem sendo nenhum absurdo cqnjecturar que uin documento ofOCJal, t raduzmdo as relaçoes . 
tal quantia. riessas condicções pude&sO ~er em· éntre o Thesouro e o Banco. · . 
pregadi.\ com segurança para. reproduzir Não bastou dizor tirzui!faç<!o_; ~oi preciso 
daqui a 18 annos os 186.000:000$. mais faeels dizer-ee liquidaçao final, permltt llldo .• por· 
de liquidar do que o são agora os 186.000:000$ t9nto, que, entre e~ea Jíquidaçã_o final e o 
empenhados nos debltos dos baocos. inicio daquillo que se chama stmplesmente 

Va.mos a. outro ponto uo di~curso do nobre liquidação, hou vesse· um prazo durante o 
Deput.ado por Sergipe. qu:1l a liquidação se estaria fazendo·. Logo, a. 

s. Ex:. recorda os termos da autoriznçã.o liq_uidação nã.o slgnifican forçosamente paga· 
legislativa, a.nalysa.-os e em seguida. ex- mento em dinheiro á vista e todo no mesmo 
ela. ma: 4: F~z-se o acco,·do con.~o ante c~ essas dis· dia. e hora.. 
posiÇÕes d a lei; cumpriu-o o Sr. Minish·o d a Outro ponto : .V. Ex:. ·preoceupa·se muito 
Fa:;enda 1 Nêto. Liquidar e apurar em cUnhei· no seu discurso com 0 facto do accordo ter -se 
ro negocias depe11dcntcs do telll2'o. >> feito por intermedio do Banco da Republioa, 

Ori1, V. Ex. diz adea.nta que era permittillo fiea.ndo este subrogado nos dirc~to.~ ito The
o.cceitar, que conviria mesmo que o Governo som·o sobre o B<Lnco Hypotltcca.n o, scrn pra: 
tivesse a.cquiescido a uma. dns duas propostas cur(~ção, c insiste c~n YM'ios pontos <lo s_eu . 

· ~uo o Banco Hypothecario fez. Então é V. discurso neste concctto - sem pl·oct.waçuv. 
Ex. moomo quem admittc. que o Governo, Dc modo que-este 6 no discurso dc_Y. Ex,
armado com essa autoriz.'\Qão, sagundo a qual, um dos elementos para. mosk J.t' u. !llega.lt· 
un opinião de V. Ex., Ji~uidm· B $0 apurm· em dmlc .. . 
dinheiro, v. Ex. adm1tte que o Governo 0 Sit . FAu~1·o CARDoso-A immort~!ida.tlc. 
nessas condições pudesse ter acceitado uma 
elas yropostasdo nauco Hypoihecarioem que a O SR. BARBOSA Lli\IA- N1\o compn:~hondo. 
liquidação se faria a pra,;o de trcs annos, u. pro- · 0 Sn.. FAUiTO CA 1mo~o-·A procur;~~'1io nos 
posta importando em 43.000:000$, em quatro mostm a illogalülado o nos condnz <~ imma: 
presb.ções. (Diario do C<Jngresso, pag. 1.270. ) ra.Utlu.dc . 

O Srt. FAusro CAnÓoso...:.No mêu resumo o Sl\ . BARunsA LnrA-0 prositlcn tc. <lo 
f~lta uma. resposta que dei ao n.parte do Sr: Banco Hypothecario niio il'ia. assignur ll<J 
CJocinato Braga a. este respeJto. Formulei ContencioS:> termo de accot'do entre o Banco 
muitas bypotlieses. . da. Rcpublica., Banco Hypothcca r io e o Tlte· . 

o Sa. BA.RBOSA LIMA- v. Ex-, formulou aouro Nacional, devidamente rcprcsenta~os , 
as hypotheses dentro dos limites em que o si não tivesse poc).eres bastantes para Isso 
Governo podia. fazer a liquidação, sinão seria. como pl'csidentc do Banco, que em , nos t er· 
méra pban\asin. mos elos r espectivos estatutos. 

E' o que V. J<:x. encontra. em t0<\09 os ~c-
O SR. FAUSTO CARDoso-O oobre Deputado corclos feitos anteriormente . Aqm _está o 

verã. que eu clisse-admittido que o Governo accordo tle 11 do janeiro, o qual Joi nsSLg.nallo 
devesse fazer o acoordo a prazo, devia ac~ei· pelos presidentes de var ias bancos... _ 
t.'\t' de prefel'êOCil\ O. do Banco Hypothec&rJO . O SR. FAt' STO CARDOSO dá. um a.pa.rto. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Veja V. Elf, O que 
ora a. exprossão-liquidar-nns relações IJHe O Srt. DAnnoSA Lnu.:..Não vejo .. em que, · 
o !besouro. ro11.ntinba com os estabelecimentt's ah~•)!utamopto. 

Camara V. V 
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Pois, então, os dons t'JPt'<'.:>ol:in.ntesd.os dous O Sa. FA.USTO CARDOSO :-Isso não et•a mo· . 
csta.bolcc.imcnios, prcslclcnto do um lin.nco o tivo para. ser l iquidada.. 
pre~iticn tc de ontt•o, Yão conitm&<lmont!) as~i- o Srt. SÉRZBDELLo CoRRíi:t>. dá um aparte •. 
gn <~l' (a;;a i'/.e do S ;·. Pcwsto Cm·doso) um. C:Jll- O Sa. F:~USTo CARDO~o--Etn õircito Iüio S<.l 
t rac'•o, o <]nal, dcp;>is üc ost:dl>b, é Jid<J g ;~s -
~ignaflo como <1U:.1i<lHCl' procut·açfi.o ontt•e ou· procede assim . · 
rm·gtmto~ c out.•.n·;:;ad.os, c pli' tc1·em <>dtcvi~ O. SR. B.úwosA LIMA - PerdOe-me, meu 
tn<lo conJ<wmc a lei, niúJ :>t) C<tlo:> <JDJHo o l'ü- collf>g!l; em direito, com]Jetenci:t. não se pre. 
prcsent<~Jlte th FaZD1Yl<t <~-~-~i~n<tnJ, V. Kx; sume . Isto é uma, questão, permitta-me_ 
di ~ .... dizel·O, de G.ireito stt•icto. 
·. O SR . . F".u:s1'? CAt~L> 5:>o-Pul~i_. entil_J, J?ól..l'.=> Agora. ~Jl(ll'mltts.-ino que lhe diga. que n~o 
que o llL'C.~tdcn to do b(l.ilCO Hypothc~a.no t .J::bO. tem !'O.Z<~o. _quando d1z que o Governo deVIa 
assignar no Omtcnr.wso u m c:.>nti·:~eto r,~ru- ter ll(lniciacto.com cada um dos bancos deve-
1'Cn.tc :l.M gr<:.nÜ<B il~tcl'OS.~o~ thi•PH-'llM •JuO t!ores~ em sC.pa~:ad.o; · isso é uma· questão de .· 
l h'o COl!fi<Ham, Cl'<t _m_1stct· que ellc ~c t1Yc:;.~~ ioterpr etaç1io latissirua .da parte ele V. Ex., 
cntcnclJdo <:clm o ~flll t!'<Íl'll U.a. J.i'i\;,_cnil.<t c, ~~ pois. que o. lei na.ti<' effttmf\. de positivo nGsso 
ollfl ;tssi;.;nuu o;;oc t:ontrncto, .1mttH'cclmontr~ Gelltido, JlOtkndo o Governo liquidar com o 
cleyc cxb i;ir algum tloettmcnh) <t l'iW[lOtL> . b1111C6 A ou B c niio successhrr.munte com 
Ora, de.~dc 0_110 nil:u lm, c,. _;;i o ha HJi tbi.to A 0 B'. ' · 
atl-;ls cl<w eol'titJa~. sou1 o ca.J·;;ctm· ollkhl, o, 
por i~so, eu. tcnhÓ o. direito tle não acreJitar 
l;l<t )lloralíd~tde de ::teto de cp1e rcBultou r.. rc
cu~il. dt1 proposta. 

0 SR. BAR.D·JSA LIMA- Ptn'doe-me ; V •. E r.:. 
não me comprehcmde.. . nu;:;mo porque 
V. Ex. t.i•z um<~. velYh•ucira. confusão ; isto ú, 
cha.ma. um acc01·do-tle conlui , ,<.ID>de qiifl não 
é feito segnndo o modo pot• q uc V. E~. cn· 
tonde que devem :;er feito~ esst"s contra· 
ctos. 

V. Ex. ha do c<~ncordar qu6 , si buuve con
foroncia entt-e (> Ministro c1u. F11zenda e o Jll'e
sidente 1lo Br..nco Hy pothecario e rle:;sfk con
ferencia resultou o a.r:cordo fLnal, foi e~ te o 
objecto de umu ll ·?g'O<Jiaçã" qne o Ministro dn. 
Fazenda :;uumcttcu ao preshleute (lu. Repu
hlictL ; est-'!. a.chott-o em :de..- idos termos, ap· 
provou-o e o Ministro, MSim !Jabililado, :m
torizou o representante dn. l~a.zenôa l•'eder:tl 
a ln.vrm· os termo~-. rte 1LCeordo com o pn;si
dente do Banco Hypoth~ca.rin . 

0 SR. FAUSTO C.\RilOSO - N'<lo foi as~im; 
infelizmenta JJÔ.o pos~o intur!'omper V. Ex, 

0 Si1. . BAHDO~:\ LI;~IA - l~ui CSS3 O rtccordo 
. que V. Ex:. cham~ de - conluio; ú como 
t\quella. questão do c:J.S.YIYI:\ll l.o civil, tiío ,,\e
batida ncsk\ Casa, e que para uns e cu.samc1llo 

, . . e paro. outros n;ancebicz Oll coatu.IJJrnio . . 

. 'O S.R.. FAUSTO C.\ lto05o-Mal o 13iwco da 
·. Iy\publica. e o Hypothoco.do se juuhram 

· ··: para lesar o Thesouro. 
O Sn. BAHnosA LiiiLI.-V . . Ex. hlL da ver 

que niio pude clle/~ll.l' n tal couc!usiTo, e pol'
que ... 

O Sr. .. F,~u~To 0.\R.noso-Vi o re1at,,rio elo 
Banco Hypot.!Je..:.n•io ('l'!·occo•t ~e 11t1tito: fi]J!trtes 
<mt1·c os S!'s .. Nm~lo Carclcso c Sc;·;cdeU•J 
Corrêa.) 

O SH .. SEt~·GIWELr;) Ctm.l'~-\ - E em Hffit\ 
divido. tle muito:, :wuo~ . 

O St'l.. l<A1.)STO CARDOSo il:i. mn np;nte. • 

O SR. B.\RROSA. LBu - Perdôe-me; todos 
devemos admittir o 1wíterio dos directores 
desses est:~beler. i mcnlos, ptll'a nã:o acredita-r 
' l.le e!le.-; f:>ssem capa~es de crear uma si· 
tuação injuridica para os estabelecimentos 
quo dirigem. (Apw ·tes e'1tre os Srs . Scrze;l~llo 
Oon·Gil e Fausto 0-wdoso.) 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Comprcltenclo que 
bnsttw:t o !',teto de havet• um ministro assi
gnndo, pl!.rn. se prov;u· que havia um do
cumento oficial jurídico. c, embora s . E:l':. 
não SAja j l!rlsta., comtucJo ó bastante lido 
nes>ns questões. 

0 SR.. BUrJ:NO DE ANJJllA!JA.-E' Um di/.ellanli 
tle primeira ordem. (Apoiados .) 

0 SR. BARBOSA LlM.\- Vamos aos outros 
o.spGctos d:L q,ue.:;ti:o ; · mns ni\o ·lJosso }lroso· 
guir• nu. •liscu:;siío de umn qnesti'io tão com· 
plexa, sob esta. ll>rma de <fialogos; é impos
sivel que uos entendamos nestll. bo.lbm•dia. 

0 Stt. FAUSTO 0AlWOSO-N [ÍO O inturr·omperel 
IJl(l.iS. 

0 S!t. BARBOSA Lll\1A- Por OSS!l. fórma não 
chego no fim a que me destino e sou levado a 
abusa~: por longo tempo da beilevolencia de 
meus colle;::;;-s . 

BGm; viu a· camura as dive1•sas propostas 
ieitll.S tJ-~los bancos e a.mrma o nobre Deputado 
que, si o Governo t.i vesse a.cceitado as pro
posta~ Q.os lx\'lcos A o B, teria, sommo.udo-as. 
Mto um a.ccordo em con<\ições muito mais 
vantàjosas. 

O nobre Deputado n.:fl'it'mou que a pl'oposta. 
rio BMico Hypolheca.r·io era ma1s vnnta.jo&'t do 
que a do Banco da RBpnblica. e qüe, si o Go~ 
ve•·no tivesse feito a l íquidn.çilo com cada um 
<\(\~~ u ;\1\CQ':;, pul\:win. tor lllCl'a.tlo muitO mnis 
tlo <!llll l_ucrou c S<JIU t~r os Jll'ej uizo.s q ne 
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tove, ncceita.n.do ou entrando em ac0ordo com de :ichar qne o meio pelo qua.l o Sr. Ministro 
0 Banco ria Republica . da Fazen,la fez is to foi o accor(IO, em virtude 
w exacto.me1tte isso quo vreteudo mostrar do qual eritregou nas mãos do St• .. commen· 

ser um equivoco do nobre Ooputado, vor isso dador Modesto Leal, por esta. t t•ansacção, a 
que à as propc-st.<tS te i tas pelo ba.nco nenhum!!. ao;·to· t.le lodos os muLuarios do Banco Hypo-
dellas jnstillr.~ ns asserções <le S. J5oo.::. · thecat•io. · 

s. EL disse que o Banco da Republir,n. li~ lvhs, pergUtlto a V. Ex .,_ devedores hypo7 
qnidon com o Hypothecario a divhla do tltecario", presos a · um estabolecimento <le 
11).000 :01)0~ por :3.500$000. Ora, r:~rgunto a cred it o rea.l , paro. ficarem mais ou menos . 
s. Ex., conio se· cçmprehonde qtte esta dlviclilo, :Jpertados, na.> suas transacçõee, depende isto, 
que tinha o· valol' do ll .500 contos, vall'l~se · r.ii.o é, dos r cspecti vos contractos ~ 
logo depois sómcnte ·3.500, creio que ó a l~l'l1. pt'êci:;'o q<w o Miniatro da. l!'a.z;cnda. 
plu•ase tlc S. Ex. . tivc~se intervi.ado ~ 

O qna ficou no Banco d:~ Repuhlica. n%tét ln.!,~pendentomeu~e da in tervenção do Mi· 
li·)\tldaçiio de;, contas foj o direito ele. pa· ni~tt•o, o crerlm' hypothecar io nilo podia ter · 
aando essa <lívida, ser o prott~rido p::tra. li- promovido a excussftO <lo penhor, a execnçi'io 
qui;l~r todas os ~mtro! deblws, d~ moclo· qno •1o~se contre.cto ~ · 
ocollJilncto da Situaçao lhe pod.er·ta. dat· vaa- p,,ra qitc r.lle fizo3Se isto roi preciso a in-

l
t~geus taes que exjJiicasse~ essa diffeL'GilÇ!1 terl'tlnç!io .do .Ministro 'I . 
que vae de 11.400 :000$ a 3 .v00:000$000 • Ao contrario, a. int~rvençilo do Ministro foi, · 

Agora, tleixe·mo recordi:tr n;n exemplo, na opinião mesma de v. gx ,, .cm condiçõo.s 
como aquelles qua V. E:c costlunl·eit:.\t' com La.~s que f<tvor<~eeu esses estabelecimentos 
tanta frectuenci!\ , IJauca.l'ios. colloca.ndo·os na posição de melhor· 

Niío sei se serni fdiz corno V· -E~~· monte ro.voracerem, por Stt-'1. vez:. aos !ells mu: 
Imagine que V. :E:x. entr~ em uma. ICJja e tuc~rios . (ilb•ito bem ; apriatlos. ) 

pretende compl'a.r só urn ohlecto, discute com Si n. intct•vonção do Govet•no se t ivesse ve· 
' o loíist<t pat'O. a lcançar um llba.tírnento e. eu- l'ificatlo em condições tão seve ras que ainua 
; r.notra diill~uldades; nias, essas dillicuUad~s mais apertassem os bancos, então é que os 

diminuem e V. Ex . con$cgne ob~er esse bancos po·lel'inm c.:>. h ir sobre os mutuarios, 
objccto por menos, desde que o lojlst.o. pot'· para reh::worem ns importancias const ,\ntes 
coh~ que V. Ex. compra além daquclle, mai8 des~cs contrnctCJ~, o s~t· b l facto, tfll repar· 
trt•~ . quatro ou c inco objoclos. cnssão :\ttribuid:t á intervenção do Governo . 

Pol'quc so veri.llct P.Sto facto'! Polo calcUlo (t1poie<,los . ) 
que elle f~íl do qne, pela tCJinlida.•\e das t ranS· Ontt'O ponto da3 IICOUSUÇ.Õ0S do honrado 
nc~:Ves, esse abatimento ,\asapp::l.l'ece no preço Oepntauo e " que entendo com a. falta de 
uQs outros em conju neto. 1>eg istro dos 1locumentos relativos o. es~ 

o Srt. F.\USTO C.\l1DOF.v- N'ii.o e o r-aso. qll>:\Stiio no Trihun;~l do Conta.s. 
o SR. BAllliDSA Lr~n-tr.' 0 caso 0 tn•t to ê 0 rnf~li~mento S . Ex. não <lemonstrou essa 

, . sua pmposiçfi.o, n::io citou no seu diSCIH~So os 
car.o qull V. EJ,;:, nilo vó n~s propos.as tso- aJ•tigos 1ln lei,que rege 1n o Tribuno.! de Contas, 
Jn1h~. proposttts foi las J)elo H:Lnco tlo. Re- · · 1. d' d 
lmh\ica, ou Jli'D"Ostns !hitns -t\l'lo Banco Hy- nos qnncs meu 1o.rn esses •versos ocumentos, 

" 1 nii.o mo:strou de onde ó q n El derivava ~t obri
potlteca.l'io, nenhuma ll.'ilJJSar.~ão d~ fJO:t. ~e g•w:>o pam o Gove1·no de submetter n. r egls· 
pudesse chegar n. .osto. concl•t,<to 1.\e róis h•o ttl.os documentos. 
11.100:000,$ ceditlos pol' 3 .5)0 :O:J0$000. 
o S R, FAus·ro CARDoao d{t um ap::tr to. O S1t . FAUS"l'O C.\H.noso dâ. um ap:a.rta . 
Q SR.· B! • ."RBOU LIAÜ.- Qro,, vei:.mos este 0 SR. B.\llBOSA LIMA - V. Ex . !lisse pri· 

' rneiro, registro prévio. · . 
3Specto da questão. . Pclt\ lei nii.o bo. tal registro prévio . 

V. Ex. acha que o Sr . Mul'tinllo iotol'>'ciu v. Ji.!x:. acaba de se 1•eferir ao artigo ·que· 
dü•ecta.mente para. apertar a corda ·O.o pes- diz resrleiLo it recç,ita c deSi)GZa.. 
coço dos lavrtvlores; V. Ex. acha que o Mi- 6 1 d'd 
nistro não deveria te1' !oito· a~cordo ncnllnm. Mlls, a loi · não P :e 5'!r enten 1 a em um 
q,1e fuilitasse uma. situação mais dc~~trog:llla artigo uni co, E' os te ·um principio de di· 
desses estabelecimentos, nffirmancto que tsto 'rei to . 
trnz como cousequench\ tamhem .. e. rCJ·h tcção Aqui ~s!tt 0 que tli7. ::>.lei : 
n pnlso, t:Hl prod ucçã(J do cnfó. N o ca!o fl,, (ICh:d·<'-~ n triút .,l<l (tts· contas e 

E' umn dn~ atlir:naçiio~ (lO l!Onrn.d,, Depu- auMsquat· :locunto!\tüs <hs op~ra.ções para o.s 
t~uo que ~tbsol ubtmente n:i.'l comp:•ehentlo, qun.es <\ nec~~sa. :· in. :4 r,;;;ct'V<l :pnrn o seu bom 
esta. de que o Sr. :l.-Iinis tro t!n. r.·:wJtlda tinba exito) le_7atr,uJrúe <t;~:J•;ut ·•das, orctena'''' o 1'~· 
lnt.eryint\o directamcate p~ra r e õ.uzil' ' 'Ío- gisw.J simzl'e~ ; oo r:or.t1·ario, 1H<t>tdttr« 1·egis· 
1etltarne:1te o excesso lHt produoçii.o do ca:'é e tmt-ai so/1 tJl'Oiesto, (c!:;~ndo c:s tleviclas com-mu-
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t~ícações nos ~ermos do § 3·•, art. 2•• rlcsto. 
lei. 

A lei EStabelece que isto SC fa:-; p:tra O CO· 
nhemmento pm· pax·te do lrilmnal d<L legali
dade de ~nes documentos, d<t sn;~. conl\lrmi
dade com a:s disposições legaos. 

Assim é que o propl'io directol' do.'Tributl<\l 
de Contas lliZ na introducção ao sou l'elatorio 
pu_I.Jli~ada no Jonwl do Commercio, ,e que até 
hOJe,hudo o tempo normal dn.s· nossas sessões. 
não nos foi presente: · 

«·A despeito de est;1,r expressamente fir-
. mada .a competencia do.Tribunal de Contas 
~ara instituir exa.me sobre as operações rea
lJzadas pelo Governo, e apurar a confo?·mi
dnde das mesmas com lrS auto·ri::ações legisla

. tivas, assim como sobre todos os actos que 
entendem com a administração üscal e -pos
~3-m iofiuir na, situação da Fazenda Fe
<.e.'al, etc., etc.» 

O ;a, o que diz a autorização em questão? 
VeJamos: .,.. 

« E' o Go'iJerno atdorüado a liquidar os !le
bitos c'~ TODA ESPECIE a que os bancos estrfo 
obdgdcfc' para com. o Thesotwo PEr,A FÓRMA 
QUB JUlGAR MAIS CONVENIENTE aos interesses 
desle, submcttendo a clivida de bonU$ ào Banco 
da Republíca do Brazil ao regimen da dívida 
gt•·at do mesmo banco, cl e..,endo t~este caso 
fixar praw )lara a respectiva amortização ou 
Uquídal-a em dinhei?'O NAS CONDIÇÕES ACBL>I. 
INDICADAS.» . 

Diz essa. autorizaçiío:-«pela forma qw jtil· 
[) w mais conveniente nos intoresses !lo The
souro »; que julgar,. quem~ O TriiJUnal de 
Contas~ Não, o Ooverno, isto é o Presidente 
da. Republic.1. e o sen Ministro. 

Supponhf\I!IOS que o Governo estipulava 
essa liquidãt\â.O de contas, nos termos de um 
certo accordo e que o suumettia ao tribunal 
de Cont..1.s. O que e que o Tribunal rle Contas 
}loderia di:~;er? Qu!l não l~rn conveniente '?. 

Não; porque a lei diz« ... que o Governojut· 
gar mais conveniente ;,.. 

0 SR. FAtlSTO CARDOSO Llá Ull1 aparte. 
0 Sa. BARBOSA LIMA.- Isto não prova. 

consa alguma, porque, ainda quando este 
.. fosse da.quelles documentos que devessem ser 
· ' submetticlosa. registro, esses interesses, a que 

o nobre Deputado se refere, uão ficavam 
acautelados, porque o Oovcrno poderia man
dar registrar sob prottJsto. 

Em segundo Jogar, o proprio Tribunal ue 
Cont·.1s creou peht praxe que··tem adopta.•lo 
em relação a muitos outros actos <lo Governo 
não submettidos a registro, uma especie de 
1nterp1·eta.çiio, sínão autbenticu, pelo menos de 
grande significação juridica. e alcance po
l!tioo, 

Porque, como V. EX. sabe, até hojo G 
funding-loan não foi regish•ado ; o T!'ibun~ 
de Contas, que até hoje, seja dito Lle pas.,a. 
g-em. não nos mandou o rel1.torio que tinhao 
dever de no3 enviar nos primeiros d ias da 
nossas, sessões, nó relato rio que o anno p:1s. 
sa.do nos enviou não cogitou absolutam(mt~ 
dessa pretensa. irregularidade ; ora, si o seu 
p1·íncipal dever é informar-nos das irregul~
rídades desta natureza, oriundas da fa lta da 
registro ou dos registros sob protesto, não sa 
comprehende que, sendo .isso uma irreguJa. 
ridade, o Tribunal de Contas naquelle reJa • 
torio não tivesse dito alguma cousa. ac 
Congresso; logo, a conclusão a tirar é de que 
esse accOL•do não depende desse registro. 

O SR. .. FAUSTO CARDOSo dá. Um aparte • 
O SR. BARBOSA Lnu.-Então vou cllegar ~ 1 

outra conclusão, e é que, si o presidente do 
Tribunal de Contas, apezar da sua competen
cia e da sua. lwnorabilidade, aM hoje não 
ataca~as, refel'ÍU no seu relataria, a es\,1 
Camara. enviado, todos os factos os mais come· 
sinhos passados durante o anuo passado, c 
não nos tanou exactamente do facto ma\1 
grave, certo que entende que este facto, est~ 
accordo não tinha que ser sujeito a o regi~tl'O 
desse tribunal. Demats a a.utorização ampla 
dada em lei, deroga.l'ía disposição acaso con· 
traria. da lei antêrior. 

O meu nobre collega. Deputado por Serg ipJ 
já militava. na imprensa no tempo eJn quo 
foi feito o accordo do (undi>~g-loan, entr etanto 
nunca apontou no sou jornal esta irregular\· 
dada da f111ta de reg istro que ora ap.ml a. 

No ultimo anno do Governo do Sr. Pru· 
dente de Morat's, V. Ex. escrevia n'O Dc~11 11 
e, apezar d isso, não me coust&. quo ti· 
vesse apontado esta gmve \rregul11ridado 
de não se ter submettido ao registro elo ti'Í · 
bu11.al o MOOt'do do f v.ndi'ny. 

0 SR. FAUSTO CA!ti)OS0 -0 jol'na! não 01\1 
meu. Tinha. que seguir a orientaçiio tlo 
partido. (Apartes.) 

0 Si~. BARBoSA LHJA-Eu, Si quizcSS!l jil'O· 
testar contr<\ tal ir regu Iar ídnde, si i rregula· 
ridade notas~c nesse facto, não poderia ihze!·o 
por estar preso· a pri ncip io; e uão 11odor com· 
parecer ás tiessões, qua.ndo se debatia l!.licençn 
para o processo de Deputa.Ltos. 

Mas não o fi ;> n aquelle tempo e n ã,o o fnço 
agora, Jlorquc niio acho que baja. il'regu la· 
r·idade. 

0 SR. FA U~TO CARDOSO- 0 que garanto a 
V. Ex. é que, si fo~se propr ietario do jornal , 
trataria. da questão, mas o jm•na.l era. de um 
partido. 

O SR. BAnnosA LnrA-Sr. Presidente, por 
mais que eu tenha querido 1·esumiL' a. cxposi
çtio dessa questão intrincadíssima, os alga· 
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rismos sa amontoam por tal nianeil'a., as 
cifra.~ so prendem em uma inter-tlependencia. 
tle t9.1 ordem r1ue, rilsmnlr mais seria. sacri· 
ficar a exposiçii.o do o,~Sllmpto. 

·' 0 SR., FAUSTO C;~.RDOSo-Parfeitamente. 

0 Sn.. BARBOSA LI:.:!A- Tenho que entrar 
mais no amago dil. qnestã.o, tenho que a.naly
!~1' por parte~ 'lt operação, no que alia en
temlecom a divida da 613.000:000$ do Ba.nco 
do.llcpnbliC\1 para com o Thesouro, no que 
olla entende com a divi!ht do 80.000:000$ de 
bonus rara com -o mesmo Thesom•o, no que 
ella enten•le com a divido. nominal do cerca 
da .JO.OOO:OOO$ do Banco Hypotlwoario, 

Terei necessidade de fázer; de instituir nm 
e,-.:a.me de cada uma destas partes, •t ·luz dos 
contractos anteriores e das leis que crearam 
áqttclle3 as t•elaoe>as entre devedores e crado
ros. e i\ esses. a espllera de competeocia, os 
limil.es de autorização dada. pelo Poder Le· 
gislativo ao Poder Executivo. 

Não poderia fazel-o, não deveria entrar 
nesta po,rte do meu discurso, ;t vish do 
a1ieanbdo da lloro.,em que nos encontr,unos, 
quasi terminada a primeira. p:J.rte da ordem 
do dia., sem saorificnl' o a.ssumpto <L que tenho 
o clever de ligar o maior cuida!IO, e discutil-o 
com o maximo ct•iterio que m3 for posslve!. 

Rogo, pois, t\ V. Ex:. q Lte, não contra vindo 
ao disposto no Regimento, me seja permíétido 
coutluu:ll' o meu disenrso na proxim:~. sessão. 

O Sa. PRlilS!DICNTE - O nobt•e Deputado 
continúa com a. pétla.vra na sessão seguinte. 

Fica (I. discussão o.dia:la pala. hora. ,// 

SEGUNDA PARTE DA ORDE\ol DO DIA 

O St•. Elphlio Figueireclo
Peço a pn.lavra. pa.ra utn,\ expllc<Lçü.o passoa.l. 

O Sr. Pt•esidente-Tom 11. p~lavra 
o nobt·a Deputado. 

O 81•. Elpldio Figueiredo 
(para uma: explíoaç<Ta pe>soLL) - Sr. Presi· 
dente, o inci•hmte ha. pouco provoca· lo pelo 
Sr. D!lputado pelo. Rio Granlle do Sul, o 
Sr. Barbosa. Lima., quando se rereriu ó. atti
tude assumida nesta. Casa llela. bancada de 
Pernambuco nas diversas questões aqui aven
tadas, faz-me subir á tribuna p:tra diz~r o 
motivo por quo ate este momento a mesm:~. 
bancada tem resignadamente ouvido todas as 
insi auações o todos os doestos que o referido 
Deputado lhe tem dirigido. 

O SR.. Et.Pmto FlGURIB.Eoo - Todas as 
vezes (tUe o allU!lido Deput3"do vem á. tri· 
buna para disctJtit• qualquer n.ssumpto, a inda. 
mesmo os ma.is melindro~os, S .. Ex:. proeura. 
ferir a bancada de que faço parte. 

Pl'Opül!it.llmente, estuda<iamente, não temos 
querido responder a. S. E1o::., afim de não per
turba\' os trabalhos da Garoara, evita ndo, por 
esta fõrma., questões e. delongas •.. 

o·sn. MA.LM~urA.s GoNçALv~>:s -Questões 
irritantes. , 

o Sa. Er:.rwro FrouliintEoo- .•• que ne· 
nhum interesse tra.Mm. 

E' assim que ha dous dias, t endo um dos 
meus distinctos collegas tle banc•\da, o Sr. 
Bricio Filho, pedido a, p:l.!avra. para se mani
festar sobre um (iroj a c to que so ao tu\ V •L em 
discusslío, o Sr. Dep•Jtatlo pelo Rio Grande 
do Sul, antes m 'srno de ooullecer a opinião 
do meu companheiro, pediu a p!L!avra para 
responder·llte. 

E' ns~im que S. E :c., nQm mesmo deante dÕ 
c.J.daVCJr da um respeitavel republicJno, o 
Sr. Joaqttim Pernambuco, se dete ve ; e a 
proposito do fazer o elogio funebre desse 
itlustre homem publico, S. Ex. pl·ocuL•on 
v ictim:<r a ba.ncarla perna.mbuc~na . 

Mas, Sr. Prosideote, é preciso de uma voz 
por todas romper o no~30 propo>ito ; e eu 
provo~o a S. Ex. para que perante esta 
Ca.mara de>envotva cla.ramo11te a sua accusa.
ção, apontando os {J.ctos c a.o mesmo tempo 
expondo os motivos pol' que aceusa a bancada 
de que faço part<~. 

O Sa. BA.RBOSA. LIMA. - V. Ex. não eatã 
dizendo p:~rqtlo é que eu 11 M·~US') 1 Então, 
não são factos o que estâ citando. 

O Su. l~LPIDIO FIGUE:Inli:DO- V. Ex. t em 
reito insinuações .. 

O SR. BAn.nou LIMA. -Eu nii.o tenho teito 
insinuações. 

o Ja. ELProm FrGus:mEo~- ... S. E1:. tem 
procurado ferir a b:t.nca.da. pernambuc.tna., 
ae:n, ent1•etanto, podçr prova.r o que ~tllegou. 

Repito: provoco S. Ex. •L dese11vol ve L' a 
sua a.ccus~tção, porém, ficando nós com a. 
liberdade de tambem p~der ann.lysa.r t od•ls os 
actos p:1sgados em Permmbuco desde 1892 
até a presente data. 

0 SR. BARBOSA. LIMA.- Quando quizer, 

O Sr. E snneraldino Ban
deira- Peço n. palavra p ara. uma expli· 
cação passoal. 

Sr. Presidente, é admira.vel n preoccup:t- o St'. Pl·esidente- Tom a palavra 
ção que S. E:c mantem de S3 r eferir á bn.n- 0 n obre Dep•ltado, 
c11.da permtmbucana.. 

O St~. ER.MlR.lO couTl~Ho-E' sempre esta O S•·· Esn•e.•·aldlno Bandeira 
a SU<\ delenda Carth:tgo. (p·~ra uma ca:plicaçrTo pcsso:li)-Sr . Presidente, 
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tenhoticlo a infeliciu<We de não me nclw.l' nest:1 m:w :>. V. Ex:. que o l\Olll'.1t1o l'CpUlJlicano 
Castt nas tros ultimas oocasiões om que o il- Sr. Joaquim Perna,nibuco não t inlu• om sua 
lustre Deputado pelo [Uo G1•anoe do Sul , o ttwran:lt;d elementos do e.~pecie alguma p:.o.ra 
Sr. Barbosa. Lima, trtü~.udo de qucstoes di- se raza.r eleger, por·qua.uto murlou- se pal'& 1 
versas 11a tribuna, occupara-se da nttitude esta C<~pittt l logo depois d<l sua. forma.tura. . ' 
politica. da bancada. a que mo desv:meço de o SR . BAunos.\ LmA. _ r•:utüo não tinh~ 
parteucer. ' s10rv iços de cspecie alg-uma. 'I Poço a pn.la.vrn 

A primeira. foi aqualla em que, (l propos ito pal'a. uma oxp!\cação pessoal. · 
do fullecimento do honrado republicano S1'. 
Joaquim Pe:cna.mbuco, S. Ex . dtll'iVOU propo- 0 SR,.. ESMERALOINQ BANIÍ!nRA - So~rViÇOS 
s ita.! monte· do asmmpto parn. f<Jri t• úquel!n. tl_oli ticos oh·~ctamen te a. ·Pemambuco não 
ba.ucada, censuranclo a.creruen te -toJoa os ~eus tw lla, salve:> st se enC<II'!t~ a ltypo~ilcse sub o 
membros por não lt:J.Vet·iJm comp~l'e!lido ao ponto tio v:~h tios ~et'Vl<)Os qu~ a. Republ\c;l 
euterramento do mesmo St' . Per1:nml.Jm·o. , •Jm ger·nl eu o prestn.ra ue:;ta cttla.de, porque, 

Sr. P•·esidcnte eu l tal.Jituei-m•J 1.\ lot' Dl- cnt!'ko, tambem os prestaJ'fl n. ?ernar!!ltuco 
derot, um dos lmmot'laes plülosopll.o~, :tssu~ por tel-.o~ pl'cstud? a. ted<t a Patr1a BrazllOJra 
elogiu:lo por aquelle outro a quem S. Ex., 0 do quo e J•art.o m~ogrunt~ aquell0_ Estac.to. 
Sr. Barbooa. Lima;pl'esta o culto de su.a a tlmi· Soh esse po!1to tle vJst:~, tol~hw ques~t~. 
ração, isto é , A. ·c c.>mte. Em rel~çao, -porém, a. ser v1<;os _pollt1cos pro: 

Pois bem, Diderot ::ffit'ma em umo. t1e su:ts s\:ul~s thrcctamente :>. Pern_ambuco, fo1'9a e 
cartas que não sabe pol'que, en tl'O t:ltl troô su. c':nVH' lllll que n Sr · Jonquuu Pemambnco 
perstições de que o homem é IH'uS:\ 1 uin<h1. rH~o o~ ~mlm. . . . 
não figuro. aquello. p ela. qual fu•sll cmnonciuo R,_:,l o ver~ludmva a doutt·m:t tlas peqnen:1s 
de que, de sob stla campa, ouviria da. bcC:':J. put.nos. mo.rs do qr1o outros devem merecer 
dos pósler'I'S o juizo ele que era meree•.• tlol', si aquolles qne w;.,sa~ v rvcm e trfl.ba.llltl.m. 
tivesse sido um homem de honra, os votos dn O SR. BAumsA LDIA dá um apr.I"te . 
gra.tidão e de s<mdade; si, ao contrario, ~o 
houvesse revela.::lo máo e indígur), eterna
mente ouvit•h\ a o,;ecracão e o a.n::t t!:omn. dos 
sobrevi vos. 

Embol'a. just<t essa idéu do gr:ttHlll Jl~notldot• 
c nada. de menos <I i ;:n~> so poss:\ rd.ld bu i I' •10 
illustr•e Sr. Joaquim Pcl'll!l.ml!uc., , ncl'oclito 
que bem andaram os tneus illustr.~s cú.upa
nheiros de represent&çã.O não tlan•lo :;ir,ner 
um np~rtc ao Sr. )3urbosa. Lima, q nan•lo esto, 
annuociando á Canutrll o fullccim~:nto dn.
quolle, censura-va e iuvectlvn.vn a uep\t taç-ií.o 
àe minha terra. · 

A occasião er,t , oomo se vcl , i:Itpl'0 prin o 
iuopportuna para se acce!tar o r c;;ponde1• tt 
nccusação do Sr. Harbosa Lima. 

Além do muito quo nos po~.a. ter mer('ciJ o o 
Sr . Joaquim Pernambuco, entrl.' o ~ou ca.tlR· 
ver e a bancad& a que perten~o. se inter
põem pessoas que nos são cat·us como o nosso 
collegn Sr. Pedro Per nambuco, Oi'i \ auseute, 
e o. memoria. de seu honrado po.i, o Sr . Mi
guel PernamllucQ, que vive subjectivn.monle 
no coração dnquollos . quo rospeitnm qnantos 
tr>>balhara.m sinceramente pol i!. Kepnl>licn. ; 
dest e Sr. Miguel Pel'Pl•mbuco que tun tos sur
viços prestam (dil·igi111Ja-sc ao s, .. Ba.-.·ú()sa 
L ima) ao governo de v. gx. 

0 Sa. BARBOSA Luu-Apois.do. 

0 SR. ESMERALDINO BAl'fDEIR.A - Não, a 
bancada. pernambucana não podia nem devia. 
re torq uir naquell& momento ás acmtsações 
de V. Ex. : todos os meus collegas então 
gunrd:\l'am o mais completo e religioso si
lencio, emboro. puclessemos de~da logo <~ fflt•-

O S1~. EsJI.ilmALOINO BANDJ'JJt A -O nobt'O 
D~pnt:.~do pelo Rio Gt'>•nde do Sul atacou os 
!'epr·~.s~nt:al W8 de Pernambuco, pelo facto do 
nr,o haverem compareciuo ao entez·t·o da
quclle oltlndão, o quo no. opi niilo de S. gx, cou
stit uc f:1tt<~ de Jlr.triot ismo. 

lb tio pennittir·me, poJ•em, que lhe 1liga. 
que, entre as qualidu.rl!.'S do espírito e <lc 
coraç:"i:o quo en lhe po5S\\ l'ecou hecer, não está. 
u. de coot<itlevol-o snmmo prJrttifico do palrio· 
iismo pernambucano. 

O Sxt. BA.RnosA LmA - !'~em sacllrist.ão ; 
sou o quo valho nq conceito dos mens con· 
cictadãos. 

O Stt . EsMEftALlllNO BANI.lll:m.A-A bancada 
~'Ol' llambucana. r.:pre<~onta. aqui o senti mento 
t~i víco de seu Estado o 11ã.o considero. acto 
de p11.t ríotísrno c!lrvir-so . alguem de mortos 
pur 11 :~ccusar os vivos . Disse mais S . Ex. que 
em seus liombros o 81• . Jouquit:JPernambuco 
e1•gnera rn uitos ej)Í(IMOs Jiuliticos úe minha 
ter,.a; maa q nnl e esse político que assim 
frk~ et'"Uitlo no meu Esta.Jo '? 

O Sr~ Jolloquim Pet·nnntbuco é que foi 
eleito Senador por influencia. lle amigos 
nossos no dito Est!lclo. 

0 SR. BAR:E,)OA Lllt1A- PI'inci rntlmentG p01' 
V. Ex. , n:t. p l'imeirrt eleíç.ii.o da Senador. 

O Sn. . l!:sMm:ULDJNO BANDEIRA - Essa 
declaração do nobt·o Deputado vem prova.r v. 
mi.nha. affirmativa, embora. eu tenlta a cel'· 
leza. de que não podia de modo algum prestar 
auxilio <'fficieu te ú. eloit;ão d o Sr. :Pernam
buco, 
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~------~-----~~·----------------------------~ 
(I f:;t • B-'.ltBOSA LmA dá urn npart9 . . q St~,- Es~!i:RALin~o RÚinJCm.,\ - li: !!11 rogo· 
O Srr . l':EMiiil~ALDil\'0 13AtirnEinA - S!•. Pt·c.· ·" '\ • I; X., .:> t·. ?1 estdcnte, o f11ror ile coJJsen

siilenlo, no momeuto lti$t·•tJC•J <tctu'\l ,a nus>n ~i1· no.~ ap::rtes com que me honram os mous 
pr;nolpo.l preoccupaç1í.o não l)e:·;e ser· o. d~ 1-,~- :tll u~tl'e> ~aJt,lgas, priis que t tll fu.cto me des
plll~l.Icaniz~tr a Repu iJ!lca .. ct~mo por . nhl .i•\ v.:rw:c . 
"'!. •.>.lsse, ~tlS, s ub, l.L <Je moralizar r:>s re.pu-, Volvendo, porém, á. min!Ja :trgurnenta,çüo, 
!Ju.co.nos. F_:Ll lemos sempi·e o. . . v.ordade ~ol)ro os ou pGl'gunl;o em q. us .. con6iste a nos::N já tão 
f;tclos polittcos, e mbora essa -- ver dlld fl possa apJ·egoadc coutr:vlicção no pt•occàimento in-
li:!~ ser. (Lolm•oso., e mesmo impur te •r.m um olicado ~ · · 
&'\CrlfiClo .. • Nãofallo como J'olitlco, )Jem comô partídrl.· 

O _SR.. BAil.llOSA LIMA-Foi o que eu fj~ no l'ÍO ; fl~l io !l0!1JO s1mples cidadão e _ao san~o 
elogw funebre a.o fi nado. · . commmn da lllustrn Camn.ra. • . Ht\vera algnem 

o SR.; ~ERA.I,oe;o BAl\DElll}. ·_Mas não quo :\indo. t l)ilha illu:sües sobre a ficção po
;•econlleço ao Sr. Barbosa Lima dil·oito para litica da don-.ocru.cio.? . Ha.vorá alguctn q::e 
ccn3ura.r a r cpreseutução d« Pé!·namhuco po, sa. COilt-éstar quo ·na Ropublica, mais do 
pdo filcto a que me tenho l'dcriúo . ql!~ em qu9.lquer outra. 1o!'rua do governo. 

o nobre Dermtado re:>J:>eite a l•nncada de a respon~abilidade pessoal é u m verdadeiro 
b uogmr11 . 

Pcrnam uco como esta. x-esp.::it<t a. do Rio 
r;;-a.nile 1!0 Sul, contra. a. qual nenhum tle 
nr\s jruna.ls n.rLfclllou uma. s.ccnsi\~.ão. I~eli z
m,: nle, ho,i11 mesmo, o illustre S1·. Victorino 
Mont<•i t•o declarou &m aparto que, o. TellJl~ito 
110 l'itct.o u. qno venho nlludindo, a banc:,d~, do 
l:.io Gt•ando do Sul nuda. tinha. com o Sr. 
IJ:trbL>sa. Lima.. 
. 0 SR. BARBOSA LIMA - T<l JUbem en llilO 

di sso quG flt lla.vtt em nome da bnncndo; elo Rio 
Grande do SuL (ApMtes violentos cnt,·e os S1·s. 
ltJmer-ald inoBaadei,·a e B arboJa Lima . Soam os 
I ymp'''Ms .. O 81·. P;~e:-:idente recl(tnut atlençao.) 

0 SR ~ Es:>rER.U.D!i'!O BANDEIRA-S J' , Presi
,[ente, apezar da. ve t;emenci n. cloH minhas 
pahwras, ;tcredite V. Ex. quo estou pel-fei
tamonte calmo, pois qne sinto meu e~pi r ilo 
Incido ern toda. n. dei!ucç:i.o dos meus m·gu
mentos. Deixo, porém, d~ polrte e•se inci
dente, para pt·oseguir no U!!Sllmpto que mo 
trouxe á t ribuna . Ainda niio me u.chnva 
tlosto. C..\mo.r3., q_ \mndo o ·nobt•c Deputado 
pelo Rio Grnndc <.lo Sul fez, ern outro dis
cnr•so seu, ~cgunda al!usiw á bs.nca dn a cpe 
I'IOI'iell~.t1 . 

l'oi isso :\ proposito rl~t declo.ra.ç.'\0 que o 
m.cu talentoso amigo Sr. Bl'icio l?ilho, ern 
IIO!llC tlo seus cotn~an!lelro~ do represent:tçil.o, 
fi~eJ'll. a, re~peito da rne(1idu. pedida. pelo (lo· 
YtWno rclo.tivn, o.o BD.nco da Republictt. 

Essr. mou collcga :o.Dl n n:Ú':t, si me niio· en· 
go.no, que, a.pezar tle reconhecer que a situação 
pr·ecaria desse banco era em g rande pl).rto 
(levid<J. á imprudeucia e uesaso do MiníSLl''O 
1lo. Fazenda, votava, entt•a!anto, em {iJ,VOl' da. 
medidn,, pol' ser clla. n ecessat•ia. no momonto 
ils ll,,a.nças do paiz . 

Ha. algum!). contrn.dicç.'i.o em tal procedi
mento 1 (Apa1·tes .) 

0 Sn .. BARBOSA. L IMA dá. UlU aparte. (T1·o
r.an~-se apa,·tes entre os ~'l·s . D&putad.os.) 

0 SR. P RESIUENTE- Peço ;\OS nobrGS Dopu
tados que nã.o interrom:pam o cm\dor . 

Por outro lad,J, não : eri<1- impairiotico ne
f)<U 110 Governo uma medida. que nã.o iu· 
teressa a c~;~te ou úquello Miniotro. IU(I·S ó. 
Nação i:.:.toit·u, c1 uc a r~clo.ma como um U.os 
elementos necessa.rfos á sua vida econornicn. ~ 

I' oi tendo t.ndo bso em vísla e reconhecc~o 
embora quo iL crise Mtual é uma consequeu
cia elo desr.so tlu Miuistm da Fazenda ... 

0 Sr~ . BENBDIC1'0 DE Sou.~.t-Nilo apoiado. 
O SJt . EswnuLnlNo BANDElRA .-. • •• Con

signo o mio o.po:ado ·do Sr. Benedicto ele 
Souza, Sr . tacl!ygrapho. F<• i tentlo tu do isso 
em '•i:;"tn. e reconll~ccndo embora. que (\ crí$0 
nc!.ual do Banco tb. Republic;l o uma conse
queucia. do rlcsaso r1o ·Ministro da Fnzcnda, 
que a bnnC<ldi~ votou a. medida. solicito.dn, 
depois de havet' feito, por julgar necessaria. 
o. al!udida dech:rar.ão . MM diz-se por a.hi 
que não ~e comprehenc:le essa. altitude da 
t'nncad~. accusando o Ministro da Fazenda o 
JlOU])ando o Presidonto dl~ Ropu blict\ ! 

Não comprchenue quem o não 'JUC!' com
pre.henuor. To<'la. ;\ gente a.•Lo quo turlo isso 
que J.lOI' ahi se chamtt plano fiuanceii·o da 
pasta <!('. Fazenda perte11ce exclusi\'ameni;(l 
1w Sr. MurtirJI\o o que este ó o unlco Mi
nistro que tem llostiliznrlo a politica de Per
nan:buco. 

Sendo assim, comn a.ttt'ibuir 11, tcrcoiro~ n. 
t•cspon:;:Lbilídarle peles erros e- pelas hostili· 
dnrJes do .Sr. Murtioho 1 

Toda tlcçii.o, HfJbora npad.1·inllada. com o 
qualificn.tivo de const itucional, não póde e 
u1io t\eye ser t<Cceita qunn;to repug·ua. 11.0 
senso oomrnum, o todos sa-bem qt1e o verdo.
deiro regimcn presi!lencial jám~is foi prati
cado em nosso p:1iz . Deixemo-nos de illusões 
impropria~ do no~'So momento histd:rico. O 
convencionalismo e a ficção jirnais pot!ern 
viver. quando contrn.postos á. verdade. Que 
contiilU1lrn os elogj.os il. salledor i t~. - fin&.nceira 
o.l.o Sr , li'Íini~tro da. Fa~euda .. , 
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Antes de p~s<'\1' llde.~n~. eu pe<;o licenç:.a. ti. 
Casa para. narrar a.qui um facto, que t ive 
occnsiã.o de observar durante a d\scus...<:ão que 
mstcs ultimas dia,s agitou o espiríto tla. Ca
mat•a. 

Quando em favor do Sr. Ministro da Fa· 
muda fullava um Deputado, as palmas par
t iam deste recinto; qunndo outro Deputado 
faJia.va contra, as palmas Yinha.m d~s ga· 
lel' ias. A tal r espeito não estava a C:lmara 
di vorciada do sentimento popular~ 

0 SR. ANIZW nB ABR.EU d:\ um ap:U'le. 
0 SR. Es)l~RALDINO BANDEJRA-V. Ex. 

queira. fazer-me o favor de apartear mais de
vagar e demoradamente, afim de podei' ser 
ou v ido pelO! ú.\cll ygraphos. 

Sr. Presidente, não faço commentario ai· 
gum ao facto apontado; apenas o consigno em 
meu discm•so. 

Onde está, pergunto ainda uma vez, u in· 
coherencia. da. bancada. de Pernambuco, vo
tan•lo a medida pedidfl pelo GovHno apezar 
da censura, ao Ministro '! 

E' quo acima. •le quaesquer prcoeeup~ções 
•levemos todos colloc..w os intert ssfs supe
rioras de nossa. p&triR. 

Ninguc·lln fllimais patriota do que o immor
t al Danton; onh·etanto, quando, t:>m certo mo
manto da Revolução Franceza, oa seus a.migos 
censuravam-no JlOr se não oppor franca
monte & Robespierre, e não com batel-o da 
tribuna. rla Convenção, elle a tutlo se negava 
para não aggravar C\S males de sua pntria. 

Querendo arra.st al·o 1\quellr.. opposição, os 
SllUs amigos affirma,ram-llte qne,si não agisse 
com energia e p1-cstezá contra. Robespierre, 
a. sua propria. vida. periclita.va. 

A eese ultimo nrgumento respondeu 
Danton :- J'aime mieua~ êt1·e gaiUotirre que 

· guíllotincw·. 

Como não era. pa.tl'loti~o . fazer opposição 
naquel!e momento dl\ vida. da Repub!ica, elle 
niio a fe11, npezar dos incitamentos dos 
amigol . 

Eis ahi como se deve ontender o pa.trío· 
tismo. 

F. a bancada ue Pernambuco, se negando a 
~:ter esta. opposicão por tantos deseja1la, não 
'~•J~ara iu~rpretando e p1•aticando o verda.
•l~,ro patriotismo? 

Vou terminar; antes, porém, me permit ta 
a Camara que consigne ainda o S3guinte 
facto: 

Ao passo que o illustre Deputao o IJel o Pará, 
o Sr. Serzedello Corrêa, nos innumeros e bri· 
lbantes discursos que aqui t em }Woferido, a 
.respeito doa uegocios que correm pela pasta 

- da Fazenda, jõ.mais su!OOptlbilizou qualquer 
representante de Per nambuco o Sr . Barbosa. 
Lima jã.mais "(lerdo occasllio Pa,ra proc~er dp 

mQf.\o oontr:\rio. S. Es:. , (\Ue hoje nada tem 
com a política de Pernambuco . •• 

0 Slt. BAHB'ISA LIMA-EU nadt\ t enho com 
a. poli lica de Pernambuco 1 V. Ex. desna
turaliza-me então~ E com que competencia 1 
Pernaml.Juco ~1ão é o partido de V. ~x:. 

0 SR.. EsUERALDINO BANDEIRA -· Concluil~ 1 
0 SR • BARBOSA -LIMA. -ConclUa V . Ex:. 

0 SR. ESMERALDINO 13ANOIC1Rt.- Vou COI\· 
cluir . V . Ex. deve distinguir entre a ordem 
social e a ordem política. do Pernambuco; 
pela. primeil'B., comprehenuo que V •. Ex. se 
interesse, porque é pernambucuoo; ~la. se
gunda, não o comprebendo, porqúe alli não 
Caz. politicu V. Ex. 

Sr. Presidente, esta. Camnra, illustrada 
como é, ju tem prefeita mente comprehenditlo 
a a.ttitucle patriotica da bancada, a qne tenl1o 
a !Jom•a. de pertencer, e quanto a mim, eu 
digo como Da.nton: 

«le m'adresse à ceux qui ont r~tu quel
qttus talents polttiques, et t~On d ces homme! 
stupides qui rre 3allcrrt (lfil·e par ler que k ur 
passiflns."' 

(Muito bem, muito l!em . O orador e cumpri-
ment<tdo) . ·. 

O Sr, Barbosa Lhua (para wma 
cxplicaçtio pessoal) ( · ) - Sr. Presidente, co· 
meço a estar em divergeocia. com o nobre 
Deputaco pelo Estado de Pernambuco, no 
vexame quG não occultarei, que revelarei a. 
V. Ex ., de estar "Perturbando a ordem nor
mnl do3 nossos trabalhos e impedindo o anda
mento dos Orçamentos no flm deste primeiro 
m P.Z de prorogac.,-ão. 

Preferiria occupar a. tribuna para dizer 
a.lgu mas paluvras em resposta ás a.rgui~:ões, 
vi~ivelment•3 apaixonadas· do illustre Depu
tado, em uma hora e em condlçoo~ que me· 
lhormente sG compa.de~esscm com as oxigen~ 
cias do Regimento e com a. sl~unção dos 
nossos trabalhos. 

Recu sar-me a dizer o que quer que fossa, 
a titulo de resposta ao Sr. Deputado de Per
nambuco, poderia parecer uma. manirestar;lo 
tle desdem à. longa; oração na. qua.l S. Ex . 
se cccupou da. miuha obscu rll indíviduali· 
cla.dc. 

0 Sa. EsHERA.LDlNO BANDBIRA.-Respon
den!]O ás accusações que V. Ex. fez á ban
cMla de Pern~mbuco. 

O SR.. BA'R.BOSA. LlMA.-Si se acreditasse, si 
Mcasse evidente que eu; sentando-me, não 
respondendo a.o nobre Deputado, o fazia como 
uma. manifestação expressa de respeito ás 
exlgencia.s supremas que uos impõà f' adean-

(") Ee~ dircurso não foi revido pelo orador. 
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t~Jo dos nossos tri"Lba.lhos ; si ou pndos.:;e 
alimsnta.r esta certoza, outr~ causa não farh1 
siuã.o sentar-me. 

Pois que isso póde deixar do dar-se e seme
lhante pronunciamento ser levado á conta de 
menosprezo às injuncções e á edUca que 
oon~tituiram a trama do discurso do nobre 
Deputado de Pernambuco ; pois que essa 
attitmle que eu des~>jara adaptar poderia ser 
interpretada por essa fórma., monos justa, 
Am relaçftO aos meus intuitos, sou forç.ado a 
:tbusar da condeseendencia da Camnra nesta 
hora. ja a.de11nta.lla,e roubar alguns momentos 
de sua preciosa. attenção, occupa.ndo-me, com 
verdadeiro vexame, _da. minha obscura e llU
milda individualidade. (Não apoiados.) 

O SR. EsMER.ALDJNO BANDEliRA-Foi V. Ex. 
quem provocou tudo isto com as suas accu
>aç,ões U. bancaua.. 

0 SR. BARBOSA. LIMA -Toda vez que eu 
enunciar uma opinião desta gloriosa. ban
cada, it qual ascendi surpreliendidissimo, pela. 
generosidade in:mdi ta do p11 rtido republicano 
do Rio Grande do SuL •• 

0 SR. ALF!lEDO VAR.ELLA.-Pelo seu extra
ordin&I'ÍO merecimento. 

0 SR. BARBOSA. L mA - ••• todl\ a vez 
que, nesta bmcada em que a Patria, irmã da. 
minha, me quiz dar ugasnlho, me quiz dar 
um posto em que eu pudesse continu<:~r a 
prestar á Republica. os pequenos serviços que 
a mi~ha orientação me ft~~ conceber e que a 
fl•aquez'l. de minha a.ctividade m<l permitte 
pôr por obra; toda a. vez que deste honroso 
posto eu dirijo o. pahwra. aos meus illustres 
collegas, faço·o, representando com a maior 
!idelidade quB a. fraqueza !le minha faculdade 
de expressão me ·permitte, com a 11inccridade 
dê meus sentimentos de republico.no, baten
do-me pelas idéas que aqui se suscitam, tra.
!luzidas ou a serem tra.tluzitlas em projectos 
de lei. 

Mas, v. Ex. comprehende, a Camal'a. me 
perdOe, devo 1'azel-o e não encontro outro 
meio de fu.zel-o sinão ll.tl"J. vés e á. ousta. do. 
ínte<rrida.rle do meu ser, com o colorido que o 
meuccerebro póde prestar a estas manifesta
ções, mas sem a. pretonção de estar pontifi
cando, n em de querer dar lições de patrio
tismo a quem quer que seja. 

Não me animou nunca, nem mesmo que eu 
tlvesse essa investidura expressa, não me 
animvu nunoa, em taes mom<~ntos, a preten
cão d11 e~ta1' traduzimlo o pensameot orle 
tod:Jo a banca.da, em cada. um de cujos mem
bros r econheço collega distinctissimo, capaz 
de expender o seu modo de ver, de ttiscutir, 
do seu ponto de vista., as v a rias questões tra· 
zida.s a debll.tll. E, mn.is, quando, no desen
Yolver dos acontecimentos politicos,da.da. a llO· 

camara v . v 

çiío que se tem da. economia interna dos par· 
tidos, a brmcad<l tem que fa!lar, o faz, .~ isso 
é notorio, pelo · orgão a.u torizado de seu 
leader, e eu.tenllo a suprema ventura.,r eputo 
como um mo ti v o de grande prn2er para mim 
os momentos, as occasíões, a.s con)uncturaa 
em que me encontro, esponta.oea. e systema
ticamente, de accordo com a deliber~ção ado· 
ptada pela mesma bancada . 

Quando, porém, se trota do modo especial 
de ver esta ou aquclla questão, que não en
tende immedinta e directamente com a eco
nomia. do partido, dessas questões a respeito 
das quaes perlirei llcenca ao nobre Deputado 
para dizer que se inscrevem dent ro dos l imi· 
tesdo belloapophthegma de Santo Agostinbo 
-In dt<bio libertas, eu,está visto, sem que rue 
julgue por ísso,sem que por isso me deva jul
gar magoado si qualquel" collego. t enha ncaso 
em pequeno ponto. de detalhe opinião diversa 
da minlla, traduzo o meu modo de ver-natu
ralmente com o meu cerebro, naturalmente 
coma minha orientação,mas n uncCJ. com uma 
orientação, com um modo de ver de em
prestimo, pedido de occasião. 

O SR. MARçAL EscoBAR-Muito bem. 
O SR. BARBOSA Lu.u- Quando o honrado 

Deputado por Pel"namiluco, o. in teme rato re
publicano, qne teve a felicidade de se bat er a 
fllvor da legalidade, e o !'ez brilhantemente 
nas trincheiras de Nitheroy, o Sr. Bricio Fi
lho, dava-me o. honra de interromper o me u 
discurso, no momento em que me referia ao 
Brmco da Republica, antes que o meu digno 
collega, o Sr. Victorino Monteiro, consultado 
por S. Ex., dissesse seu modo de ver, ~u ha· 
via dito -consta das notas tachygrt.phlllas
que não fallava em nome da bancada ; aliás, 
eu o tinha rlito (lesde as primeiras palavras 
qne proferi em uma das sessões passadas, e 
nesse discurso que ha pottco tive de inter· 
romper, discutindo o orçamento da receita, 
i1precia.ndo o discurso do nobre Deputado por 
Sergipe e o.oalysando a. questão financeira 
synthetizada. no accordo d~ lO d_e março, eu 
disse que nem era um orgao oftl<lloso da ban
cada, nem era defenso1" oftlc i a.l do Governo ; 
mas que estava expondo' uma. convicção á 
Camara, mostrando porque não concordava 
com as brilhantes idéas expostas pelo nobre 
Deput&rio e prestando uma homenagem aos 
talentos, aos direitos do Deputado opposieio
nista, que fa llou perante a maioria de uma. 
Camara. 

Portanto, não SG poderã dizer, nem nesta 
occasião, nem em nem uma das outras, que 
tenl1o abusado da. oomplacencia dos meu s cal
legas (neto apoiados), que tive o pensameoto 
ou a intenção de l&llar em nome da bancada 
do Rio Grande do Sul, de podil' ao alto pl'asti· 
g io dessa phalange de republicll.llos inteme-

38 
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ratos a Jnz l;rH!mntissimo. que falta ,~ minhu. que, no mo-nwnto, ahala os alicerêês e funrla-
individuali<lo.de. (N<<o apoiados.) meni_'Js 1k fortuna publica e particula.r. 

l<:u fc.Uav:J. no SGio desm mesm:1 b~.ncndo. o SR. E>MERALDINO B.ll'!DllJRA -- r3to é 
em nome da minha humilde e obscura iJJdi- outro. cot131t ; referi-me ao :wimeiro discurso 
vídualidaltc. (Não apoiados.) elo v. Ex. Desculpe-me si J!Ja dou apartes. 

·Porque, entiio, rii.Mindron-so tanto r. nob:•o o SR. BAnnosll. LmA-Fcstav~. m ingenun 
Deputado, com pah:vras, c<;m conceito~. Yin- supposição ; h\'ourava nessa cronç.a iManti l, 
dos de uma origem tão lmmllJo ~ ., r.lo inge11ua. que e, de qu" o nobre Depu:ado 

O S1~. E>MEf-I._ALDil'/O.llANDF<IRII.- Não me pG!o 2' d istrict~ eieitoi'<tl rle Perm.mbuco, o 
melindrei; magoei-me, apenas, péio modo fntl'!Uel'n.to e digno republici< no, Sr . Bricío 
por que se referiu á ba.!lC:J.lla. pernambuc!ana.. Filho, tondo lJl'GtnziJo no seio rlcst:J. l'(·~J1Bi

O sn. BAll.nosA L mA- Pm·~ne a<Jr·e&lfu.r ts.vel ~s>emblé:t uma a~serção tão grave que, 
qtle estou em ftttitudc systematíca rle hc>ti- r·iccchete.;:~ndo, ia ca.hir aobt•e a. l!OUOl'a'bili-

\ !idade para com a illustre Lô.ne:viarle Pema.m- il.ade '' o~ cre1lítol! do í1iinistro da Faze;lfb, 
buco, que rep1·esonta 0 pc•.t•ti<lo. sit1Jacion!~ta. iria d'cmoustr;\r que realmente t inh:L havid.o 
do minha tm•n, llll.tnl? Não; cn uõ:w,-1 <kl.Wl dc=aso e if,c~c'a. 
direito de que tooo 0 dia se usa nas varia.> ns- B. Ex. não o fez; contlnúa a pensar rJu9 
semblé:IS políticas, 0 ilil'tito 1te critica, ex- ;1ssim ó e eu a imngíua.e que r.ssiln não é. 
orcído sob a forma <lc commentario aos"''·' D~pois, S!'. Presidente, met ti.-nle a eut~n: 
rios incidentes oncotr·ido.s na bt:nn::tr'~ dos der, í\lldt~i a quercrt' Cl'dr qu~ ]HLvÍn. uma t oJ 
Deputados e, mais 1\o que is~n, aos divm•sos ou qual colltru..-lir.çíío, segnrn.mcnte inconsci 
pronuncictmentos dtt tri!Jun:t lla C:tmara, jJro- elite, 111<15 em todo o ca3o pal pn.vc l, na uttl
duzindo modos de ver com n;; quaes se pi\de tude dos honrados Deputaclo• . r orque l.h e~ 
estar em compl•eto ~wc••r,lo 011 em i nt~iro digo com franqueza e lhes t orno a ü izcl' com 
desa.ccordo. a sincet•idarle, que, acredito, farão a justíç;l 

Eu commentv:va; mas col!lmentan _e •I e suppor que me uoíma I1C3!e. momento : 
respondo aqui a uma das pm-t€s do discur·so eu, quando vi~sse aqui tlízer que os interesses 
do n obre Deputado- ea ccmmentan o que? da. ütZ•3nda publicc. estão en tr6gues a um 
O quase mea.filrma-va lllllil iuconsequencin. ~finistJ'O cujo dosaso " cuja. impt'Ovi tlcocia 

Eu chamava a attenção do noh;•e Depnt"t\o, clwgaram a t"l ponto de provocar um!l. das 
a cuja cor~gcrn ciYica rendo intoi''a justiçlt., mais terríveis cr-ises por que esta pr•• ç:t tem 
chamava r~ attençã.o rlo illustre reprr.sentan\1} pao"ado; si eu cliegasse P. atllrm ar (~só chegr..· 
do partido situacionista do Pern:tmbnca, pal'r.. ''"'a f<>z~J-o, quando me r eputas,e c!lpaz de 
o que. se ma nfLg-urava uma i11consequcucia, demonstr·al-o),si eu cheg·aEse a afiil' mnr , n um 
a~redün!l-do quo, <!U ~e nw demoeslraria que momento solemnissimo, como aq ueile e m 
nao havia. r'onll•udJcçao ~ mconsequencia, c,u que e>sa propo>ição foi lançada ao tapllta da 
que SS, EEx. 1:econhecerLim com a coragom rliscussão, r.u não contl'iiJu h •ia P>' l' :J. ananc~u· 
q!le os carac~Bl'lza, com r\Scgmanç:L que Jlics rlo contribuinte mais um milhii.o ester·Jino 
da o pa.tr10ttsmo Que sr,;::ut•n.na1lllo r,niJn:< 09 (';poiatlos), !Jill'n lançar à sua \'C3ponsabi li 
intuitos 1\~ todos o~ Dlcmbros do. ho.nMrh da.rl.e collcct lva um cm'[lrost imo dr,, .••• 
pernnmb,wann, :c necessidade de demon~tr:w 100.000:000$ em apolices de 3 "/,. :tfim dCl 
discutindo de inrlucçffo <>u: ind uc<;ii.o <lo ,:0 : ongro>SUl' o caiJodai mo.lhart\tarlo por osw 
dncção om deducç~o. que SS. EEx., que não I MinJstro imp>·t~ idm>lc e """r""'lo , siniio qnc 
aggrid~m a ninguem, quo não ata~arn :~ eu com·.çe~ria p•n· pc,lir, siniio f[ UO eu iJI>is
ning uem, como o pobre DGput:>rlo pelo !tio li !'ia junto llo Sr·. P t•osidentJ d11 RepuiJ!ica 
Gr~nde do Sul , tinham vu.zl1o C),U<\ndo cll.t- que t1rnsso tl.o timão da náo o l';üiu uro que 
ina<'a m de desasa,do a tle ilwpt.o uo Sr·. Mi· assim se h;<VÜ\ :•tiJ•aclo Eolne os cacl10pos, 
nistro 1la. l~azenda, a quem tenl!o o p!•azet· de quo não continli'}SSe n confint• tL l\i recçü.o do 
c!o.r• mteiro apo:o . precic~o batei a um rlcS<IS<Hlo 8 inepto . E, si 

o- Git - EoMERALDl:'>IO BANDEIRA-O discut•80 o1 f~l';P,:'~~ida.nte da !~e publica, Iusi stis~e , ~~se 
de '{ . . l~x. esta. im[H'CSSO ; si me fosse possível, o '-:• nu,~e em cont~ 1 bmr pr;-m quo_ Ll vessem 
pedn·1a aos nobTes Doputadcs quo 0 lesoem t gUo.~ tle1:pu.mmho ~ss-1s no r.ts parcel las º.a. 

. · publica o d11 Il11l'tlcular fortuna, eu nao 
O Sr.. BARBOSA LrM.t-Acredrtavn ou que, darüt o meu voto ú s~melhante desacer to, en 

com e.sse commentario, iria dnr occa~ião de haltriria n~s minhas pcq uoniu~s forço,s todos 
ver de!ll~nstrado esse asset•t_g, seguramente os recursos netessarios para. demo-ver o Sr _ 
pouco )Ustlllcavcl, com relaç-ao ao homem de Presidente da RBpublimt de semelhante in
Est<1r1o que actualmen~ dirige OH negodos tuito, não se poclendo dizer que esta-v<~ m o
?11: Fa.,enda. na Republrca ; que SS. El5x. vendo opposíção, tt~endo ag ulllo que tão 
~r1am mostr~1· qunl ;ss.e desaso, qu~~;l e~sa .instameutA e courlem~n.clo- opposição ~ys
lllCO!llpewnctn, que JJ ,Wli1 unuo Jogar~ cri_Se totn(\liO(I. uo Sl'. PP\\~ll)~ni;e d~ RepubhcH., 
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pol'qu~ cu lhe esta. v~> t'rc~tm<lo o m~;Jhor •l<l 
-todns os set•viços, t\dvot•tindo·o d.c f[tmmnis 
adc~r.ntc, üentt·o em pouco, ma\s e;ra1·c seria. 
a situação. ' 
Aq~i está_ o que mil Impressionou, o que 

m• P~>l'eceu urna. contradicçiio, um>t inconse
f!Uencin: 

E:x.pu1. â. Gama,rs, ch&.tne.i a. atteuç:ío da. 
illustre hancadl:l para. esta attitude fple, 
clcviclo <t() rcsp~it<> que c\nvo " SS . E Ex. , não 
•ei si·qua.tiMqnc de cxquisita, oxcentx'ica ... 

0 S~ . gHHlRALDlNO BANl>ÍliltA dá lllll 
aparto. 

O SR. ilAu.n~A. LatA.- li'or tittJ" ú1- re, 
$Uaui!er i n 'iltt)c!O ~ : 

O Srt . i•: sMERALDINO B.tNr>ll!RA. - Mas 
V. gi, não com;l'guin este F'o>·tii,,· í<l •·c. 

accusei V. E:~:., defend i a ba.ncadt\ 11 que per· 
tGnço . 

0 SR . BAitBOSA LIMA.-- Não sei, Sr. Pl'eSÍ· 
clcntc.onde e qne se encontnorá, uu conjuncto 
ua minha nttitude deste an no, n~oti vo que- -
j u5tillqllC ~orncl!lante increpação. O honrado 
Cc,putado q ue falou em r.ome da bwcada 'de 
Pernambur.o, com !IXMpção--tlo hon1•ado De
putMl<> pelo J• di~tricto que nilo está iden· 
tifiCJ.:lo com •• nWtn•.le politica de S. Ex ... 
( rlpartes.) · 

0 SI:· .. E SMEHAI.UlNü BANDEIRA- Todo f} 

muntio sabe· que nós niio aprcscntt~mos can· 
didat0 conj.ra o i!lustre Deputado por. Per· 
namlouco, elle untrou a nós não protestamos. 

O SR. B.\RBOSA. LtM.t-0 illnstre Deputado . · 
que tiiJou om ·nome (la bancada, menos um, 
ao pnsso q•lc ou fa li e i ~m nome de um menos 
" bancadD: ... (Riso . ) 

OS:: . E,;:.rERAIJ>n(O DANDEIRA.-Entretanto, 
uo flíscurw do V . l~x. vem consigonclo que 

O St\. E~MI~IULDJNo BANDEIRA - A noss ~. v . Ex. inlcqn•eta pet•foitarnerlto o~ senti-
:.ttitude est.~ oxplieaúa. munlo> -lc tod.o. :> bunCild<> . E' um incidente 

O Stt . B.um.JsA LmA. - Estou prcstlln(lo 
urna bomGnlgelll ,), expllcnç~o f jU(l V. Ex. 
da11, quo.ntlo occupou a :1\ten.cli.o tl<• Ca~a. 

O Sn. Bnrcro t>n.uo dil um apal'tc. qu~ não vale o la lenlu de V. Ex. · 

0 SR. lli\ROOH LIMA - P a m m ilil, o Sr. 0 SR. R\RilOU LIMA- V. l<:x. Olll'iga-me 
Ministro da Fa.zcndu,·tom a meu~ olhos as 11 clrzer quo me fa l~t:cern o.za.s cte aguio. para. 
tn•oporcõea fie um emineuto homem ue E~- contemlllar o sol lao •le pe••to como V . _Ex. 
tado, de um taJ.~uto brHllanl; i s~imu . tem a vrmtu~·u. d~ lnzcr ! por 1sso a mmlla 

Mas, a•lvcrLin-me IHI. pou:~o ( I meu I'Oll~· I :J. r•gumcntu•,ao lka •·nston·~· .(Ap.wles.) 
ranclo ami.~o. o digno •lcs<:mbrtrgarlor Te' O. !~onrallo fJeput~ r.l o , ut7.1a et:. fot quem, 
xeh•,t de Só., orna 111cn LCJ ,, .. Com:nissã.o 0 ISLJ.Icando n rrqnut• lment o. :t~ roformações 
ColJstituição, Legislnç;1n I! .frJ&tiçct, dn que I .10 i\fnu~tl'o ~·\ l'tt7,r!lt: ta, Jnlctou o ataque 
muitas vezes não so cat:i muitv do acconlo f:Otltt-a esso tltguo mNnbru rio Govet·uo Fe-
e tod;wia vot.a-~o . tler:r I. · 

Ha tli fl'er•onc;<t; l iOI'IiUO , w1,t,.1 CaSJl, n 1·0. 0 f;t\, E.mtmA~Dl:-1<1 . UANhEI!tA-Pe!'feila
f al,<ii.u, corno 'IUO di• tt cn temlor• quo 1;0 o~ti• ll ll'll t• ~ . III.b t..Jl'rnos ela l•:-1. 
om dORaecordo, rnns qu •. l r1iio fn l:~lll nnlih1 n Srt. HAitll•IS.\ I .• !MA- fl:.~tou constr.tantlo 
segum!;ç~ , de f/IH) so r~t ctj!l ~ • 1111 ' ' vnl'dnilo. Illn falllo. 
de ~ uo tHJS5n opiniiio sPjfl o. I'C\J<lruhJi t•a r., o su . E:'~m!l,\1.111~0 BAXr>}:mA-l\ cu corro-
nr~çte pl'C!lli PflO!'to, vota- :;~. b<H'I>·t'. 
M'1~. qmlmto S" vem nlllrmru· r:ltP.;.:ol'i,::l· 

mente quo hn. inepeb, rrue hll "'~"'~" · •·nt:iu a 
co usn, Cl'Oio <:tt, mnd[l 11111 puucn •lo fl~n •·a. 

O Srt . F.:s,lrr-~rHLlliN <J BMWIWU-A m,•,li•Lt 
niio ínteressu.vo. pe;soalm&ntll ll.D ~.-!i n ist••o <li\ 
l'a~.omln, sinflo no pa i1. into11·o. 

0 Sll . B AHllOSA LlMA- S. Ex. e o ex~r.utol' 
un. merllcla pro tios ta no projccto. 

Ha mo.is un; outro « J!l'OI'tmi. » á f[UII vou 
responrler: rui acoimaJo ~e est:w n.doptnn<lo 
nm\1. a.tt itudc system:l.ticamento hostil coro 
re l <~<;ii.o á billtc~cht ue Pornrrntbuco, e cstaiJe· 
leceudo um prece•lente nniito pare. ser cen· 
sur<ulo com estar uma bunca.da imiscuindo-se 
na. v ida política dn outr::t. 

Si bem <lpprcltondi ,par•occu-me que fo i este 
o pr imeir o « provará» do Jibelto . 

O St\ . F..s111iRALI>I NO BANDEIRA.- Qu em se 
derende nã.o nu libeJJo nccusatorio, não 

(l Stt. llAJUJ<•S .\ Lu rt.-0 nobro Deput:vlo 
fili quem iuicit:u o at.aquo ao Sr. i\finiot t•o da. 
Fnze11da, 011 j 11.51 i rtc:lçi~u que fez desse reque
I.' ÍtnP.rJto d a inf..•rmacu,,s, e eu, divergindo, 
tm.to.ndo ele urn rNJUm'írnento que ttni'1:~ da 
ser 'ubme Gtiolo á vobç:to •h lJiúrmrn, d.even clo 
ser ll[tprov:vlu ou rejeitm!u, qu;Jndo me pa
receu optJOI'tuno. dei :t. minha opini iío sobre 
o o.ssumpto e o fiz na 2• Lli~cussii.o do Orça· 
mento da. ltecai l a.. 

Estó. a.qu i a explicação natu~al da. minha. 
iniervenr.~ío em cou~o.s de Pernambuco, 1.!'9." 
zlda.s a este recinto Jie!o l'eG_uerimen•.o de in· 
forlilações justitic~do por V. Ex . 

o SIJ.. E s)!lfttAt.n r:-.-o BANDEIRA. - Requéi
meuto que V. E:s:. não votou e quo. l'otli·w1o, 
oiío tinha. qlte fall~r sobre elle. 

0 S~ •. E A RIJO~'- f.TMA.- Püis si flli t'Otit•a.do, 
como p l)l.\ ia eu !llli\r ~ü))re elle ~ ( Apa1·tes .) 
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O SR.. Es~JERAT,DJNO BANDEIRA. - Retirei o 
meu requ~l'imento, porquanto pellindo a. pu
blicttção do relntorio, no dia seguinte ú. apre
sentação delle, foi esse rehtorio publicado. 
.( Apa1·tes.} 

O Stt. PRESIDENTli:-Pcço aos nobres Depu
tados que não interrompam o orador, porque 
a hora está. terminada.. 

0 -Sa. BA.RBos ..... LIMA.- O nobre Deputado 
está co!ll a preoccupaçiio do que alguem far. 
a injustiça. de su j)pôr• quo S. Ex. não tem 
coragem civica. 

o que ha. ma.is 1 
Ha a questão relativa. á memoria vone

l'ando do meu caro e benemerito amigo, do 
meu emilien te correligiona.rio que o foi sem
pre, o recentemente falleciJ.o Dr. Joaquim 
Pernn.mbuco. · 

O SR.. B!traiO FILHO- Mcmoria quo todos 
nós respeitamos. 

O Sa. BARBOSA. LrMA - Fazendo o elogio 
funebre, tecendo algumas modestas pala.vras 
em pa.neg_ydco q Uú recordasse os sei' viços 
prestados a causl\ da Repulllica. pelo eminente 
pernambucano ..• 

O Su. Bnrcro Frr,Ho -Devo .dizer a v. Ex. 
uma causa e ê que, no momento e1n q11e 
V. Ex. fazia aquelle elogio ao eminente ci
dadão Joaquim Pernambuco, o Sr. Segis· 
mundo Gonçalves, no Senado, ía.zia identica 
declaração. 

O SR, Es~rER.A.t. DI t-IO BAN DEliRA. - E o Sr, 
Elpidio de Figueiredo üt fazer t!cclarD.clio 
identica. · 

0 Stt. BARBOSA LIMA.- •• eu, Sr. Presi
dente, me subordinei ospont-.meameute, sem 
que desta vez llouvesse necessidade üe ac· 
ceder ao convito üo illustr<l Deputndo por 
Pernambuco, ás 1lres<H'ipções desta l'ormosa 
rloutt•ina., cujo e ogio S. Ex . tanta~ vezes 
tem feito nesta C~tsa. Eu n;to quiz dizor pa
la v r as banaes ..• 

0 Sn. BRIClO FILHO-Nunca as' diz, 
I) SR.BARBOSA LIMA.-... eu registrava, hão 

;i:J ~onsenth• que o digil, um episodio da 
~tvior:o~a. da. pugente ironia que esta na. 
eznuesit11. coincidencia de se üão ter encon· 
trailo em torno ao t'eretro daquelle eminente 
pro-hmtlem da. Republica, nenhum ues5es 
Sllus devotado;; nmigos cuj[l, sinceridade se 
af<Jre pela. cravairu. desta. indift'erença, se
gun(lo a qual a noticia. hictuosa, de tamanha 
relevancia, não conseguiu cllegar aos ouvidos 
de SS. El<~xs. 

0 SR. PEB.EIRA DE LYRA -Não allego 
o mesmo motivo, não compareci porque não 
pude, mas V. Ex. que accentuou com t~nta. 
vehemencia u. ausencia da. bancada pern:1m· 

bucana., V. Ex. que tomou nota das t>éssoas 
que compareceram, esqueceu-se do~ compn.
nheiro~ do Sr. Joaquim Pernambuco, aquel
les que lutaram com elle n esta Capiüd, 
onde elle prestou serviços, que lá não esta· 
vam presentes. Porque não registrou V. Ex. 
este facto 'I -

O Sa. BARBOSA. L mA.-Não fi z um t ra.
balho de- reporter; refiecti como uma placa 
photographica animada pela luz solar, u ma 
iojustiç~ feita áquelle grande h nmem, porquo 
ell~ era umfb elas glor ias mais irr.marcessi· 
veis daquelie pedaço da terra brü.zileir:\ e niío 
teve ao seu lado os representantes ollleínes 
da politica pernambucana. 

Não tenho, St'. Presidente, perdoe-me que 
o diga, que. retirar nenhuma dtlS palavl·as 
daquelle elogio fuuebre, feito it mod:1 e se
gundo os processos de que Augusto Comttl se 
serviu, com escandalo do mundo ofHcial, 
no cemiterio de Pere la-Ch.aise,a proposito da 
morte de BlainviHe. 

0 Sa. ESMERAI..DINO BANDEIRA. dà um 
aparte. 

O SR. BArtBOSA LIMA.-Não sei si mo e:t· 
cedi em não ter concordado com o ty po 
adoptado para semelha.nt~s manifestações de 
pezar; o que sei é que proceJ.i como Augusto 
Col!lte e não sei si o mestre foi censurado 
por se ter afastado do pad rão banal . 

Realmente, na vida desse grande ph iloso
pllo achei, entre outros emin n.ment os, este 
que fazia com que eu não calasse uma ail.'
cmnstancia suggestiva, que me emocionou 
profundttment e. 

O Srt. Es~1ERA.LDINO BANDBIRA.- E' pena 
que fosse só com relação a Pernambuco. 

O Sa. BArtBQSA. Í"..IMA-Lit estiveram muitos 
eminent·.~s republicanos, en tre. outros, o llene
merito Sr. Quintino Bocayuva . 

O SR. Es!lHlR.ALDlN"O BA.NDEIRA.-E n. ban
cada h fn.zfi!r a Sllll. manifestação, si V . Ex, 
não a ti v esse a pressa.do. 

0 Sri. BARBOSA. LIMA - Talvez fosse pedir 
desculpas por nã.o t erem i!lo ..• 

0 SR. EBMERALlliNO BANDEIRA.-Ahi nii.o se 
pede desculpa. 

0 SR. BARBOSA LIMA - •• , OU ia fazer O 
elogio. 

o SB.. Ba1cro FtLl.lo-Uma ma.uirestaçã.o de 
pezar. 

O Sa. BARBOSA. L IMA- ••• p elo passamento 
de ~m homem, com o qual tin ham relações 
carmhosas . 

UM DEPUTADo-A bancada ia fazer a sua 
manifestação si nã.o fosse V. Ex. 

0 Sn., BARBOSA LIMA-Sr . Presidente de
ploro de coração ter impedido, por essa fó~ma., 
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~ue se ent~·asse na segunda parte. da ordem 
do dia. 

Pam terminnr, não acom:panhanuo o hO!i,~· 
rado Deputado em todas us manifestações 
do s~u brilhante talento que ~e revela em 
todos Oi departame11tos do saber bumatlo, 
}lOr onde andou pn&sa.ntlo, sómente em um 
}:Onto a mais terei que assigna.lar a minha 
di vel'geucia com S. Ex. 

Nos outr-os poilto~ ha divergencia, mas o 
momento não permítte estar ussignalando, 
porque então não 11cabMamos mais. 

S. Ex., o honrado Deputado pelo 2• dis
tricto de Pernambuco disse que o ex-Senador 
pelo Estado de Per.nambuco, o eminente bra
zileiro quo tão betn honrava o nome da sua 
e da nossa. terra natal, não tinha serviços a 
Pernambuco. 

0 SR. ESMEll.ALDINO BANDEIRA.- Perdão, 
expliq'Uei perfeitamente o meu pensamento, 
quando <.l isse qlle elle não tioha. serviços po • 
liticoa. V. Ex. me fará a justiQa. de inter· 
pretar devidamente os meus pensàmentos. 

0 SR. PEREIRA DE LYRA-E devo dizer 
que estou inteiramente em desaccordo neste 
ponto. O Sr. Joaquim Pernambuco prestou 
serviços: esta é a minha opinião. 

0 SR. ESMERALDINO BANDE!RA-Assim me 
el\-prim1ndo, não quiz f<~zer o julgamento de 
um morto; o que quíz, era fazer a, mínba 
dafeza.. 

0 SR. BARBOSA. Ll~!A-Um dos serviços po
líticos quo o Sr. Joaquim Pernambuco tiulla 
p1-estado á.qu$llc abenço:l.do torrão ..• 

O SR. TB:ll:lliltA. DE Si-Muitas vezes elle 
esteve em clesaccordo com o illustre oPa.dor. 

as CttsM do Congre~so Nacional ta.n tas re· · 
preseota.ntes que_ abrilhant<lffi os debates . 

Promat,ou da sua no bro in fi uencia, nasceu 
ao influxo dos seus beneficos conselhos a 
situaç;1.o, do. qulll se originou em Pernam· 
b\lCO um partido que v iesse a ter, e já em 
vida. delle tinha, como chefe o S t·, Dr !tosa. e 
Silva.. 

ALG.UNS SRS . DEPU'l'ADOS DA BANCADA l'lil&• 
NAMBUCANA.-Muito bem. 

o sn.. EsMEaALDnfo BAN"oElrRA - o sr. 
Dr- Rosa e Silva tinha toda. a força e os 
mesmo~ elementos que tem hoje. Mas esta 
não é a questão. Isto é deslocar a ·questíio 
para. fechar um discurso . Estt\ é a. peroração 
de um discursei par11 fazer ao Sr. Joaquim 
PerJ,Jam buco ttm elogio. Devo d izer que V. Ex. 
se preoccupa com o fecho de il~u tlisourso. 

O SR. BA.li.EOSA. LIMA - Esses serviços 
chamam-se políticos. 

Por outro lado, Augusto Comle realmente 
fundamenta, de um modo íncompa.ravel, a 
doutrina das pequenas patr ias; mas Augusto 
Comte não ouiz nunca , nem nunc~ me foi 
dado ler em nenhuma das paginas dos seus 
melboL•es livros, em n enhum dos livros que 
me estiveram sob os olhos, nunca., digo, me 
foi dado lo r que os benemeritos de uma patria 
não tivesse por esse motivo j ús ao maior 
reconhecimento o á. maior estima nas outras 
patrias. 

0 SR. EsME!l.AL:Pl NO BANDEIRA. -Eu não 
disse o contrario. 

O SR. BARBOsA LUlA- Então n ão ent~ndi 
a proposição de V. Ex. 

0 SR. ES:Il:ERALDJNO BANDEIRA- Não en· 
O SR. BARBOS,\. LIMA - Isto prova. quão tendeu porque não quiz . 

grandes eram o~ seus talenéos. Realmente, o sn. BARBOSA LmA _ Não fui eu só 
elle tinha. mais c:~:pMidud~ <l() q'lle eu ptWtl. :1uem contestou; contestaram <L V.Ex. outros 
saber onde o~ta.va o ilem. (Nclo apoiados.) collogas. 

UM SR. DEPU'l'ADO-Mas V. Ex. compre· O SR. E~M!;;RALDlNO l3ANUEmA- 0 que ou 
hende que esta nã.o é a questão. disse !'oi o seg tliute : que o illu$tl-e S!'. Dr. 

O Sa. BAanosA LmA-Os servicos do emi- Joaquim Pernambuco, qllo aliás niio está em 
uonte brazileiro consistiram nisto : em ter discussão o cujo n ome sou forçado a citar, . 
contribuído poderosamente paro. a organi- tinha merecimento na Repu!Jiica, mas em · 
zação desse partido, muitos de cujos mem· Pernambuco não tinha. valor politico a lgu m. 
bros abr ilhantam hoje os debates nesta e rm E, si ó verdade que a tlleoria das pequenas 
outr11 Casa do Congresso Nacional. putrias é justs.mente a vencedora nos livros --:; 

O Sa. ESME!l.ALt>INO BANI>EIRA-Eu, uão, de Augusto Comtc, devia.m ser admít tidos na _..: 
senhor. I>01itica. m; que estavam trabaiba.ndo na )lro· · ' ·' 

pria patria. pernambucana. 
O SR. BARnoSA LIM,\-0 honrad o Dr. Joa.· 

quím Pernambuco oonh•ibuiu, pc l[l, influencia. O SR. BARBoSA LIMA-De modo que deviam 
necisiva que teve nas cousas políticas de na representação d o Pe1·nambuco ser prefe· 
p b t · · d 189 1 6 ridos os que teem serviços directos e imme· 

ernam uco, no qua rlenmo e 2 a 8\l · · · diu.tos á politica local. e, to(lu.via, VV. EEx. 
O SR. Tmli:BIRA. DE SÁ-Apoiado. o.briram uma fe liz 0xcepcão, dando uma on· 
O Sa. BArtuosA LIMA. .. _ para o advento tleim. que ~sta sendo occupada br ilhantemente 

desse partido, que. pet·dendo uns membt·os ej ao eminente repub1icauo, o .sr. Bricío Filho. 
adquir indo outros novos, tem hoje em ambas (Apoi<~dos.) · 
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o SR. EsMERALDINO BANDElR.A.-Isso e ou,t]:·a 1 radn, enviando-se ao Senv.do um dos auto. 
questão. graphos. 

o SR. BARnosA LnrA- .•. cujos serviços á E' ~ununcia•1a a. ~iscussKo do seguinte re-
Republica,. prestados fóra da. minha ter~a, qu~rtm~I:t~, _pil'el'ecJdo pelo Sr._ Ft\u?to C<.:r; 
lhe conqmstara,m esse merec1clo galu,rdao, doso, n:" ,e::;sa·_~_ de ll do corrente, CUJO 1~01 e 
quanto mais .· Joaquim Porn:1mbuc_o quo ~s o seguwtc: - -
tinha diracto c que, qnn.ndo lh\O or; tt ve~se ch· 
rectos, podia, ·sem quebra de veneraç~o, ser 
equiparado áquelle r.minente repubhcat:-o, 
um dos vultos mais sym}ialhicos d~ At~neriCa 
do Norte, .Jefferson, quci tanto. pod111 ~er 
cid::tdã.o americano como poder1a ter s1_du 
llerfeita.mente galn.rdoado l/ela Repuhlwa 
Franceza, com um logar na sua rcpresen ~ 
tação. . . 
. . E' conhecido o facto de cirln.dfios de pn.trms 
di versas serem galanloados com o direito de 
cidadãós de outras pl~tria.s~ 

« Requeiro que o Gover·uo infurmo: 
1. 0 Qn•ü asomma até hoj5 averbada na. 

cai:m de garantia, e de emissão om papel
moeda·~ 

2. 0 Sio empl.'eslimo )'(cente do Ba,neo d~t 
RenulJlica foi feito em ouro ou em p:.~pel· 
mÔediJ, 1 Si ern oueo, em que especie rever· 
terá a.o Tlíesouro, o em qne pt'azo? 

3. o Si, d<vitt a nova situa;~{t,o do Thesouro 
pr;,ra o Ra.nco, o Governo voltn.rti a intervir 
ntt administração do mesmo 133.Ilco.» 

O Sr:.. GoNç . .\.Lo SouTo-L':lft\yette. Nioguem pedindo a pJlavra;é encerrada a 
O SR~ BARBOSA. LnrA-Lembrei·mr3 ele Jer: discmsiio e ndbda a votaç~ã.o. 

ferson, porqu.e Je:ffer.:.on <lizi~~ que <<jodo o 
homem á altura dt\S luzes deste seculo tem 

, duas patrias, a. sua, c Pariz». 
O ~r . .li\.ug·llli.Sto §evern-Pedi a 

palavra., Sr. Presidente, para :;,pl'escntar á 
consideração da Camam um projacto, regu· 
la,ndo n, con~es~ão de honras milita.rcs aos 
empregados civis dos Ministerios da Guerr<t 
e d<1 MMinha. · 

Hi1 um sem numero (le disposições no~1 di· 
versos regulamentos dosses Miilisterios sobre 
o nssumpto; en as reuni, alterando algumu,s 
e pondo-as de accordo, sempre que se trn,tar 
de ompragarlos de iguc1l categoria. 

Joaquim Pernrunbuco, com ter sido, nos 
ultimas dias da amargurada vida,, priva(lo de 
sua cadeira na representação da. tenr. natal, 
poderia ser eleito nfi.o só 110r Pernambuco, 
quando poe lá não tivclise sído,como por qual
qucl' um dos outros Estados da Uniiío, q ne 
sabem, como tenho a cet'tezn. que S[\bem, c.J.Ue 
seus ser·viços foram pr·esta.dos com a ma.ror 
benemerencia a Republica Braziloira, a tot~os 
os lares desta P<Ül'ia grande onde palpita 
vivaz 0 sentimento do reconhecimento a.os Fka sobro a mesa, ate tilttn'ior deliberação, 

· o seguinte grandes e immortaes fnuda(,lores du. Rr;,publtca 
Brazileira. 

Era isto quo tinha a dizor. (Muito bem; 
mtdto bem). 

p;.,,ssa-se (1, hortt <1estimvio. ao expediente. 

PROJECTO 

Consi!lerando que e de to la a convoniencia 
regular i za,r <L concessão do houras mil i tvr-es aos 
empl'egl\dos civis dos Min!sterios da Guerra e 
da. Ivim·inha, uniformizando-!Ls desde quo se 

O S:r. 3° §eet•etau•io (scr·uiwlo 
i") procede ú iei tura. do segui Tl t0 

d(~ trate de empragaclos de igunes categol'ius: 

EXPEDWNTE 

Officios: 
Dó Sr. I o Secretario do SenJ.rJo, de 14 do 

corrOilte, remettendo um dos autographos, 
sn.nr.cio:no.dos da Resolução do Congr~~sr.o Na· 
cíorüil, autorizando o Poder Executi vo,dentn; 
do actual exercício, n. fn,zer o.s neces~a-rbs 
operações de credito p:tra, dn.r exocuçíio ás 

_ sentenças da Justiça. FDdcral, :F;ass:)d:;s em 
· julgado, meclin.nto accordo com os respccti· 

vos crH1ores sobre o qtw;1twn a liquhhn·.
In teíracla. 

Do Mínisterio Ü<~ Guerra: !]ü lwje, rüstí
tuindo dou~ dos autogra.pho;; da Re.so!.uçüo 
rlo Congrei'so Na,dm1al fi:X:é1-!Hlo as fol'ças d<3 
terra. P<11'n, o exol'cicio de! H10l, etc. - lntd· 

O Congresso Nacional decreta~ 
Art. 1. 0 Aos empregados civis rlos Minis

terias da Guerrn. c da Marinha são concedidas 
honras militues, de ttccordo com a seguinte 
classi fica,ção: 

De capitão de mar o guerra ou coronel
aos directores geraes ou contadores. 

De cEtpitão de fragata ou tenente-coronel
aos directores c chefes de sHcção. 

De ca.pilão-tenento ou ma,\oe- aos 1"9 offi
ciaes, l•" e~cripturnrios <la,s secretu.ri[).S, almo
:XS.l'i fe:s e pagadores. 
D;~ 1° tenentf.) ou capitão- aos zos o!ficines 

o 2'' 5 es·~!.·íptura.rios das secretarias, contado
Pia:~. al'.senacs e almoxal'ifados e desenhistas 
tle la classe. 

Du 2'• tetBnte ou teneu te- aos a.rnanuen· 
;;;es, 3•·s officiM:JS, 3·>< e.~cripturario;:;, apontado 
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rc:;, agentes comprlldores, fieís das pagado
rius e desenhistas de 2" classe . 

De guarda.-mo.rinha ou alD:a·e~ ··- aos escre· 
ventes, pr::~ticantes, fieis dos almc.xarifu.clcis e 
trem bell i co . 

De sa.rgento-a.juda.ute ou br igada - aos por· 
tci i'Oil. 

Do l" sa1•gentos- aos ajudantes de por· 
teiros. -

seu, sob o ponto de vista da constitucionnli~ 
d~.(1 e do projcéto, apezar do novo estudo que 
faz, oorn a datençlío requet•ida, não monos 
pela importancia d<~ materia que pela reta
v n.ucia das poncleraçõe<;. 

A priiheira duvida dos illustres Deputados 
provém da falta de um artigo na eonstituiçi:ío 
que nuloriz~ express(tmente o· logisl.a.dor 
ordinario a intervir « otos negocias qtta o pro-

Da 2'• SIU'gentos~ aos 1" contínuos . 
ne fm•rieis- aos 2•• contiouos . 
Art. 2.• Cs empregn.rlo3 civis dos mínis

lei·los militare;;, nos f%tados, terão !IS h olU'<1S 
immcdiato\mente in reriores ús U.c quo gozarem 
os do ig-ual.categoria. j]a Capital Fodcrtd . 

Art. 3. • As honras mili tares concedidas por 
esta lei só poderiio ~r coutirmarh\S por carta.· 
pato!He aos fltnp reglVl•JS que tenham c\ez ;tn
nos de ~erviÇo ctrcctivo nos rcopectivos rrü· 
nisterios. 

. j ecto entende •·ogular, do modo por que o f'an; 
mas 6Si!a elles proprios a removc~m no que 
coucerne propriv,meote á fundação das socie
dades, como altimaçdo à agriwlttlril , em vista. 
do árt. 35, § 2", da Constituiçilo, Iimitnn<lo, 
portnntl>, ~ua impu_znaçiio, por inconstitucio
nal, ao art. 3'' , que crP.a n. •·esenJa de família, 
subtrahinrlo em absoluto á penhora as acções 
que o. . constituircrn, e ao§ 1• tlo art . 1•, que 
distr-ibue dc~iguálm ente pelos E'ltac\os o 
c:~.pital des;,as sociedatles. . 

Art. 4. 0 Os rmpre••n.dos niio c~nt~~~rehendi
uo': Da Ch1SJifiCilçàO ao a rt. l 0 ten1o honras 
iguaes as •Jc que gozarem os de igual cato· 
!?o ria. 
... Ar t.. fi." Ficr,m revoga,do.s todas a~ <~ispo
sições relativa~ a hauras milit;~res :\ empre· 
gados civis, contit!as nos diversos r egulamen
tos das rapo.rtiçõas dos Ministerio~ d<t Gucua 
e da Mn.rinhn. 

Saiu. das sessões, 15 ue setembro de 1000. 
- .A-r~gusto Sccero . 

Vão a imprimir 03 SGguintes 

PROJECTOS 

N. 69 A- 1900 

l'«l'eccr sn/l·tc o projecto n. 174 k, de. 1899, 
que autori:a, dcnl?·o de clogs an>ros cl'a data 
r.lesta lei, cc cons!ill< Í!:<1o ele sr>ciC'Iado•.< allony
m<" ele credilo rtll·al r.a.~ cnndiçiies que 
t?slabclcce e solm.! emendas offcl·ecidas 21clo 
Sr. Cincina/.o Braga , em 3' disCli$Scio , M 
mesJno p1·o jiJc/o 

(Vide projectos n. 174, uo 1899, o 
n . 69, deste anuo) 

A Commissão de Constituição, Leg-islação e 
Just·iça mantem seu parecer ue 23 de outubro 
do nuoo proximo passado sobre o projecto 
n .-174, d.este twno, autoriztuulo n. funda.çií.o 
de sociodat!es de credito rural, com gtlrautin. 
de juros e um:1 reserva de famíli-a. coustituidn 
:!o um certo numoro de o.cções das mesmas 
sociedn.des. . 

Não lhe modificaram, pois, o voto as pon
derações dos illustres Deputados pelo Rio 
Grande do S ti l Srs. Alfredo Varelh\ e B!i.rbosa 
Lima, que requereram mlliS detido · estudo 

Nã.o pa1•ecll t\ Commisslío quo proceda a 
impugnação. O nosso direito civil e commer
cia.l já. isenta em absoluto dn. penhora varios 
bens em beneficio do individuo e da família ; 
o projecto apenas estende a .isenção a. ma.ls 
es~as acç:ões. Nil:o é uma providencia. novo. a 
que o p1•ojecto propõe, si nilo a amplinção de 
uma ja c~msagrud?. de longa data e gera.l
mente reputada salutar. Salutar e constitu
cional, porque a Constituição manteve ao 
Congresso Fe;leral a competencia para legis
lar sobre o direito civil e commercial. 

Póde não convir ao lavrador retirar do 
comrnercio, recluzindo seu credito, taes 
accões. mt1 s n<>.sse cn.so elle não constituirá a 
;·c$ert'a, pois lhe fica isso racult.a.tivo; póde 
mesmo parecer inconveniente o. impenhoi"oJ.· 
bilioladc em absoluto das ac~ões, inconsti tu
cion;J.I ti que parece que não. 

A outra n.rguição de inconstitucionalidade, 
ao§ 1• do art. 1•, fundam-n'a os lllusties 
Deputados no art. 7•, § 2",da C·mstítuição da 
Republico. c uo art. 179, § ;J•, do. Constituição 
:1o· l mperio, que n. da Rllpublico. ma.nd(l. 
guardar no que explícita ou Implicitamente 
não for contrario ao novo syslema de go~ 
verno. 

Ainda. essa. arguição se al:!gur~~o improce-
dontc é. Commis~ão. O art. 7•, § 2•, da Consti
tuição deteriniua a uniformidade do imposto 
e uii.o d11 despez:\ ou da distt•ibuiçã.o do pro
dueto do imposto. 

· Niio !'ôra mesmo praticavel essa. igualdade 
de distribuição entre Estados de circumscri
pções territorínes tão desiguaes e de con
di~ões induslr iaes ti'io di.fferentes. 

O ide;J.l pôde parecer que seria a propor
cionalid~t<le entre a despeza c a arrecadação 
de cada Est<Hlo; ma~ a. fazet·-so a.,sim, .nã.o 
de\'eJ.'a ser ·só na distribuição do cap1ctal 
dasso.s sociedades e sim. de t...las il9 despezas 
publ icas, porque o criterio não póde variar 
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com o projecto que crea a d.espeza ou o insti.· 
tuto que a autoriza. 

E virtualmente estaria ahi a condemunção, 
110r inconstitucionaes, de todas as nossas 
leis de despeza ,-· pois IH;nlmma ainda. fez a 
distribuição ·do prooucto do imposto com n. 
igualdade que os illustres Deputados invocam 
contt•a o projecto. 

A lei será iyr,~al pwrrz. tutlos, di7,ia.-o a. Con· 
slituição do Imperio. mas · sem embargo 
desse preceito, invocado pelos doutos Depu
tados, o Jmperio mesmo nunca entendeu que 
a igua.ldade de todos obrigava n. igualda.do 
da distribuição do .producto do imposto pe
los Estados ou proviucias, ao contrario, 
nunca.estes deixaram de ser desigualmente 

· aquiuhoadoa no. distribuição dos dinheit•os pu-
blicas. · 

E em uhima analyse, pens!l. a. Commis-
. são que, sendo o projeoto de auxilio á 
lavoura, o quinhão de cada. Estado deve 
estar na possível proporção com as condições 
industriaes de cada um e quo variando as 
necessidades entre os Estados corn o sys
tema de industría e principalmente a ex
tensão territorial de cada um, não pode ser 
um e o mesmo quinhão ele auxilio para 
todos . 

Rala rias commissões, 13 de setembro de 
1900.-J. J. SealJra, presidente.-Ltli.<r Do
míng«es , relator .-A•euedo Mtu-gues .-Al· 
fredo Pinto.-Frederico B01·ges. -Rivadavia. 
Corr8a.-F. Tollmtíno,-Tei~eira de Sd. 

~MENDA8 A (iUE SE REFER.E O PARECER. SUP!~A 

Ao art. Jo, principio-onde se diz: Dentro 
de dous annós, díga:,se : -uentro de cinco 
annos. 

Ao mesmo artigo, no seu § 11, onde se 
dix-umas o outras ua praça., diga-S() : -
umaa e outras a.cçüescotadas no. praça. 

Substitua-se o § 15 do mesmo artigo pol' 
este : - « Metade, pelo menos, dos lucros 
líquidos excedeutes de 12 °/. ao a.nno wbre o 
capital retl.li?..ado, scró. anuua.lmente l(wada 
á oonta. do fundo de reserva., o qua.l será. con· 
stituido em apolices das de melhor cotação 
rla União ou de qualquer Estado da. Repu· 
hlicn, até que seja reconstituido nesses ti
tulas o terço, pelo menos, do capital da. 

· ca ixa. ». 

Sah das s essões, 25 de julhode 1900.
Citlcínato B1·aga. 

R.EQU.ERIMENTO A QUE Slil REFERE O PARECER 
St'PitA 

Jloquel'omus quo o projecto n. 60, de 1900, 
volte a Commlssü.a ele Caustitlliçãa, legisla.-
9do e Justiça, pa.r~ lnterpo1• novo pllrecer, 

teudo em consideração o (tUO a.dea.nte so 
expõ(l. 

A Constituiçiio v.igcntc, ao contrario rln . 
anterior, estabelece um systema. <le poder·es 
limitados.A de 25 do março estatuia.· precisa 
menlea orbit~ funcciouat do apparelbo go. 
vernativo, nos a:rts. 15, 36, 3~. 4.7, 52, 58,· 
54, 64, 65,436,67,101 e 102, incluindo,toda.vit• , 
em um delles, uma altribuição l\\tissimo., de 
perigosa. elasticidarle, que admittiu. inter
viesse em todos os departamentos da activi. · 
dade bra.zileira : p~·omo'l.'er o bem geral da 
NaçO:o {art . 15§ 90·) 

Mas a Carta de fevereiro foima.is prudente: 
especificou, com uma muito maior determi
nação, · qual o campo em · que girariam os 
tres ramoll do pode1· superior do paiz. E' 
assim que, quanto ao Congresso, · prescreveu 
claramente, ein longa enumeração, um pot; 
um uos varios aspectos da funcçã.o legisla· 
tiva, com\) se vê dos trinta e quatro para.· 
graphos no art. 34. . 

Ahi não descobrimos um só texto em que 
se possa fundar a legitimidade da interven
ção feiler<\1 nos negocies que o projecto en
tende regular, do modo por que o fnz. 

E' verda.de que, ad instar do que consa
gt•ara o imperio, julgou o legislador das novos 
iustituiçõM que convinha deixar a o poder 
publieo certa esphera de iniciativa, par·a. a 
promoçã.o do bem social; e no art. 35, § 2•, 
facultou-lhe a incumbencia de <;:animar, no 
paiz, o desenvolvimento das lettras, artes o 
sc!encias, bem como a immigrn.ção, a a.gr·i
cultura, <J. industria. e o commercio, sem pri
vilegies que tolham a aeç<\.o dos go-vornos 
locaes .» 

Autoriza a doutrina deste co.nou a delibe· 
raçã.o que so nos propoe ? 

Sim, qunnto no proposito de nnima1· a a{Jri
ct.tlt um; não, quanto ã. :\t'rojo.da. tGUt!\tiva. do 
implantn1• no seio do. sociodade l.lrnzileh·a o 
perigosissimo socialismo de Estado que en· 
tra.nha a iniciativa. do illustre representante 
pau lista. o Sr. Cincinato Braga, pois o cspil'ito 
e a lettr a. da Constituiçfí.o nacional probibem
lhe 'immiscuir-se no que diz respeito â. vido. 
privada dos cidadãos, a nito ser em um caso: 
-o que libet•a.liza. a ·aposentadoria o reforma 
aos funccionarios fedoraes, ci-ris -ou militares, 
que se invalidarem no serviço da Nação. 
No emtanto, o projecto, em seu art. 3Q, ar· 
vara o Esto.do em proteotm.• directo das f<\· 
milias, cousa alheia a seu papel legitimo no 
soio da federação; o.ddlciona ás suas uma 
attdbuição extra-const itucional: a de provi
dencia material do lar, em completo des
accordo com o de'!tino historico que lhe B· 
marcado no presente cstu(lio da civi lizaçno 
que o quer unicamente manteuedor da ortle!ll 
publica. 
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Não é sómente este o aspecto inconstitu
cional do projecto. 

Noss:1. lei ba.sic<L · em vigor, com o fito de 
fundar uma uniiio dnravel, coordenou ns rc
Jnçõc~s dos Estados braí'.ileiros sobre o funda.
mento do. mais perfeit::~. igualdade. Tratando 
das contribuições nacionaes, diz : 

«Os impo:.to:-; dccrebülos pela Unif.i.o (;u·t. . 7", 
§ 2"), devem ser unifoi·mcs parn. todoB cs E;;;-
tados. » . 

uma lllegal mcdilla que o põo talvez em 
perigo: de~con/'onne em tudo, com a orienta
ção s~·gui,~a. at\ hoje , afastar a administração 
da Republiea. das aventuras que possam com
promettcr o credito naeional. qne tanto lhe 
hn. eustarlo relwbilitar- ~-Alfredo VareUa.-
Barbo sa Lima. -

N. 149 A- 1900 

Ora, o projccto (art. JO) dispõe que <.:é an-~ AtUO?"i:.a/ Po~c>· E:x:ecutit;o a ~espender ~te 
torizado o Oovenw dv.. Uniilo ,-~, garantir ao 10.000.000$1?etra socco1Te.r as populaçoes 
capit:.d cll'ectivnmentc reali7.ado rins Crlixcr.s . ~!'~ n?>"/.c .flageUculos pela secca a dd outras 
ctmtn tes e 1·cgionaes. que se fundarem sob o '1'1 ovulencl.t.Ls 
regimen cl~'.. _ nova lei, j_uros de 3 "/o no anno. -
etc.,» e no al't. l", § l•l, estatue que «o capi- A' Commissii.o de Orçamento foi presente o 
tal c1P-s::os sociedades, p~1ra os effeitos da projecto n. 149; que autoriza o Poder Exe
mesma lei, :poderá attingir, repartidamente cutivo n.despender até lO.OOO:OOO~para soe
ele.» marcnndo ahi quantias diH'erenies para. eorrer ás populações do norte fiagelladas pela 
carla grupo de Estados. secM. 

Quer dizer quo a União se cPmpTomctte a A Commir::são, como a Camara, nã.o desco-
repartir urna parte do imposto, em uma nhece a gravidnfle da c1·ise que ora afHige ao 
gar·antia do juros e de fórrna desigual entre Estado do Ceurá. e a outras regiões do norte 
os me8rnos Estados, o que lhe não consente a do rx1iz. Deslocando as populações do interior, 
lei matriz entre nós. pat'a não peL'ecerem de fome, arrastando-as 

:Mais aiudv.. Ella determinou que <<conti- pnm o littol'al e ahi ag:-:-lomerando-as em nu-
. nuaru em vigor, emquanto nlin revogadas, cleos desprovidos de recur::>os, expondo-as a 

n.g leis do antigo regimen, no que. explicita todas as consequencias da miseria e dos males 
ou implicitamente. nã.o for contrnrio ao sys-~ que se desenvolvem nessas agglomerações, 
temn. de governo firmado pela. Constituição aqnella. crise climatologica reveste todos os 
e nos princípios nella consagrarlGs (m·t. 83). » caracteres de uma cala midade publímL. 
Pois bem, t~ lei das le i R do jmperio garante E' para caso:; desses que o art. 5° da Consti
ll•J seu art. 17!\ § XllT, que a lei será tuiçito Federa! assegura ~~ intervenção da 
igual para todos, queqn·otcjo, qner castigue, Uniii.o, pelos soccol'ros publicas. 
ele.» Em vista disto e tendo deante de si um pro-

Como, pois. pretende o projecto instituir jecto ele lei, prestigiado por grande numero 
ampal'o maior em favor de alguns Estados, de assignaturas, é a Commiss5.o de parecer 
aquinhoando menm; n. outros~ que o mesmo projectc seja submettido á ap. 

Irnpl·c~s::-ionadn. justamente com a precn.rin provação dn. Camara. 
situaçlio dn. lavoura, n. Colll~nis~ã.o, ao f'c?r· Sala das sessões, 15 de setembro de 1900.
r~nhw o :iCtllal.P~I'.ncl;l' (assim ~orno o dl~- Pcwlrr. C:?tima.racs, presidente.'- Serzedeilo 
tiiJo.to :tt)lOl' _ d::~. mwiatlva, :w alv_ttrn.l-n.) , nao eoi'I·Ga, i•chtor.- F?:fmcisco Sá.- Nilo Pe
t:ogttnu dottdamcntP. do ca~o. a ln:r. tlestn, ça~dw,-llJt(!J~·úth,-lfi. de Escol!(r.r. 
qnc~tü.o primordial que suscita, no sujoitn-
r·t~m-so os termos d:~ Jci idr.n.<la. ao padrão 
eonstitucional. · 

Nós, cnm o ma.is sincei'O ncntamento, pro
vo.~:tmos nm novo exame, para que a. Ca.
ma.l'a pm:~>:l. votar com o indíspensn.vd disr.er
Himeuto. 

O projecto tlevo merecer-nos ta1tf.O maior 
n;r.tlitaçi\o, quanto é evitlento estar olle om 
demccorclo com a doutrina oftlcial. exposta 
lq•ilhnntemoutc nos rclat.orios <1o Mil.listrn da 
Pnzr.11dn. com ri. tacita. npprovaçii.o do chefe 
do Estado; c resa o nrt. 15 dn.lci orgauica, 
que os trcs rn.mos do poder federal temn func
~:t?es distlnetus, mas que ugem àe llarmo~ 

.llla .• 
., Si ha.vemos dado franco apoio ao pla.uo 
li n<~nceiro do Governo, como votar-se aqui 

Gama r:~. V. V 

N. 149-1900 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo a.utoriztl.do 
:). tle:spendel' até dez mil contos lle réis para 
soccoerer ús 110pulações do nor·te, ftagelladas 
pola sêcca. 

§ Os SGCCOl'l'GS. serão uisi.ribuidos pel;t 
fórnw. que ag ciJ·cumstancias determinarem, 
rle\'cndo preferentemente ser executadas obras 
de utilidade publica em qne sejam empregados 
os indigentes. 

§ Para a execuc;ão dest~L lei, serão pelo 
Prcsic1ente da. Republíca abertos os l)recisos 
creclitos extrnordina.rios aos Ministerios do 
lnlcríor e d<.l Imlusü·ia, Viação e Obras Pu
bliC(IS. 

39 
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Art. 2.• Revogttm-se as disposições em con· 
trario . 

S:cln das sessões, de setembro de 1000.-
Erede·r·ico Borge$ . - P,;·ancisco S â.. - .Joao 
Lopes .-Yirgilio Brigido. - Se1·gio SaiJoic..
Oor<çalo Souto.~ Josd ·..-1valino .- Gmnes '" dr1 
]Jfallos.-.r1w·eliano dcs Sant-os. - JÚl l'lins 1'ei
xeint.-Nilo Pcç11;tha .-Scncdcrto (JonJ(,, 
l'ereita Líma.-Celso r/os Rcis.-Angel:~ N1110 . 
- Anüio de ilbl'6Ú.-Etpidio Figuei;:ccl.~1.'-!1er· 
culi:mo Band,:i>·a. - Pamn h os Jlion!e>legnl.
Fa!isto Cm·doso.-B dcio J.'itho.-Aurtw·lo Se· 
ve,·o.- R .Paixao.- Vil' i•.tto Jlíaswreniia.'. - Ma. · 
ktqtúas. - Jor.To G l!!f•JSO. - An·oxcU!Is Gal !i·:ZO . 
- A1·at!jo Góes . - Raymt:mlo de Mi taH<ia. 
L uir: Doiíiiagt.Oe.:;. - Ga.-:Ulo d~' Ou.Jt?ur. .- Pi
n hei-) .. o Junio-r.-OsetJ.1' Godoy.- l1ja ttl })a'iTCJ:fO . _ 

-Jleredia ck Sá.-.Y&lsv;~ de Yc$C.(mc~ttos.
. Gabriel Salgtulo·. - f1. " "·<lxmcdlos.-JJm·lmsa 
L im«.- Alfi·edo Var elc<.-M. cl<: Escoúar. 
.A ureliatta Barúosr<. -So,..,.~s dos Su ntns. -Sd 
F·reíre. - He1wique J.A.~gde;·t.- Jisntcn.ttdin,o 
B a·ndeiro .. - Ernt.·irio Cov.tinlto .- .P"d "a He
::a•·le .-LM11lttlpho 1lia!Jali~<ti!S . - Jforz tcir:J da. 
Sil·veira- s~."np.-t i r) FC1''>·a: .- Sctl!Jl'O Dias .--
li'elix Gaspar .-J. J. &a.bnl.- Rodotp7to ; l lircH, 
-May1·inh.- Fmncisco Sitl.l<;s. - Cmll]JOS ('(n·· 
tieJ·.-La.nwrline.-Rivailr.t ~ia Con·il·t . - 1'/wo· 
philo Ouo,i.-Ote[Jario 11-i<t drJi. -EdutU'rMJ P i · 
ment~l. -/:!.', Loi;o .-Sa bino 1Ja1'!',,l·o.- ill(redo 
Pinta.-llosslocher. -Limrr, F ilho, 

O Sr. Pn:~!i• id.eut(l- Nilo hu.vemlo 
narJ" ruab <I t r<tt<w, de~if,;l'll.l pn!'a :;eg lltldu.· 
feir<t, 17 cio cot·•·urltc, a :wguintu OL'•.lclll do 
dia : 

· ..... _,-· 

Continuação do. 3' discussão do projecto 
n. iO B, Je 1900, com parecer sobre emenctu1 
apr~sentadns pura 3·' discussão do projecto 
n. 70, tle:;te a nno, r1ue orça o. Receita Ge1•a1 
da. Repll hliea. para o ~~xcreicio de HlOl ; 

Con tinuação dt' 2" discllssito do projecto 
.11. 87, de 1~00, mn.nda n rlo ob~ervar vat·im 
diSpC1oi<;<fi<?S [l~I':l fiel CXI)CUÇ;\o (!.\ Jef dO CliSü· 
Jn(ltlt\Y cívil; 

Continltac;5.o d::~. 2• disc\mãc' do projecto 
u. ~5 , do190ú, regn lando o_ sorteio mili ta r· 

Cem li nuaçii.o dl'l. 2" discussão do projeeto 
n . 178, de 1898, do Senado, eorn o parect~~ · 
Il. :Z04, de 1899, r egulando o estado <le sitio, 

2' pntc, ás 21 /2- bora.s, vu antes: 
C<Jnlinllo.çii.o da. 3a dis(m; são do ·pr oject.o 

n. 102 B, de 1900, com parecer sobre a 
amenclr. olrerecida par a. 3n rliscu~sü.o do pro
j r,ct<> n. I 02, 1iestc a uno, q U!J fixa. a desper.;l 
do M.inistel'io d:lll Rui a.•;Oes Exteriores; 

2-' thscussií.o do pr<1ccto 11. 107 A, de 1900, 
com pat·CCI'JI' sobre ·~mcndas apreseotlldas P<ll'<l 
E' discu :l.si'io do projecto u. 107, ([este anno, 
que Uxa" despeza do i\li nist'lrio da Guerra 
l"'ra o excreicio tle l\JOI ; 

3" J.iscussllo do pro,jecto n . 63 B, de 1000, 
l'e.Jacç;1o para 3·' d iseu:;são do projecto n. 63, 
rl\:ste "nno, que crca mais ·um batalhão t\e 
in !iJ.nlai' i>1, com quat1•o companhias, na Bt•i· 
g<o,la Policial da Capit<:~l li'eàeral; 

2·• tliscu:;s(í.o 110 projecto n. 77 A, de 11:>00, 
heclarundo abolidas tts tra.nsferen1:las pam o 
l·~~li\<.lo Maior do l.';xerci to t!.os teuen tes e 
I' ·' ter~ente> rias tres i•rmas comb!i.ton tc~. 
~\lm sub~titu tivo tia llommiss(io do Marinha 
e Guen•,\; 

1' Pf•l'le, a t é il.s 2 lj:~ horas, ou antes: 3' discmsií.o ·Jo projecto n. 40, de 1000 
3J discusliâo do ·project-J n. !Oô, d0 !000, (n . 183 A, de 1899). m:wdand.tt conferir aos 

autorizando o Po•ler Executivo a aLrii' :~.o olficia.os :->.lunum~ da t!:~co i D. Militar do Br azil, 
Min ister io da. Just iça e N<!gocws !l! ltwiore~ o ['U•l conr:luircm o cul'so .de engenhar ia. pelo 
credito de 80:000$, s uppl<Jment:tt' n V<J l'l>a ur.tual r <:gulnmcuto,cs mesmos t iLu los scien· 
n. 14, do ~rt. 2" da lei n. G5·~. Llo 2:: do no- titlcos p<:.s.;a•!os aos que o fizeram pa lo regu
v cmbro de lf!99-Diligencia-> p ,,Jieiaes ; la nJêllto de IS7.1, com p·.lr,.cer d<lS Comm is-

2" discus~ão do p•·ojccto n. 115, de 1900, s5rJs tie Ma.rílllHl e Guen •a, do 1899, e de 
autorizando o Potlt' r t!:xecut.ivo n abt•ir ao lnstrucção e Samle Publica, deste a.noo; 
Ministerio 1.\as ltelaçües Ex let·iores o C!'ed!to Dtsc11; ~ão unic;-. do projeoto n . 11 A, de 
de 80:000$ . em moeclu. co1·reute, surmleroen- 1000, c ;nenda. do Senado ao projtlc to n. 1 !, 
1.;.1.[' uo art. 70, n. 7, da Jd Jl. l·52, ele 23 de deste am10 (130, do 1899), que autoriza. o Po· 
novembro de 181JG ; d~r Executivo <L abl'il' ao Mi01sterio <la 
. . :?.• d iscns5lio do pt·o.ieci.o n, 125, de 1900, Gncr·ra. o üt'Gdito ext: aoPdi no..r io d a somma 
autorizando o Podet· ExçcotiYo a abri r ao nece3.>t',rin, p:lm pag>.<r no capitão d e frogo:t;\ 
Ministerio da. Justiça e l'\cgodos Int.eJ~ior•~s o All'l',l(to 11. ugusto d~ Lima. B,u'l'O~ e outros os 
credito de 700~, sui'Plentllutur <'I ver.hl' 9"- vencimentos i.ntegmea que .:eixararn de r e· 
1\,iuüas de cm;to-cio art. !~" da lei ·u. l:i52, de ceiJer no periodo comprelwndi<.lo entra a clo.t.a 
23 de novembro ele 1899; de sua,; Jemissües o a de suas. reintt!grações, 

Discussão unica do pro,jccto n. J2G, de !fiGO, e dá outra,; pt·ovideucins ; 
1/.utoriz(l.ll•lo o Po,:er EX<~<mtiv<J 1. conceder Uiscussão tmicu. do projecto n. t45, de 1900, 
um <~rmo de l icP.r.l Çfl , .::orn IJJ 'Uell<,clo, ao clli- a.a tor·iz~.ruJ.o o Presidente dá ltepuoLic::t a COil· 
m ico de :?:• cla~se •lo Labu::~•.tuJ•io NM:ional u':l cer\e'l' ~' o DJ', l\o:.1 rigo .f.J:•e\<le !lo Andrado, 
Ana!yses, Claurlin o FvJcuo [•in~, p;w:>. tr·(\ t:~l' 

1
prnWI"'' do<· fcccional tio. Ropablicn no Esttldo 

de sua .saude onde julgar conv~nient~; . do Mi1ms Geraes, um anno de l icença, com 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:28- Página 29 de 29 

SESSÃO EM 15 .DE SETEMBRO DE 1900 307 

ordenado, para tratal' de sua saude onde lhe Ministerio da Fazenda o credito especial do 
convier; 4:978$064, para pagamento da gratificação 

1" discussão do projecto n. 171 A, de 1896, ao encarregado da c:uat·da ·e conservação da 
autorizando o Poder Executivo a pagar a fazenda dos Dous Rios, José Joaquim Ray
Estcvão Cunha a importancia das terras mundo Sobrinho; 
de sua propriedade, em que foram localizados 3" discussão do projecto n. 54 B, de HlOO, 
na ex-colonia Brusque, por ordem do Governo que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
do Imperío, diversos immigrantes, de nccordo Ministerio da Industria, Viação e Obras Pu
com o arbftramento feito· pela Secretaria da blicas o credito supplementar de 2.912:675$525 
Industrio. e Viação e constante dos documen- i\ verba 17", do •1rt. 21, da lei n. 652, de 23 
tos alli existentes; · de novembro de 1899, para occorrer ao pa-

Discussão unica do projecto n. 122, de 1900, gamento das taxas de eclgoto .da Capital Fe-
autorizando o Poder Executivo a conceder dera! no cor-rente exet•cicio; . 
ao Dr. Agostinho José de Souza Lima, lente :3'• discussão !lo projecto n. 74, de 1900, ap
da Faculdade de Medicinn. do Rio de Janeiro, provando o regulamento para a Direcção 
um anno de licença, com ordenado, para tru- Geral de Contabilir!urle da Guerra, com as 
~ar de sua sa.ude fóra. do paíz; modificações feitas pelo Thesouro F'ederal, 

3" discussão do projecto n. 4ô B, do !8íl9, confeccionado pelo Ministerio da Guerra, em 
que exige que as sentenças flnaes da eornpe- virtude do· art. 20, lettra E, dtt lei n. 560, 
tencia do Supr~mo Tribuna.l Federal, o quando de 31 de dezembro de 1898, e enviado com a 
este julgue collcctivamente, na fôrma. da mensagem de 2 do setembro de 1899; 
Constituição e das leis em vigor, BPjam pr.o· :~a discussão do projecto n. 37 B, de 1900, 
feridas com a presença de 10, pelo menos, dos redacç[o do additivo destacado, em virtude 
juizes desimpedidos daquelle tr·ibllnal, o dá do art. 132 uo Regimento Interno, na 2• dia-
outras providencias; cus~ao do projecto n. 184, de 1898, do Se~ 

Discussão unica du: indicaçüo n. 30 A, de nado, que reorga.niz'l. o quadro dos oftlciaes 
1900, estabelecendo as regras n seguir-se no da. armada; · 
exame, discussão e votação do projecto do 3·• discussão do projeeto n. 91 A, de 1900, 
Codigo Civil, organiza.clo pelo Dr. Clovis Be- (substitutivo ao projecto n. I, de 1898), re
vilaqua, a convite do Governo. com os pare· conhecendo o!licialmente a actual Academia 
ceres da Commissão·de Constituição, Legis- Brazileírtt de Lettt•as, fundada na Capital da 
!ação e Justiça e emenda da. Commissão d.e Republica, pa.l'<~ a cultura e deõenvolvimento 
Policia ; da litteratura nacional, e dando outras pro· 

2• discussão do projecto n. 129, de 1900, videncias, com substitutivos das Commissões 
autorizando o Poder Executivo a abeir ao de Iustrucção c de Saude Publica, de 1898, e 
Minísterio da Guerra o cratlito de I :•100$ de Or•çamento, deste anno; 
para occorrer ao pagamento do bacharel Ma- 2' discussão do projecto n. 49, de 1899, es
ximíno de Araujo Maciel, pt'ofessor crn rlíspo- tabelccendo regras para a inscripção de todos 
nibi!idade do Collegio Militar; os 1Jrazileiros que exercerem a profissão mtt· 

3• discussão do projccto n. 104, de 1900, ritima e organiza o sorteio do pessoal desti· 
autorizando o Poder Executivo a abril• ao nado ao serviço da armada (com o substitu
Minísterio da Guerra o credito extrnordina- tivo da Commissã.o de Marinna e Guerra, sob 
rio de 5:419$720, para pagar ao }o tenente n. 8, de. 1900, instituindo a inscripção mari
da armada Nelson de Vasconcellos e Al· tima. obrigatoritt para todos os brazileiros 
meida os vencimentos que lhe comj!etem natos ou naturalizados); 
como professor do Collegio Militar; 2" discussão do projecto n. lOS, de 1900, 

3a discussão do projecto n. 97, de l IJOO, mandando computar, para a reforma dos offi
autorizando o Poder Executivo a abrit• ao ciaes do exercito, o tempo que houverem 
Mtnisterio da Fazenda o credito especial de passado no extincto Deposito de Aprendizes 
77:247$080, para occorrer ao paqamento das Artilheiros, uma vez que tenham sido trans
contas do material fornecido á Casa d<l fm•iclos daquelle estabelecimento para a Es
~oeda em janeiro de 1898, pela The Brazi· cola Militar, como premio pelo aproveitn.-
l!an Cont1·acts Co,·porationi mento obtido no respectivo curso; 
· 3• discussão do projecto n. 105, de 1900, 2" discussão do projecto n. 109, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao dispondo que o cargo de director do Pombal 
Ministerio da Justiça e Negocies Interiorés ·o Militat• seja provido po.t' official subalterno 
credito especial do 8;25$',76, para pagamento ou capitão etl'ectivo de qualquer corpo ou 
~os vencimentos que cóm petem <W e~crovente arma do exe1·cito, com pal'ecer da .commis
JUramentado do Juizo Fedêral Antonio H.o- sí:io d0 .Marinha e Guerra., de~te anno; 
drigues Gonçalves de Macedo; 2" (lJscussiio do projecto n. 156, de 1899, 

2" discussão do projecto. n. 119, de HlOO, concedendo a Loux·enço da Silva e Oliveira:, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao. ou a empreza que orgnizar, o direito de con-. 
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struir,em uma das Ilhas do littoral desta cida
de, um trapiche desti~udo a. rec.eber, dut·an~ 
30 annos, intlammaveJs, explosiVOS e corrost-: 
vos,nos termos da proposta que apresentou i 

2"' discu~sfío do pro,jecto n. 146, de IQOO, 
autorizando o Poder Executivo a mandar 
pag11r a Carlol'l Galdino Leal e outros, auxi
liares o serventes nos t••ahulhos de exames 
proparatorio~ no Externato Nacional! a quun
tií~ n. que tive1·em direito pelos ser•v1cos pre· 
stados durante os mezes de janeiro, fevel'eiro 
e marco do corrente anno ; 

Capital, para tratar de sua saude onde lhe 
convier; . . 

Discussão unica do projecto n. 95, de 1900, 
regulando a antiguidade da promoção du 
tenente-coronel .João Leocadio Pereira de 
Mello a esse posto ; i 

Discus~ão unica do projecto n. 203 E, de 
1899, additivo destacado na a• discussão do 
projecto n. 203, de 1899 (orçamento da des
peza do Ministerio da. Marinha ·para 1900), 
fixando em 7:200$ os vencimentos do auxiliar 
do auditor, de accordo com o art. 17 do Regu
lamento Processual Criminal Militar. 1" discussão do projecto n. i6 A, de 1900, 

declarando que, na liq_nidação ~o tempo ~e Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 roi-
serviço para a connes~ao tlo mmo·soldo, nao nu tos da tarde • 
. será rlescontado nquelle que tor passado no 
goso de licença para tratamento de sa.ude ; 

l" diEcussão do projecto n. 42 A, do 1900, 
mantendo a instiluiçiio do jury com a. com
petencia que ora lhe cabe para o julga
mento dos crimes sujeitos ã. jurisdicção 
feder·a I e á justiça local do Districto Federal, 
e moclitlcancio a compoRiçãO e O funcciona
mento do mesmo tribunal ; 

107a SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1900 

Presider~cia dos Srs. Urbano Santos (1° Vice· 
Presidente), Vaz de Mello (Presidente) e 
Gastao da Cunha (supplente do 4o Secre· 
ta rio). 

i" discussão do projecto n. 58 A, tle 1900, 
determinando que o comprimento do·• con- Ao meio dia procede-se á chamada, á qual 
tmctos civis e commorciaes será exigível no respondem os Srs. Urbano Santos, Germano 
primeiro dia. util seguinte, si o em que se Hasslocher, Neiva, Gabriel Salgado, Jose Eu
vencer o controcto for feriado; zebio, João Oayoso, Joaquim Pires, Francisco 

DiEcussão unira do }>rojecto n. 129, de Sá, Frederico Borges, Gonçalo Souto, Augusto 
1897, autorizando o Governo a aposentar o Severo. Tavares de Lyra, Pereira. Reis, Er
machinista de Ia classe da. Estrada. rle Ferro mirio Coutinho, Gomes de Mattos, Herculano 
Central do Bruzil, José Rodrigues de Oliveira. Bandeira, Bricio Filho. João Vieira, Mala
Brnga, com voto em separado; quias Gonçalves, Cornelio da Fonseca, Juven-

Discnssão unica do projccto n. 37 F, de cio de Aguiar, Epaminondas Gracindo, Araujo 
1900, redacção do additivo destacado na 3u Góes, Arroxellas Galvão, Raymundo de Mi· 
discussão do projecto n.37 A, de 1900(n . 184, randa, Joviniano de Carvalho, Rodrigues Do· 
tle 1898, do Senado), reorganizando o quadro ria, Seabra, Felix Gaspar, Manoel Caetano, 
dos macbinis~r~s navaes; Eugenio Tourinho, Paula Guimarães, Satyro 

Discus::ão unica. uo parecer n. 110, de 1900, Dias, Adalberto Guimarães, Paranbas Mon· 
indeferindo o requerimento em que o alferes tenegro, Dionysio Cerqueira, Jose Mon
do 28• batalhão de infantadn. .João Toixeiru jardim, Celso dos Reis, Sampaio F~r
Mattos da Costa pede ser promovido por netos raz, Henrique Lagden,. Raul Barrozo, N1lo 
de bravura praticados na campanha elo Ca- Peçpnba, Lourenço Baptista, Silva Cas
nudos; tro, Pereira. Lima, Martins Teixeira, 

Discms5.o unicn. do projecto n. 80, do 1900, Oliveira. Figueiredo, Joaquim Breves, Es
nutorizando o Podl}l' Executivo a. 'concedm• tevão Lobo. Theopllilo Ottoni, Viriato Mas
seis meze::; de licença, com ordenado, ao ba.- carenhas, Bueno de Paiva, Alfredo Pinto, 
chm•el Manoel Eugenio Pereira. Maia, ama· Carneiro de Rezende, Adalberto Ferraz, Edu· . 
nuen~e dn. BibliothE'ca Nacional, pura tratar ardo Pimentel, Olegario Maciel, Rodolpho 
de sua mude onde lhe convier; Paixão, Lamartine, Padua Rezende, Gusta~Q. 

Discussão unica do projecto n. 162, de Godoy, Firmiano Pinto, Dino Bueno, Vai~IS 
1S90, concedendo á viuva do jurisconsulto e de Castro, Elias Fausto, Cajado, Alfredo Ellls, 
ex-Senador Joaquim Felicio dos Santos a ·pen- Xavier de Almeida, Teixeira Brandão, Manoel 
são mensal de 500$000; Alves, Carlos Cavalcanti, Paula Ramos, 

Discussão unica do projecto n. 68 A, de Francisco Tolentin?, ~arbosa Lima, Marça.L 
1900, auto~·izando o Poder Executivo a pro- Escobar, Angelo Pmhe1ro e Aureliano Bar-
rogar por mais .um anno, sem vencimento bosa. · . . . 
ulgum, a licença concedida ao engenheiro I Deixam de comparecer com causa partiCl· 
civil Aglíberto Xavier, preparador de chi- pa.da. _os Srs. Julio de Mello, Carlos de No
mica organica . da Escola Polytechnica desta, vaes, José Boiteux, Agapito dos Santos, . 
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'Carlos Marcellino, Albuquerque Serejo, Sá 
Peixoto, Augusto Montenegro, Arthur Lemos, 
Pedro Chermont, A~tonio Bastos, In11io 1io 
Brazil, Rodrigues Fernandes, Christino Cruz, 
ouedelha Mourão, Thomaz Accioly, José 
Avelino, Eloy de Souza, Soares Neiva, Lima 
Filho, Trindade, CamiJio de Hollando., Silva 
MAriz, Celso de Souza, Moreira Alves, Esta
cio Coimbra, Pedro Pernambuco, José Duarte, 
Slyvio R.omero, Tosta, Francisco Sodré, Ver .. 
gne de Abreu, Alves Barbosa, Tolentino dos 
Santos, Julio Santos, Pereira dos Santos, IToão 
Luiz, Monteiro de Barros, Ildefouso Alvim. 
E~peridião, Penido Filho, Frau0isco Salles, 
Leonel Filho, Necesio Tavares, Antonio Zaca· 
rias, Henrique Salles, Landulpho de Maga
lhães, Matta Machado, Silveira Drummond, 
Arthur Torres, Manoel Fulgencio, Lindolpho 
Caetano, Miranda Azevedo, Alfredo Pujol, 
Do~ingues "de Castro, Oliveira Braga, Malta 
Jumor, Adolpho Gordo, Paulino Carlos, Her
menegildo de Moraes, Ovidio Abrantes, Xavier 
do Valle, João Candido, Rivadavia Corrêa, 
Pinto da Rocha e Cassia.no do ~Nascimento. 

E llam causa os Srs. Cunha Martins, ~Ipi
dia Figueiredo, Rodrigues Lima, Mat•colino 
Moura, Deocleciano de Souza, Martinho 
Campos, Alves de Brito, Rodolpho Abreu, 
Jose. Bonlfacio, La.mounier Godofredo, Costa 
JuniOr, Bueno de Andrada, Floriano de Mo
raes, Edmundo da Fonseca, Cincinato rlraga, 
Arthur Diederichsen e Campos Cartier. 

Abre-se a sessão, 
E' lida. e posta em discussão a acta. 

se digne providencie.r :1!im de que o projecto 
sej11 colloca.do em primeiro lagar n;1 ordem 
do di:1 de amanhã. 

O Sr. Presidente- O pedido do 
nobre Deputado será attend.ido na medida do 
possível, attendendo à.s circumstancias extra.
ordinario.s em que nos achamo~ com a demor11. 
na discus~ão do:> orçamentos. 

O SR.. FrtANCrsco SÁ.-Ha uccessidade ex· 
traordinaria de :>er votado esse projecto ? 

O SR.. PitESIDENTE-Sem duvhla, será. aúen
dido. essa circumsta.ncio.. 

o Sr. Nehia-sr. Prc.>iuente, como o 
meu illustl'e collega. e prcza,lo amigo, dhi
tiucto Deputado por Santa Catlmrina, eu, si 
S. Ex., quo é o canonista rogunental, niio 
estivesse presente no. sessão em foi apresen· 
tudo o projecto salvador rlo grande ínsti tu to 
bancario deste paiz, o Banco dtt Republica., 
teria protestado contra a infracçii.o regimental 
a que elle deu lagar. . 

Mas do mesmo modo pol' que, mona.rchisto. 
antigo, sacrifiquei a bem dtt Republica os 
.meus princípios politicu:;, pot•que pretiro <t 
minha Pa.tria ús minhas idéas políticas, eu, 
Deputado apreciador e respeitador do Regi· 
manto, concordei quo aquella. !'et•ida fo~:>e 
feita pela circumstancia de que era. uma 
excepção, de accordo com a opinião do iUu:)tt·e 
bahiano, gloria deste paiz, o Sr·. Sen"dor H.uy 
Barbosa, que diz que a coragem está em arcar 
contra a pluralidade e abr1r uma excepção ó 
possível, qu,ando e esta rara e tspeciali:>sima 

O Sr. Franeiseo Sã-Sr. Presi- de equidade. · 
dente, já está. publiéa.do no JJiario da Casa o Entendi que o caso era excepcional e que 
parecer da Commissão de Orçamento, pro· se justificava a ferida no Regimento, por
pondo a approvação do projecto de lei que que se tl'atava do satus populi suprema tex 
autoriza as despeza.s com soccorros ao Estados est. · 
do norte,fiagellados pela. secca·. A essa ferida,porém, seguiu-se outra.,quiçà. 

Não preciso de encarecer ·a urgencia da ainda mais grave e vão se succedendo outras 
solução que . esse projecto vem provocar do que, pat•a o decoro da Camara, para a mar
Congresso Nacional. A Camara não seria clla regulat· dos seus trab<tlllo~ e para conve
orgão legitimo do sentimento nacional, si, nieneia e utilidade puiJlica, nao devem pre
nesta hora, isolando-se deste movimento geral valecer como praxe a aúoptar-:;e em outras 
de carinhoso amor com que todas as almas occasiões. 
brazileiras estão sendo arrastadas em soccorro A Mesa e aquelle que nos gui::t devem con
d()S P?Vos soffredores do norte, julgasse adia· correr para o cumpriJ,Dento do RegimentO, de 
vela decretação de uma medida, cuja demora modo que elle jámais seja atacado; porque. 
es!á custando a vida de muit0s de nossos ir- aberta. a excepção hoje, re~etida. amanhá e 
maos naquelles Estados. depois e depois .•• e os mats fortes, aqu~U~s 
. Faço jus~iça á. generosidade dos meus que impõem a sua vot;ttad~ conseglllrao 
~Ilustres collegas, acreditando que esse pro- tudo: ai doil fracos, das mmor1as ! 
Jecto não encontrará difflculdades para a.tra- E' preciso respeitar a opinião daquelles 
vess.ar . os tramite~ regimentaes, por esse que podem ser qualificados de trefegos,de in- . 
mottvo que, nem s1quer, será embaraço para disciplinados, de rebeldes, m~s que tambem 
a ~iscussão e votação das leis orçamen- teem direitos e principalmente o de exter-
tarlas. ;bar o seu modo de pensar. 
~queiro, portanto, a V, Ex., cuja delibe- Direi que a~ompanho ao Sr. D~put~do de 

raçau !!!.13 IJS.rece su1D.ciente par~ ·o caso, que .Santa catharma, mas é com sat1~façao que 
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o faço; e é nssim que estou mostrando que, 
apezo.r de votar pelo projecto salvador, pro
testaria contra o ataque ao Regimento. E' 
uma mania 

Dizem que eu tenho a mania de trntar 
do proletarindo,tambam terei uma outra, a de 
velar pelo Regimento, para que elle não seja 
roto. 

O Reg-imento acaba tnmbem ele ser fet•ido 
pelo nobre Deputado do Ceará, mando da p<l
la.vra na n.cta sobre as::;umpto quo não cabe 
na discussão da o.cta, e sim na hora elo expe
diente. 

Tencionava fazer no expetliente da ultima 
sessão o pedido que S. Ex. acabou de fa.zer, 
no que fui obstado pot' circumstancia~ oxtra
ordinarias, ou antes pelo subito encerra· 
monto da sessão ; o já. tinha declarado que 
havia de fazel-o hoje, e o titria si, S. Ex., com 
a natural soffreguicHio de cearense, não se ti
vesse antecipado, não na inscripçüo do cxpe· 
diente, mas orando sobre a acta. 

Mas, Sr. Presidente. outro o.sssumpto me 
traz á tribuna: o de protestar contro. um erro· 
que me é attribuitio na actn. publicada, 
isto é, contra um emprego de um verbo em 
um tempo que, no caso vertente, podia dar 
logar a se enxergar nas minhas palavras uma 
offensa no momento actual. 

A infelicidade que neste momento flagella 
o Estarto do Ceará deu logar :1. q_ue muitos 
Deputados apresentassem um projecto, que foi 
eloquenteménte fcmdamentado pelo illustre 
Deputado o Sr. Francisco Sá, autorizando o 
Governo a despender até 10.000:000$ para 
minorn.r aquelle pavoroso infortunio. 

Tive nessa occasião, em seguida. ao illus· 
trado cearense, do fundamentar tambem um 
projecto sobre direitos dos operarias e do 
proletariado, quo tamhem soffre, que ta.mbem 
é victima. 

Descrevi as scenas desoladoras, por que pas
sava o Ceará, e estabeleci um confronto 
entre o seu bem estar de outrora e as agru
ras de hoje. 

Pois bem, nas referencias. que fiz, descre 
vendo a grandeza daquelle Estado, disse 
(<banquetearam-se »e não ~ banqueteam-se » 
como se lê no Diario do Congres1o. 

Faço esta rectificaçãoi porque se poderia 
enxergar no verbo, empregado nesse tempo, 
uma allusão qualquer; porque se poderia. dar 
às minhas palavras uma interpretação, que 
e~tâ. muito longe do pensamento que então 
trve. 

Referi-me aos tempos felizes daquelle Es
-t~do, e depois á infelicidade, que ora presen
Ciamos com prof11nda magua. 

Não quer~ absolutamente que qualquer 
cearense, prmcipalmente os meus distinctos 
collegas, aquelles que já o foram e os amigos 
que tenho naquelle Estado possam julgar 

quo houve da m_inha parte alguma nllu- . 
sã.o. 

O Sl'. FRANCisco Sk-V. Ex. não precisava 
dar ostas AXplicacões; nós todos fazemos jus· 
tiç:\ o.o nobre Deputado. , 

O Sn. NEIVA-Assim, fica estabelecido que 
eu me referia, nessa occasião, n.o contraste, 
que, tristes, verificamos, entre n. felicidado de 
outr'ora e a iufelicidade que hoje peza sobre 
aquolle g-lorioso Estado. 

Era. esta a explico.çã.o que cu deveria cJar, 
tanto mais quauto eu estava. entristecido 
com o illnstre Deputado pelo Ceara e l:ieus 
illnstres companheiros de bancada, pelo facto 
ele não me :tuxiliarom numa medido. relativa 
a uma classe, muito merecerlor·u, desprotc· 
gidn. , porúm, tht fortuna, e que t.inha ó. 
!'rente delh~ um pobre cearense. 

Po!leriu, neste easo, presumit·-so quo havia 
do minha pal'te uma como quo represalia; 
quando é cer·t.o que cu, por iudole, por habito, 
por systoma, por educa~ão, sou delicado, cor
tez (muitos apoiados) o que só me arredo rleste 
systema muito excepcionalmente e quando 
muito provoca.clo, qua.ndo forçado pel~s cir
cumstancias imperiosas de occasião, e quando 
não tonho meios de evitar as lutus. 

Direi de passagem, apenas, que, dada esta 
satisf'ação solemne á bancado. cearense, eu po
deria ta:11bem salientar umn.·pequena. falta. da 
tacbygraphia, que entenrleu não dever col· 
locar, no discurso do nobre Deputado pela 
Bahia, meu distincto collega, o Sr. Seabra, 
sinão cs muitos apartes que eu dei em apoio 
de S. Ex., quanclo S. Ex. se referia ao emi· 
nente cidadão, o Sr. Senador Ruy Barbosa, 
em resposta ao nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul. 

Quando o meu nobm companheiro ele ban· 
cada concluía o seu eloquente djscurso, eu 
disse, no tom com que costumo, com a fran· 
queza e energia. com que me expondo sempre 
no fallar, o seguinte, não obstante estar isto 
na consciencia de todos: 40 Sr. Ruy Barbosa, 
não só engrandece a nosso. patril\, como 
ainda é uma gloria delta.» (Apoiados.) · 

Assim procedendo, não só faço justiça ao 
talento desse notavel cidadão, como á sua 
vasta e admiravel illustração e ao seu cara· 
cter. (Apoiados.) . 

Devido unica e exclusivamente á urgencra 
da questão bancaria, não fiz a rectitlcação, a. 
que me referi na . ultima sessão~ , 

E' com immenso pezar que roubo · tem~o 
precioso á Camara. dos Deputados, tanto mats 
quanto todos n.nceiam por ouvir a. palavrn. 
brilhante e arrebatadora do illustre Depu· 
tado pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Barbosa 
Lima. 

Concluo estas considerações, não sem fazer 
votos sinceros para que o Regimento, nesta 
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ilssa., seja. sempre nca.tado, porque ai do ~ós 
no dia em que elle nã.o . for ncutEulo como 
deve·O ser. (Muito bem ; mt~íto bem.) 

Em seguida e a.pprovada. a. acta. da sessão 
,,otecedeute. 

O Sr. Presiden'to - Fica. sobre n. 
Afesa., pelo prazo regimental, o pt·ojecto 
n. 96 B, de 1900, ~Jobra o orcamento rht eles· 
poza do Minist.erio d:\ Mnrlnbu.. 
Compareaem ·mai~. ·os Srs. \';\7. de MQllo, 

Angelo Neto, Gastii.o dr~ Cunha, Cn.<>Ll'O Re· 
béllo, Sorzedello Corróa, Lttir. Domingtws, 
Anizío de Abreu, V!rgilio Bt'igido,João Lopo:-;, 
Sergio Saboyl\, Teixeira de Sá, Pet•eim de 
Lyra., Esmeraldino Ba.ntlelra, Fausto Cardoso, 
Milton, Augusto de Freit;\s, E•lunrtlo Ramos, 
Gnldíno Loreto, Pinheiro Junior, Heredia de 
Sá, lrineu Maehndo, Nelson de Vasconcoilos, 
Oscar Godoy, Augusto do Vasconcellos, Sá 
Freire, fl•trros l<'ranao Junior, Antonino 
Flalbo, Custodio Coelho, Aurelitl.IIO dos Santo.~. 
Rangel Pest~na, Monteiro da Silvoil'Ll, S~tbino 
Ba.rt·oso, Mayrink, Joaquim Alvaro, AzoveJo 
Marques, .Benedicto de Souza, Lindolpho 
Sarru., Alencar Guimarães, Lamenha. Lins, 
Soa.res dos Santos, Victoriuo Monteiro, Ve:!· 
pasiano.de Albuquerque e Alfredo Varella. 

ORDEM DO DIA. 

111 parte da ordem tlo dia: 
E' annunciada a 3-~ discussão do p1•ojccto 

n . lOô, de 1900, autorizando o Poder E:x:c
c utivo a abrir ao Ministerio do. J ustiqa o Ne
g-ocios Interiores o credíto da 80: 000.~. sup
plemento.r á verba. n. 14, do art. 2" du lei 
n. 652, de 23 de novembro de 1891} ::- Dili· 
gencias policiaes. 

Ninguera pedindo a. palavra, é encerrnda a 
'lisllussã.o e adiada o. votação, 

E' gem debata encerrado em 2a discussão o 
nrtígo unico do projecto n. 115, de 1900, au 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nísterio das Rel~ões Exteriores o cretlito de 
80:000$, em moeda corrente, supplementar 
ao art. 70, n. 7, da lei n. f:l52, de 23 de 
navembro de 1899, ficando adiada a vota
ção. 

E' annunciadn._ 11. 2" discussão do projecto 
n. 125. de 1900, autorizando o Poder Ex
ecutivo a. abrir ao ~.iinisterio da. Justiça. o Ne
gocias Interiores .o credito de· 7'00$, supplo
m~nta.r á verba 9" - Ajudas de custo -do 
art. 2° da lei n. '652, de 23 de novembro d 
1899. . 
. Vem á Mesa ú liada, apoiada e postv. con· 
JUntamento em discussão a, seguinte 

F.URNPA 

Ao pro.fecto n . 125, de 19@0 

Accrescente-s~J: - ].1ais 850$ pn.rn. paga
mento de njwla de custo, semio 600$ ao Se
na.tlor Segismnndo Antonio Gonçalves e 250$ 
a.o Doputado Viriat,, Diniz Ma.scat•<:nluts. 

Sala d11s se~sões, 17 de setembro da 1900. 
-Cm·1tclío da Fonseca . 

Ningnom pedindo a p.aln.vrn., é encerrado 
em 2a dismrss:i.o o at·~bo 1mico do projecf{) 
n. 125, de WOD. iica.n,Jo n.diada o. vola.ção, 
até que a Com missão l'e::~pecti vo. uô parcoar 
~obre a emenda offex·ccüla. 

E' n.nnunciadn. n. discussü.o unice. do pro
j ,\cto n. 126, ela 1900, a.utoriznn1lo o Poder 
Executivo a conceder um a.uno de licença, 
com or,fenndo, ao chimico do 2" classe do 
Lttbot•utorio Na.ciooal de Analy;;es, Clnudino 
Falcão Dias, pn.t•a. tratm• da sua saude onde 
julgar con veni<ln ta, 

O Sr., Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Nciva. 

O Sr. Nciva-("}Sr.Prcsidente, trata· 
se mais Uffit\ VCZ de Um projecto de licença, 
a V. Ex. compt'chenclo com que const.rangi
meuto discuto este ossumpto desde que pre· 
side a Commissão que deu parecer favoravol 
a este projecto o mou venerando collega, 
o illustre Deputado babiano, a. quem tanto 
considero, qua.uto estimo, e quando é relator 
o men prozado amigo, o illustre Deputado 
que tão elevadn.mente representa, neste Par
lamento o seu Estado, ha tantos annos, de
monstr:mdo sempre o seu merito, o seu valor 
moral e inteltectual, Sr. Dl'. Te. vares Lyra. 
Mas, Sr. Presidente, estfts considerações não 
são sutH.cientes para obstru• a que cumpra o 
dever de, eomo Deputado, vir á tribuno. -ven
tilar as questões que dizem 1·espeito a. licenças 
da funccionarios publicos,porque o que é pre
ciso é que Lt Camam, ou tome o alvitre de 
resolver _sobre estes projectos de modo 
a que nao passemos constantemente pelas 
forcas ce.udinas do Senado que, na sua 
vontade imperiosa, -vae systema.ticamen
te corrigindo o que elle talvez repute 
nossos erros, e nós julgamos nossos acertos, 
ou então vã. tlesde logo concedündo essas li
cenças, · retleclindo muito sobre ellas e só as 
dundo de acoordo com a opiniã.o do Senado, 
salvo si fosso tempo ttinda, e era. o meio ecc\e
tico da accommodar o.s duas opiniões diver
gentes-de se fazer uma. lei especia.l relativa· 
mente a.lieenças • 

(•) Esto discurso n~ foi redsto por se1uutor 
. I • • 
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··si2 ANN:I.ES DA. CA~!A l\A: 

A Cornmiss<ío, no louv11vel cmvcnho de ll~- que so exige hoje é um cEn·tifioo,do ou cou,'R 
motlStt'a.l' o accorcto que llr, entre o ConRresso '1 uc o wlit'' dn. insp,;oçâo procetlida . 

0 Srt . TAVARES DU: L YRA. J!\, llffi apa.r l.e . o o G0vemo a.ctna.l, w1o só no que é c~traor·
dillaeio, no qt1e é superior, como ninda nas 
m1nimas co usas, ou viu o Govet•no e :;ttenrJau O Sn.. ~'b~<VA-Bern · sei que o Governo.). m
aos anestados rnedicos. Acato os attestado$ formou f<tvoraselmente, ma~. p.~1·u. mim, h to 
medicas, mas apezar· ele niio ser fOI·te em no n'<o pesa totalmente elllmeu espiri to, po t·quo, 
gocios do leis e regulamMtos, pa.wce·me que q•l·,cndoent"ude~que o·empregauo tem J lrei to 
posso affirnmr que as leis tlctuac~ pllzet·am " trc•mç.J. co:,t "t'ilenaü,), pouco >8 me da QlN 
à margem a respeltaiJilidc\•.le daquelk.> attes- o Ciover·:,o untend" d.eoto uu da.quelte uwdo, 
tadüs tla~os in ji..tG {Jmr!.us pelos me,ticos. mes!}lo por •l'Hl tenho d tto ~cmpra : o.< :oil! r :~-

Esses attest;HJos rltwiam me•·ec<~r· n1utla. re .. 1nl10 o (,·ove;.-no s1.c ct m fl'"''''""'· 
como :l propria palavra ... -in fi:le~o diz, I O S.n. Pm.<EmA. LI~r•--N'"rn o .GovertlO t em 
ma.s, no regtnJCll actu~l. tae~ .attestaliüs as üJ(;as pnliLicas do V. Ex ., nem V. Ex. 
deviam provocar alguma. repulsü, vi;;to pensa com o Governo. · 
oomoapalavrafélembi'::tva:;.mlJgiilo et;~t-a 0 ,., :\ _,.,,_cc , . .. - t:\ 
esta sepa.rnthl do Eot.;)do, o assim mlo. rnn1~" .. »lL -E!\' Ar (_ d_J~;o , c~ so~ go~m;~rs 
te com que o medico dava o seu at,tc.>l•ulu t-,~~;.o qua~lt~~ \; ~x;., ~~~ tam_bo.~ da o: teu-
po'de ter· v·,•Lor m·,~ 81·1n • opl· 1·.-10 1·. ,11,. l .• ,J,o }hlltltc<J, t.c.s .,OVC!llddOJ.c,, entramos 

' ' ' ~ ~ 11 ' < C I. ·'1 (LAUl pil.<Sil.llUO "BI .. C r· ' '.) jnuta medica. que .,e rcuna nas di vcr,as ., . ' ,. 0 me~IJJ ' a. c · 
1omdiàades, e emltt<\juizo sobre a molc>lit•, O SR. I?ErtEIRII. LlM.\-\'. E:r. lkclarou CJUil 
dizendo si ella dá direito no runcclonar·jo ru- tfs suas idéas ;,ã.o lllt.Hl,U'c ít i~e~~. 

lllico a. ter pcença. . . O Stt. Nl'llYA--Eu dec larei is to 1! 
Este pr·o.Jecto de lJCença vem collocado JOl' 

uma de:;locação, sem duvide, muito tegili;Jw, 
que se lez b.oje ll<\ ordem do clia, logo rl<Jpc•is 
•ios tres creditas, que tt\mben1 nJ.o tip;urn.
vam na do ultimo dia, de maneira a l'i<'nr a 
sua discussão seguitlo.· logo da discussão tlo 
projecto de orçamento da receita, o quo me 
raz suppor que a sun materi<• e ([e delibt)l'<l-
ção instante. · 

Sr. ~rc3idente, o illus tvn Depu ta.tlo hoje 
parece quo esti~ de pon t11 commigu (ri,mdas) . 
O nolm~ lleputttlo qutw allwiil' ás m in lLRs 
lliea;; daqu~lle~ te:n pos om quo, pai' c~ ltl<LL'ciía.
r8m 3S cou~as conveníente metttc, uií,o ha.via 
necessidaue do estaclo de si tio, nem ruesmo 
para aquel!e em qu~ o estf1·1o (\<:> sitio, ante~ 
ele ser \'Ot'ldo, j~ prou uz os seus eJf Jlto~ l~g-ae~ 
(>'iswlas). 0 SR. ANGilLO NETo-ApOÍ!lilO. 

o sa. NEIVA-Eu nã.o posso rno.ísillnd\t•-mo Eu fui monurehist a, com0 V. Bx. o a 
a re~peito da urgencü deot<\ licença, 110,, 10 maivria Jo~ qtte es!iio aqui . O q oe tenllo o a 
que ouço o apoiado do illuslre 1, Secr~- franqu,jz<l e a. sinee~·idaue de d izer o qac fui; 
tario. .' o qne não sou é dt\quell <~S que se Ll;wm . , . 

republi<1auos, crGio q ue unte~ tle na.scerem ... 
0 SR. RANGEL PESTA!'!il -Qual é a l':t~iio fui Se!n['l'e cOttSOL'l'Wlur c mouarclllsta, o 

d11. prefereucia? só acccitei a. Republic'' tlerois do ~assam~nto 
O Sl~._NlllVA -0 nobl'C Deputado peln Rio do St·. D. Pilllro ll. Jil t.ive occasiti.u J13 com 

de Jnneu·o, que merec~ tot!a <1 revereueía, a Hlinun. costümat\i ft·a 11quez•~ IHtrrur ess~; 
pergunta-~e l']n~l e '' razão da. prefercut: ie~. modilh:;tção de miullas opiat iJ.~s, e o Hz corn 
e e u a rcthone soa acbo no caso de molost.i:L ~incet' ldl!.'i" de.;ta tl'ibu n~ . 
queserit. tão gr<~vo, que deva prei;erit• tt dis- Dt~se cntüu q_ue, ~endo mais a mflllte da 
cuss~o do orçamento da recr;ita, que ja e~tú. mmha p!l.tl'H> que elo~ meus pri rlcrp iü~ , r e
ha. dta.s ~m deb'I:te, e quando lla um ora<.\ot· legara a~ minhu~ crençtts mana!'altt~as e acce t· 
com o dzsc~rso zntenompido. / tur<>_ a Rapublica., conscio de q11e não ti-

Este projocto tr,.Ltilo da pr'ncipal ,·oceita nllamos umis objcctivo p:ll'a o iwperio e que 
do tloente ~que vem attend~r its stH\S n~;ees- pm•t;.<nCo d\Jviarnos concut•rer , como cidadãos 
~tclades ma1s mst~ntos. o ilalu a nRtural r:tzão bmú!eiros, para o bem estar do paiz, sou a. 
ur. sua. precederma (n .,oJ. Do masrno [[)Ot!l) w;vu !órrna. •.l.e governo ,.dopta.i.lll, conlia.11te 
por que ~ão quiz discatir e:;tGs t.res proj,,r:t.os t\a palr·tntis,no dos J'l~JlttlJ !JCa!lOB que a nação 
de credttos, , dou~ do,; qn,,e:;, a lias, pmotn.- progredisse. 
vam-~e a Jacta. ur.~_cussã.o, niio qu;'rc olJ.<t..u· Suu gr·alu à l~e:)ublíca, pol'qno si não fosse 
?-passagem do Pl'OJecto, cuja discussão ,·, t•lo ella, cu nC!.o tel'ia a fof't.Utl<• ti~ conhecer 
mstante, que tev~ a ltonra de ficar ,; o!l ocado V . Ex. (diJ·igi~tdo-se <tO Sr. Pc>·cin< Lima), 
entre as do~ cred1tos e '' da receita, acoon- i sto é , nã.o est11~ia. aqui , porque per tencia a 
tuando, portanto, apenas esta. opinião aw.Jrca urn particlc muito at'iutocrat ico d o imperio ao 
d:e _attestauos, en~: virtu~e da.s novas dispo- qua l é ucn hnto semelhante o a<ltUill, quo já. 
stÇOes, J!&r~cem msu_tficrentes para as con- vae ficando muito ~Lri~tocratizado, quasi em 
cessões de licença, p01s o que se r eq uisita, o,completo desa.coordo com os pr incí!?ios re pu-
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blicanos que deyiam ser os da democracia de Janeiro, concluirei fazendo olJservar apenas 
mnis simples e os da, igualdade, liberdade e que niio venho impugnar o projecto, sinão, 
fraternidade, tão preconizados outr'ora. Mas a~sim, per accirlen~. notar a má collocação 
vejo que tudo jsso são palavrões ; nã.o ha delle, fazendo sentir, ao mesmo tempo, · que 
essa fcn.ternidade, não ha essa igualdade ; nós devemos ter em mira propor qualquer 
quer-se o predomínio á ottlrance nas causas cousa que ob3te a. que essas lutas, entre os 
mioimas, o quer-se o domínio a todo tl'anse dous ramos do Poder Legislativo, se tra.vem a 

__ trad)lzido em obediencia ... que não classiti- todo o instante, como na, hypot'hese vertente, 
care1. em que nós insistirnos em que se dê uma li-

O SR. PEREIRA LIMA_ Mas pócle haver .cença., como esta, depois de ouvida a. opinião 
Repulllica. tu;istocratica. .' , medica -e a opinião do Governo, com _ordena-

(to,.e ·o Senado oppor-se a isso, reduzindo o · 
O SR. NEIVA- Neste caso não seria uma prazo da licença ou o vencimento. 

Republíca. como deve set>, e, a see assim, E' à observação que quero f;tzer com toda 
preferiria ficar na monarchia,. - a franquoz;t e sinceridade, e si desagradar a.o 

Pensava em uma Republica em que todos s d t - d' 
nós fossemos igua.es, em que só l\ouvesse a ena o amMm pouco se me a. 
supremacia do talento 0 a da virtude, dtt Quero agradar-lhe, mas, si desagradar, que 
i Ilustração como a ue v. Ex _ (dh·1:gi ndo-se ao caia no desagrado delle; o que desejo é estar 
Sr. Pcm~iJ·a Lima), que é um homem nota- bem com os collegas com os quaes convivo 
vel pelos seus talentos, sour& 0 huinilde constantemente, desde o meio dia até á hora 
orador, que, atinai de contas, só por um de- em que se encerra a sessão da Camara; pois 
ver de cicladíio está na tribuna .• _ assim cumpro o meu dever. 

O SR. PEREIRA LIMA -Não vit. ser tomado Eeam essas as considerações que devia fa-
como uma falta de modestin... zer, chamando a attenção de V. Ex. para 

este ponto. (Apoiados.) 
O SR. NEIV .A. - ... accrescendo que V. · Ex. 

e um homem t'ormado e competente. E, pa.ra Ninguem mais pedindo a palavra, é encer-
accentuar essa ascendeocia. ou ess~ aristocra- rada a discussão e adiada a votação. 
cia., basta dizer que aqui dentro, nesta Casa, E' annunciada a continuaçíj'.o da 3"- discussão 
e lia. está imperando de um modo positivo e do projecto n. 70 B, de 1900, com parecer 
palpavel, na distiucção que o proprio Regi- sobre emendas apresentadas para3"- discussão 
mento estabelece entt·c os Deputados e os elo pt•oje~to n. 70. deste anno, que orça a 
membros das di:fferentes comrnissões, prin- Receita Geral d~t Republica para o exercício 
palmente a importante Commissão de Orça- ele 1901. 
mento. 

Já vê, V. Ex., que aqui mesmo apparece J 
essa supremacia, instituicln.. pelo l~egimento O §r. Presidente-Tem a palavra . 
quando dá diren·o ~to relator das Commissões 0 Sr. Bar·bosa Lima. 0 
de apresentar emeudas, ao passo que nega 
esse mesmo direito aos demais Daputados. O Sr. Barbosa Lima-Sr. Pre

sidente, é com verclt'l.deiro acanhamento, com 
O SH.;- PEREIRA Lrll:t:A-Pois a.bi está uma justíssimo vexame que eu occupo.a. attenção 

superioridade de V. Ex. sobre mim: perten- da Cama.ra., por tanto tempo, com assumpto 
cel' a uma commissão e eu não. .tão fü.:>tidioso, q_ua.t é a.quelle em que sou 

O SH.. NEIVA-Eu nã.o pertenço a com- obrigado a deter-me, na a.preciação de cifras 
missão alguma. V. Ex. me arra.sh assim e na deducção de argumentos que entende.m 
a outra explicação. com a explanação desses algarismos. 

O orçamento da receita, entretanto, não é 
O SR. ANGELo NETo-Exonerou-se então~ outra cousa; a sua discussão não póde, uma 
0 SR. NEIV.A.-Não, .senhor. Não fui a essa vez que o orador se restrinja ao assumpto, 

commissão; digo mal, gté hoJe só compareci ser outra causa sinão isso mesmo, salvo si, 
a uma rennião dessa cormnissão para dar o postos de paPte esses elementos capitaes, 
meu voto para p!'esidente,. e elht quasi que essencia.es á discnssão, nos _ deixarmos urre-
não tern-se reunido. bata.r para o donLinio da phantasia, no qual 

UM su .. DEPUTADO-Mas f
1
'1i eleito. a. exposição de todas as doutrinas, as mais 

variadas, pode ter opleno cabimento. 
O SR. NEIVA-Entre set' eleito e tomar Sóbe de ponto essa obrigação, desde que 

posse ha dlffer imça. nos recordemos de que não é licito, não é 
Portttnto, Sr. Presidente, et.,· pedindo a V. razoavel deixar de lado as observações tão 

Ex. e á Çasr.~ desculpa dessas dt ôlongas a que pertinentes, como intelligentes, feitas sobre o 
fui levaclo muito naturalmente, em attenção assumpto pelo illustre Deputado pelo Estado 
ao meu distincto collega DeputaO.' o p0Jo Rio de Sergipe. 

Camara V. V 40 
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A minha exposição, portantv, não podia n. 427, de 9 cle de::;emb1·o ele 189?, 1·eceber 
ser lacouica, por mais que eu quizesse J.inu- po1· conta da mesma lli o_ida os segutntes bem 
tar-me a m:r:;a. rapicla explanação de argn- offereeidos pela di?·ectonct do banca·.· >I 

mentos produ~idos per .s'1.i1n1lH1 ca.pita,_ sem Primeira. observação: é nmr~. liquidação ou 
descer ao funao do assnmpto, sem esmerilhar, reducçõ.o de di vida quo so faz, _não pelo pn~a
·apresentando-os á. Cama.ra, os vs.rlos ele- mento em especie, em dinhen·~2 _ma.s, ~m. 

- mentos em que se ba.seon a · argumentação do levando-se 0 Tlwsouro a udqttll'Jr gorando 
honrado Deputado. . . ouantidade de bens,. das mais variadas es-

Foi por isso que eu me vr forçado a cot~h- pecies,' par<~ 0 Jirn de os converter ~m di
nuar o discurso que tinha encetado no. sessao: nbeim pel::t. fórm(), por q_ue fos_se p9ssrvel ou 
passad~ e que não me foi poss·v01 . complet<<r entii.o, subordinn.ndo-3e a obr1g<1çao de os 
no poucotem1~0 que então_ me for_ dndo. E~- acceitar, seaunclo il.S avaliações feitas sob a 
força.r-me-hci par·a. resunnr !ls. nunhas cons1- pt·essão do ~lornento. E' sigt_liticatívo, é sug
derações· e para, sem preJmzo da _clarez_a gestivo tLw-se a lista, desses bens ..• 
indispensavel, manter-me nos estl'eltos li-
mites traçados 1Jela hor~L que me :ficou, dada O SR.. F AUi;To CA R.noso- t·~ ' uma, necessi-
a organização que a ordem do dia dos nossos dacle. 
trabalhos teve hoje. o 8:'!.. BARBOSA L mA - ••• e conhecer-se 

Começarei, Sr. Pl'esidente, recordando o por ahi 0 motlo como 8.3 fez ess[L primeira 
que ei'a a sitüação nas relaç~es entre ~ The- liquida.çã.o, mãe vieiadis:>ima, que, sem ttl}-
souro e os bancos desta CaJntal, creaua ])elo vida influiu ptra a JiquidaçJ,o a que se vm 
accordo de 18 de n~aio d.e 1897 · _ ourid·ado 0 Thesouro F'edee,\l no accordo re-

, Feito isto, exammare1 as o!Jservaç?es nddu· cent'emente feito de 10 de março do corrente 
zidas \)el~ no.bre. -peputado, success1vn.mer:te anuo. 
em relaçao a drv1da do Banco da Republtca I , -.. . 
:Para com 0 Thesouro Federal. 'l'eduzida por O 8R._FAUS1'0 CAn.noso-N<to apow.do, uma 
aquelle accordo de 94:009:000$ a 56~000:_000$, consa nao gera a outra. 
a divida de bonus, emtttrdos na. conformrdad~ o sn.. R\.RBosA LlMA.-lncontestavelmente, 

_da lei de 23 de setembro de 1893, elevadn. a esse accórdo gerou umtt situ,_tçã.o ... 
quantia de 80.000:000$ , e, fiutLlmente, a ter- .. , C . 11-1. ,.,. '('r· IY t'<t 

0 ceira divida- a do Rmco Hypothecnrio, na O SR. FAU;,'IO AR.Do.,o-r. a.,.ut lvn. . ,t ' 
importancia approximadn. cJ.e 40.000.000$000. Governo. 

Exposta assim a ma,rcha que se impüe no o Sn.. BARBOSA LIMA.- ..• da qtud OPJgi· 
meu discurso, entrarei na primeira l)art.e. nn.ru.m-se di!HC:;uhh\dc::~ e.m vez tio facilidades, 

O reln.torio do Banco da Republica, npre- não só para o banco como para o Tltesouro, 
sentad.o á assembléa geral dos accionistas, torm.ncto muito rmüs preearia a. situn,çi:io 
em 1898, diz: tlessn ostnbelecimellto t>. eoUocando o The

«Pela entrega de bens e titulas {uita pelo 
banco M 1.'hesouro ficou a di'Oidrt»- divitltt 1!0 
banco para com o Thesouro -(cor;tim'w a lt::1·) 
«1·edu.:;ida a 94. G70: 00C'$ de~ 194.649:000$, q•,te 
era e?n 31. d,_; de:;embro de 1896, verificando-se a 
d iminuição nessa dú;ida de 09,548:000$000.» 

Quer dizel': pelo accordo feito em 18 de 
maio d.e 1897 a tlivida Llo Banco da Republica 
-para com o Thesouro Feder<ü 1o'i reduzida na 
!mr.JOrtancia de cerca de 100.000:000$000. 

""{ejamos como se operou essa reducção e si 
D <~ssa occasiã.o os interesses do TlH~souro 

3u:·a.m .rt:caso melbormente resgnaJ:l,dados do 
qnt:, o foram no accordo de 10 de março do 
aunó actual, convindo notar que este não 
pôde mais ser feito com a liberdade com que 
aquelle o foi, pois que n.quelle creou uma 
situação fóra da qual este não se poderia 
mover. 

Ora, essa reducção foi fejta de conformi
dade, principalmente, com a clausula 6a do 
accordo de maio e seguintes: 

« Resol'l>e o Governo, nos te1·mos da autori
.Zaf«"O que lhe (oi con(erid~J- pelo Ml·. 3° {((t ~ei 

souro om cundiç~ües de não llOder llt?.et• exi
g-enci:;r-; tantas qmmtas aquellflij !pio 1\.ira clH 
ddsejnr e u. quo ·implicif;n.ment(l nlludiu o 
nobre Deputado JJOr Sorgipt~, 1: ~~ando susten
tava quo o recente accoi~·lÓ podia ter sido 
feito em l1ases mais convnniontes pn.ra o 
Tesouro Nacional. 

0 SR. FAUSTO C.ARllt)SCJ-ÜU não devia ter 
sid.o feito--é o meu pensamento. Não devia 
ter· sido feito. 

0 SR. BARBOSA. LJM.A_:.Nã.o sei si isto es· 
tava no espírito da a.utorização solicitada 
pelo Pocler Executivo e concedida pelo Poder 
Leg·islativo, nos limiteE: da qual se fez est~ 
accordo, pois que, si feito esse accordo, s1 
collocado o banc·;Ó em.' situação tão 1ilvo
ravel que para logo surgiram as mais 
graves accusa.çõ' cs ao Governo, cl izendo-se 
que este tinha k 1sado o3 interesses nacionaes, 
tinha. deixado 'desamparados os interesses rio 
erario, conser Jtindo que o banco fizesse_ um 
negocio da C' nina e, si, apezar de tudo 1sto, 
a situação r .:Jl'-!1 que nos encontramos é aqu~lla 
que esta h ,o:le conheeid(), como uma das cri$eS . 

. 't'·: '· · '· · • • . . 
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mais ter•rive.is que tem atra.vessado a pr3ça um dever de um Governo que quer precaver 
do Rio d13 Janeiro, <1 ponto de nos ter levado os interesses do Thesouro, liquidar as suas 
á votaçã.o de medidas excepcionaes como reln.,;ões ... 
aquella§i que occuparam a attenção da Ca- o SR. RonoLPHo PAIXÃO- A}!oiado. 
mara., lla poucos dias .•. 

. 0 SR.. BARBOSA LIMA- ••• com esse sangt•a· 
O SR. FAusTo CARDoso-Iiíuteis. douro, pelo qual se derivava toda a renda 
O SR. BARBOSA LIMA- •.• imagine se si o publica. bau1•id:J á custa de tamanho sacrificio 

Governo não tivesse feito accordo nenhum ,., do contribninte por meio de impostos, de 
não tivesse, nos limitBS daquUlo que era li- mais a mais agravados~ 
cito fazer, attendido de alguma sorte aos in- o SR. ANIZ~!O DE 1\BREU- o Sr Dr. Ser· 
teresses raso<LVeis desse esta.belecimento, zedello dis::e 1H1 dias á Catnara que não de
attemlido r..om úmto mais razão quanto a cla.rava as som~nas qne o Bi1nco da Republica 
situ:ição ern que se encontrnva, esse estabe- tinha haurido .do Thesouro pàra não atemo
lecimento foi em grande parte creada · pela riz;1r a camara. 
intervenção dos Gover11os nu.-economia desse -
estabelecimento, intimamente ligado com 0 O Sn., BARBOSA LIMA-Eu não falto somente 
Thesouro Nacional. á Camara; si . bam que isso me desvaneça. 

mui tissimo, í'élllci · tambem para os meus con- . 
O SR. FAUiiTO CAHDOSO -Um dos mais res- stituintes, fallo pa.ra o contribuinte. Peior 

ponscweis foi o do S1·. Marechal Floriano do que u.s verdades que se possam nesse as
Peixoto. sumpto .. dizer, muito peior doque issoéa 

supposição de que por tráz desse desejo de 
não fallal' a. vercln.de esteja. uma realidade 
muito mais gl'ave do que ella de facto 

0 SR. BARBOSA LDIA - Si, deante ele tudo 
isto, o Govertw tem deixado de usar da au
tor·izaoão, de que -tamanho seria, em que 
condições teria logar a crise) si é que e!Ja 
já ni'ío teria rebenlado em condições muito 
mais graves do quo aquellas que ahi estão 
!linda como uma ameaça sobre a cabeça de 
todos nós. 

0 Sn.. FAUSTO CARDOSO- Mais graves, não. 

0 SR.. BAIU~OSA LmA. - Perdão; si se diz 
que o Governo favoreceu o banco com esse 
acc:ordo, um:'t vez niío se fazendo o <Lccordo, 
o banco não seria sido favorecido; Jogo, o 
banco estaria em condições menos f a vora·· 
Yeis ; - a crise naturalmente se daria em 
condições mais difficíes. 

0 Sn.. FAUSTO 0AHDOSO-Nl1 liquirloçil,o ÍlWC 
coto.ção a Companhia Docns de Santos, coin 
milhares de contos; parece que o lJtwco foi 
favorecido, mas não o foi. 

o é. 
0 SR. ANIZIO DE ABREU - Não se diz 

a verdade ver~.ladeira, por(}m ella anda por 
ahi. .. 

0 SR. BARBOSA LI:i.\L\.-Como tisc:tl do COll· 
tri buinte, prometto aos meus illustees col
leQ'aS não occultar· nenhuma. das Vtll'dades 
poi' mais amargas que tenllam chegado ao 
meu conhecimento, nem velar nenhuma, das 
apprehensões que assaltam o meu osph•ito, 
e com tnnto mais raziío, q11ando, mais d& 
uma Yez já o disse, não f;dlo nem omcia.l
Inen,te como det'emor do Governo, memb1•o do 
qun.Iqner conunissão, pel'manente nesta. Cu.· 
mnra, pelo regirnen, mais directamento li· 
g-ado ao Podei; Execnti vo, nem oillciosamente 
como nJ·g-ão da IJancad;t o. qun tenho a honra 
<1 e pcwtunc0r. 

·t?nlJo, seg-undo as minhas cnnvicçõe~, de 
<1.ccordo corn ns conclusões a que cheguet pelo 
estudo a que procedi neste assnmpto. 

Tornemos ao ponto: 

0 SR.. BARBOSA LDIA - Entretu.nto, a 
atoa.rrla que mais abalou n, opinião public~ 
deante desse aceordo, consistiu em se dizer 
que o MinistJ'O da Fazenda. tinha feito um 
accordo escandaloso, favorecendo os Bancos 
da Republica e Hypothecario e lesando o 
Thesouro Federal. 

«O Governo ?'CSotve ?·ecebe'l': a) o nova· 
edi(icio elo banco em co;?st?·ucção. • • na rua 

O SR. ANIZIO DE ABREU - Nas arcas do Primei1·o de lY.[.M·ço pela somrna de reis 
Banco da. Republica não h:wia dinheiro que 4. 07 3:843$369 e pelas que forem necessarias 
parasse. á- stta conclusão.» 

O SR. BARBOSA LIMA- O aparte éintelli- e) 6.817 titulos de divida do Uruguay de 
gente e do maior valol', pat'ecendo-me que 500 pesos cada um, na importancia total 
co~Yerge no sentido rla minha nrgumentaçii.o. rle .f 725.2!2, 15,3 e 7.375 debentures de 
P01s, se havia um estabelecimento bancario 20 libras cada uma da. Associll,ção Com
que [a tanto tempo está ligado a.o Thesouro marcial do Rio de Janeiro, na importancia 
F~deral e que chegou a condições que per- -.,total de :!l 147.500. para o pagamento de 
nuttem uma asserção como aquella que o no- ~574.621,7-ll, que ? Banco eleve ao The
bre Deputado acaba de pro<!uzir, como não é ~ouro, levando-se a d1fferença ao pagamento 
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de outras dividas, feita tt conversão em moeda 
nacional ao cambio de 10. 

o cambio desse anno chegou á taxa ma
xima de 9 3l/32; diga-se 9, desprezando-se a 
fracção. 

Pois 'bem, mandou-se receber esses títulos 
ao cambio de lO. _ 

A divida do Lloyd 'B1·azilei1·o ao Banco, 
com a qual, ainda ha pouco tempo deram-se 
fact0s que me permittirei classificar de escan-

- dalosos por occnsião de irem á praça os na
vios e outros bens dessa empreza e que não 
analysarei no momento, :pois . is~o me des
viaria do assumpto por deiila.is complexo, 
seria me . preoccupar com uma faceta. da 
questão, desprezando o amago della. 

«Mais de 198.367 debenttwes da Companhia 
União Sorocabana ( continúa a · le.r ) e 
ltúana da emissão ue 1895, do valor no· 
minal de 100$000, cada uma e juros de ô 0/o, 
com o mesmo abatimento de 25 a; o, no total 

. de 14.877:525$000.> 
«Si na liquidação total dos titulas do 

· Lloyd e da Çompanhia. Sorocaban:t e Itúana, 
recebidos em pagamento o Governo apu
rar maior somma do ·que a mencionãda 
(e si aptwar menor somma do que a meneio· 
nada?) a; di:lferença para mais será abatida 
da divida do Banco. 

Ao Banco e reservada a pre(erencià para 
cmnp1·a desses titulas, quando algum negocio 
seja proposto ao G01.:erno por menos do valo1· 
nominal dos mesmos. 

f) reparação e ornamentações do Pa
lacio Presidencial do Cattete no total de 
2.360:000$000. ' 

Em situacão financeira, precaria como esta, 
era já em 1897, ainda. se pensava. em despen
der centenas de contos de reis com ornamen· 
tações, eYifeites e ata-uios elo Palacio Presiden· 
cial! 

g) O Mercado da Praça da Gloria, as ma
rinhas e caes adjacente por 1. 100:000$; 

h) O custo !los vapores comprados pelo 
Ministerio da Marinha a Lage Irmãos, 
2.066:000$000; 
. i) a divida da Companhia Leopoldina ao 
Banco, na importancia. de 27 .ll5:273$448. 
- · .Assim o ThEisouro ia ficando com tudo 

· · -·quanto era di-uida, edificios, navios, etc. 
E ainda mais : l) o edificio da Fabrica 

DE RENDAS da rua Francisco Eugenio por 
180:000$000 ; e O edíficio da FABRICA DE 
FERRO ESMALTADO da rua da Alegria por 
100:000$000 ; . 

C AMARA 

ns. 87 a 103 enfrentando com os fundos da 
Casa da Moeda ; uma parte do SANATORIUM 
de Ba1·bacena; e não tendo mais o que pre
cisar nesta barafunda, ·neste b~·ic-à-b'rac de 
acquisições de quantas curiosidades havia, 
chegou-se a isto:- o QUE FOR UTIL (sic !) da 
Companhia Ge1·al de Serviços Ma1·ítimos! 

E, Sr. Presidente, nem por estarmos então 
em uma quaclra,em que tendia a prevalecer a 
doutrina de que o Eshdo deve arrendar a.s 
suas estradas de íe1•ro, nem por isso se recuou 
diante de mais isto:- a acquísição da es
trad L de {er1·o da · Em preza Industrial de 
llfelhoram.erttos no B1·a~ii. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO dá nm aparte. 
O SR. BA:RBOSA LIMA - .Em primeiro logar 

V. Ex. está · a declarar que · este bric-à-brac 
não valla os 99.000:000$; em segundo logar 
V .Ex; nã':> me demonstrou qual é a utiliuade 
que o Governo da União tem em transformar 
o era rio em belchim· • 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Qual a. utilidade 
que havia em se reduzir a divida do Banco 
de 186.000:000$ a 50.000:000$000 ~ 

0 SR. BARBOSA LIMA-Não está na altura 
dos talentos de V. Ex:. esta pergunta.. 

Cincoenta mil contos pago.s parte hoje e 
parte daqui a quatro semestres não são abso
lutamente a mesma cousa que os cento e oi· 
tenta e seis mil contos de réis, a que V. Ex. 
se refere, como se devessem ser pagos hoje, 
quando a verdade é que só daqui-uns a 18 
annos e ·outros a 23 e que se realizariam em 
especie esses 186.000:000$ nominaes. . 

Ou não existiria., na economia dos negocias 
commerciaes, esta. operação corriqueira, que 
constitue um desconto e segundo a qual o 
valor actual não é a mesma co usa que o valor 
nominat.,. 

0 SR. FAUSTO C,\RDoso·..:.... 0 Sr. Prudente 
de Moraes apurou o bric·à-brac e o Governo 
do Sr. Campos Sa.lles entregou todn. a di
vida ao Banco da. Republica .. 

0 SR. BARBO!IJ\. LIMA-Bem; e ainda mais: 
Sr. Presidente, a clausula 20a, deste accordo, 
a.ddicionou os seguintes bens, que deixaram 
de ser inclui dos no lagar competente- · fa
$éncútS e 'llapores da Companhia Frigorifica, es
tabelecimentos da Ponta da · Areia, das Forjas 
e Estaleit·os. 

O Governo ficava proprietario de cas(ts, de 
fabrica de Tendas, de fazendas, de estradas de 
ferJ·o, etc. ·. . · 

Está, .portanto, cumprida esta parte do 
meu programma. 

· k) o PAVILHÃo da Exposiç{lo Industrial; 
os edificios e terrenos da Fabricr.t S. Lazaro; 
nove predios de prop1·iedade do Conselheiro 
Mayrink, situxdo~ a 1·ua Gen~ra~ Caldwel~ 

0 SR. DIONYSIO CERQUEIRA- 0 Governo 
não adquiriu a. Empreza de Melhoramentos 
do Brazil e não adquiriu- ~;~. Fabrica de São 
La.z~~Q. 
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0 Sn.. BARBOSA. LllllA.-Niio adquiriu a Fa
brica de S. Lazaro ~ 

O SR. DÚ>NYiliO CERQUEIRA- o Governo 
do Sr. Prudente de Moraes·. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Estou expondo as 
condições em que o accordo foi feito. 

Em todo caso, chamarei a att~nção do no
bre collega, que me houra com esta obser
vação, para o que passo a ex pôr. 

•Pela entrega ·de bens e títulos feita pelo 
Banco ao Thesouro. ficou a dividn. reduzida a 
noventa e qv.at1·o mit contos de reis, de cento 
e noventa e quatro mil, que era ; quer dizer
deu-se v.m::t reducçcio de cerca de cem mil 
contos. 

Fui ver em que se tinbtt dado · essa. re
ducção e vi que ella se deu nestes termos que 
li do accordo de 18 de maio. 

Acontece qne noventa e quatro mil contos, 
a que ficou reduzida esta divida, no começo 
do actual Governo, em março deste anno des
ceranl a 66.000~000$000. 

Quero que fique bem claro que a ndnha. 
preoccupação descendo a este exame, não é 
retaliar nem accusar absolutamente ; é assi
gnalar a situação em que esses nego3ios foram 
encontr·ados pelo actual Governo, de modo a 
mostrar tanto quanto me é possível que esta. 
situação e \lm desdobramento daquella e 
aquella um desdobramento de situações ante
riores não menos complicadas, senão mais, do 
que a de 1897. 

W um dever elementar de boa fé dizeJ-o, 
ó forca. confessar que esses diversos go
v(wnos que se succeder·am, tiveram de pro
ecdcr n iJlVenta.t•ios, cada qual mais difficil, 
mais complicado ; nü.o e que tivessem a si· 
Luu~;iio que desejariam, senão aquella que Ojõl 
antecedentes os mais va.l'iados e mais g-rave:;, 
resumitlos todas na guerra civil, orearam pnra 
o Governp da. Ropulllica. (Muito bem.} 

Tenho mesmo justo prazet• qua.ndo dou um 
t.cstemuoho de r·espcito c quaudo rendo ho
menagem à honestidade, ainda mais dos 
meus advcrsarios políticos -do que dos meus 
correligionarios. (Muito bem.) 

Recordo que me causou veedndeira sa.tis· 
· fação a noticia que aqui tive na. legislatura 
passada. de que o honrado Sr. Presidente da 
Republica tinha conseguido evitar a acquisi
ção de alguns frigoríficos que parccíam 
menos convenientes, ~obretudo pelo preço 
por que se esteve a :pique de o fazer, aos in· 
teresses nacionaes. 

Este foi .um dos motivos por que profun
damente divergido da :politic:a do Sr. Dr. 
Prudente de Moraes, fui levado a form;~r na
quella occasião, como ainda formo hoje, da 
sua probidade, da sua houorabilida.de, o mais 
elevado conceito. (Apoiados muito bem.) 

0 SR.. FAUSTO CARDOSo-Isto honl'a muito 
a V. Ex:. (Apoiados.) 

0 SR. BARBOSA. LIMA- Bem, isto posto 
pergunta-se, o que é o activo do 'Banco para 
cobrir esse passivo, constituído ainda de tão 
formidaveis compromissos para com o The
sou~:o 1 

O exame do ' balanço leva-me ao seguinte: 
os diversos titulos do·activo, dos qu(;lEls des
tacarei ·aquelles que me pareceram mais 
precario~ e por isso capazes de deixar mais. 
a descoberto o conjunto de compromissos, _ 
pelos quaes devia responder o Banco,., justi
ficam a seguinte tabeUa, que organizei : «ti
tulas em liquidação::. que em 1896 subiam a . 
21.345:654$. foram baixando, de 1896 a 1897 
a 17.000:000$ ;. ein 1898 13.000:000$ ; em 
1899; a 9.615:000$; e em 1900 a 9.508:000$. 

De modo que, de 1896 até 1899, foram-se 
reduzindo de 4.000:000$ por anno ; de 1899 
para. 1900, :porém, já a. reducção não se fez · 
mais segundo o mesmo coe:fflciente annual : 
como que chegou·se á saturação, não se 
dando por assim dizer quasi que reducção 
sensível. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO dá. um aparte. 
0 SR. BARBOSA. LIMA- 0 que foi possível 

aproveitar, aproveitou-se ; o mais é baga
~eira que J?Or a\U ficou. 

«Debentures e acçoes de bancos e companhias: 
em 189ô 125.000:000$ ; em 1897 118.000:000; 
em 1898 77.000:000$; em 1899 69.912:000$; 
em 1900 68. 776:000$.» 

Si tivesse a curva destas variações traçada, 
seria mais ra.pido fazer-lhes o estudo, 
mas, em todo o caso temo~ que, em 1896, 
125.000:000$; em 1897, 118.000:000$ ; en1 
1898, 77.000:000$; em 1899, 69.000:000$; 
em 1900, 68.000:000$000. 

Vemos que de 1899 para 1900 ainda ha a. 
mesma extraordioaria reducção no coeffi
clent~ de diminuição annua que vae vindo 
dos anuos anteriores. 

Ao passarmos de 1897 para 1898, nota-se 
esta di ITerença profunda no balanço do Banco: 
os debent·wres e acções de bancos e compa
nhias desceram de 118.000:000$ a 77.000:000$, 
cerca de 40.000:000$ de debentv.res e- acções 
de companlüas de que o Banco se desem
baraçou passando-os adeante como o accordo 
citado mostra. Contas cor1·entes garantidas .. • 

Garantid~u é um euphemismo, é um modo 
de dizer, porque comprehende-se que si eu 
tenho uma divida que digo que está garan· 
tida por certos títulos, e a reputo garantida 
pelo valor nominal destes títulos, desde quo 
os titulos levados a praça tiverem a reducção 
de 50 °1 o, garantia é um modo de dizer. 

0 Sa. FAUSTO ÜA:RDOSO- AS origens dessas 
garantias~-
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318 ANNAES DA CAMARA 

o l'ecommendam á estima. e consídel'ação de 
seus amigos como dos seus ad versa.rios. 

0 Sr.. F A US'l'O CARDOSO-Depois vei u O Sr. 
Felisbello Freire; V. Ex. levante a cortina 
deste monumento governamental e veja ~a. 
vertente envenenada da poliyca. financeira. 

0 SR. BARBOSALIMA-Para qlÍe V .Ex."está 
'fazendo esta injustiça ao Dr. l<~elisLello Freire, 

outro- aliás meu a.clversario político ? Mas então o 
Sr. Felisbello Freire foi ministro em que mo
mento~ 

0 SR. BARBOSA LmA.- AS origens vão 
até ao tempo do Governo Provisorio, época 
em que eu tazia a mais vigorosa opposição á.s 
medidas que me pareciam a matriz de .todas 
estas calamidades resumidas todas na locura 
de emissões desorclenadas de papel-moedt>. e 
do curso forçado decretado para q ua.nto banco 
de emissão improvisou-se nesse tempo. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Isto deu 
resultatio. 

A maior. nota. dessn.dissolução bancaria, ou 
do Banco da Republica, vem. do Governo que 
substituiu aquelle de que fez parte o Sr ~ 
Barão de Lucena e que entrou pela força das 
armas para o Governo para .extinguir a . cor
rupção que o Governo do Sr. Deodoro tinha. 
feito S<'I.Dccionar. . 

Dahí é que vem esta. di vida. enorme qne o 
Sr. Dr. Prudente apurou em beneficios a. 
prazo e q ne o Sr. Mm·tin !Jo deu de presente 
aos bancos. · 

0 SR. BAP.DOSA LIMA-Não flwa estn. injus
tiça ao Sr. Rodrigues Alves, intolligento, 
cauteloso e c1iguo Ministro d<L Fazoml<t do 
Marechal Flol'iano Peixuto. .. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO_:O Ma.rechal só teve 
este ministro? 

0 SP.. BARBOSA Lli\IA-Foi olle rtnom pri
meiro esteve na gerencin da pasta da Fazenda 
para receber e liquidar este acervo. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO dá tllll n.partc. 
O SR.. BAHBOSA Lm,\.- Eu si estou pondo 

os pontos nos i i, in di v-idualisando as respon
sabilidades peltL forma por que o vou l'<tz8ndo, 
é que da leitun~ a qllc procedi Llos diversos 
relntorios dos Ministros ü:.t li'<~zenda, nrn dos 
que me deixou impressão mais agTu.tbtYel foi 
o dess•) hoot·ado cidmlão, flll<ludo n<.t pD.~tu. da 
Fazenda, em época incou testaveluwnto cahi
mitc.)r;a.. 

Depois deste !tomado ministro outros vie
ram até que nos ;,1 p parece na, pa.stn. ela. Fa
zenda, no inicio (lo governo do Sr. Pr·udente 
da Moraes1 de novo, o Sr. Dr. lLodrigues 
Alves. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO uá um aparte. 

Então quando esta Rcpublica era, agitada 
ele norte a sul pelas convu1~ões da gueua. 
ci vii, ent possi vel .•. 

O SI'.FAusTo C~umoso . ...:...E quem agitou? 
O SR. BARBOSA LI!\IA.-A Ca.mara compre

hende que esta questão levantada assim pol' 
mna interrogação intempestiva levar-me-hia 
parn. tora do terreno em que devo discutir. 

0 SR. FAUS'rO CARDOSO-O que se G1z hoje 
é deposit<tr o no::;so oueo em um Banco que
brado. E' o mesmo ü.Lcto a que V. Ex. cha
mou golpe do bolsa. 

0 SR. BARBOSA LUL\.-Hit poucos t1ías, no 
momento em que eu uilo devia discutir o pro
jecto, cuja necessidade capital estava na ur
gencia, com que devia ser approvado, V. Ex. 
referiu-se a esta qualificação de goltJe de bolsa. 
Tenho certeza de que a empreguei; não ~"in· 
ventei. Não sei si seria bem pa.ra 1~so, 
mas é preciso convir que essa expressão so 
prende ás palavras com qur~ eu requeri vota,· 
ção nominal pnra um project? apr·esentado 
em 1891, com q uc se pretendia augr~entur· 
.ainda mais a emissão do p<tpol-moeda mcon
versivel; de modo que, o que mo preoccupa~<; 
ness<~. questão era. aquillo <.1. que ha pouco Ja 
me ref8ri-a omissão, inconversivel, de notas 
de cu1·so forqa.do, de todos os valores, ECllt 
limite uem gn.t·[mtins sel'in.s. 

Continúo na exL1osiçrlo que vinha. fll~on,lo. 
«Dividas pas~adns ao Banco Hypoll1ecario." 
O que eram essas dividas, isto é! o que era 

a divida do Bunco Hypotllecarw, que o 
accordu de lO de março deste anno liquidou 1 
Por outra, que elementos se integravam para 
constituir esta divida, quaes eram as par
cellas que se reuniam, não tn.nto n_o seu 
guanwrn, mas principalmente no valor mtrm
seco de cada uma dellas, para exalça.r css~L 
divida á importancls. de cerca. de 40.000 
contos? 

0 SR. BARBOSA LIMA- Desses outros eu 
creio que um praticou um acto que muito o 
honra atirando a pàsta de lado d:'!Sde que 
verificou que o seu plano àe governo uão 
podia ser acceito. 

Voj<.ttnos o que eram essas dividas, reslll-
0 SR. li'A.USTO CARDo~o~-Quem foi este '? tado do :.tccordo do ll d!~ ja,neiro de 1398, 
o SR. BARBOSA LIMA - o Dr. Serz.ellello i isto e, de um a.ccorclo anterior ao governo 

Corrêa. F< conhecicla a carta. <~e S. Ex .. · qua_n- li at:tua~, ft:~to pe!o g_ovel'tlO passado, ;~egumio 
do se retu·ou do governo. E' urn d!slmtJ:;- a.utor1zaçao JegJslatlvu. . .. 
simo collega cuja. honort\bilidcule coustitue 1 Nesse accordo o Banco l-Iypothecarw :fi~:mn. 
um dos maiores títulos de beuemercncia. que , responsavel pal':l com o Thesouro Nacwnal 
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na. importancia de trinta e nove mu''! tantos 
centos, decompondo-se da seguinte fórma: 

(~Prhní(}iro,o Bo1?CO de C?·edito Real dó B1·a.zil 
t1·ans{en; e cer.le os seHs dit·eitos c·J·eclitorios re
lativos á SHCt ca1·tei1·a esnecial ou ele attxilíos â 
la·votwa, pm· si e como· S-Hccessor elo Banco 
P1·cclial. • • (Estamos vendo ele anele vem tlvlo 
isso : elo Banco Predial ao Banco de Ceedito 
Real, deste ao Banco Hypothecario) na 1:mpor
tmúYia ele dez mil e quinhentos contos, que o 
Banco liypotlwcario obrigoLt-s_e a pagw· no 
prazo de 25 armas, contaclos dessa data, 1t ele 
janeú·o de 1898. » 

Vinte é cinco nnãos contados dest'" data. : 
qüer dizer, vinte e tres annos .conta.dos de 
hoje. Portanto, vinte e tres annos constituem 
o tempo necess~rio para. tt realização dos 
compromjs5os desse acco1'do. 

«Segundo, · o Banco Hypci!tecado, alem do 
debitp ele clcz mil e quinhentos contfJs, conl'c>:;s<c· 
se rnais devedot· ao Thcsouro Fecleral de viutG 
e nove mil t.rescntos e cincoenta e tt·es conto!<, 
decompostos nas seguintes quantias : seis 
mil quinhentos e de:; contus,üo ajuste do contn.s 
tla emh;são do e:.r;-Ba·nco ele C1·edito Popu~m·, 
(do famoso, digo m~d. do 1àmigora.1Io Banco 
de Credito Popular, cuj<l histo1•ia não preciso 
retraçar aos olhos dos meus concidaclãos, que 
acom pa.nharam o movimento desta. p1·ac,\a nof.l 
a unos de !J l a. 96) ; vinte e dous mil tresentos 
e 1UJl?tmla e nove contos dtt transfercncin •las 
carteiras hypothDcttri<l.S üo Banco da Replt· 
IJlica do Brn.zit, confbr'mc os termos de O de 
agosto de l8f.l4 e 31 de dezembl'O do 1896; i:\ 
finalmente, quatmcontos e cincoont. ~ e t1·es 
cnntos ela i;t'<'l.n:>l"erenchc ~~{~ cn . rLeirt~ hypot\w
cu.ria do Banco Industrial e j}fcl'wntit (outr-o 
banco) em f.iqt~icht~·ão forçada. 

Bem; em que condições esses tlt;hitos, ele 
origens tão var·io.das e tão rl.':al'i:td.tts, deve
riam ser satisfeitos? 

Por outra: em f/lLe con1lições o Govcmo 
actual cncontrott essa divida, cs~a obrigação 
do Banco Hypothccario para com o Tf1esoueo 
Nacional? 

Nas Mgttintes: a. pl'imeiJ•a dívida, tle dl~Z 
mil e tantos contos, devet·ia ser paga em 25 
annos; a segunda., de vinte e nove mil e tan
tos contos, o Banco Hypothecario obriga-se a 
pagar, segundo a. rórmn. estabelecirla nas 
lettras A, B, C, D, E desse v.ccordo, no prazo 
de 25 a.nnos ta.mbem, a. cont<tr daqueHa data, 
notando-se q ne, dncnnte os primeiros de.~ 
annos o n,~nco nc7o seni obrigado a pí·estaçcTo 
(tlguma, qltt3l' de jl.,i'o~ que1· de capitat. 

Nôs aind,,. estamos nos primeil'os :llllWs 
desses dez. u.nno~. poh: qne os dez anuo~. ch~
VHndo ser contndns de 1898, só terrninariatn 
em HlOS; pm.•tn.nto, e.r11. uma obl'ignç-ão que 
mio !JÓrle se1• exigido, ou ~liiú é exigivo1 JJO 
mornento actuttl. 

O· mais, são outras condições que reforçam 
a minhn.c·argumeuta.ção, e cuja leitura pou· · 
pal'ei á Ca.ma.ra.. .. 

Vejamos a.gora, segLmdo o relatorio do 
propr'io Banco, qual er<t o Vitlor verdadeiro 
c1essa divida; alias o hon'Tado ·Deputado ·por 
Sergipe, no s~;u proprio discurso, .fez uma 
o.ualyse do que e essa divida. 

0 SR.. PAUSTO CARDOSO-NÓS SÓ estamo~ 
separados nas Cónclusões. 

0 SR. BARBOSA Lil\fA.- No· fim estaremos 
da accordo talvez em muitas cousa.s. · · 

O SR. FAUSTO CARDoso.~ V. Ex. analyse 
a administração do Sr. Berna.rdino de . 
Campos. · 

0 SR. BA.R.TIOSA.LU.U- Creio que V. Ex:. esta 
suppondo que eu tenho o proposito de atacar 
o Sr. ' Bemardiuo de Campos ? 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Não. Acho que 
V~ Ex. não póde conclnir do accordo do Sr. 
Bernardino de C:1.mpos como máo, para sal
V<lr o do St·. Murtinllo. 

F.lt o ({!te quer'o é vec a bancada de S. Paulo 
vir defender este accordo. 

O Sn.. BAR.BO~A. LIMA- Em resposta ao 
apn.rte com f!UP. me honrou o digno Deputado 
pela. Bn.hh\ (rürígi1tdo-se ao S1·. Díanysio Ger
quet"ra) jit expliquei as condições em que se 
cncontr·ou u.quellc governo. 

Eu não estou retaliando, nem accusando o 
Sr. Bernardino de Carnpos; estou expondo 
:\s condições, repito, em que sa foi encou· 
t!'ando cada governo que tinha de examinar 
e resolver sobre esse a.ssumpto, para mos
trar que as responsa.bilidad~s de cada. um não 
pocl.om ser atfel'ldas nem n pul'adas, sinão de
pois elo um e:xarnc cuidacloso dn, situaçito que 
eJLo CllCOll tl'O\\. 

Aqui está o qne !líz o rclatorío elo Banco 
Hypotheca.rin. ReferinrJo.se a uma pr~osta 
que ello ha.via. reito c <le que tratou o hon
rado Deputado no seu discurso, no ~entido 
de ragar u sua clivicln. do bonus pela Impor· 
ta.ncia. àe (á vista propriamente não, mas a 
seis mezes n. prazo) 37. 000:000$, referindo· 
se a isto, cliz o relatorio do banco : 

«Nestes caZctt,los le~a-se em, conta o 1;alor 
das ca1·tei1·as r;. cw·go do Banco Hupothecario. 
ll(t uma parte da sua dividct q_uo nunca teve. 
ve,·ba correspondente no activo, como consta 
do.<> cloc1.mtentos existentes no Thesottro. Assim 
é que a.s carteiras transferidas pelo Banco da, 
Republicano valor de 21.157:811$089 repl'e
sen t.a.vam apenas em .valm·es nom.i~ae& a 
qwtntia de 18.6:25:751$192, hn:vendo, :portanto, 
n, DESCOB!!JRTO IN'Til:IRAi\IENTE a somma. de 
2.532:059$897, que l'epresent<t tt com-missao 
recebida :por aq uelle b~\nco. 
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« A tranBférencia da. carteira de auxU\os á 
lavoura, do Banco de Credito Real rlo Brazil, 
representando um activo 1wminal de réis 
5.216:186$802 foi realizada ( 11) por 10.500:000$, 
donde resulta uma. responsabilidade · intei
.1-amente a descoberto de 5.283:813$198. 

Além dessas somtnas ha ainda, aggmvando 
a sitw;.ção do passivo. pe'l:a e.riguidade dos 
activos que repre~entam, os segtJ.intes va-

. lóres: 6.510:019$132 :provenientes rla divida 
do extincto Ba,ncó'de Credito Popnhn~. dn li
quidação da commissão e de 1.518:943$299 
de t~?'ltc.t t1·ansacção de wm.biaes que. tendo 
ABOR.'l'ATlO, foi p01· isso incluid1t 'IIO debito do 
banco. » · 

A transfereilcia da carteira de auxílios á 
· lavoura, do Banco c1e Credito Real, represen

tando um encargo de I O. 500:000$, ( esea 
transferencia. não foi feita pelo Sr. Mur
tinho). 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-Eu li este pedaço 
aqui. 

O SR. BARBOSA LlMA~Perdão; estou re
lendo porque estou acompanhando o discurso 
de V. Ex. , pa.ra. que as cone! usões a que 
vou chegar fiquem estribadas en1 alguma 
cousa que tenha ao menos base nos do
cumentos e factos. 

O SR. F.UJSTO CARDOso-Mas a minha con
clusão não 11ca affectada por isso. 

O SR. BARBOSA. LlMA.- Perdoe-me, sempre 
e ll1<tis grave, sempre impressiona:. m~is di
zer-se que Bm individuo cedeu 40.000 por · 
3.500 contos, do que dizer-se que cedeu 
24.000 contos; o pt•imeíro teria teito muito 
peior negocio do que o segundo e não J1a 
duvida. que o prejuizo na primeira hypot11eso 
seria mu1to J!llÜ01'.·~ Agora si r1issermos '1He 
esses 24.000 contos nem mesmo esse valor 
tinham, pois alem de serem representados 
por valores nominaes, estavam ainda sujeitos · 
á. liquidação, nos termos ditos aqui pelo 
banco ..• 

O SR. FAusTo CARDOSo- E a minha, con
clusão qual foi '? 

0 SR. BARBOSA Lil\IA- Chego ]iÍ. 

0 SR. FAUS'I'O CARDOSO-Si nnda valia, devia 
ohanco entregar as proprieda~les aos fazen
deiros, IJOl' esse preço, que erarn os verda-
deiros devedores. · 

0 SR. BARBOSA Lil\IA-Esteve V. Ex. desde 
o começo com a preoccupação dos fazendeiros 
e industriaes. 

0 SR. FAUSTO CAT:lDOSO-AliiLS é uma ques
tão muito importante. 

«Além desta sommn....... O SR. BARBOSA LIMA-Não deixa de ser; 
sómente n:lo quePo vol·os tntollados e acho 

(lê).·· de 1.518:914$299 de uma t''«nsacção quo um dos 1i:tctores mais poderosos p~Lra a 
de cambiaes que TENDO ABOR'rADO foi rort Isso sitnt\ç~ão em que se encontram foi terem sitio 
incluida no debito dos Bancos··· nos ul ti mos annos do imperio e nos primeiros 

V. Ex. é capaz de sabe~, como eu sei t;un- da Republica mnl acosturnndos com essn, 
bem, que isso não foi transacção de ctunhicws icléa de que podiam ser constantemente am-
nem nada. . . p;u·ados pelo Govel·no. 

0 Sa. FAUSTO CARDOSo-Sei. 0 SR. FAUS'l'O CARDOSO-Apoiado; ll1l\S de-
O SR. BARBOilA LIMA-Tudo isto consta viam-se restitnir pelo mesmo preço o.s di-

dos contractos e documentos.. « Demos po1·- vidas aos fa.zeudeiros. · . 
. ttJ.nto, .(diz o l'e}atnrio) em conclusrio: uma o sr-:.. BARBOSA LlliiA _Mas, Senum·es, 
somma de 15.844 contus que 11nde se1· consúle- oxempli11quemos, reduzindo o caso o, elemen
,·adct INTEIRAi\m:'\TE A DEsconER'J'O, sem equi- tos a.\mia ma\s concl'etos~ ha uns qnantos in-
1)r:tlente nas ca1·tei1·as, cujos va~orcs ainct.t e~tr'lo dividuos.que mo devem certa importancia 
suj~ítos r.t DEPRECIAÇõEs e nos Í'RJWALços de li- gnrantida por bypothecas. Essas hypothecas 
yv.idações, 1101:~ srtn di-vidas garantidas r1o1· hypo- rornro feHas segundo um contracto em boa. e 
t.k':ca~ nwaes, hoje llESVALORIZA DAS como e co- d.evida, fórma .. Desde que este não é cumprido· 
ntJ.ccu.L::. » pelos devedo!'es, o cl'edor o executa; qual é 

·De moilo que dos 40.000 contos, abatendo a ser preza que existe, de que e r1ue se podem 
15.844, inteirmnente a dcscolJeTto, llcam cerca queixar os devedores, que vieram sua sponte, 
de 24 mil, este é que é o verdndeiro valor da fazer estas l1ypothecas, e em tempo m\o sa
divida, de modo que, quando se diz que o tisfizeram os seus debitos ? 
Banco da Republica pagou por 3.500 um ele- o SR. FAUSTO CAnnoso- V. Ex. quer que 
bito de 40.000 contos, não e rigorosa,mente o eu responda~ 
que aqui está, pois que deu 3.500 contos por 
24.000 contos de valores nomíno;es, estando O Sr:.. BARBOSA Lnvr.\-Não vejo como. 
esses 2.4.000 sujeitos l~ umct dep1"1Jciaçlío se- 0 SR. FAUSTO ÜAlUJOSo-Eu vejo: da mesma, 
gundo um coetriciente que não é dado apre- fórmn. que o Governo liquidou com o Banco ua 
ciar, mas que em todo o caso leva a roduzir Re:publica, por este não ll1e poder pagar des 
ajnda eEsa somma. accordoc:om o contro.cto Benn'.rdinocte Campo, 
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devia antes entrar em accordo com os déve
dores e liquidar com elles. E por que não 
t'ed 

segundo a leitura dos documentos que fui. 
levado a; ·consultar. Agora a segunda parte. 

O ll.onrado Deputado por Sergipe fez uma 
analyse das 1.>ropostas que o Banco Hypothe
Qario tinha formulado, com o fim do liquidar 
a di-vida de 80.000 contos de bonus do 'Banco 

0 SR. BARBOSA LIMA-:-Porque nã.oestava 
autorizado para isso. · 

Não foi isso que o Congresso quiz na auto
rização que lhe conferitt. 

- O Governo, não esqueçàmos, é o Poder Ex
ecutivoAue vae executar aquUlo que nós 
autorizamos. • -

O SR. FAUSTO CArtDoso- Mas não estav:1. 
.autorizado a liquidar com o Banco da Repu
blica a d'vida do Banco Hypothecario. 

O SR. BARBOSA LnvrA-Não ha tal; estava-o, 
nem ó veda aquella autorização. Depois, se
nhores, ha dous modos de intervir: o 'directo 
e o indirecto. Para o directo não estavajm· 
torizado e o indirecto a.hi está: esse estabeleci· 
mento, ficando mais folgado em consequencia 
de uma liqtüdação, achou-se em condições de 
iquidar seus debites com os seus mutuarios 
muito melhor e mais suavemente do que an· 
tel'iormente. (Apoittdos ; muito bem.) 

0 SR. FAUSTO CARDOSO - Não apoiado; 
estão se liquidando as melhores fazendas 
para se dar aos outros. V. Ex. tem muito 
talento; muita hombridade; falia por cinco 
mas não Jlóde sahír disso. Nós temos um 
amigo do Ministro da F<'azenda despindo das 
propriedades aos fazendeiros de Minas e 
S. Paulo pelo sequestro; esta é que é a 
verdade, 

( O S1·. P1·esidente 1·eclama attençã?.) 

0 SR. BARBOSA LIMA.- Isto é funebre, é 
' Juguhre ••• 

0 SR. FAUSTO 0AP..li0SO- Mas é a ver-dade. 
0 $R. BARBOSA LIMA -E' Um equivoco em 

que V~ Ex. lahOl'a. insistentemente ; não ha 
amigo do Sr. Ministro da Fazenda aqui ; ha 
o presidente de um b<i.nco. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- 0 banco.pertence 
ao Sr. Modesto Leal, que ó o seu uníco 
proprietario . 

0 SR. BARBOSA LIIIIA -A Cama.ra compre-
hondo que assim... . . 

0 SR. FAUSTO CARDOSO,..... Ha de ver que 
eu fiquei calado, quando disse que o Sr. Ber
nardino de Campos fez um bric-a-brac, um 
museu ele curiosidades par;~ facilitar o banco 
e. eu calei-me ; e.u ataco agora a mesma 
fltunçiio do actual ministro e v-. Ex. diz que 
não comprehende. 

da Repu blica e a propria dívida. . 
. O primeiro equivoco em que o nobre Depu~ 
tade labora e est.e : . 

«0 Banco Hypothecario quejd ha'Via proposto . 
ao clct Rep_ublica a tran(erencia de todo o w;tivo . 
de sua carteira de bontts, proposta, como 'Vimos, 
acceita por este· cstabelecim.ento e submettida 
ao Governo QUE A .A.CCEITÁRA TAMBEM ••• 
(Diario Official, de 2 de seteml)ro de 1900 
pag. 1.269).» . 

Acceita pelo Governo,é que não; e este é 
o equivoco em que esüí. o nobre Deputado. 

O Governo não se pronunciou tal sobre 
semelhante proposta e muito menos pttl'a 
a.cceital-a.. 

0 SR.. FAUSTO CARDOSO- Qual é a pro
posta~ 

0 SR .. BARBOSA LIMA - A proposta. feita. 
pelo Banco Hypothecario ao Banco da Repu· 
blica para ficar com a carteira. de banus deste, 
nos termos transériptos no discurso de V .Ex. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO -Tinha sido acceita 
pelo Governo. 

0 SR. BARBOSA. LIMA -V. Ex. vae ver 
si foi acceita. 

«Esta proposta (diz o relatorio do Banco 
Hypothecario, especificando a proposta a que 
V. Ex. se refere no seu discur·so) tendo sido 
acceita peto banco da Republica, foi pela 11Msnw 
submettida ao Gave1·no. 

«Devidamente processada e informad~ -pelas 
l'epartições competentes PENDE DE DESPACHO 
DE v. EX. ( o b:\nco dirig-ia-se em .officio que 
transcreve ao Sr. Ministro da Fazeuda.) 

Mais n.deante, pag. 26 o relatorio diz que 
o Banco da Republica interpoz-se e quo a, pro
posta deste banca, dlt qual resultoLl o accordo 
de 10 de março, !oi acceita, mas nem osse do
cumento nem outro qnalquer diz que a citada. 
proposta do Banco Hypotheccwío tivesse sido 
acceita pelo Governo. 

OSR. FAUSTO CARDOSO- 0 Sr. Bernardino 
de Campos concordou na transferencia da 
carteira de bonMs. 

o Sa. BARBOSA LlMA - E' cousa muito 
ditferente ·de acceitar a proposta. Aqui 
está o que diz o rela.torio de 1899, pag. 11 
do Banco da Republica.. ( Continita o let~. Diz 0 SR. BARBOSA LIMA - Continuo, Sr. 

Pr&sidente; a :Pr-imeira parte do meu compro
mis~o estii, satisfeita. Examino com a luz (los 
oculos que uso~ não posso ver com outras 
cores a situação, quat ella me pareceu, 

o Banco da Republica: . 
«Conformo-me inteiramente com o que expoz 

o meu }l(mrado antecessoP em seu relatorio do 
anno passado, sobrR a incontestavel vantagem 

Cn.m:~.r:l v. V li i 
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da Íl'al1Sferencia dn. carteira de bonttS para de bonus (isto é, aS dividas provenienteS dos 
ê:tlgum outro instituto de credito, qne se possa emprestimos realizados ele confol'midade com 
apparelbar para bem administt·al-a. Esta o decreto n. l. 308, de 8 de ~arço de l893j, 
idea foi francamente secundada :pelo mustre pelo seu valor actual, assurrnndo o Banco 
Sr. Dr. Bernardino de Campos, ex-Ministro Hyp_ç>theca,rio perante o Thesouro Federal a 
da. Fa,zenda~ que em seu relatorio do anno responsabilidaue do resgate dos bonus emit
passad_g assim se manifestou: tidos de accordo com o referido decreto 

« Com effeito a administração e liquidação n. 1.308, ainda nã(' resgatados, nos termos 
dessa carteiro, pode ser realisada mais facil e rireci:::os do accordo celebrado pelo Banco da 
va.ntajosarnente p~r um banco de credito Republica com <r Thesouro Federal en1 18 
real, que tenha por miseão trtttar especial- de maio de 1897, na parte: referente a 
mente de ~uas transacções, do que pelo insti.· es.se ~s:mmpto. (clausulas 16, 17, 18 e 19.) 
tu to de depositas e «escontos. a quem foi en· & a •mportancza dos bonus a resgatar fm· su
tregue a missão de auxiliar as industrias por peT ior ao a.ctivo de cM·teim, _ o Banco da Repu
meio de bóntts, recebidos nas repartições 11s- blica completara esse activo, até a· concwTen
caes como dinheirol o que felizmente já foi cüi do passi-po em bonus, em valorés escnlhidos 
sanado pela lei n. 427, de 9 de dezembro de m ediante accordo com o- Banco Hypotheca1·io, 
1895. · . ~ · I que cub1·am pe1·[eítarne1zte essa.differença. 
· G?m essas e ou~ras. prov~dencia~ _acon~e· Reslimamos. o Banco . da Republica deve 
l~~u .. as pela ex. pe. r:.w1Jc. 1a, ma1s. se solldi.ficar:a.o I ao Thesouro 66.000: 000$ ; passa ao Banco 
Banco da Rep~blwa com -vanta_qe~s . pos~tt- Hypothecario o activo clit sua carteira de 
vas para o ·pal~ e pa:.·a os seus acciOmstas; » bonus com a responsabilidade para o The· 
Estou autor1zaao ( d1z o Sr. A!ll~ral) a o.e· souro pelo debito ele 80.000:000$ em que im. 
clarar-vos .9ue o actua,l Sr. 11lmstro da .Fa.· porta esta carteira; 0 Banco Hypothecario 
z~n.da., .. o; Illustrado Sr.; ~1·. J. !1urt1_nho obriga se a saldar essa divida. de 80.000:000$ 
e~ta po~su.do das m.esmas .t.lcu.s do .. eu du:;no por 29.000:000$ e a. sua propria divida dos 
antecessm·.» taes 40.000:000$ nominaes, por 8.000:000$; 

,Quer dizer que o Sr. Dr. Murtinho está mas (este é o ponto capital) mediante o di
possuído do idéas no sentido de que a car- reito de fazer cobrir as di:ffereuças resul· 
teira de bonus seja, transferida a outro esta..; tantas da liquidação dessa ca1•teira com 
belecimento ; seja transíerida, vá lá, ao «valores escolhidos eo activo do Banco da Re· 
Ba11co Hypotheca.rio; mas o Sr. Murtinho publica» ... De modo que o Governo devia 
não disse que estava de accordo com esse concordar em que o Banco da Republica, que 
typo de proposta, formulada pelo Banco Hy· continuava responsavel para com o Thesouro 
pothecario . (Relat •. pa.g . 22, e transcri p to pelo debito de 66.000 :000$, visse desfalcar-se 
no discurso do nobre Deputado.) o seu activo, que deveria garantir esses 

0 SR. FAUSTO CARDOSO_ O BancÓ da Repn· Ô~.OOO:OOO$, com n. r escolh~~ .de valo1·es t~.hí 
blica fez proposta, do accordo com 0 Poder feita pelo Banco H)"Pothecano. . 
Legislativo, para a transfcroJJcia. Peço a Era realmente para o Banco Hypothec:n'IO 
paltvvra.. · muito bom negocio;. era o que se chama 
. o ~R .• BAHBOSA LIMA _ Da,~a essa auto- filzerym .cumpr·ime~to comio cha~éo l:'llleio: 

l'Il'.açao, 0 Banco HypothecariO que tinha Aln esta po1q1:te nao dev ~ ser accetta. s.~ 
proposto ·w da Pepu blica. a. trausferencia do t~1ellum~e proposta. V. Ex. comprehen<!_e, ts~o 

t . d ' ·t · \. i ú t ' e decepar, fragmentnr uma questao em 
ac tvo a cn.r emt < e 01 us · • • dous termos, cada nm dos quaes, em sepa-

0 Sa. FAUSTO CARnoso - Só faltou quo o rado, póde convir ao -proponente, mas ne .. 
Governo puzesse o preto no branco. nhum dos quaes, nessas condições,póde convir 

O SR. BARBOSA LIMA - No reln.torio do ao Governo. 
Banco Hypotheca-rio, em 14 çle abri t d0 1900 E ha mais : o nobre Deputado disse : 
(o accordo é de lO de março), se diz que essa « O Banco Hypothecario propunha-se a 
proposta, pendia de despa.!:ho. paga.r ao Governo a divida de bontts de 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- E' isso. 80.000:000$ por 29.000:000$ e ffiê:\ÍS a 
o SR. BARBOSA LIMA_ Pender de d sua propria divida apenas por 8.000:000$; 

espa· porém, em compensação o Banco da. Repu• 
cho é a.cceitar ~ hlica, no accordo de 10 de março, saldou essa 

O Governo não devia aceeitar tal proposta. divida do Hypothecario por ll. 400:000$
1 

que 
E porque n5.o devi!-t acceital-v. ~ Qnal era a é mais do que os 8.000:000$ e veiu a dar 
l)l'oposta 'I A proposta era. esta: peb divida de uonus apenas 27 .000:000$.» 

«0 Banco da Republica do Brazil transfe- Di;~, S. Ex. que o Governo devia accei· 
rirú., n;t melhor fórma do direito, ao Banco ta.1· pela divida de 1>onus os 29.000:000$ 
Hypothecario todo o activo da sua carteira. que o nanco Hypothecario ofrereccn 
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pela divida de bonw;, e pela divida bypo- ctos, que estudou, o assumpto, que não deu o 
thecaria os 11. 4Do: 000$ q_ uo o da Republica seu voto · por arrastamento, ·por sym pathias 
o:lferecia; mas o proprio Banco Hypothecario ou por · qualquer outra. causa, meuos r'espei
díz, no seu relatorio, que a sua proposta tavel. 
iso.~adament? não seria mantida, ~~- a _man- Eu~ ele veria agora enirm~ · na, analy~e da 
tena no~ termos e~ que elle a fez · ... <&,por- questao que entende com a li lida - da di-
tant?, neta fm· accetta a p1·opo:ta 1m:·ct os dous vida de ·bonus. qt çao 

, debttos englobadttrJwnte,, ficam_ de pa •. em . todas - Algumas atfirma~ões do meu honrado col
as sttas clausulas, 0 termo de 11 de Janewo de lega, com as quaes não posso estar de accordo, 
1898. » .. · · não as vi demonstradas; ellãs se prendem á 

Quaes foram os termos dc.'l.. proposta l São -afll.rmação de factos, que não encontro em 
·os seguintes: 1°, que conjuncta.mente coma nenhum dos 'documentos a que S. Ex. sere-
cartelra de bonus que lhe deveria ser pas- fere. · 

· sada do Banco da ~e:ptiblica e pela-qual elle Assim é que o lwnra:do' Deputado diz que o 
se compromettia a dar 29 .OQO:OOC$, se ac- Banco, qU:e já havia recebido. co!!forme o seu 
ceitassem 8.000:000$ pelo seu proprio debito; balanço, 9.600:000$dejuros, (osbonus (leviam 
2°, que essa tran~!ação de carteira se deveria render 4°/o) 80.000:000$ a 4. 0/o dá por anuo 
fazer, nos propr10s termos da proposta, ter- 3.200:000$, e em tres annos, a partir de ja
mos .que, como . nós já vimos, . consistiam, se neiro de· 1898-9.600:000$, e mais 42 mil con· 
reduziam, em ultima analyse, a isto : - o tos que consta do capital. · 
que a carteira rendesse, o ba.nco apurar, o Ora, no relatorio do Banco, (j_ue manuseei, 
que ficasse abaixo da quantia necessaria o que examinei com o maior cuidado, não en· 
Banco Hypothecario iria buscar no Banco da contrei absolutamente noticia de que esses 
Republica po1· escolha elos mellw1·es titulas elo 9.600:000$ tivessem entrado. 
nctivo da carteira deste.: • . . . . Quanto aos 42.000:000$, -por conta do ca:pi· 

Comprehende-se q.ue 1sto é cousa mmta d1- tal, vejo aqui, (pag. 19, secção de auxi.lios ás 
versa. do que ? honrado Deputado a~rmav:a. inclustrias, emissão de bonus) que, amortiza.
~ basta ~nunc1ar, para se ver que nao poc1m dos, tinham sido 43.378.866$157 e 0 prejuizo 
ser accelta. verificado de 3.551:000$ ou, por outra; que o 

· · O SR. PRESIDEN'l'E (L?epois de {aze1· soa1· os que faltava amortizar, sendo de 38.000:000$ 
tympanos)- Devo dizer ao nobre Deputado a clifferença pa.ra os 80.000:000, pelo"' quaes 
que a hora da. primeira parte da ordem do era responsavel o Banco para com o Governo, 
dia esti'L finda. era de 42.000:000$000 . · 

Consegnintemente (pa.rece-me ser este ora· 
ciocinio do honrado Deputado e do articulista 
que nndou nas mesmas aguas), conseguinte
mente tinham entrado 42.000:000$. 

Eram 80.000:000$000, faltam amortizar 
38.000:000$, então é que tinham sido amor-
tir.ados 42.000:000$000. · 

0 SR. BARBOSA LIMA-Sr. Presidente, a. 
})rimeira vez que me coube a . palavra para 
fallar sobre assumpto que é aquelleque, mais 
do que qualquer outro nos reune nesta Ca
mnra, sobre o orç<truento do. Receita. e decre
tação de impostos, eu tive que interromper 
ns ~ninhas considerações uo fim de poucos 
minutos pnra se vrocoder á votação; da se- . Em 1wimciro lt'gar o que tinha entrado em 
gunda vez (não era propriamente uma se- «dinheiro» era 28.955:000$ em «acções» do 
guudt~ vez, era. a continuação do meu discur- Banco-7 .692:400$; em «bens»-6.i30:807$; 
curso), eu o fiz no pouco tempo que me cou- em segundo logar, pelo proprio accordo de 
be, agora sabe V. Ex. que a sessão se abriu 1897, cujas clausulas o honrado Deputado 
u.o meio dia e qua1·ent(t minutos c a. palavra transcreve no seu discurso,era licito ao Banco, 
coube-me á 1 1/2 horas da tarde, estou expia- recebendo quotas de amortização de alguns 
na.ndo . um assurnpto em que as cifras ::e dos mutuarios, acaso em melhores · con· 
prendem e não posso dejxar de fazer um ap- àições, ir com essas importancias ampa
pello a V. Ex. no sentido de me :permittír I rar a. situação mais precaria. de outros 
uma. tal ou qua.l tolerancia, :pnra que, sem sa- mutuarios, pois que, não ba · nesse ac
crifi.cio do assumpto, en conclua, como é cardo a obrigação rigorosa de.- dentro de 
:preciso. · um prazo certo, absoluto e lim1tadQ, dar 

·· Eu bem compr·ebendo que a. minha inter· entrad~ a esta quantia H? T~esouro Federal, 
venção neste as:mmpto não póde ter outra si- visto que -replto-_aqm esta~ clausula 19" 
gnificação sinão a de urn:1 consciencia, que do accordo em questao, transcr1ptn pelo hon
q·uor ficar bem comsigo me:-::m:1., l10l' nm lado, ra(~O Deputado, qu~ di;,. qn~ « se no fim !:_le · 

· íl }lOl' Ol.Ül't.\ Jatlo, a. rle um ensejo, em lllll~ se qwn:-e amws; a panu· dc_Jwte ·i-tú d<J 1898_, NAO 
possa manifestar a. benevoleucia. dos meus col- HOll'IESSE u Dr.mco conclwdo o1·esgate d os tJL>nus 
l'egas pam com lllD znandatario, q_u.o itereclitu. ser-lhe-ia tton~tcd~do o p1·azo a;/,(licion ttl ~c cinco 
cnmprir o seu dever, demon~trnndo, por fa· annn.~ ruo·a ltquula(:rin fi na/. ü.essa cm·tw·a.>> 
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Assim, é o proprio accordo que julga pos- 11.040:000$ em que importou a liquidação 
sivel, que julga curial, que julga natural, da divida geral deste. 
que dentro desses 15 annos, essa ·iiquidação Somma essas duas quantias, e mais a de 
não se tenha concluído e desde logo dá mais 9.600:000$ . de juros de bontts e · · obtem 
-cinco annos para ~e eífectuar essa liqui- 57 .000:000$; comparados com os 50.000:000$ 

... dação. · '-· · · que o Governo recebeu diz- pre;uizo de 
Mas, para se effectuar como? Diz-nos 7.000:000$, prejuízo que não temos: 

termos da-lei de 1893,queautorizou a emissão Io, porque os 37.000:000$ não en..t_rariam 
de bonus • · immediatamente e dependiam da condição 

O que diz esta lei ~ Que a amortização se proposta inacceitavel ; . . .· ·. " 
fará mediante quotas preestabelecidas pelo 2°, porque o accordo n~o se po,fia fazer se: 
Governo. . paradamante com os bancos, que declararam 

Ora, o Governo passado, tenuo fixado o dia que essa operação assim separadamente não 
1 de janeiro de 1898 para corp.eçar esse tea- se faria ; · 
balho de resgate, não fixou essa. quota ate 3°, porque não ficou provado que os 
15 de novembro de 1898, e o Governo actual, 9.600:000$ de juros de bonus tivessem sido 

. tomando conta dos negocias publicos nessas pagos. 
condições, ficou logo armado com ·a autoei- Depois, segundo prejuizo porque não 
zação que lhe demos, para. submetter essa acceitou a proposta a prazo, segundo a qual 
divida ao mesmo typo úa divida geral do o Banco Hypothecario, ainda naquelles mes· 
Banco, typo, segundo o qual dispensavam-se mos ter·mos de poder ir ao Ba.ncodaRepublica 
os juros, e aqui está a razão por . que os juros escolher uns tantos títulos do seu activo, se 
nem tinham forçosamente que entrar nem obrigava . a pagar 43.000:000$ a prazo 
consta realmente de documento algum que de quatro annos: 43.000:000$, com os 
tivessem entrado para. o Banco e dahi par!l. o 11.647:000$ e os 9.600:000$, davam um pre· 
Thesouro. E mais, esses juros e amortizações Juizo maior. 
devendo ser pagos primeiramente pelos mu- , . . . . 
tuarios, para. só então o serem pelo Banco ao L' Fmal!Jlente, f~z essa gymnasttca absolu~a
Thesouro, exigir desde logo a sua realização 1mente mcompa_trveL c?m os factos; e d1z: 
em dinheiro seriu levar o Banco não só a ~o Governo pod1a .acce1tar n<1 proposta do 
apertar os mutuarios e difficultar u vida ~Banco Hypothecar1o os 29.000:000$ pela car· 
dos lavradores e industriaes que se procurou Jeira de bonu.s e recusar os ~7.104:0qO$ da 
desaffogar, como tambem prejudicar pela1 .proposta do Banco da Rep~bllca; ac_ce.Itar da 
estreiteza dos prazos as liquidações dessa car- ,proposta de?te 11.400: 000~ pela d1 nda do 
teira, contra o espirito da clausula 19a do ;:H:ypothecarro em vez dos 8.000:000$ da 
accordo de 18 de maio. prOJJOsta do outro; 29.000:000$ com os 

Releva ponderar mais que os bonw; emit· 11.~00:0000, estão a~i 40.4.00:ÇOO$, que re
tidos pelo Banco da Republica, na. conformi· .cebldos os. ta~s 9.~00.~00$ da. ~uros e, final
dada e com as vantagens da lei n. 183 c,. ;mente, o::;.ll.040.000!ii da d1v1da do Banco 
de 23 de setembro de 1893, deixaram ele se1• ,da Repubhca, s~gundo o~t~o pedaço d~ pro
recebidos nas estações publicas pelo seu valor posta ~este, dariam 9 preJ.UlZO de 15.000.000$. 
nominal. Quer dtzer, S. ~x. u:na_gmou ,um plano com 

Não ha, po1•tanto, nem illega.lidade, nem pro~ostas .que nao ex~st1r~I?·. Jogou ~or;n eJl~~ 
desrespeito a qualquer dos contraetos neir e dlz, o que é uma p~,mta.ra. o pre,)mzo fui 
motivo para se exprobar no Ministt'o da. Fa~ tl.e 15.000:000.~ assim: 29.000-27.000 = 
zenda a conducta que adoptou, e muito ; 2.000;_l!.400-8:000=3.400;2.000+3,400+ 
menos, p:wa se sommarem e~;seEt 9.600:000$ +9.600- 15.000.000$000. 
e os 42.000:000$ a outras quantias, no sen- Diz mais: os 42.000:000$ de conta do ca· 

- tido de calcular ''~e que tamanho foi o rhan. pita! dos bonus que deviam estar noThe· 
ta.stico prejuizo. · souro, o que vimos não ser exacto, sommados 

E' assim que o honra.do Députado disse, com os 9.ôuO:OOO$ deram o prejuízo enorme 
:figurando tres hypotheses: o prejuízo nm pri- de 51.600 :000$, dos qua.es abate l7 .000:000$ 
meira I1ypothese é de 7.047:289$, em segunda que o Thesouro devia ao Banco. 
é de 13.647:289$, e em terceira é ele Jlt vimos que nem estes 42.000:000$ havia 
15.000:000$000. nos bancos, nem o Governo estava armado • 

A pl'imeira hypothese é esta: que o Governo para entrar nos bancos e exigir que · estes 
podt3ria ucceita.r a pl'oposta. do Banco Hyro- 42.000:000$, caso tivessem entrado, passa.s· 
thecario, que era de 37.000:000.$000. sem immedia ta.mente para. o Thesouro, pois 

O nobre Depntmlo dá. por pt·ovado que o que seda desrc?speitae a chtusula, segundo a 
Go,·erno, a.cceitu.ntlo esta pt·opost;t tlo 37 mil qual dava-se desde log-o um pruzo addicional 
coutos teria do Ba11co da Repul!Lí.ca. os mesmos do 15 aunos p<tra ~:~J liquidaçií.o dessas operações, 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/201 5 11:29 - Página 18 de 34 

SESSÃO- EM 17 DE SETEMBRO DE 1900 325 

O honrado Deputado não cornmetteu engfl.. 
nos sómente oriundos desta. confusão; com
mctteu-os tamuem tlor affirmativas categuri
cas e n,ssim disse que a divida. de bornts devia 
ser paga em- 15 annos a partir' de janeiro 
de 1898: 

«Do exJJosto 'l)ê-se que a l)ivida proveniente
dct emissão de bonus não só vencia os juros ele 

- 4 °/09 como devia ser paga, à proporçtío que f) 

banco fosse recebendo dos · mt,tuarios dent?·o de 
1.5 A.NNOS A C011IEÇAR. DE JANEIRO IJE 1898. 
{Dittrio Official, pag. 1.272, 5n columna.) . 
· Note-se que este tl'echo tio di:::;c:ur.~o do 
nobre Deptitado 6 ípsL~ ve1·úü trausla<lailo llo 
artigo da Cidade .do R ·io a que me referi no 
começo do meu ó i$CU rso. - . 

. · Ora, tanto o articulista como o nobre Depu
tado esqueceram, para fazer essa afiirmacão 
categorica, a clausula. 19" que, entretanto, 
transcrevem linhas acima do trecho por 
mim impugnado . . · .. 

(Clausula 19n) Si no fim de 15 !trmos a pw;. 
t.i!· de jcmeiro de 1898 não houver o banco 
conchtido o resgate SER.·LHE·HA. CONCgDIDO O 
PR&.ZO ADDICIONAL DE CINCO ANNOS po.ra Uqtti
do.ção final desta carteira obs.~rvando-se o 
disposto no art. 10 da lei n. 183 O, de 23 de 
satembro de 1893 e lei n .. 427, de 9 de de
zembro de 1896.» 

Logo, não é, como se acaba de ver, for
çoso que a divida deva ser paga no prazo de 
15 annos. . 

Observando-me novamente o Sr. Presidente 
que está excedida a hora. para esse debate. 
resumirei, ainda com ·sa.crifi.cio do assumpto, 
as considerações que me restam sobre outros 
pontos desta questão. 

Tínhamos vistq que a dividR. j?'era.l do 
Bà.nco da Republica para com o Thesouro 
tinha ficado reduzida a 94.000:000$ pelo 
accordo de 1897; ao fazer-se o novo accordo 
de 10de março do corrente anno, encontra-. 
mol-à reduzida a 66.0ú0:000$000. 

Essa reducção, que teve logar em virtude 
de pagamentos feitos na contormirlade da
quelle accordo, importa, em uma verdadeira 
antecipação dos pagamentos a. ,que estava 
obrigado o banco, pela. clausula 9' e nos 
termos desta. 

Sendo de 28.000:000$ a difi'erença entre 
94.000:000$ e 6ô.OOO:OOO$, e devendo os 
pagamentos ou amortizações ser feitas no 
1° quinquennio,á razão de2°/o aoanno sóbre 
96.000:000$ e no 2° quinquennío á razão de 
4 °/o, segue-se que .a impot"tancia com que o 
banco deveria entrar para o Thesouro subia, 
no fim do 1° quinquennio, isto é, em 1903 a. 
.400:000$, e no fim do 2" quiuquonnio, isto é, 
em 1908, a mais 18.800:000$. Or11, ten1lo o 
banco reduzido o seu debito, na importancht 
de 28.000:000$, isso importa em ter u.nte-

cipado as ·amortizações até 1908, · sendo 
28.200:000$-9 400:000$=18.800:000$000. 

O resta.nte de sua divida 66.000:000$= 
94.000:000$-:t8.000:000$ só poderia começai'. 
a set• exigível em 1908, e a partir desse anno 
em quotas de ô 0

/ 0 ao anno até 1913 e de 8 °/o 
ao anno dahi a 19l8 (1 de janeiro). _ 

Em que consistiu,· nesta parte, o novo 
accordo de I O de março do corrente anuo 1 
Em effectuar-se o pagamento dessas lO pre- -~ 
s.~nçõe_s . consideradas corpo lettras de prazos 
diversos descontada.s á taxa de 6 "/0 • . · 

. Havia algum esca.ndalo em adoptnr·se essà. 
to.xa de desconto para a opera.cão ~ Não, ê 

·quem o diz em primeiro logar é o nobre 
Deputado, achando plausível, em um dos seus 
cu.lculos, que· o Governo acceitasse com a. pro~ 
posta do Banco Hypothecario pal .. 1s outras 
dividas .a importancia de I L047:289$ por esta 
divida, importancia a que se chega por 
desconto de 0 "lo· Em segundo Jogar, os que 
descobrem agora escandalo nesta operação 
nenhum escanr:lalo descobriram em operações 
analogas feitas anteriormente pelo mesmo 
Ministro e pelo seu antecessor, segundo o 
mesmo typo. 

·Nestas condições foi raalizada pelo Governo 
pnssauo a liquidação do debito do Banco da 
Bahia no valor de 2. 700:000,$, receb3nrlo o 
Thesouro, por essa quantia, 1.437:750$, 
di rrerença entre o valor do debito e o des
conto de 6 °/0 em 7 annos e 285 d1as, na 
importancia de 1.262:250$000. 

E pondera muito bem o Sr. Ministro da 
Fazenda: · 

« Arptella taxa, QUE É EM GERAL INFERIOR 
Á DOS REDESCONTOS NAS LETTR.AS COMMER.OIARS 
DE LONGO PRAZO, e igual a dos clescontos das 
JJl'OJn-ias lcttras do Thesou1·o, e o Governo não 
podel·itt exigir nas Uquidações elas di1>idas 
banca1·ias redesconto de lettras com taxa i1~(e
rio1· dquellc~ que acceita para o desconto das 
pl'02n·ias lett,·as do Thesouro. » 

Em outros casos já tinham sido feitas 
ig-uaes operações, como a do debito do Banco 
rlo Oommercio, da Bahia, e ~· do Banco da La
voura e Commer•cio, sem que nada disto le
vantas~e a celenn_w. que estu. levantou agora, 
em que se anrtou descobrindo novos processos 
escandalosos, dando loga1• a lesões enormes 
para o. Thcsuuro Nacional. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO dit um·aparte. 
O SR. BARBOSA LIMA -A asseveração tlo 

honrado contradictor é dB que houve um 
escandalo e não um favor. Eü, ao publicar o 
meu discurso, inserirei estas . observaçõss mais 
por completo no corpo do mesmo; agora, sou 
obrig-ado a resumir ainda mais as minhas 
observações, n que f"arei, ainda que de um 
modo um pouco tumultario, para poupar á 
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Camara a minha presença na tl'i1mna, ainda 
· uma vez em assumpto já tão discutido e que 
··seguramente a deve ter enfastiado (nií.o 

,~ iJpoiados). 
'' As:;im é que é o pt'oprio honrado Deputado 
quem, ainda qne em hypothese, jn1gon plau
~lvel que o~ Governo acceitasse a proposta 
do.Banco Hypothecario .. de pagar 80.000:000$ 
de bonus por 29.000:000$; não chega, pois, a 
ser um escandalo que essa importancia se hou
vesse liquidado por 27. W4:000$, · acceito o 
typo de redesconto á taxa de 6 °/0 • . 

O SR. FAUSTO CARDoso dá um aparte. 

- O SR. BARBOSA LDrA- Na segunda parte 
do seu discurso o bomado Deputad·o critica 
a fórmula do cambio e ·· apresenta um sulJ
stitutivo, achando aquella. erradn: e affirma que 
a elevação da taxa cambial que tivemos . ul
timamente n:ão foi devida nem it I'edué.ção do 
meio circulante, nem ao nugmento no valor 

· pe nossa exportação; acha que foi.devida á 
diminuição de importação, e então apre
senta um quadro dando a importação no 
!~semestre de 1900 e a importação no 1° 
semestre de 1899, pretendendo demonstrar 
com isto que a importação, tendo sido menor 
elo que em igual semestre do anuo passado, 
por isso é que o cambio subiu. 

Dei-me ao trabalho de ver qual a importa
ção nos annos anteriores, de 1893 a 1899, e 
notei que nesse decnrso ella obedeceu a se· 
guinte marcha: 

Importação 

1893'.... 31.262. 66"4 
1894 ••.•• 32.775.678 
1895 •••.. 33,325.876 
1898 •• , •. 31.508.096 
1897 .•... 25.7i4.885 

Cambio (media an!l ua) 

1893 .•.•. 11 31/32 
1894..... ll 1/32 
1895 ... ,. lO 3;8 
1896... .• 9 5/32 
1897..... 8 

Cresce a importação a principio. e decresce 
depois. . · 

O cambio de 1893 a 1897 desceu constante
mente; pa1•ece que, pela lei que o nobre Depu
tado procurou substituir á lei ou a fórmula 
ou á explicação que o Sr. Ministro da Fa
zenda. da, o cambio deveria descer a prin
cipio e subir depois, de 1895 a 1897. 

. . Pois bem; verifica-se isto-que a ünpot•ta
ção cresce e o cambio baixa, n. importação 
decl'esce e o cambio continua a baixür. 

Portanto, é com os proprios elementos de 
S. gx. que se verifica a sem-razã.o do nobre 
Deputallo. 

S. Ex. escand~liza-se com a alfírmaç1í.o que 
descobriu no relatorio do St•. Ministro da 
Fazenda, redigida nos seguintes termos: 

_ « .• • clisconlancia ent1·e a pr-oclucção do cafe 
e o seu consumo determinando a. reducção do 
preço daqnelle genero e. como consequencia, 
o empob1·ccimento ela lrr-vou1·a do pai::;.» 

Diz o nobre Deput&,do: 

-<< Pow CP. r to cau.u ela dúvalOi:i.:;açllo dÔ ?l-osso 
cafe N~O POI O AU.Gl'HJ:-x-TO D,\. SUA PROJ)UCÇÃO, 
como dt:; o Sr. !l:ftnist?·o. 1> 

Dir. mais S. Ex.: 

«Eis aqui uma consa que ninguem sabe . 
que a hyper-p?·oducção do cafd traga o em
pobrecimento da paiz; que a lavoura da 
canna de assucar, cacáo, borracha, em swi~-' ·. 
ma todas as modalidades da vida ao-ricota 
nacional, se empobreceram pm·que a produ
cção do cafe aug mentote. » 

Pois bem; quem vem em apoio dessa idéa 
mesmo S. Ex. 

Aqui esttí. (pag. L 280): 

<<Da tudo quanto tem dito o orador verifica
se: -o lucro c~;cc.~sivo de{;erminou o auqmento 
da producção; a producçc7.o e o lucro ar1scente 
d~t~rmina·J·am. a inauria no preparo, no acon· . 
~~cwnamento e na remessa do genero; e a 
mcu1·ia, a desmo,·alização, tudo isso, a Dl~SVA· 
LORIZAÇÃO QUJ~ SE TORNOU COli:IPLETA, ABSO· 
LUTA CO!\:[ A HYPER-PRODUCÇÃO DO GENJmo, QUE 
SE :MAi'{IFESTOU de 1896 a 1898.» 

Por outt'o lado, o Sr. Bernardino de Cam
pos, á pag. 20 do !)en relatorio, diz: 

f:<E'. de summa cortveniencia que a lctvou1·a 
a§'!focze sw~ boa vontade aos nossos esforços e 
dedique-se à.. polycultura, como tantas vezes 
lhe tem sido aconselhado. 

A p?·oducçtCo de um só genero DEMASIA a 
offcrta e afinal provocc~-Zhe a BAlX;\_ do preço, 
emquanto que o de outl'os gene?·os aomJn·ados 
110 est~·angeiro e JJagos em OU?'O vae-se ele· 
vanclo extraotdinariamente, n~7.o encontrando 
concu?·>·encia no pai:; que facilmente os pàde 
procluzi r • » · · 

De modo que é uma cOJ~rente de idáas em 
que veem militando varios cidadãos, como se 
vê, pertencendo á mesma. escola. .,~ 

Não é uma novidade, com caracter de ex
tra:vagancia, pela qual se eleva accusar o Sr. 
Ministro da Fazenda, como o demolidor das 
boas doutrinas e o inventor de uma. porção 
de panacéas, na opinião do illustrado Depu
t:ulo. 

S. Ex. prometteu lembrar remedios para a 
cl'ise; eu os p .ocurei no seu discurso e não os 
encontrei, n. não ser o monopolio do café, 
naturalmente o monopolio fiscal do co.fé. 

Mas, esse monopolio fiscal do café, por 
parte da União, neta sei como se compadeça 
com a Coostilnição Federal; não sei como 
poderemos esc<.~.pur ás cxigencia.s rig-orosas 
do nosso direito constitucional, de cujas dis
posições primordiaes resulta que é da. com
petencia pl'ivn.ti v a dos Estados-lançar e co
brt\r impostos dD E\Xportaç5.o. 
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Por out~o lado S. Ex. acha que se devia. O Sn .. BARBOSA. LIMA. - « Ahi, pois, a 
pl'omover a substituição dos saccos de ania- sHpe1·ioridacle elo preço acompanha a da qualí
gern -por saccos de a!godão · drtde. Mas essa super·ia1·iclade que a polarizr.tdm• 

Não pnde compre1iender n,té onde e .Çomo distingHe •• ,>) 

a.a?ção do Governo Federal se fa.ria ~entir o SR. PRESIDBN'l'E- Observo de novo ao 
msto para s_~nar. os males. que no~ td!ilgem. ·nobre Deputado que está concluída a primeira ~ 

'-- s. Ex. ~e(erm-se ~~J.S ao ewprego do p-arte da ordem do dht. · 
e.çpect~·oscopw e do polarnnetro. 

Confesso a minha ignorancin.. O SR.. BARBOSA LIMA-Vou concluir porque 
Não está presente o honrado Deputttdo, não-quero occupar maior tem-po á Camara, -pois, 

porque então eu desejaria que me dissesse, si assim não, fos,;se, teria que abusar dà. sua 
uma· vez que ignoro : nã.o sei como 0 - espe- benevola, attenção, ainchl.. amanhã ; cabe-me, 
ctroscopio e o polarimetro possam influir neste entretanto, -um tal ou qual protesto agora, 
assumpto; não sei até onde se poderia distin- porque em uma discussão como esta, .um 
guir o café bom do caf6 máo, segundo essa. discurso não póde ser assim desarticulado por 

. mercadoria ou essa r·ubiacea. é dcwtrogy2·a ou constantes Jnterrupções par_a votação e pela 
lcvuoyrct. • • fra.gment~çao qa ordem do d1a. 

R.ecord<?_-me de qu~ no~ estudos de physica Não é possivel absolutttmcntc occupar-se 
qu~ fiz nao encont~ei J?eios _de submett~r o l alguem com um assu~pt,o dessa ma.g~ítude, 

. cafe a es~as experleJ?-Cias; so er~ relaçao .a em que .~ responsabllia.ade e ?S credltos dÇ> 
substanc1as chrystal1zadas ou nao, suscept1- orador estao forçamente envolvidos por esta 
veis de <:C3rta transparencia, eu conheço a. forma. · ' 
applicação da luz polarizada. E' conhecida, · d · v· E E t 1 
como applicação de physica, a sacchari- Per oe-me . . x.. s ou cert~ {e que 
metria. V. Ex. ~ncontrara. n~ benevolenma da. Ca-

Em relação ao c~ f'é não comprehendo mara m_e10s de perm1ttu· que eu conclua, com 
a. • _ • a velocidade accelerada com que estou fa-

0 SR.. FAusTo CARDoso- Perdao, o espe- zendo esta. oração. 
ctroscopio analysa muitos generos, e eu fallo ' 
ahi no plural. · O SR. NmrvA- Deixe para amanhã • 

. O SR. BARBOSA. LIMA-V .Ex. falla do café. 0 SR. ANIZIO 'DE ABREU-E mesmo V. E~. 
V. Ex:. está discutiuílo o caso do café, não é está fatigado· 
exacto ~ 0 SR. BARBOSA LIMA- Teria que me 

o SR. FAUSTO CA..RDoso-Na Europa os ge- referir~" outros pontos do discurso do nobre 
d - 1· 1 1 , Deputado ; teria que rue referir á parte do 

neros, gua.n o sao venmc,os são evados a discurEo ele S. Ex.' onde manifesta. as suas 
analyse do espectroscopio. a.pprehensões quanto á queima do papel~ 

O SR.. BARBOU LIMA-V. Ex. talla aqui moeda, de modo a assignalar o que S. Ex. 
simplesmente do café, tanto que diz:. chamou -um circulo vicioso: 

«O café de àom typo e ele boc~ qualidade « Supponha-se que o Ministro, em vez de 
tem grande 'Dalor e o typo múo e pessima qua· queimar os 85.000:000$ de papel que queimou, 
lidade, valor nullo. Ma.i depois de vende1· pelo q ueima.sse 200.000: 000$, todo o pa :pel exis
mesmo p1·eço CAFÉS (le preços diversos, o inter· te1•te. 
media1·io (a:::: o rateio cntt·e os seus commit- <<Que aconteceria 1 . 
tentes, conforme as typos e as qualidades do «0 valor da nossa riqueza ficaria represen-
genero que deZZes recebem. Qual o criterio, 
lJonJm, auepreside dJ"ustiça desse rateio? Ne- tado em ouro; a riqueza :porém, não augmen-

';/. tarín.. nhtcm. Na Europa o comprador leva a amos· 
tra drJ. mercadoria ••• » «Mas, como o vaJor real da nossa riqueza. 

o SR.. FAUSTO CARDoso- Está no plural- não podia çonstituir numeraria bastante para 
das mercadorias. v. Ex. h a de me fazer J'ustiça as nossas transacções de toda n. sorte, teria· 

mos de emittir de novo papel-moeda, para 
-para acreditar que não tivesse dito um dispa- satisfazer as necessidades da troca nacional,· 
rate. 

0 Sn .• BARBOSA LIMA-Não digo isto; re· 
firo-me a estes dous pontos :para. o fim de 
V. Ex. trazer-nos alguma. luz. V. Ex. dizía: 
«m.ercadorú que pret'ende comp1·ar, ao e.~:ame 
elo e.~ect1·oscopio)) •.• não sei entr•e que l'a.ias 
de Fraun11ofer se collocaria a raia do ca.(é. 

0 SR.. FAUSTO CARDOSo-Eu ta.mbem fu1 
productOl' de. assucar, e sei como isso se faz. 

e assim teria o Governo de queimar e emitth·, 
gy~·ando no mesmo ci-rculo vicioso, etc.» 

Não 'me parece isso assim, desrle quo o 
valor .ouro do meio circulante se aproximasse 
·cto pci!'. não haveriét necessidade de reemi.t.tir; 
tei'iitmos chegado á pe1·feittt corresponrlencia 
entee o papel e o om~o ; teríamos vEwdn.rleiros 
typos de ba.ncos ernis:>ot'cs, com bilhetes de 
banco conversíveis em ouro. 
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O SR.. FAUSTO CARDoso - Não chegava à Digo com toda a. sinceridade o que não :pude 
isso; não era possível. dizer no momento em que foi apresentado o 

o SR. BARBOSA LIMA_ Porque não, si projecto, votado ha poucos dias, p_orque nessa. 
esse papel valia tanto quanto 0 ouro 7 Não occasião o que se exigia era. Rntes de tudo, e 
havia motivo para reemittir :papel de curso acima de tudo. urgencia e confiança no Go~ 
forçado, teríamos diversos bancos emissores verno, incumbido de por- em pratica essas 
fundados nessa occasião, podendo cada um medidas. 
delles emittir tantos quantos bilhetes n,o por- O SR. FAUSTO CARDOSo - No Governo, 
tador seu credito comportasse. VV .EEx. ; eu no meu paiz. 

Não sei porque não tedamos jsso; não sei' O SR. BARBOSA LIMA-·Bem ; entendo que 
porque, Sr. Presidente, somos o unico paiz no os gestores desse estabelecimento são os re
mundo condemnado a nunca ter circulaçã.o I sponsa:veis pela situação em que nos encim· 
fiduciaria, fóra desse typo de 1)apel de curso tramos. (.Apoiados geraes.) Entendo que n. 
forçado. . · · Federação não permitte consiri~r-ar a questão 

Eu até, Sr. Presidente, entendo, em minha como no tempo do lmperio, hoje que a cen
fraca opinião, que rnesmo agora, mesmo na tru.lização bancaria é um <tbsurdo deante df~ 
situação que atravessamos, si houvesse a descentralização politica e administrativa que 
liberdade bancaria que a nossa, Constituição a Constituição de ~4 de Fevereiro mstituiu ; 
assegura... enten(lo que não se pó1em confundir as pra-

0 SR. MARÇAL EscoBAR _ Perfeitamente ças d~ Brazi~ inteii'o com a do Rio de Jan~iro, 
a oiado · ' que nao se podem amarra e essas praças a do 
P · • Rio de Janeiro, nem todos os estal)elecimentos 
O SR. BARBOSA LIMA- •.. a cada instituto do Brazil ao Bttnco da Repu1Jlica.Entendo mais 

de credito que surgisse, a cada indivíduo em que o conjuncto dos contribuintes não póde ser 
condições de o fazer, sob as penalidades que constantemente responsabilizado pela situa
a lei in~titue para os negociantes fallidos ou ção precaria em que meia duzia de accionis
por fttlhr... tas, duas duzias de crenores, de tal ou qual 

O SR. FAUSTo CARDoso - E sob a mora- estabelecimento,se encontram em consequen-
lida.de nacional. 

1
cia da 1~1á gestão dos seus negocies commer-

L .
0 

.• :-- Ciaes, por dircctoria. que não soube zelar 
O SR. BARBosA IMA- · · · sob a obr.J,a,çao I como devera ter sabido os interesses que lhe 

em se~n~o lagar de_troc~r todos os lnlhetes furam confiados. 
q~e e_mtttJ~s.e, por dmh~1ro e, I?-~ hypot~Jese.' Acredito e posso ttffirmar, sem receio de ser 
?mhelro ~ Isso que ah: anda .]a reduzido a contestado de um modo serio, que a situação 
1m~oFtanma de 700.00~.0.00$, sob .a _respon~ a que nós chegamos é uma consequencia, do 
sab11Idade do T_he~ouro , st se perm1_tt~se ql!-e desbarato deshonesto dos dinheiros confiados 
taes ~ancas emittissem nessas cond1çoes, na;o áquelle E--stabelecimento; é uma. consequencia 
~star1amos vendo o appello. c~da vez mats das negociatas em que 0 íilhotismo e 0 favo
ms~an_te, clamoroso e desatmttdo para a re- ritismo tem empr·egado a maior quantidade 
~m1_ssao do papel-.moeda largamente, sem de sommas irregularmente obtidas desse esta
limites nem garantras • belecimento, sem garantias reaes nem idonoi-

Este é um assumpto a que terei de voltar dade pessoal. 
o:pportunamente, discutindo-o sob as suas Faço votos para que o Governo :pela fórma 
duas faces; primeiro, quanto a sua constitu- prevista em nossas leis, credor principal 
cionalidade e segundo quanto .á convenien- daquelle estabelecimento, aUi penetre com a 
cia da medida: a questão da liberdade ban- energia moralizadora a mais severa, (apoia-
cat•ia.. Agora, limito-me apenas a accentuar do.<r, muito bem), e que demonstre de modo 
o meu modo de ver o assumpto. pa.lpavel e incontestavel, que ainda ha castigo 

Por outro lado, banco é casa de n€l- para taes delictos. 
gocio; banco é tão casa de negocio como O SR. FAUSTO CARDoso-Moralidade é o 
qualquer armarinho, loja de fazendas ou ae- que nos falta. 
mazem de y~veres; e ?ão ~omprehei?do que, o SR. ANizro DE A:BB.Eu-Foi por isto que 
sem pretertçao das e:Klgenmas superiOres da ali i não se recebeu o Sr _ Pettersen. 
justiça, da igv.aldade de todos perante a lei, - . 
se tenha para com os pequenos commer'cian- OS~. FAUSTO C_:\.RDoso-Nao preCis;tmos d_e 
tes, que não pódem fazer face aos seus pre- morall.dade alleJ:?a: O orador _q~e esta na ~a
juizos, um procedimento, não os poupando a buna. ~ uma mo_r~~~~ade brazüe1ra, que pode 
lei de fallencias e se tenha ontro para com perfertamen~e. dm~ 1r o Banco. (Apartes entre 
esses estabelecimentos, suspendendo-se só os Srs. Am<;ta de Abreu e Fausto Cardoso.) 
para estes e sempre que estão em crise a lei O SR. BARBOSA Ln.rA.-Não apoiado . .Pana-
penal corresponder~te, mús, Sr. Presidente, todos os paizes pódem 
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er. Não tem de qu~ corar; tem ele que corar, que exercita esp·ir·ito e coraçr.ro; coração, se
im, no dia em que a administração desse gundo n, propria linguagem vulgar o ensina, 

paiz, o lllf,I.ÍS ainda, no ,dia em que a adrninis- é tomado em líma dnpla significação- senti· 
tração republicana, aquella que se diz tal, por mento (amor ou odio) e caracter (coragem, 
que acima dos interesses dynasticos co.lloca firmeza o prudencia). 
o bem estar da Patria, no dia em qne essa Sentimento S. Ex. possue em :.\lto grão. e 
administ!'ação não promove a responsr.- o demonstt'a desde os ternpos de propaganda 
biHdade criminal de toclos os culpados e não - o seu amor ú RepLtblfcü. (A.poiaclos.) 
os pune com as penas da lei. os c w · d 

Panamá, Sr. Presidente, teve a França, e R. FAUSTO ARDoso-r ao apOia o. 
paraella não existe razão de em~ergonhar-se, O SR. BAR:BOSA LIMA- Càracter s. E:x. 
por isso que ella teve mão b~stante energica manifesta nos seus actos, porque possue a 
para ir buscar os Cornelius Herz, Arton e a qualidade capital, que é a firmeza., qualirlarle 
-propria gloria da engenharia tlaquelle paiz, essencial por tal fórma que a linguagem com-

. Lesseps, para ari'<lstal-os aos tl'ibuna.es da mum estabelece a coincidencia. sugg-estiva do 
H.epublíca. (.4poiados. lviwito bem.) vocabulario, ordinn.riamente tão rico de ensi-

. O que eu quiier·a é qne o Governo- digo namentos philosophlcos: en(e1·mo ou inferrnQ 
com a re.:>ponsabilidade de um homem de parece-se muito com infirme: a falta de (ir
bem, de al~·uern quesuppõe que pódc fallar meza conduz li enfermidade~ •• 
em nome do contribuinte, qtte póde e tem o E' por tudo isso que me lembrei, acampa
direito de fallar por êsta fórma, porque treme nhando o nobre Deputado de Sergipe, de ir 
toda a vez que tem de votar um augmento buscar na litteratura oriental alguma causa 
de imposto-cumprisse o dever de assignalar de allegorico qur~ se prestasse a dar relevo e 
i verdade, nllo cobrindo ou velando -por qual- colorido ao ponsamen to director que vi v e 
quer fórma os criminosos manejos bancarias neste discurso. 
que lesaram a fazenda publica e a fortuna Conta.·se, em certa lenda oriental, que ha· 
particular, mas impondo, sob o iru per i o dn, lei, via no cimo de alcantilada serrania pre
o mais rigoroso ínquerito para descobrimento ciosissimo talisman cuja conquista desatlava 
dos culpados e promovendo-lhes a, responsa- os brios dos mais ousados heróes. 
biHdade, amparar os innocentes e os peque- Não é que se houvesse de arremetter com 
nos cujos interesses são pelo menos tão re· tlammivomos dragões ou de dar combate a 
speitaveis como os dos gJ·os bonnets da h(',ute minacissimos gigantes disconformes. 
finance. A prova exigida para o successo estava na 

• Isto, Sr. Presidente, seria uma medida que impassível firmeza com que se haveria de 
devia levantar a Republica; seria nm salutar galga:r lentamente longa, sinuosa, estreita e 
cottp de tonnerre que sanearia a atmosphera asperrima ladeira, ao longo da qual, até 
dos negocias publicos e da vida mercantil e quasi ao cimo cubiçado, estavam tle . um 
não mais veríamos tão osCilnrJaloso latrocínio lado e de outro, irregul<~rmente distanciados, 
de todas as ~conomias dos brazileiros sugadas e1·ectos, de t:1.manhos varios e fórmas exqui
á reccit<~ publica constituída _por pesados sitas, escuros e innumeraveis penhascos. 
tributos. Aqui e a.llí aridas chupadas escalvadas; 

E',Sr.Presidente,porqueeuestouconvencido além, a espaços, sombrio doce! de espessa 
que o Sr. Ministro da Fazenda tem a tempera ramaria, extensos trechos de seculares sy
que esta. empreza, colossal exige, e por estar comoros e figueiras vetustissimas. 
convencido de que o Sr. Presidente da Repu- Ora, muitíssimos e ::ttrevidos aventureiros 
bUca estú. couraçado com um nome bastante haviam já acommettido o aeriscadissimo em
honr~do, com uma sinceridade bastante in· prehendimento. Aos primeiros passos era de 
suspeita para, promover este saneamento impressionat' o absoluto silencio, :t quietude 
(muito bem, apoiados), que assim me pronun- tumular: nem a mais · leve aragem, nem 
cio,, que lhes não regateei as medidas que vivt~ alma que de si desse o menor in- · 
pediram e que os concito:,·1 fazel-o srm conde- dicio. 
scendencias llem ínjustfhcaveis l)rotelhwões. Percorrido pequeno trecho da sinistra. os-

E como eu acceito uma. theoria elo caracter, trada, urn quasi imperceptível cochicho, um 
um pouco diversa daquella a. que se referiu, · disfarçado psiu, de um lado ou . de outro, 
em termos tão brilhantes, o nobre Deputado fa.ziam-se sentir; mais adeante, menos aba
de Sergipe, acredito que o Sr. Ministro dtt f<tdas vozes, risadas escarninhas, motejos 
Fazenda é capaz de promover esse sanea- irritn.ntes, pt·oposta.s convidativas, e a pouco 
mento. (Apoiados.) S. Ex. tem a qualidade e pouco imprecações vehementes, gargalha.
maxima das tres cujo conjunc:,to constitue o das agoureiras, supplicas chorosas, brados de 
caracter. soccorro e por fim um alarido infernal ele 

No o"rganismo humano, o rt:ppn.relho cere- reclamações, invectivas e ameaças, que ao 
bra1 de cada ind~viduo revela nas "í'uncções temerario por vezes pareciam proferidas por 

C!l.mara V. V 42 
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n.ntigos amigos, vociferada.s por qu11.ntas pes
soas houvesse acaso conhecido. 

Ntmhum httYia conseguido ch.egtw ·i:w ~.ftm 
da. temerosa ascensão: - volta.va.m-sc, otlla
v~un p<-tt'<.t um lado ou outro, entre curiosos 
e amedrontados, e, para log-o, met:unor
:phoseavam-se nos escm•os penedos que bor
dn.vam a infanda via tenta.dor:1. 

Povoado já o lobrego caminho do hnrnano.s 
creaturas petrificadas, por lhos ter de~falle
cíclo a firmeza no delibm·ado proposito de se 

··manterem ·impassíveis, ninguern· ousavt~ 
mais tenta.r a lugubre jomada. 

Um dia, (profundo silencio) emfim, dispoz-se 
certo uléma. a por ern prova a rija tempera do 

·seu ínquebl'antavel earacter, sedüzido pelo 
bem que lhe . permittiria. prn.tie<~l' <L posse do 
afamacto talisman. · 

que fazem o côro ,da inveja uem o 
silvo da víbora quo rasteja como a ca~ 
lumnia. insidiosa. vos 11ão c1emovam dos 
vosso::; nobres e ::Llevn.ntados int uitos·;e alcan
çareis, honrado patrlcio que pr-esidis a. reor
ganização fin<trtceira. ela Republicct, o precio
síssimo tr.tlisrnan do. nossa regenemção polí
tica com :t ati:Trmação pratica de um ··dtgno 
progtamma de Governo, effi.ca?: e bcnefi.co. 
(Muito bem, bem. muao ; b1·avo.~. Palm,as no 
1"/!CÍ•!JlO. Q orador e 1.1ivamente . C~JJp[.audido e 
abraço. do pelos S;·s. D eputados.) 
· Fica a. discussão adit.tda pala ho1•a. 

O :3Jt"'~ lf_,.residente - Tem a 'pa
lavra o Sl'. Fn.usto Cardoso, para uma ex-
plicnçii.o pessoal. · 

Resoluto, càlmo, inflexível p0Z-St} em (~ §r. Faul§to C::u.~doso · (JJco-e> 
· marcha: nada. o cl.emoveu ela coutlucta que se uma expl·icação pessoal) . não vem responder 

havia tràçado; caininbou sobranceiro: não viu, nem ao nobr-e Deputado pelo Rio · Geancle do 
nãoqui,z vêr; não ouviu, não quiz ouvír:--:- Sul, nem a.o nobre Deputudo pelo Pará. · 
nem a meiga, voz dulcissíma da .agarena Trata-se de uma simples leitura de rel::t· 
amada que lhe J{lera o ser, como si a dous torio, na pa1·te que diz respeito a uma atnr
passos sua veneeanda mãe lhe estivesse a. re- mação que fez e que o nobre Deputado pelo 
clamar o b1·~J.ÇO p<1ra que o pudesse a.com- Rio Grande elo Sul julg-ou dever dizer á Ca
panhar; tropel de passos pPeeipitados·e gritos mara que não era verdadeira. 
su:ffoca.dos, como dos proprios nihos arreba.- O orndor diz que quando orava, o seu col· 
tados por bedui.nos ft,rozes .. - nem a la- lega affit•mára que a proposta í'eittt pelo 
crimosa snpplica insi:.;tente ÜG, formosa vir- Banco Hypothecaeio, p.ra. tr·azsr ao seu e::;ta
gem ism r: elita, que er:.t o supremo eucn.nto belecim8nto a carteím ele bonusclodn. Repu-. 
de sua viela, a pedil'-lhe, -c·omo si a seu lado blica, tinha sido a.utoriza.dn. por este banco e 
de leve lhe pnzAsse sobre o hombro a mi:i.o acceita polo Governo. . 
mimosa, n. rogar-lhe que náo fosse por deante, Lê o rela.torio do Banco,a.flm tlc demonstrar 

-tuclo, seducçi.i.o, <lifu.gos, protestos e ameaça., ~" sua flffirmativa • 
. ~ vozeria clamorosa. em p~woroso cn:scendo, o Passa a tratar do ponto em que o or·adol' 
rugir final da pl'Occlla desencaueinda pela que o pi'ecedeu retel'iu-sa ao facto do ca.fé 
sua. il!lmutrtvet rersever;.tnça, tudo foi em ser levado à nnalyse do e.;;pectl'Os<:opio. O que 
v-ão ! disse foi o seguinte: (Lê) 

O heróe Üil])avido chegou alfim ao snspt- Era incapaz d.e garantir qneo cnfe B l6vn.uo 
l'a.do cimo, e euLii.o. do posse do almej<LCio tbe- ao espectros·::opio; ia, sitil, contar que na. ~u
souro, t.cn·nou orgulhoso e eont0nte:-im- rop1t se apresenta a mercadoria t\ varias 
mcnsu. multidão cercava-o, acclu.mando-o e exames. 
com olle descia, avolumando-se cada vez Pede ao seu collega. pelo Rio G1•ande tlo 
mais:-os desalentados, e os esmorecidos, o::; Sul para que os resumos de seus discursos 
indecisos e os desorieutu.dos, antes immobili- sejam m:lis clesenvolvi•los. Quando o ot·ador 
::;aclos em crueis pedrouços, rea.nimados pela. discutiu o Ot•çu.mento tla Receita, foi elle ·pro
coragem do llel'óe, avi·ventados pela fé, pl'io quem se encn.r:eegou do resumo dos seus 
cheios de fervorosa gratidão, entoavam discur-sos para quo os seus collogas pudessem 

_hymnos~ cantavam ho~anas ao venceàor discut.il-os. .. 
imperterrito. .t'l.ch>t que o Sr. BiiJ.'bosa Lima devia ter 

1\ssim, coaxem , J110notonas cnüwhas o poupado duas cousas 6rn seu discurso: pri
foi, niio foi da ma.lêdicencia anonyma ; estále meira, relativamente á pessoa do humilde 
a araponga r1o escandalo no azinllavra:io bal- orador; segnndn., relativamente ao governo 
cü.o dos apedidos, resur,jc1m lemures na tu. pera do Sr. P.rudt:nte de Morar>.s e do seu nobilis
ondo a senzala se e:~; guia, e buzinem ll!enrla- simo minil:ltro, Sr. Bernardino de C:tll1JlOS. , 
zes elogios a. uma era definitivamente inhu- Evidencin.o modo porque o governo do Sr • . 
mad;t, reg-ougui': a. nlc;1te:.t d~ lobos vorac1ssi- Peud·.·nte rle Moraes tratou os at.:cordos c·om o 
!llos <:m cujas ;·<LU·c. es hhtntes Jateji~ a. cubi_ça I Banco du Rc. public~1 .. e diz que o Depntac.lo rio 
msacHwcl; va por· deanto a zo,~ tra que jaz grandense, para defender o governo nctual. 
zumbindo o:ffu::cn.-: o o :pequenino besonro da I assentou a sua batcl'iu., a sua pa.la.vrn. de aç.o 
nc~1.p<'lC1t.1a.Lle; -que a melopúa do.3 bugios pulverizadt\ e tlispa1~ou-n. contradous homens 
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que o Bt•a.zil se orgulha. do. P?Ssuir-oe Srs.f Assim, as ~l.u(),s 11guras representam as 
Prudente de Mo Paes e Bernardmo_ de Campos. 1 duas forças d tvet>sas : uma. se desdobrando 
_Si com o accordo _do governo pnss<tdo so ~q.m-1 ~r:. ~-l'~~~G~~~. ~):\J clt~ct ·::·~s e __ ~~t.~~·o_n~',.~, a outr<:1. 

rou apenas um bnc a lwo.c, S(>mpre se obteve eiu eJ.•la.çoe., e1llle!1leL'-tS e [kt:-,sagen,.ts. 
alguma cousa, ao passo que, com a. liquid;.t.çii,o Nur:_ca, ~m homep1 algu~n se reuniram as 
feita. pelo actu::~,l governo. tudo foi da0.o de Ü'es qualidades, -porque elle é o hotnem., mas 
presente ·ao Bauco da Republica. P;:tt·~• r.;;unil-n.s pracis;J.v::t ser di~bo. (Ri~o.) De 

Refere-se ainda ~o-governo do S_r. Prudente t~l'~Jlfl:' ~u~, qu~n~o: ~ .... _lgue~ ~yntheti.za a~ 
de Moraes e di:z; nao poder ad.mittit· quo se tres ícrça.,, ou _e, Clm,st? ou e Sata~?~ , ou .e 
malsine 0 ~el~or dos corações para defen- um h~me~-De~s ou;._u!ll_homem-u~abo., _ 
der-se a, mals fera das almas-o Minifltro d[l, ~hr.ts~o l ~unm ~ ~~mo, ~~ ~o;lt~de cr ea 
Fazenda. dora, reunm tod<1s ,1s gJ,,n.._,e,a . ., da almtt 

. humamt, em syntllese enorme. 
Vae calat··se, depo1s, porém, de contar uma Mas, onde se vêem r eun,i(bs ~u; tres forças? 

lenda.. No Sr. Mini:;Ll·o d<L Fazenda. · 
Sr. Presidente, na. época JRs Rans, quo O dinheiro clle o i\lz ~om ns suas mãos, tão 

eram os primeirosr rfüs clv.s pr·imeiru:; soeie· mi:·aculosamente que n.àmira como póde 
tlades, chamadas patl'iarc.hn<:·s. gym1Jolizou-sc npe.rar· umn, obra tão g;rand.e e tão pr·odigiosa. 
o bem e o mal, a tlôl' o o prltzer, u. a legr-ia Com os seus ooe;Jtes, ao sünples contacto do 
e a tristeza, emfim, essas duas fu.ces da a.ltm~ seu dedo, tUtb se suce.ede p&ro. melhor, e si 

· humana, inconfundiveis, que se chom e viessernconsultal·o dons dhs, seriam dous 
que se ri, em dous symbolos -· Deus e d\as de rend<>.. f\tbulosa. porq_ue nãofa.ltarirlm 
o diabo -Deus symbolizou o lJem, o gvso doentes para p;;ga.r o que elle pedisse. 
fecundo, o prazer, as bôas inducçõi:s, as Mu.s quem raz ta.nto dinhL~iro não póde ter 
bôas alegl'ias, a flor, o riso, a Jur. ; o tímto ttt.lento, porque essa obra do espnço é 
diaho representon a, fa.ce escura, a dôr, o um!J, (>b ~·;~, do senso e o gru.nde talento é des
cardo, :1 guerra, o so:trrimento, o martyrio, a. prov~do rlessn. faculdade. 
crueld~de e nunca mais se apagai: am da j }{Ias,· é genial, é enowne no seu talento. 
mente humana os dous symbolos que se encar- QwLl a obra que esse gigante do pensamento 
narn.m. Na. velha Allcrnanha, como nD inicio prcd1.lziu ? Nenhnma ct'ear;ão intellectual, 
nebuloso de todos o~ I)aizes, qaando a. lluma- nenhum livro. Ma.s o seu genio deslumbra 
nidade de:,;pertava para a civilizaçã.o, esses tudo g, em visita aos seus do~ntes , quando 
dous symbolos foram representados na :figur•' elle pi:.;a na ca.lc;ada, só isso ú bastante para 
e;:cura e na tiguea clara, por que unH~ não é que o doente fique bom ; mas a obra passa e 
mais I}Ue a. metade luminosa da outra, e a mor-re, como morl'en Deodoro, como morreu 
outra não é mais que n met<1de e:;cura d•.~ Feneir;l, de Araujo ; é um trabalho ephe
prirneirn., metade que luz e brilha. Nova- mero e pas~agoiro. 
mente já ha tros symbolo;; qut~ dominam o Mas quem tem genio, como Schopenhauer, 
mundo: a belleza, o talento o o di nlleiro. como D<n·Whl e CtJmo tof..as a~' gr::tndes :figu- . 
O symbolo do bem o o symb0lo do m: .~l devem guras, r:ii:) mone . Aquc:llas Gutra.s forças .de 
representar em excesso quasi as tres forças que o or·ador faLou, mnito elo proposito não 
quo movem, corno alavanc<l, a alma Jminana. as t•of'el'irá. porque não quer le::;nr o a.mbi
om s1.m evolução. Entií.o Deus tumbem reprn- entü moral de~ta Camnra. 
senta o t :llonto, n. belleza, o poder, a torça, o S . Ex. di~põe dn tudo, ma.s tudo 6 passa
li inheiro, e o diabo, que em o Deus c.is avessas, geiro, porque ne!le o' ta.lento nU.o produz 
o deus escuro, representa tarnbem as mesmaii sinão wmbras; n obr<t Je vontade é nulla; é 
!'orças. Mas que ditrerença. h a entre essas e~teril, porque tudo secca. onde elle põe a 
1orçâs representatla~·l por· ambo:>! O amor em mão, e assim por deante. 
Deus gera o uni ver·so, as co usa?., o homem, a Pergunta. ao Sr. Presidente ~:i acredita em 
consciencia, o -genio, a gloria, o amor, o miw olhado. (Hila1·ídade.) O máo olhado é a 
golpe do puna!, mas o amor do diabo, repre- ncção magnetica do Ministro da 'Fazenda a. 
sentado ahi na :figura escura, e infecundo, mirar 3.s cousas e n. omnrclleeel-:ts e matal-as. 
nada produz, não deixa uma só oLr:1 sobre a A Republicn, i~t ao::; tombos, ma,s sempre em :~~ 
tet'ra, porque entre elle e o objecto m·ea,Jo p;, ; mas no rlia. em que o Sr. Murtinho, que ··11;> 

existe a bandeira bra.nct~ àe Deus, pl'odnctor symiJo!izo, Cibel,sulliu. ao por~er.sentiu-se tudo ':-~~ 
de todas as cou.sas . TJ.mbem o genio de Det1se fora dos eixos: Ot'<t clle quer que o Banco se , 
o do diabo acccntúa nma. diiferença, S{'gmJclo tle~:lig-•iG do Governo e ún subito quer o Banco 
a lenda. O genio de Deur; é a. consciellciv.: 1 atado ao Governo; ora e!le qmw a thr~.oria de 
illumina o riensamerfto ; o genio do tlia.IJo é Sp;mcer o logo a pó.:; elle a. tdut<t; om. elle 
tão grande quanto o de Deus, mas é ephemero: quer o sirn e poueo depois qner o ni\.•). E' 11m 
não se define, não se crystaliza, não toma genío ephemero : é a, Jig-ul'a de Cibel. E' o 
coepo. 1 op:posto do genio crí)a.tJor o divino; o a acç-ã.o 
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magnetíca da rlestruiçã.o e da mor>te, e termi
na o omdor, sem receio de ser contestado, 
porque a historiao dirá - é- o Satnnnz dn. 
Repnblica.. (Muito bem.) ·· 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a continuação da 3'1 discus~ão 
do projecto n. 102 B, ·de 1900, com parecer 
sobre ~-emenda o:fferecida para ga r1iscu:::sfio 
do projecto n. 102, deste anno, que fixn. a 
despeza do Ministerio das Relações Exte~ 
riores. 

O ~ .... Pre!iiõiden.Le - Tem ~" p~t· 
lavra o 81•. Serzedello Corrêa. · 

O Sr. !Ser.zedeUo Corrêa co
meça a discutir a questão de limites entre o 
Brazil ~a Bolívia. Refere-se á. attit.nde que 
assumiu ha dous annos atrás, já. estando no 
governo o Sr. Dr. Campos Salles. 

O Ol'ador justifica o seu siiencio, porque jâ. 
havia cumprido o seu dever, e esperav;:t que 
o Governo, que estuda a questiio, que está 
preoccupado em obter uma wlução digna, 
havia de resolver o assumpto de modo con
'Veniente ao Brazil. 

Achando-se esgotada a hora, o orildor deixa 
a tribuna, promettendo voltar â. quest,to e 
aborda.l-a àmplamente. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hora. destinada ao expediente. 

O Sr. Bricio ,Filho (s(m;indo de 
1° secretario) procede á ·leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE: 
Ofilcios: 
Do Sr. Deputado Lindolpho Caetano de 

Souza e Silva, communicnndo que, por mo
tivo de molestia, está impossibilit:1do ele se
guir viagem e requel' licença par<t deixar 
ele compa.recer ás sessõês, omqun.nto durn.I' o 
seu impedimento.-11.' Commi~sü.o(lc Petições 
e Poderes. 

Do Sr. 1" Secretario do Senaclo, de l10j e, 
eomrounicando que o Senado adaptou e nessa 
data enviou á sancção do SI'. Presidente ria 
Republica a proposição desta. 0:\rua.ra auto
rizando o Governo a. •mandar ·pagar as eta.pns 
devid(l.s aos patrões, machinist:1s, fog·uistn.s n 
remadores da. Intendencia Geral da. Gucrr<:L e 
dos Arsenaes de Guerr<~ (10 Rio G1•ande do 
Sut e de Matto ,jrosso.-·Inteirada. 

Do mesmo sénhor, de igual Ll<üa, cothmn
nicando que nessa dHta o Seml-·!o enviou á 
sancção presiflencial os autographocl da re
soluçfí.o do Con~!·rcsso Nacion:ü, u,1.;tori~ando 
o Poder Execrítivo a abrir ao i\linisterío üa 

Inr1ustr•ía, Viação .e Obra~ Publicas o credito 
exkaorrliuario d& 35:550$418, o.!lm de ser 
applicado ao pagamento das rlespezas da Com
missão do · estudos dn. Estrada. de J<'e:rro de 
Cat11lão a Cuyab:i..- Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, commu
nicando que o Senado nessa data. enviou a 
suncção <i o Sr. Presidente da Republica a 
resolução do Congresso Nacional autorizando 
a abel't.ur:l. do credito oxtraordinario de 
17: l73$333, para occoJ•rer ao pagamento dns 
ordenados qne com1:ietem ao juiz de direito 
em cllsponitJilic!ade Dina.mericll Angn~to do 
Rego Rangei. -Jnteirad:l. 

- Requerim(mtos : 
De Apollinario Manoel dos Reis, chefe de of-

1icina ue impressão líthographica da Imprensa 
Nacional, pedindo equiparação de seus ven
ctmentos <WS dos outros mestres de o1ficinas 
grn.phicas.- A' Commissão de Orçamento. 

D0 Car·los Jose Gonçalves de Castro, ex
empregado no. Estrada de Ferro Central d 
Brazil, pedindo aposentadoria. -A' Com
mb;:::ã.o de Fa.zend<~. 

Foram apre3entadtts na sessão de 17.de se. 
tembt•o, ao Orçamento da Marinha, para o 
exercício de 1901,, as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. !)6 B, de 1900. 

Onde convier:- Accrescente-se:- E' o Go
verno autorizado a applica1• aos novos phtt· 
róes, que tenh<trn de !;er inaugm·aclos dentro 
do exereício, os creditas votados pa.m pes
soal e custeio dos que não estiverem montn.
dos, o runccionando. 

Sala d<~s sessões, 17 de setembro de 1900.
Augu>to Severo. 

A' tabolb1. 11: -Arsenaes:-Capital Ferlei;al 
-.~ccre::;cente-se 3. verbu. destinada;'~ SeCI·e
taria do AI'sena.l, o seguinte:- Para paga
menlo elos vencimentos do socretai·io do ox
tincto Ãrsenal ele Marinha da. Bahia: 
Or-denado .•.• ,................ -2:400$000 
Gr·atiticaçã.o ......... ~........ 1:200$000 

Sala uas St>ssões, 17 de setembro de 1900.
A 1 ~ gtf~ to Se'Dero. 

Aecr•:scente-se:-Fic[lm em vigor os regu· 
Lamentos uo corpo de offidaes IDitrinheiros e 
brig<Vbls de fieifl, enfermeil'OS, escreventes e 
urtitices milit:m>s da at'ITJa.da, anteriorei:l ao 
decreto n. 3.234, de 17 de março de 1899, já 
revogado, inde.mniznntio-se a pttrte do pe~soal 
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que foi rebaixado por este decreto, em seus 
vencimentos, dos prejuízos que soffreram, 
pela; verba respectiva do orçamento. 

Sala das sessões, 17 de s~tembro de 1900.
Augusto Seve1·o. 

eleito por seus pares, exerce por um anno o 
cargo de presidente, nãÕ podendo, porém, 
ser reeleito· sinão depois de decorridos dous 
annos. 

Tem jurisdicção em todo o Districto e uivi
de-se em duas Camaras, uma civil e outra 

Onde convier:- o Governo entender-se-lla criminal, presidida cada uma por um de seus 
com- os governos dos diversos Estados que membros eleito .pela mesma fórrna e pelo 
tenham organizado ou estejam organizando mesmo tempo que o presidente do Tribunal e 

eX[Jetlsas sua,s 0 serviç-- de metereol g·a formando os tres presidentes um Conselho 
a . , , . 1

' , ~ • ~ 1 
' Supremo. 

nosent1do de s~rem_:ts obsenaçoes f~1~as de. l. A Camara Civil subdivide-se em duas 
~ccor·do com a d1r~~çao d~ C_arto. Marlt1ma, e secções com a designação de 1" e 2", que jul
a mesma comm~mcadas charmmente. gam . alternadamente as appellações e . os 

Sala das· sessoes-, 17 de setembro de 1900. agg-ravos. 
-Augusto Severo. II. A Camarn. Criminal constituirá uma 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 99 B-1900 

Redacçtío para 3a discussa:o do p1·ojecto n. 99, 
deste anno, que 1·eorgani:;;a a justiça do Dis
tJ·icto Federal 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I . 0 A justiça civil e penal do Districto 

Fedaral é exereidu pelas seguintes autori
dades: 

12 pretores. 
15 .i uizes de direito. 
2 Tribunaes de Jury. 
1 Tribunal de Ju11tiça. 
§ I •0 O Districto Fedem! é dividido em 12 

pretorias, ctJjns cir·cumscripções o Poder Ex
f'cutivo fixara, o em cud:l umn rlns quaes 
eunccionará um pretor, que terá. tres sup
plentes. 

§ 2." Os juizes de direito 1'\Xcrcem sen 
ca.rg-o com jul'isrlicção privativa e singular, 
sendo seis rlo ci vel e COllllnercio, clous de or
pl!U.os e ausentes um da. provedoria e ro~iduos 
e seis do cri mo. 

I. Os juizes de direito do civel o commercio 
e o da provedoria. e resíduos teem ,jurisclicçii.o 
em todo o Districto, fm1ecionando os primei
ros p_r distribuição livre, á escolha. do autor·, 
os de orphã.os e ausentes e os tio crime teem 
jurisc1icção em determinadas zonas, compre
hendendo estas duas ou mais pretorias, ou a 
extensão teei'itorial que, de accordo cem as 
necessidades da aclrninistt·ação da justiça, o 
regulamento destr1 lei tlxa.r. 

H. Nas jurisdicções que comprehenclem 
duo.s ou mais v,\ras, eaclaumn. destas é des-
ignada por um n ume1·o de ortlem. · 

§ 3." O Tribunal de .Justiça ó composto 
de 15 juizes (desembargadores); um dos quaes, 

unica secção,de julgamento ele recursos cri..; 
mimles de qualquer especie. 

§ 4. o Os membros do Tribunal de Justiça, 
exceptuados os que houverem julgado a 
appellação, constliiuem um Tribunu,l de 
Revista. 

I. O Tribunal de Justiça tem uma secre~ 
ta, ria com o seguinte pessoal: 

I secretario ; 
l 1 o official; 
2 2"s officiaes, com attribú.ições dos actuaes 

escrivães; 
2 amanuenses; 
l porteiro, que será tambem o elo Forum, 

log-o que este se estale•2er; 
2 contínuos e dons offi.ciaes de justiçr". 
§ 5. o I-Ia em cada Tribunal do Jury dous · 

escrivães e um em cada. .iuizo ~ingular, ex
cepto nas varas orpha,nologicas e de ausentes, 
e na da provedoria e residuos, cada uma das 
quaes poderá ter dous, além dos escreventes 
juramentados e ofllciaes c1 e justiça que forem 
necessarios, servindo um destes de porteiro 
1\os awlitorios. 

§ 6. o o .tvlinisterio Publico compõe-se de: 
l procurador geral ; 
4 promotores publicas; 
6 adjuntos de pt'Omotor; 
6 curadores, sendo: 
2 de orpllãos; 
2 ele massus ütllitlas ; 
1 do ausentes ; 
I ele resid uos. 
Haverá um amanuense e um continuo, que 

servirão junto ao procurador geral. 
Art. 2. 0 Os desembargadores, ,juízes de di

reito, pretores, procur1iclor geral do Dis
tr·icto. promotores publicas, curadores e o 
secretario do Tribunal de Justiça. são nomeados 
pelo Presidente da Republica, observadas as 
seg-uintes disposiç\úes: ... 

L. Os desembargatlol'os, de entre os Jmzesde 
diroito, na propot·ção do dous terços l)Ol' an~ 
tiguidn.de e um terço por merecimento, ele 
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modo que a nome~ção de um desembargador j dos pretores são nomeados pelo Ministerio da 
l10r merecimcr,to soja sem)n·e precedidr.t da 1 Justiça e Negocias Interiores: 

. . nome:1ç~o d: dous pol' antig-uid~.tie · i. Os snpplentes de pretor e os a.djuntos de 
'-· A a.ntJ gUJ•lach ~~onta-se da posse, pre:valc- promotol'. dentre os hachareis ou doutores 
. ccndo om-igw~lrlade de condiçõe;;: em scieticias .)ul'idi<'as c sociaes, dom dous 

a) a nntígui dud'-3 no Tribunal Civil e Cl'i- u,nnos de pra.tiea forense. 
r.uinal, - que ~e extingue orn virtud0 dest~. IL o~; 2.<s officiaes do Tribunal de .Justiça, 
lei; ~ · os escl'iv5.es do Jury, dos juizes_de direito e 

b) a datrt da nomeação; elos pretores, dentre os cidadãos bra.zileir·os-
c) a íclRde. que se houverem habilitado na fórma, da le

II. O;; juizes de direito, t~té sete, de eut1•e . 
os pretores; atú ·cinco, de entre os membros 
do Ministerio Pnl1lico e advogados de ·no
toJ•io sabm·, seudo estes bachareis ou do;> 
tores em séienci:\s jmidiens e sociil.(~s, por 
faculdade d;1 Republica.; e ate t;.res, de entra 
os ,juizes feJeraes e os éÜ<, nntig-<~. mag-i s· 
tratura, em disponibilidade, comta.nto que 
tenham uns e outros, rH:lo menos, sois anno::; 
de exercício em cargos ,iudicia.rios, elo Mi
nist3rio Publico, ou na arlvocacin. 

Ut. Os prctore:::. de entre os ba.chaw:is ou 
doutores ·em sciénei as . ,j uri d ic:::s e socbes, 
com tres an~1os, pelo mGnos, àe praticn 
forense. 

Servem por quntro anno1:, durante os quaes 
s~o inamoviYe1;;, p0dendo ser r econdnzidví:', 
e só serã.o demi.ttido;; por fot•ça, de sentença 
ou a. pedido. 

Quando nomcad•::s t1 n entro os magísf;rados 
postos em disponibilidn.de pelo Governo Fe· 
deral, são vitaliclo:~ . 

gislação em vigor. 
III. Olficial e amanuenses, de entre os cida

dft,os braziloiros ele recouhecidà idoneida.de. 
· § :2 .. 0 0:; demn.is empregados do Tribunal 

de Justi~~~n. sJo nõm<:wlos pelo l'cspectivo prc· 
sülente. . , 

§ 3.0 Pelos juizes de direito e pretores, pe
rante quem servem :;:ão nomeados: 

I. Os officiaes de ,justiça. 
li. Os csceove.nt•3s jul'amentados, prece

dendo proposta do respectivo escrivão. 
§ 4.0 São vitalícios e inamovíveis os juizes 

de direito e os clesemba;'gadores. · 
§ 5. 0 Os magistrados vitalicios só perderão 

seus logares : 

I. Por exoneração a :pedido ou em virtude 
de sentença condemnatMia. 

ll. ~m virtude ele a.posentarlol'ia, conce
dida :\requerimento, nos ~ermos do art. 39, 
ns. 1 e 2 d.o decreto n. 2464, de 17 de fe
vereiro de 1897. 

IH. Ern virtude dü aposentadoria decre
tada pelo Peesident.e da R0publica, nos se
guintes casos : 

Ao requerimento de reconr1uçito acom~ 
pauhará informaçõcf; dos Jnize3 de DireHo, 
dos Presirlentos do Tribuna,l de .Justiça e <le 
suu.s camart~s. a) si, em exame de sanidade, requerido pelo 

.Junta\·ão mais nm mappa de cst:\tistica. representnnte do Minl::iterio Publico, for pelo 
judiciari:t, do qnaJ cnmtf; u inJ íc:~(;ão, po:· Tribuna-l de Justiça reconhecida a inhaoili· 
onlem chl'Onolnp;ica, dos feitos tr:t~a.d('S pelo tnção do magistra.do p:.'l.r<1• o ser'ViÇo; 
r,retc~n · lnntl~, o s~m :\.lldaltlento.-estado :tcl uü.l b) si o nl<igistmdo tivel' éompleta.do 70 
l' · I :LllllOS de idade. ou solução, n fi au.tH::l,; c coepo>J dt~ 1.dir~~o. 

E:;tc ma:pp:l :;1~r · ci. l'ol'necirlo p[Jr desp<tcho do Neste ultimo C<1 SO o ·magistmdo será apo-
Pre:'iidont() do .Tri huna.l tlc Jusliça, <~uten- sentado com os respedivos vencimentos, n<t 
ticr.rlo JJelo1lt~sc:rivii.0S l'e:::pt.'<":tivos o publteu.do pr·oporç.ão seguinte : 
110 Diario Ot;;:cin{ , Os vencimentos de um auno se dividir•ão 

iY. O procma.•1or ger·a.l. dentre o~; J.~ac!l :t- em 20 pal'tes igua.es, cabendo annualmente uo 
Teia on dou tarcs c.rn ~ci.encias jut'irlic:as c so- n. poscnt:.:.do tantas dessas prrrtes quantos forem 
cihí:S, com seis <l l1110S de pratica, pelo menos, os anos ele serviço nn. rnagistn\tura, até o 
na r!!.[l.a:!strat.ure., no :Mimstorío Fublico ou maximo de 20 annGs. · 
nn. advocfl.cia. § 6.0 O mngistr:.tdo que ni'i.o ncceitar a. nov<l. 

V. Os promotores pnbiiqJ:\, on curíl<lorcs e o nomeação que lho competi!• por accesso, ficar;.~ 
seci'etario do Tl'ibuna l tll'l Justiça, dentre os I a vul so, sem direito a vonci mentos. 
bachareis ou dontorc~s em scienc:ius jurirJicas § 7." Os) uize~ c mais funccionartos da jus-
e sociaes, corn tt·c:f:l anuos, pulo m eno.<t, de tiçu. i oca l do Disti'icto Feclt'.ra.l serão substi
pratica foren se, como mngistrado, membro do I tuídos : 
Mini!'terio PulJlico ou n·hogado. 1. o 'f!J'eSi!1onte do Teihnnn.l de .Jm:;tiça pelos 

8 L" O;.: suppl!:nt.-·.r.; do pt(\Í;•w, os :tdjnnl o~ I. Pl'\~sidontes tia~ ca1na)';. 1~, na ordem elo :mti
de promotor, o,; L>lliciaoi:i o amanuenl:ies do I guiJade. 
Tl'iburml de .Jw;ti ç;t, c da Pror:UI'i\dOC'ia Üill't\l, n. 01': peosidcntes da.s Cíl.!llal'll::l pelos juizes 
os escl'iviic::; do .Jury, üos ,juizes do llil·c.ito o mais <wtigus diJ.s resp•?tt ivo.s carnarns. 
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Ili. Os desembargadores de uma. camara b) julgar as contravenções processadas 
pelos da, outra, e na falta destes pelos juizes pelas autoridarles policiaes (J e i n. 628, de 28 
de direito, a·bservada a ordem de antiguidade de outubro de· 1899, art. ô"). 
em um e.outro caso. c) processar e julgar os demais crimes e 

IV. Os juizes tle c1ireito pelos pr0tores que contra.vençõe~ oea. sujeitos á competencin. das 
o presilleüte do Tribunal de Justiça desigmu'. juntas correccionacs (dec1·eto n. 1030, de 14 

V. Os pretores pelos respccti v-os Sl}pplfln- de novembro de 1890, art. 58). 
tes, na ordem numerica. - - lii. Exercer as l'uncções que lhes sii.o con ... 

VI. o procurador geral : faridas, quanto ás eleições de intendentes 
municipaes o ao alistamento dos juizes de 

a) nos impedimentos occasionaes, :pelos pro- fr.~to e dos· guardas nacionaes. • . · 
motores, na ordem numerica ·; § 2." Aos .-,npplentes ele prdor: coadjuvai-o . 

b) nos outros casos, por cidadão nomeo.do no preparo dos processos de sua competencia . 
interinamente pelo Ministro da Justiça e Ne- e na celebra.çlio do casar:Jento. · 
gocios Inteeiores e qué reum1. as condições do § :3. <> Aos juizes de direito do cível c. com~ 
n. IV deste artigo. mercio: 

VIL Os curadores, os promotores e- o:; ad- I. Et'n ta inst -:,ncia: 
juntos,. de el!.tre os das r especti vns classes, a) o processo e julgamento: 
vorr des1gnaçao ,do peocurarl?r geral. . . . I o, das causas contenciosas ~le va.Ior supe~ 

\ Ili. O s~cretal'IO ~.o, Tr1bunal ~e .Tustr_ça nora 2:000$, da.s de !3Jle ucm, e das reia
pel~ respectJV.o 1° o_fficm1 e o~ demais fnncc10- tivt.ts a eonshtuiçã.o, fornecimento e licmida
~a;bi. os p

1
or des1gnaçao elo pres1dente domes. mo 

1 

ç~ão das socit~dactes comffi!)f'cia.es e anonyrr.1as, 
r\x~ 11~ • " • ~ 

1 
. . d _,. , ·t , qualquer que seja o vakr das mesmas 

• "' .. s evcr!vaes COSL .JU~zes e üllel o e causas; 
pretorms :pnlos escre-ven,,es .J uTame!lt.ados, e, 2'', elo todas as causas em que a Fazenda 
na falta, por quem os respectivos JUizes no- Municipal ror iuter·essarla como s.utora, ré, 
mearem. assistente, oppoente ; 

§ 8. 0 Quanto á posse, exercício, incompa- 3", das inestimavei$ e elas de qualquer 
tibilirlade, licenças e veatuarios, se observará valor não commettidas a outras jurisdi
o disposto no decreto n. 2464, do 1897, com 1 cções ; 
as modificações estttbeleciàas nesta lei. '1", das administrativas não conferidas ás 

var<.ts privativa.s de orphãos e aus,mtcs o ela 
p;.·ovccloria e r esíduos ; Art. 3. 11 Compe le: 

§ 1. o Aos pretores : v) julgar as cn.usas de divorcio por mutuo 
I. No cível e commercü~l: conser!tirnento processadas pelo~ pretores. 
a) julgar por sentença. aR eomposições ent re li. I~m 2" ins tfu1c ia, o .in lg-a.mr;'nto dos re-

t d t , · · t cursos e ~.[li"J o llnc;~ ik.s rl G:-; dlJSpachos e seu-par es capazes . e 1anstg1r e execu ;w a, 
mesma sentmwn, ; t8nço.~; dos pt·ctores no ci vcl e t•ommercio, 

b) homologar e executo.t• as scnt:1nças dos tendo nn.ra es~o Jim cn.cla jni:r. urna circum
juizos arbit1:os nos limitns de snn. C'jlllpc- s~ri p<;ão espee iill ; 
tencift; ~ 4." Ao juir. uo ,Jiroito ·da, l" vo,ra cível 

c) processa1' e julgar em l" insta ncia: especialmente: 
l", as cansas sentenciosas de valor não ex- a) exercer as attribuições a que se retere 

o .art. 19, ~§ l" e :~o . do deereto n. 2579, de cedente a 2:000:)000. 
2o, as causas do despejos de predios urb<:t· !897, quo..nto aos tabclliü.es de notas, o!llciaes 

nos, não existindu contracto ; de registro das hypotllecas e escrivães de 
3°, as .iusti!icaçõos, vistorias e outros ex- protestos : . 

ames pam servir·enl de docum(mtos, S<~m pro· . b) ;?-mpr_i~~ · t~da}; ~s ~r~c;Ltorias dasj:us~Il_ç~s 
juizo de igual competencia drj outros juizes; ~.o f"'1z

1 
dtri6H1,ls ct JüStJça local d.o D1str cto 

d) processar as camas J c divOl'cio ~or mu-
1 

_ e~t~~ r :\1 ecer elas suspeições oppostas nos ,;~ 
tuo consentimento ;. . _ _ . pretmw; ; 

e) exercer as attr1bUiçoes nao contenciO::w.:.; , I d) habilitar os pretenr.lentes éWS otncios de 
relativas no casamento c respectiva celGb:ra- iustir·:l.. 
~~o. e as qu~ se .Teferem n.o r egistro civil, na • § 5.o Aos juizPs de l1iroiio, do orphãos e 
forma elas le1s Vl.gontes. :otm:e.ntes: · 

n. No cri.mo : {I) pl'OC'PSS:l.l' ,, jn lgn.r :--~dministrati~-' ;:l.mento, 
(r,) J'ol'mar a. culpa. nos c1:imes commlll.IS ~ l a,-~' em I.·~ in ;>ta.n ~:itL, a ~; camm~ de inventados, 

compotenc:ia do .TUl'Y e dos juizes tle uuctto p<t,rtuba:;, tmela:-;, eumt1orw.s, cautas dr~ tu-
ate a pronuncia, ex.elnsivc ; tore:> c 1:ma.dm·c::; ; 
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b) exercer a.s attribuições contidas no § 9. 0 Aos Trihunaes .. do Jury: 
art. 5°, ns. l a. X, do decreto n. 143, de 15 a)julgar os crimes não submettidos exprcs-
de março de 1842, pertencend0-lhes tambem o samente a, outpas jul'isdicções; 
proc~sso e .i';llgamento ~'la~ ~au~as óe inte~·- b) julgar os crimes que, sendo de sua com
dicçi:w e ma1s a c tos de .Jlll'lSdlCçao voluntar1a petencia pelos quesitos propostos aos j uradoB, 
em materia orphanologica ; se tornnrdm da competencia. elo pretor ou do 

c) proceder á al'reca.dação dos bens ele au- juiz de direito do cdme pelas respostas dadas 
sentes e prover a respeito da administração aos mesmos quesitos. 
e apuraçãõ delles, nu ü'>rma das leis e regu- § 10. Ao Tribunal de Justiça: 
lamentos. n) eleger seu presidente; 

Como bens de ausentes comprehendem-so b) tomar deliberações sobl'e materia de 
tambem os espolias de na_cionacs e estmn- ordem e serviço intemo; 
geiros, respeitadas as estipulações dos trn.- c) julg:lr os crimes communs e de respon-
tadcs e convenções. sabílidade e de seus membros, dos juizes de 
· § 6. o Ao juiz de direito da provedoria 8 <1ircito, do cheCe de . policia do Districto Fe• 

resíduos: deral, do prefeito municipal e do pl'ocurador 
a) a <:Lbertura e cumprimento dos testa- geral. 

mentos e codiciilos ; Nestes processos servirá como juiz de in· 
b) reduccão do testamento nuncupativo á strnc~ão e relator o desembargcldor- que for 

publica fórma ; designado pela sorte. 
c) pTOcessar e julgar em P instancia as § 11. Ao Conselho Supremo: 

causas de nullidade de testamento e as pro- r. Processa!' e julga,r em unica iostancia: 
postas contra o testamenteiro para a entrega a) a suspeiç>ão oppo.::;t<L a qualquer dos juizes 
do legado; Ido tribunal, aos juizes de direito, e ao pro.:. 

d) processar e julgar in_ventarios e parti- curadcr geral; 
lhas de clefuntos, q~e deiXa~em t~stameuto, b) resolver os contlictos de jurisdicção e 
sem herdeiros orphaos ou mterdtctos (de- attribuição das autoríuades judichwias do 
ereto n. 4824, de 22 de novembrQ de 1871) · dist.rícto ou destas com <ts administrativas 

§ 7. o Aos juizes de direito do crime: que nfi.o 'ror-em federaes. 
I. Em p ínstancia: H. Exercer as attrihuições constantes do 
a) processar e julgar: 
1 o, os crimes de responsabilidade dos func

cionarios sem fô ro priva ti v o e os connexos 
com os de responsabilidade ; 

~o, os cdrnes rle fallenc~as ; 
b) processar desde a pronuncia, inclusive, 

e julgar os crimes designados nos arts. 101 
dÓ decreto n. 1030, de 14 de nov0mbro de 
1890, e 5" àa lei n. 628, de 28 de outubro de 
1899 ; 

c) processar desde a pronuncia, inclusive, 
e suhmetter a julgamento os crime::- da com
petoncia do j u_ry ; 

rl) exercer as funcções de presidente dos 
Trilmnaes do Jnry ; 

cJ conce(ler haúca11-c;rpu3, com as restri
c·.~~:>es legaes ; 
n processar - o julgar as infracções das 

1,IOStl!ras municipae~, . cabendo aos respe.c~i vos 
procuradores dos fe1tos e seus auxtlmres 
promover e seguir o c.ornpetente processo. 

li. Em segur.da instancia, julgar os re
cursos e appellaçõos .das decisões proferidas 
IJelos pretores no crime. 

§ 8. 0 Ao juiz do direito da 1'1 vara cri
- minai, espechümcntc: 

a) proceder, com a::;sisi,erwia do 1" -promo
tor publico, a revisão dos juizes de facto ; 

b) fazer parte da junt<t revisocn do alista
meu to de guard n.s nil.cionaes ~ 

decreto 11. 1030, art. 1:38, ns. l, H, lettra b, 
e n. IV, 

§ 12. A Camara Civil julgar, na. fól'ma do 
art. 1°, §§ 3°, 1"·, em 28 e ultima instancia os 
aggra vos e appellações interpostas dos des~ 
pachos e sentenças proferidas pelos juizes de 
direito do civil e commeecio, de orphãos e 
ausentes e da provedoria, e os aggravos das 
decisões da Junta Cornmercial, negando ou 
admittindo registros o marco.s de iodustria 
ou do commercío e cassando a matricula de 
negociante. 

No caso de appellação o relator do feito 
será sortea.do no neto do julgn.mento. 

§ 13. A' Camara Criminal: 
Julgar em 2" e ulttrna inst.ancia os recursos 

e appeUações das decisões e sentenças dos 
juizes de direito do crime em 1" instancia. do 
jury e seu presidente e da inolusão e exclusão 
da ·lista, dos juizes de facto. 

§ 14. Ao presidente do Tribunal de Justiça: 
I. Presidir ás sossües: 
a) do Tribunal ; 
b) do Conselho Supremo; 
c) do Tribuna! de Revista. 
H. Dar posse aos d.e~embargn.dm'e.'l, jnizc;; 

de direito, pretores e seus supplentes e ruu..::
ciona.rios do Tribunal. 

IIl. Nomear e demittir os empregados a, 
que se refere o art. 2°~ § 2° e os c1o mn.terial 
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do Forum, .e designar-lhes os substitutos nos 
im pecU men tos. ·-

JV. Remetter ao Thesouro Federal as folhas 
pa.ra pagamento dos desembargadores, juizes, 
prAtores e mais funccionarios da justiça local 
do Districto Federal, exc.epto os membros do 
Ministerio Publico. 

V. Exercer as attrihuições contidas no de
creto n. 2579, de 1897, art. 33, ns. Hl, VII, 

-IX, X, XII, XIII, XIV, XV e XVI. 
§ 15. Aos presidentes das Cam"aras Civil e 

Criminal: · 

I. P!?esidir .as sessões das resi1octivas Ca· 
maras; 

II. Exercer as funcções n, que se refere o 
citado decreto n. 2579, art. 38, r a V. 

§ lG. Ao Tribuno.t de Revista: 
Proceder á revisão dos feitos civeis e com

morciaes, . DOS Crt30S Élm que tiver logar a 
revista, Jendo sorteado o relator no acto do 
julgamento. .. 

§ 17. Terá logar a revista nos seguintes 
casos: 

1", preterição de furmalidade essencial do 
processo; 

:~ ... violação de lei ; 
3·•, injustiç.a notoria. 
I. Ha. preterição de 1'urmalidado essencial 

do processo : 

a) nos casos definidos no~ arts. G72 e 673 
do regulamento u. 73i, de 25 de novembro 
([(.) 1850; 

b) quando fol'em cerceados os meios de 
prova, requeridos nos termos relgulares ; 

c) si a decisão não for pr·oíericta por totlos 
os juizes que nella deviam te~·· voto ; 

d) quando as :sentençlis fi.Hn.es deixarem de 
ser motivadas, n;:o se havendo poro sa.t;isfeito 
este requisito quando ellas sB limitarem a 
ro.zer vng<\S allu~ões á. allegação das par·tes 
ou decisões de outros juizes ; e as que, ver
sando o litígio sobre n.s questões de fttetos, 
não começarem pehts tLmrma.ções a que esta.s 
derem logar, concluindo pela applicaçü.o do 
direito, ou qunndo não indicarem a lei em 
que se basearam. 

11. Ha violação de lei: 
a) si a sentença for dada contra o direito 

patrio expresso ; 
b) nos casos do art. 680, dn regulamento 

n. 737 § 1". 
A incompebncia dos juizes não póde. sel'vh· 

de l\utdn.mento ;\ l'Cvista. ClU~tndo nii.o tiver 
, sido nrguitlu. 1.m primei r•;~, inst.n.ncin, c em c:tso 

ak11111 pHln. pat•to inida•Joi'U. do l'eito, ou quo 
lt•ntvtw pt·ovoen,\o tl iu!.,•t'l'ütH:ilo dos j11i~es 
l'1:1:u~.tulm;. . 

111. lla. iujm;lil_ln. nutor·i:t: 

a) sempre que se fizer fa.lsa applicação 
da lei ; 

b) na.s hypothe.ses do art. 680, § 3", do 
citado regulamento no-737; 

c) qnando a sentença recorrida decidir de 
materia estranha ao pedido, ou for além 
deste ; bem como si deixou de estatuir sobre 
pontos ca.pitaes do litígio, ou contiv-er dispo
sições contradictorias ; quando as affirmações 
do facto forem coutrarias ás provas dos autos 
e evidencia dos debates ; ou~ tratando-se de 
sentença criminal, esta, não tiver imposto a 
pena legal. 

Sempl'e que, por ausencia,_. suspensão ou 
outro qualquer impedimento permanente, 
faltar ao tribunal ou a n.lguma das camaras 
mais de um terço de seus membros, o respe
ctivo presidente convocal'á., para substituil-os 
juizes de direito em numero equiv;dente. 

§ 18. Ao procurador ger·ul: 

1••, funccionar junto ao Tribunal de Justiça; 
com n.ttribuições que lhe são conferidas pela 
legislação actual ; 

2'·, exercer autoridade disciplinar sobre os 
membros do Ministerio Publico e impor-lhes 
as -penas de advertencia em reserva, censura. 
publica, suspensão do exercício com pcrd<L lle 
vencimentos até um mez, com recurso volun
tario para o Ministro do Interior. 

A imposição de · qua.lqner dessas penas, 
porém, ::;ó poderá ser infligida com os mo· 
tivos expressos flUe a determinaram. 

3 ." apresentar ao Governo, até o dia 15 do 
janeiro de cada anno, um minucioso relatorio 
dos trab;tlllOS do l\1inbterio Publico, no pe· 
riodo findo om 30 de junho do anno anterior, 
.an nexando-lhe: 

a) o quadr·o dos representantes do mesmo 
Ministerio, data do sua nomea<,:ã.o, licença e 
antigui.da.de, 1iesigna.ç~ã.o dos que se distingui
t':tm por seu zelo n intelligencia, numero e 
Q;\ ~nJ·czo. dcl.S acçiícs c processos que promo
veram, ou em que íntertorü•am, comindicnçã.o 
d;1 data de seu começ~o, da solução ou da. sus
pensão, rebr1larnen tos c suas cn.usn.s ; 

lJ) os recursos que interpuy.oram, exposição 
succintn. de seus fundamentos, caracter ·d.o 
provimento ; 

c) informação sobre o bom ou irregular 
desempenho dos taiJellíães, escrivães, offi.
ciaes d.e justiça., agentes rla força publica,, e, 
em g-en1.l. tl.os orgãos do Poder .Judicinrio ; 

d) as duvidu.s e difiknldades occoridas na 
cxecuçã.o das lois c as pl'ovirluncias a1tequadas 
a melhorae n. administ1·aç~fí.o da justiç-a. 

O rebtorio serit dirigido n.o Presidente d;t 
Repnblica. impresso no Diar1:o Of'(icial e dis
tribuído a.nnc.xo n.o do I\linistceio do lnteriol·, 
aos jnit:cs do Distrieto l<'eLh:ml, pl'ctorcs, pl'e
pat'<ldot·u:,: o <LgouteB do Mini::;terio Public"o. 

-í:\ 
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§ 19. Aos promotores publicas e seus 
adjuntos: 

__ Exercer as funcções que lhes são comrnetti
das actualmente, servindo perante os juizes 
criminaes, na ordem estabelecida, pelo pro
curador geral. 
-, § 20. Aos curadores d'3 ausentes e resíduos, 
fuuccionar exclusivamente pert\Dte as respe· 
ctivas varas privativas, com as mesma attri
buições dos actunes, e ags de orphãos e mas
sa~;~ fallidas, por distribuição. igual dos respe· 
ctivos juizes. 

§ 21. Aos demais funccionarios: 
Servir junto aos tribunaes e juizos regula

rfls, nas fórmas das leis e regulamentos. 
Art. 4." O juiz da acção é o da execução 

e de todos os seus incidentes, inclusive, no 
juizo criminal, a informação nos casos ele 
perdão e revisão. 

At>t. 5.o Todas as sentenços definitivas 
serão registradas pelos escrivães. em livro 
expressamente para isso destinado e rubri
cado pelos juizes. 

Art. 6. 0 No acto do julgamento elos re
cursos criminaes, dos aggravos e appellações 
interpostos das decisões e sentenças dos juízes 
de direito, do jury e seu presidente, bem 
como de ,iulgamento das revistas, é permit· 
tido o debate oral ás partes. em prazo que 
em regulamento sera limitado. 

Art. 7. '' No proce~so e .i ulgamen to dos cri
mes da competencia dos juizes d!~ direito será 
observado o disposto no regulamento n. 707, 
de 9 de outubro de 1850, gua.rda.clas as modi
ficações da legislação posGerior. 

Art. 8. 0 No processo e julgamento dos cri· 
mes e contravenções, da competencia dos 
pretores, serão observadas as clisposições do 
decreto n. IO:JO, de 1890, relativas ao pro
ces~o e julgamento perante as juntas cot'rec
cionaes, no que fôr applicavel, tlevenno os 
autos, depois de findas as inquirições e pl'e
euehidas as demais formalidades, ser im
mediatamente conclusos ao pretor, que 
proferirá a sentença definitiva, cuntlemuanrlo 
ou a.bsol vendo o réo. E::; ta sentença será pu
blicad<1 na primeira audiencia que se seguir, 
ou em mão do escrivão, no me:;mo pl'azo. 

Art. 9. 0 Çontinua.m em vigor ~ts clisposi
çi)es do citarlo decreto n. lü:30, de 1890, e 
das demais leis, regulamentos referentes á 
organização j ucl icinria, que u1io tenham sido 
expressa Otl implicitamente revogadas pela 
pre~en te lei. 

Art. lO. Os vencimentos elos juizes e f'unc
cionarios cornprehendidos nesta lei, constam 
da tabella annexn.. 

Art. 11. As queixas e d<muncias.nilo de
pendem de licença do juiz, nem de juramento 
e, salvo as do Ministerio Publico, podem 5er 
dadas por procurador. 

-Art. 12. Os juizes de direito são obrigados 
a comparecer diariamente ao Fm·um, salvo 
quando occupados em diligencia j udicíal. 

Art. l~i. As petiçoes destinadas aos juizes 
de direito podem ser-lhes entregues directa. 
mente ou ao porteiro dos auditorias, o qual 
estará presente ao Forum diariamente, das 
6 horas da manhã ás 6 da tarde. 
-Ao receber as petições, o porteiro lhes 

porá o numero .de ordem, a data e sua 
rubrica, dando sem perda de tempo, um 
recibo ao apresentante, com declaração do 
mesmo numero, nome do peticionaria, nu. 
mero dos documentos appensos, hora e data 
da apresentação. _ 

O porteiro fica responsavel pela entrega 
das petições ás autori11ades a quem se desti
narem. No seu livro de cargas notará o 
numero nellas inscripto, a hor<t e a data d<t 
entrega. · 

Trn.nsmíttidas as petições ao porteiro pe· 
las partes, ficam interrompidos os prazos 
marcados para os actos a que ellas se re. 
ferem, até serem restituídas com o des
pacho respectivo. 

A restituiçio poderá ter logar directa· 
mento á parte, ou por intermedio do por
teit·o. de\·olvido o recibo para a necessaria 
tlescarga. · 

Art. J,L Os membros do Ministerio Pu
blico são ioc Jmpativl!iS com outt'<lS quae~
qner funcções alheiai:l ao cargo que exer· 
ccr·em. 

Art. 15. Os desembargadores, bem como 
os juizes de direito, revesar-se-hão biennal
mcutc no exercício dR.s respectiva'S cama
ras e varas. 

Art. lô. Fica restabelccida a. competencia 
exclusiva dos procura.r1ores dos Feitos da 
Fazenda Municipal para fiscalizarem a ar· 
recaclação' do impostô de tran~missão dn 
propriedade, intervindo em torlns as dili· 
gencias, actos e causas em que for devido 
tal imposto, ct1bendo úquelles funccionarios 
as vantagens e emolumentos ele que tratam 
as leis vigentes. 

Art. 17. O Govemo ficfl. autorizado: 
I. A consolidar as disposições do processo 

c i vil e commereial e do crimimü e judiciario, 
al;olirla, porém, desde já, a alçad<1 ele todos 
O!:i ,juizos e podendo as partes nas causas até 
l :000$ promover e defender o seu direito, in· 
clepcudente da intervenção do advogu.rlos e 
solicilarlot·es; 

Il. A_ rever o regimento de custas juclicia
ria;,;; 

111. A c:st<1bole~er o Ji'orwn, podendo eles· 
pendor até 30 contos com a transferencin. o 
instaUaçiio dos tribunaes, juizes e serven· 
tu[trios da j ustil;a, local; J 

/ 



lV. A pt·ova sobre a remessa dós autos 
findos, aos juizes competentes. 

Art. , 18. Nas primeiras nomeações para 
os cargos de juizes do Tribunal de jus
tiça serão contemplados os actuaes juizes da 
Corte de AppellaÇ'ão, sendo preenchido os 
novos logares por desembargadores em dis
ponibilidade e na falta. por juzes de direito 
em disponibilidade ; para os cargos de juizes 

de direito seeão approveitados os juizes do 
Tribunal Civil e Criminal, dos Feitos ela 
Fazenda Municipal, o sub-procurador do Dis
tricto Federal, e, em ultimo logar, os juizes 
de direito em disponibilidade. 

§ 1 . o Para os actua.es j nizes prevalece em 
os novos cargos que passarem a occupar 
a antiguidade que lhes foi contada até agora, 
na fórma do reg.ulamento n. 2.464, de 17 de 
fevereir•o de 1897. 

Os pretores, membros do Ministerio Pu
blico, e mais funccionàrios que forem vita
lícios, serão mantidos em seus cargos, re
speitadas as disp;>sições do exercicio actual. 

TABELLA DE VENCIMENTOS 

§ 2. 0 Aos funccionarios providos nos car
gos creados por esta lei contar-se-llà, para 
todos os e:ffeitos., o tempo de serviço que 
tiveram nos cargos extinctos. 

Tribunal de Jttstiça 

Juizes' de di1·eito 

6 juizes do ceime (10:000$ de or
denado e 5:000$ de gcatifi-

presidente (12:000$ de ordenado 
6:000$ de gratificação) .••... 

Pelo exercício de presiden
te, gratificação ......•.....• 

2 presidentes de camaras (12:000$ 
de ordena i o e 6:000$ de gra-
tifieação) ..........•....•.•• 

Pelo exercicio de presiden
tes, gratificação · 600$ •...••. 

12 desembargadores (12:000$ de 
ordenado e 6:000$ de gratifi-
cação) .......... · .......... . 

I secretario (5:200$ de ordenado e 
2:600$ de gratificação) ....... 

I primeiro official (3:600$ de or
denado e 1:800$ de gratifi-
cação) ........ , •............ 

2 segundos otllciaes (2:400$ de or
denado e 1:200$ de gratifi-
cação) ....................•. 

2 amanuenses (2:080$ de ordena
do e 1 :'040$ de gratificação). 

2 continuas (1:040$ de ordenado e 
520$ de gratificação) ....... . 

2 officiaes de justiça (666$667 de 
ordenado e 333$333 de gratifi-
cação) .....•..••.••..•....•• 

18:000$000 

1:200$000 

36:000$000 

1:200$000 

216:000$000 

7:800$000 

5:400$000 

7:200$000 

6:240$000 

3:120$000 

2:000$000 31:760$000 

. cação)...................... 90:000$000 
6 juizes do ci vel (ti: I 00$ de orde-

nado e 3:900$ de gratificação). 78:000$000 
2 juizes de orphãos (9: 100$ de or-

denado e 3:900$ de gratifi-
cação). .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . . 26 : 000$000 

I juiz da. provedoria(9: 100$ de · 
ordenado e 3:900$ de gratifi· 
cação)..................... 13:000$000 

6 escrivães do crime (2: 000$ de 
ordenado e I :000$ de gratifi-
cação)...................... 18:000$000 

6 officiaes de justi~a para o crime 
(800$ de ordenado e 400$ de 
gratificação)................ 7:200$000 

.1.1'Iinisterio publico 
procurador geral (12:000$ de 

ordenado e 6:000$ de gratifi-
cação)...................... 18:000$000 

4 promotores ( 4: 480$ de ordenado 
e 2:240$ de gratificação).... 26:880$000 

6 adjuntos (2:240$ de ordenado e 
I : 120$ de gratificação). .. . . . 20: 160$000 

I curador de resíduos ( 4:480$ de 
ordenado e 2:240$ de gratifi-
cação)...................... 6:720$000 

I amanuense (I :560$ de ordenado 
e 780$ de gratificação)....... 2:340$000 

232:200$000 

º ~ 
õl 
c. 
o 

~ 

I 
3 

~ 
i'l 

&; 
~ 
"' "' c. 

" "' ... 



contínuo (l :04111i ,:.·~ ··!'!!enado e 
~-~0$ do grab'l~açv.o) ....•.•. 

Jur!J 

4 esc:·jvJes (:::$120$ .d.e ordenado e 
I: ;,GU:) d.\ gratificação) ..... . 

P1·etorias 

12 prd:•t·efl (.!:800$ de ordenado 
e ;:>: ,180.~ do gt·atificação) ... 

1:560$000 

l8:G20$000 

8(): -100$000 

75:660$000 

18:720$000 

Forum. e suas flependencias 

porteiro (1 :600.~ de ordenado e 
800$ de gratificação) ...... . 

l ajudante (1:334$ de ordenado e 
666$ de gratificação .••...... 

2:400$000 

2:000$000 4:400$000 

721 :540$000 

Sala das Commissões, 6 de agosto de 1900. - Erluard> 
8G: '100$000 l Ramos, pmsidente.-Sabino Ba1 1·o;;o Junior, relator.-Geríílano 

Hasslocher. -G aldino Lo teto.-Es;;wí·.tlclino Bandeira. J 

!f) §r. !.-""rcsideute-Nã.o lmveuclo I Continuação da 2a discussão do pr·ojecto para occorrer ao pagamento do bt~.cbarell 
nada mais l\.· tr:ltat·, designo p:::u·a. nrnanbã, a n. 87, de 1900, mandando obsel'vnr varias Maximino de A. ranjo Maciel, professor em 

1 

seaninte rl.isDos1ções para. fiel execução da lei do cnsa- disponibilidade do Collegio Militar ; 
l" parte !até 3 hot>as ou a.ntes): mento civil; 2" discussão do projecto n. ll9, de 1900, 

r :- 1. , , . _ _ . . . Continuação da 2~ discussão elo projecto autorizando o Por1et• Executí vo a abrir ao 
. \otaç·u.o r.o tn~ec..:b 1~. 106, do_ HJOO, e;~lt?- n. 85, do 1900, regulando o sorteio milita,r; Ministerio da. Fazenda o m·edito esrJecial de I 

r~z~ndo 0 ~?~ler .t!Jxe;n,~_n-? a n.bn~~ ao Mmb- Continuação da 2a discussão do p1·ojecto 4:97.8$.06,1, para, pH.gamento da gratUl_ear;ão 
t~rlo da -J~~1tiça ~e. N~.,ocw~. ~n-~m,r~~es 0 cre- n. 178, de 1898, do Senado, com o p~trecer ao e?1cu·regado dr~ gu~m1a e conserv:;ção rl:t 1 dlto de 80.900$! :su,lp:_eme;hc;_;..,·- :e.bn n. 14, n. 204, de 1809, regulando o .. _estaclo de sítio; fazcndadosDousRios.JoséJoaquimRaymundol 
do art. 2" u<~ Ie1 1~. 6:)2, _L•_e ..,;::, tto t~ovr-n121ro . , , . N .., • Sobrinho . · 
de 1899-DilJI]'cnc:as Po1:ewes (3" duwus~ao)· 2· parte ,a;:;;) horas ou ante:::-): 3' l' ' - 1 • t 104 l 1900 _ ·;::, . , · ' . _ . . _ . . 'uscusHwc.o p;'l•Jeco n. , ce 'I 

Yotaçao do proJC·H~to n. 1 ;5, do 1900, auto- Contmunçao da 3·' chscussao elo l>l'PJec;o Hr~oriza.ndo 0 Poder Executivo a abl'ir ao 
rizando o P1Yier Executivo a abrir ao Millis- n. 102 B, _de 1900, com l?arece!' sobre a emen- Ministerio dn. Guerra o creuito extraordinario 
terio das H.elHçõ8s Exter-iores o cre .. lito de da oí~ereelfln. para 3a dJ~cnssao ele projec~o de 5:,119$720, para pagar tto lo tenente cb 
80:000$, em rnoedi1 corrente, supplementar ao n. lO:Z, deste anno, qne t1x~ a despe:z.a do wll- al'mada Nelson ele. vnsconcellos e Almeida, I 
art. 70, n. 7,_ (kt .J.ei ~ .:- ?~2, de 23 de novem- nbtc::i_o das_Relações ~xterwres; , os vencimentos. que_ J~1e competem COiliO pro-~· 
bro de 1899 (2·' cl!l->CU~Sttu), 2" wscusHto do proJecto n. 107 A, ue 1900, fessordo Collegm M.1htar; 

Yotação do projecto n. 126, de 1900, auto-) com parecer sobre emendas apresentadas ;)a discussão do projecto n. 97, da 1900, 
rizaodo o Poder 'Exe(:niivo a conce1ter. ~m p:•r3. 2" discussão do projecto n. _1~7, ~les~e I a.t~t~rizaJ?dO o Poder Executi_vo a nb~·ir ao I 
anno ele licença, com ordenado, ao cbmuco anno, que fixa a despeza do Munsterw ua. M1mster1o da .Fazenda. o ceeJlto especml de l 
de 2" clas~e do lahcn·ator-io Nacional de Ana- Guorra para o exercício de 190!; 77:247$080, para occorrer ao pagamento das 1 
lyses, Claudíno. Falcão Dias,. p!Ha t~·at:n' :1e 1" ditwmsão do projecto 11 . 149 A, de 1900, contas do. ma_tel'ia.l fornecido á Casa_ .da l 
su3: snude onde Julgar conyemente (drscussao autorizando 0 Poder Executivo a despender M.oeda em Jnnen•o .de 1898, p!;l1a The B,rcmlzan j 
umca); . até 10.000:000$ para soccorrer ás populações Contracts Corpomtwn ; : 

Continuação da 2"' discussão do projecto do llOI'te, flagelladas peht seccn. e dá outras 3a discussão do projecto n. 105, de 1900,1 
n. 70 B, de 1900, com parecer sobre emenrlas p1 ovidencias; autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· j 
apresentadhs para 3" d iscus::ão do projecto 2" dü;cussão do projecto n. 129, de 1900, nisterio da Justiça e Negocios Iuteriores o cre- 1 
n. 70, deste anno, que orça a Receita Geral da autorizando o Poder Executivo a abrir ao dito especial de 825$676, para pagamento dos j 
Republica pa,ra o exerci cio de 1901; Ministerio da Guerra o credito de I: ,100.~000 vencimentos que competem ao escrevente-: 
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juramentado do Juizo Federal Antonio Rodri
gues ~onç:alyes de Macedo ; 

3"' d1scussao do projecto n. 54 B , cb 1900, 
que :;.utoriza o Poder Ex1~cuti v o-- a a.brir ao 
Ministerio da Industrb, Via:-t;:ão e Ohl'fl$ Pu
blicas o credito supplementar de2.912:675$525 
á ver-ba 17", do art. 21, da. lei n. 652, de 23 
de nove_mbro de 1899, para occorrer ao paga~ 
mento das taxas de esgoto clà Ca:pital Füdcral 
no correntt3 exercício ; -

3• discussão do projecto n. 63 B, ele 1900, 
redacção para 3" discussão do projecto n. 63, 
desta anno, que crea mais um batalhão de 
infantaria, com quatro companhias, na Bri
gadn, J:>olicial da Capita I Fedel'a1 ; 

3" d1scussão do projecto n. 74, <h~ 1900, 
a.ppmvando o regulamento pa.ra a, Dir·ecção 
Geral de Cont~1bil.idade tla Gum·ra, com as 
morlific~ções f ,,i tas pelo Thesouro Federal, 
confeccJonado pelo Ministerio da. Guerra., em 
virtude do art. 20. 1ettm E, da lei n. 560 
de 31 de dezembro de 1898, e enviado com ~ 
mensagem de 2 de setembro de lf\99; 

Discussão unica do projecto n. 37 E, ele 
1900, redação do additivo de.stacn.do na 3"' dis
cussão do projecto n. 37 i\., ele 1900 (n. 184, 
de 1898, do ::l<:Jnado), reorg-anizando o quadro 
do Corpo de Saucle da Armarla· 

Discussão unicv. do proj e~ to n. 37 F, de' 
1900, redacçã.o rio additivo 1\e::;taeado na 3a. 
discus~ão. do projeeto u.37 A, de 1900 (n.184, 
de 1898, do Senado), t•eorganizanclo o quadro 
dos macbinistn.s navaes; 

za tliscussão elo projecto n. 77 A, de 1900, 
dcclm·ando abolidas ns tr·:msferencias par.t a 
Estado Maior do gxot•cito .los tenentes e Ios 
tenentes d<tS tres :nmas combatPnt.e:;, com 
substitutivo dn. Commissüo <lo Mo.rin h a e 
Guerra · 

3a. di~cussão do pl'Ojccto n. 49, •lo HlOO 
(n. 183 A, de 189!)), m:mdn,ndo conl'erit· aos 
otnciaes alumnos <b Escola !\1 ilitat· do Hrazil 
qnc concluir·em o curso de e ~1 genll: \ ri:t pelo 
actual regulamento, os mesmos titulos scien
tificos passados aos q11e o lizeram pelo regu
lamento de 1874, com parerer das Commis
sões de Marinha. e Guerra de 1899, e de In
str~cção e Saude Publica, deste anno; 

Discussão unica do projecto n. 124. de 
1000. emenda do Senado ao projecto n. 27 F, 
de 1899, que autoriza o Governo u. reintegrar 
no serviço activo da Armada, com a patente 
de vice-almirante, sem prejuízo do respectivo 
quadro, o vice-a! mirante reforma< lo Art.hur 
Jaceguay; 

Discussão unica, do projecto n. ll A: de 
1900, emrmda do Sen:tdo ao proJecto n. 11. 
tlGste anuo (130, de 1899), que a.utoriz<l o Po
der Executivo a abrir a.o Ministerio da 'Gu0rra 
o credito extraordinario da somma necessari:l. 
para :pngar ao capit5,o de fl'agata. .Alfredo 
Augusto de Lima Barros o outros os venci-

nwnl:os inbgmes que deixar·am de reeebr:lr 
no peeiodo eompt'ehondit1o entre a data. do 
suas demissões e a de suas reintegrações, e 
dá outras providencias; 

Discussão unh:a do pr·ojecto n. 145, de 
1900, autorizando o Presidente da Republicu. 
a. concerler ao Dr. Rodrigo Eretas de An
drade. procurar1or seccional da Republica no 
Estado de Min:Js Gera~s. um·anno de licença, 
com ordenado, para. tratar de sua saude onde 
lbe convier ; . 

Discussão unic:-1. do pl'íl,jecto n. 122, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
ao Dr. Agostin ~lO Jose ele Souza Lima, lente 
d}t Fa.culdarle de Medicina do Rio de Janeiro, 
nm anno de licença. com ordenado, para 
t[·ata.r de s.n<1 sa.wlo fórn. üo paiz; 

1" discossüo do pPo,iecto n. 171 A, de 1896, 
autori:r,amlo, o Po11er Executivo a pagar a 
Estevão Cunlla a ímportancia 1la.s terras de 
sua. proprieda<}e, em que foram localizados 
na ex-colonia. Brusque, por ordem do Go
""Verno do Imp0rio, diversos immigrantes, de 
accOt·do com o arbitramento feito pela Secl'e
ta.ria da Inrlustria e Viação e constante dos 
documentos alli existentes; 

1" discussão t1o projecto n. 103 A, de l 900, 
e.qui pn.l·anch. ll~Ha o effei to da percepção do 
montepio militm•, o pae decrepito ou inva
lido, qne não tiver outro amparo, á mãe, 
vinV;l ou irmã soltoil'<t, ele official ftülecido; 

3" discnssi:io do pr•ojecto n. 46 B, de 1899, 
que exig-e que as sentenças finaes da com
p·;tencia de Supremo Tribunal Federal, o 
qu:tndo este julgue collecti vamente, no 
fór'ma ela Constituição e das leis em vigo1·, se
jam proreric1ils com a twesença de 10, pelo 
menos, dos juizes desimpedidos claquelle tri
bunal. e dá outr<lS peovidencias; 

Discussão unic•t da indicação n. 30 A, 
do 1900, estabelecendo as regras a seguir
se no exn.me, discussão e vot'l.ção do pl'O
.i ecto de Co1iigo C i vil, ot•g-;mizado pelo 
Dr. Clovis Bevilacqua, a convite do Governo, 
com os parecaJ.•es da. Commissão de Constitui
çiio, Legisln.çã.o e Justiça e crnendtL da Com
missão de Policia; 

3"' discussão do projecto a. 37 B, de I9qO, 
redacção do aJ.ditivo destacado, em VIr
tude do art. 132 do Regimento Interno, 
na 2u discussão do projecto n. 184, de 1898, 
do Senado, que reorganiza. o qU<tdro dos om-
Ciaes da armada ; _ 

3"' discussão cto projecto n. 91 A, de 1900, 
(sutJstituti voao projecto n. I, do 1898), reco
nllecendo officialrnente a actual Academia 
Brazil("il'a· de Lottr<~s, fundada rm Capital da 
RepulJlica, par:t a cultuea e doSBllvolvimento 
da litteratura. nacional, e da.nr:lo outras pro
videncias, c um substitutivos das Comniissões 
de lnstrucção e de Saude Publica, tle 1898, é 
de Orçamento, deste anuo ; 
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Central do Brazil, José Rodrigues de OliveiJ'a 2" discussão do projecto n. 49, de 1899, es
tabelecendo regms para a inscripção de todos 
os brazileiros que exercerem n. profissão ma
rítima e organiza: o sorteio do pessoal d~sti
nado ao serviço da armada (com o substltu
tivo da Commissão de MarinhUre Guerra, sob 
n. 8, de 1900, instituindo a inscripção marí
tima obrjgatoria para todos os brazileiros 
natos ou na~uralizados) ; 

Beaga, com voto em separa,do; · 
Discussã.o unica do parecer n. 110, d"8 HlOO, 

indeferindo o requerimento em que o alferes 
do 28° batalhão de infantaria João Teixeira 
Mattos ela Costa pede ser promovido por actos , 
de bravura praticados na campanha de Ca-

2a discussão do projecto n. 1 OS, de 1900, 
mandando computar, para a reforma dos 

_ offi.ciaes do exercito, o tempo que houverem 
passado no extincto Deposito de Aprendizes 
Artilheiros, uma vez que tenham sido trans
feridos daquelle estabeleciri:Jento para. a. Es
cola Militar, como premio pelo aproveita
m~nto obtido no respectivo curso ; 

2" discussão do projecto n. 109, de 1900, 
dispondo que o cargo . de director do 
Pombal Militar spja provido por oficial 
subalterno ou capitão eft'ectivo de qual
quer corpo ou arma do exercito, com parecei' 
da Commissão de Marinha e Guerra deste 
anno; 

2a discussão do projecto n. 156, de 1899, 
concedendo a Lourenço da Silva e Oliveira, 
ou à empreza que organizar, o direito ~e 
construir, em uma das ilhas do littoral 
desta cidade, um trapiche destinado a receber, 
durante 30 annos, inflammaveis, explosivos 
e corrosivos, nos termos da proposta que 
apresentou; 

2a discussão do projecto n. 146, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a mandar 
pagar a Carlos Galdino Leal e outros, auxi
liares e serventes, nos trabalhos de exames 
preparatorios no Externato do Gymna.sio 
Nacional, a quantia a que tiverem direito 
pelos serviços prestados durante os rnezes 
de janeiro, fevereiro e março do corrente 
anno; 

la discussão do projecto n. 76 A, de 1900, 
declarando que; na liquidação do tempo de 
serviço para a concessão do meio-soldo, não 
será descontado aquelle que for passado no 
gozo de licença para tratamento de saude; 

1 a discussão do projecto D. 42 A, de l 900, 
mantendo a instituição do jury com a com
petencia que ora lhe cabe para o julgamento 
dos crimes sujeitos á jurisdicção íederal e á 
justiça local do Districto Federal, e modifi
cando a composição e o funccionamento do 
mesmo tribunal ; 

nudos; · -
Discussão nni~a do projecto n. 86, de lGOO, 

autorizando o Poder Executivo a concede1• 
seis mezes de licença, com ordenado, ao ba
charel Manoel Eugenio Pereira ·Maia, ama
nuense da Bibliotheca Nacional, :para tratar 
de sua saude onde lhe convier; 

Discussão unicà. elo projecto n. 102, de 
1899, concedendo á viu v a do jurisconsulto e 
ex- Senador Joaquim Felicio dos Santos a 
pensão mensal de 500$000 ; 

Discussão unica do projecto n. 68 A, de 
1900, autorizando o Poder Executivo a pro· 
rogar por mais um an~10, sem vencim.ento. a~
gum, a licença concedtdí1 ao engenheiro c1vll 
Agliberto X a vier, prepa.ra.d?r de chimica. or
ganic~~ da Escola Polytechmca desta Cap1~al, 
para tratar de sua. saude onde lhe convter; 

Discussão uni c a do projecto n. 95, de 1900, 
regulando a antiguidade da promo~Jão do 
tenente-coronel João Leocadio Pereira. de 
Mello a esse posto; 

Discussão unica do do projecto n. 203 E. 
de 1900, additivo destacado na 3" discusRão 
do projecto n. 203, de 1899 (Orçamento da 
despeza do Minísterio da Marinha para 
1900), fixando em 7:200$ os vencimontos 
do auxiliar do auditor, de accordo com o 
art. 17 do Regulamento Processual Criminal 
Militar. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi
nutos da tarde. 

JOSa SESSÃO E~i. 18 DE SETEMBRO DE 1900 

Presidencia dos Srs. Va: de ~Mello (Presidente); 
Jose Boiteua; po Secretm·io) ; e Cast1·o Re· 
bello (sttpplente de 3° Secretario). 

I a dÍ$CUSSão do projecto n. 58 A, de 1900, 
determinando que o cumprimento dos con
tractos civiS e c:ommerciaes será exigível uo 
primeiro dia util seguinte, si o em que ae 
v,encer o contracto for feriado; 

Ao meio dia procede-se a chamada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo 
Neto, José Boiteux, Gastão da Cunha, Cast1•o 
Rebello, Gabriel Salga~o, A~izi? .de A.b~eu, 
João Gayoso, Joaquim P1res, VtrgiliO Brtg1do, 
Frederico Borges, Franci~co Sá, Gonçalo 
Souto, Augusto Severo, T~vares de Lyra, 
Llma Filho, Ermirio Coutmho, Herculano 
Bandeira, Comelio da Fonseca, Juvencío de 
Aguiar, Epaminondt~sGracindo, Araujo Góes, 
Raymundo de Miranda, Joviniano de Car
valho, Fausto Cardoso, Seabra, Milton, Ma-

Discussão unica do projecto n. 129, de 
1897, autorizando o Governo a aposentar o 
machinista de 1"' classe da Estrada de Ferro 
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noel Caetano, Eugenio Tourinho, Adalberto 
Guimarães, Augusto de Freitas, Paranhos 
Montenegro, Heredia de Sá, Celso dos Reis, 
Silva Castro, Pereira Lima, Aureliano dos 
santos, Martins Teixeira, O li v-P.ira Figueiredo, 

· Estevão Lobo, Theophilo Ottoni, Esperidião, 
Monteiro da Silveira., Eduardo Pimentel, 
Olegario Maciel, Lamartine, Gustavo Godoy, 
Firmiano Pinto, Di no Bueno, ValoisdR Castro, 
Elias Fausto, Cajado, Alfredo Ellis, Xavier ele 

_Almeida, Teixeira Brandão. Manoel Alves, 
Paula"Ra.mos, Francisco Tolentino, Barbosa 
Lima, Marçal Escobar, Soares dc•s Santos, 
Germano Hnsslocher, Aureliano 13a.rbosa e 
Vespasiano de Albuquerque. 

Deixamde comparecer, com causa parti
cipada, os Srs. Julio de Mello, Carlos de 
Novaes, Agapito dos Santos, Carlos Marcel
Iino, Albuquerque Serejo, Sà Peixoto, Au
gusto Montenegro, ArthUl' Lemos, Pedro 
Chermont, Antonio Bastos, Indio do Brazll, 
Rodrigues Fernandes, Christino Cruz, Guede· 
lha Mourão, Thomaz Accioly, Eloy de Souza, 
Soares Neiva, Trindade, Camillo de Hollan
da, Silva Mariz, Celso de Souza, Moreira 
Alves, Estacio Coimbra, Pedro P.~rnambuco, 
José Duarte, 8ylvio Romero, Tosta, Fran
cisco Sodré, Vergue de Abreu, Alves Bar
bostt, Tolentino dos Santo:>, Julio Santos, 
Pereira dos Santos, Rodolpho Abreu, João 
Luiz, Monteiro de Barros,· Ildefonso Al vi.m, 
Peniclo Filho, Francisco Salles, Leonel Filho, 
Necesio Tavares, Antonio Zacar-ias, Henrique 
Salles, Landulpho de Magalhães, Matta Ma· 
chado, ·silveira Drummond, Arthur TorPes, 
Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, Mi
randa Azevedo, Alfredo Pujol, Malta Junior, 
Do mingues de Castro, Oliveira Bragn, Adol
pho Gordo, Paulino Carlos, Hermenegildo 
de Moraes, Ovidio Abrantes, Xavier do Valle, 
João Candido, Carlos Cavalcanti, H.ivadavia 
Corrêa, Pinto ela Rocha e Cassiano do Nas
cimento. 

dualidade ; 80U obrigado, entretanto, a fa" 
zel-o, em defesa dos meus credites, que não 
posso deixar dependentes da maneira, irre
gula!'issima por que estão sendo apanhados, 
resumidos, ou que melhor nome tenham, os 
debates, nesta Casa. 

Tendo terminado o meu discurso ·de hon
tem, verdadeiramente extenuado, nas condi
ções que eram de esperar, conhecida, como é, 
a.fraqueza da minha saude, não me foi pos
si vel corrigir as notas t'achygraphicas, nem 
redigi L' o resumo do meu discurso. 

Esse tra ba.lho ficou entregue á redacção dos 
debates, que outro papel não te\n sinão o de, 
como l'edu.cção, redigir ; conseguintemente, 
o seu dever é redigir um resumo do que lhe 
pareceu ser o discurso ouvido pelo redactor 
de debates, que no recinto deve estar quando 
o orador falia r. 

Li as notas tachygra:phicas, que neste mo
mento me foram entregues e devo dizer que 
realmente um dos defeitos, que deploro, re
sulta do apanhamento incompleto e errado 
do meu discurso. 

Si fossem pequenas incorrecções, não me 
daria á vaidade de estar aqui fazendo recla
mação ; mas V. Ex. compl'ehende que eu 
não poderia ter dito, nem 'a Camara. poderia 
applaudir, na allegoria com que terminei a 
minha oração, que havia arapongas· coa
xando. 

Não sei o que isto é: araponga não é pere
reca. (Risos.) Creio que não preciso ensinar 
isto: araponga. ó uma a v e brazileira ; nfio 
coaxa .. (Risos.) 

Eu niio disse isso ; si o tivesse dito, a Ca
maro., certamente, não poderia applaurlir-me; 
havia de lamentar· que eu desse semelhant":', 
cincada. ·,· 

Alérn da ara.pong;t ccaxando, ba mais isto: 
- quietura tumular,- muito pal'ecido com 
uma fundura, que uma occasião metteram 
em um discur:;o meu. 

V. Ex. cornprebenlle que, si isso ficasse 
E sem causn., os Srs. José Eusebio, Cunha a.:.~ui no r-ecinto, nã.o me eocommodaria., por

Martio::;, Gomes de Ma.ttos, João Vieira, El- qu:~ os collegas ouviram o meu discurso, e 
l)idio Figueiredo, Rodrigues Lima, Marcolino 1azem-mc a justiça de acreditar que não 
Moura, Sá Freire, Deocleciano de Sou11a, M<tr· diria b:u-baridudcs, segundo a linguagem 
tinha Campos, Alves de Brito, Cm~todio' vulgar. 
Coelho, José Bonifacio, Lamounier Godof're- Mas é que esses resumos podem ser apro
do, Rodolpho Paixão, Cost.n. Junior, Bueno veitados por désafl'ectos meus, transcriptos 
de Andrada, Floriano de Moraes, Ellmuudo nos jomaes e servirem de objecto de escar
ila Fonseca, Cincinato Bra,g::t, Arthur Die- neo, além (1o constituírem assumpto para 
derichsen, Alencar Guimarães e Campos Car- critica. deprimente das condições intellectuaes 
tier. a que chegou a Camn.ra dos Deputados,- por 

Abre-se a sessã.o. tal fórma que u~ orador, p_roferindo sandices 
dessa. ordem, fo1 applaud1do por seus cal-
legas. 

Excuso de insistir em um assumpto tão 
O Sr. Darbosa I .. hna- Sr. Prc- desagrada.vel, tíí.o antip<tthieo. 

sitlente, ou não quizera, por fôrma nlg-unm, V. Ex:. tomai'á as providencias que o caso 

E' lida e posta em tliscussã.o a acta. 

occupa.r-mo, ainda uma vez, thtminhn. indivi- exigir. 
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O qtie pt•incipalmente quero é que conste 1 valham, certo, nito podem ya.let: m.td~_<lo que 
da ach este meu pl'ot.esto, e esta tílinlw. de- a nccdssidu.ue, rtuo lia, de n.cudn• a. fome de 
claração de que o t•esumo do cli::;curso, que nos:>os irmã.os. (.Apoiados.) 
eBtá publicado no Dim·io ·do Co-ngresso, niio é- o Srt. AURELIANO DOS SANTOS - Mesmo 
meu .. em cousbsímn. al~unu\. ;_,nem_ na. es- porque a Cmnar;.\, não póde .ser indifferente ás 
sencHL, nem na redacçao. Alms, nao tem dôres e a111icções do Ceara, que, pelos seus 
na~a.. absoluta.mente nada, que eu possa. ~c- incontesta v eis sel'viços, bem meeece~ d[\ 
celtar como meu: eu o recuso, eu o repudio •. Patria. 

O Sr. Presidente- A Ml'.St\, to
ma Pá na devidn. considet•n.ç,ilo ~. reclamação 
do nobre Deputado e providenciará a respeito. 

-0 SR. FRANCISCO SA -E' um dever que 
a Con5:titnição impõe. Nestas condições, devo 
insistir, como hontem o ti~, particula.rmentn, 
perante o honrado Vice-Presiclent<3, no pedido 
que fiz a S. Ex. -· . 

O §r; Francisco Sá- Peço a pa· Vejo, com surpresa. e magua, que o proJecto 
lavra. está relegndo pa.ca 3. segunda })arte da _ordem 

O SR. PH.l!:SIDEN'rE - Tem a. palavra. o do dia e collocado por tal fórma que Impos-
nobre Deputado. sivel se torm1. discutil-o, salvo caso de ur-

O SR. FRANCI~co DE SA - Sr. P residente, 
creio que na rliscussão da acta cabe reclama
ção sobre a organização dn, ordem do clí::~., 
que nella se insere. 

Assim fazendo, eu não incorrerei na cen
sura, que hontem me inflig·in o meu hon· 
ra.do amigo o nobre Deputado pela Bahia, 
:pelo facto de haver, na hora da. discussão da. 
acta, aventurado um pedido a. V. Ex., a pro
posit.o de um parecer que, com a acta, bn. via 
sido publicado. V. Ex., portanto, Sr. Presi
dente, me permittirá manifestar n. estra
nheza com que vi não ter sido deferid.o o 
pedido que hontem dirigi ao honrat.lo 1° Vice· 
Presidente, que nessa occasião dirigia os tra· 
balhos dn. Camara. Tentlo exposto á Ca
mara dos Deputados :1. urgencia de tev:u· os 
soccqeros constitucionMs ... 

("SR. AuG-csTo SEvEao:_,\poio.1l0, N;1o lm 
ass'ampto mais urgente. 

0 SR. FRANCISCO S.í..- ... n.o~ pnvos 1l0 
n()rte, !lo.Q·ellados pela seL~Ca, eu nã.o podel'in, 
Sr. Presidente, sem tr:Lhir· ao meu tlLw~>t' ~:; 
á sinceridade com que lir- essa 1lecto.mc}lio :'1 

Camara, eu nü:o poderia, como não posso. me 
conformar com a d•'mot·a da soluc:ão do me
dida de car<tcter inadiavel. (_.ipoiado.~.) 

Aliás, o projecto ostá assignado por ll!TI[L 
gt'ande maioritl, dos membros desta Cama['a,, 
que actuu.lmettte concorrem aos nossos trn.
\la!hos; basta,vn, isto para assegurar anteci
_p:.:,da.mcnte que elle não seria um t:>m!Jaraço ú 
~011 ·ma'l'cbu., it discussão e á votaÇão flas 
leis OJ'çamentarias. ( .cipoiádos.) · · 

Nem do outro modo en teria tido a coragem 
de, apezar da urg-e.ncia do caso G dn. gea.vi
tlado da. crise que"nó:; pl'otendernos debellar, 
-vir formula.r c:ste pedido, quo houtem foi à 
Mesa da Camara. 

Eu creio mesmc, q no este projecto nfi.o snf
frer~ grande dt>bate e çue, pela sua impOl' 
tanCI:l e urgenein., póde a Cam::..ra pr<)~c:indir 
do umas tantas fórmulas, que, por mnis que 

g-cnci <l. . . . . 
Peço, pois, :~ V. Ex. qne o pro.Jecto s~.Ja 

collocado na. primeira parte da ordem do dw., 
salvo si hoje hou-ver- numero pttra requerer 
a urgencía. 

f') St·. Pt"esi<.lente- A Mesa nfio 
jlOti.itl colloct\.r em pt•inwiro legar o projecto a 
que alluLle o nobre Deputado, porque na.orde.m 
do dia existem pl'Ojectos outros, cuJa chs: 
cussií.o jà 1i;i ir11ciatla. Em todo caso, procurara 
dar-lhe a melhor collot•ação possível. 

Em seguida., é a p provado. a nctn, da. sessão 
n.n teceden te. 

PRIMEfRA PARTE D,\. ORDEM DO DIA 

O ~r. :....Jtresi<lente- Nilo havendo 
numero ieg-al, para se pt·ocedur á:; voto.ç~es 
das materín.s coo.:;tantc~ dn. ordem do t.llu, 
passa-se á ma teria. em discus!it"Lo. 

E' U!munciPd;t u. continuo.çtí.o da 311 dis· 
eussão li o pt•njnoto rt. 70 B, de l 000, com pa
reoer- sobl'o ermm h L~ o.pr·c~nn tarJas para a. 
~l· d iscussii.o elo p1'11jet:tO 11. 70, dest.e anno, 
que orç<L n, ltet:eib c:m·:1l da Repubhca para 
o OX<~r·dciu do l 901. 

O §r. Pt~esitlente-Tem a palavr•n, 
o Sr. Augusto Severo • . 

O §r. Au;;;-us.i.o §tcvcro - Sr. 
Pro.sicion to, o p:u·uCt!l' d u ltunJ•:uic> l'nlatol' do 
OJ·ç;wwnto da l{.ecül ta, solJJ:'o a nnwncla quo 
n1t CJ s:-3 colleg;L:s a.pt·osünt:tmos a.o rcün·ido 
ot·(~ i.Lillonto nni :)" disr; n:-,;;;~~o, obf'iga-mo avie 
rn:\.h:; ttm<t voz l' O itl)~u· po t· êtlguns minutos <t 
<Li.tcnçã,o d<L CtLm<.Ll'<.L. 

T1·:~.ta-so de tmm <ltLCstJ. ,> impol'tantissim<L, 
ptu';J, a qual poucas vnzc:s tcnt o pa.l'lamento 
vulLado as suas vistw:;, I! L;\,-; d<L qw1l o osta.do 
:wtual do noss<L vid;L illlpõe-nos o dnvm· i m-· 
pPrioso du tt·:.t:Ll' agot·a,, eom c:.u·inhoso in
teresso. 
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nnntr·e O:' pr·ohlomas C;llj:í. ~:;olnç~ào ~e impün et·t\sceul.e,,J;n1Jili.as .iniicül'as, mesmo gm·n.
n:·, mome1.1to. _resn:lta, n:Lo lta. duyid~L, o <fuo çõus! 
dlz t·ospotto n asst.-d;cmet;t publica. -O mun1lo inteiro ontr·cga-scl hojn (t reso-

At.~ o Pl'OSflJlte elln tem agmtl'd:ulo solução lnc{Ü.O du magno prolJlent<.L ele ext,ingnir a, 
eon<hgn;t com o gT;io já <tdiantado de noss<J, tuhel'culoStl lJ()Io::-: ma,is tmet·g~c:os meio::; ofro
eivilizaç:ão. o n;'Lo <) mais lidt.o ao HmzLL l'eciclos pelcL sciencia. 
con.sen~m·-su neste 1·ospeito em situ:Lç:ão in- Nesse sentido gt·a.nde .i<~ (l o movimento 
tbrwr :1 das domais H.cpublicas ricL Amorica .. qtw se not:t nos con-tl'o::; ci.-i.lisa.<los-i'L iàicitt
do SuL tiya particuhl.r unindo-se os esforços dos go-

As condições actmws do nl';wio publico, vornos lJ<~l'iL ,1J1ullar os nmlefiqos ell'citos de 
:qwza.e lla.s s:~lJias e :firme::; rnedidas tomada,::; mor·bo t~~o cr·uoL 
pelo C\ovnmo <le hojo p:Lrtt mollw-r·al-<LS, ni'i.o O l:lrazil acalm dr dar o pf'imeiPo p:isso 
pnrmittern ainlla <ttto <lclitl so tir·om os rc- nesse movimento p<LGl'iotico o ltumanLt<n·io, 
r;Ht·sos para o oskLlxllceimonto elas süt•üts nlo- scndu insLalLadn. ne~:; b_L capik~l, sob os auspi
flírla,::; tomlcntcs a estabclocm· cntr·o nüs a cio..; das mni.s altas autor·id<.Ldcs cb Republica. 
vcr!ln.deil'a assistcncia aus inlligtlilt~s. ~Lo ;; o do clor·o ea.tllolico il, -'-- LIGA CO;\"'l'RA A TU-
doontes e <Los <Lh:tndonados. · nJ·:ncpr.n:-;1·:. (Jiu-if;n úf:m) 
. Alg·uns (:spit·it!)S l'dl':!.::;i':Ldus <l.nvi<\:t,l':11) Urn<L tmtl-a. ei't':L('ii.o. tn.mbem t·nccnl;n, mo-
talvez; diL J l.nt.:es -~ul<.t.dt• lll".!'<~llkl n lllil.liJy.vuL J'c•.cu tudo 0 apoio do Co-ngt·cs:o>o, tot·nand_o'-SC 
ri<~ tae.~ HWlltd<t~. :\nte~j, lh: ·:·m, de Mm·gm~m inadia.voi;L :ma pr·utnpt:1 m::ccnr;i1o. Qncro rc
;;emoUmllto.~ cluvtd<LS, apt·esso-mo _ om. u:.Lr a. for·ir-mo i.L l\HTI;;tH\IDADJ:} nn IUÓ DE .JANJ~rn.o, 
dcn:~_unstr:a9":ü do que_ os nosso~ ?redttos 4u cujo odificio, inlciado ltêL lJOucos annos, cstC:t 
n<1ÇtLo ctvtl!zcuh 11~~a.o . a. e:ogrr para o snivlo dostmido pela, ac(:.ilo do t.<\mpo, pol' 
n.s~~n~])t?. ~):t~tdc~ ;11c\l~-'_ ctada~h:~?·. . , .

7 
(';Lita. de m.eios piLl'~L so concluil· <1 sua, con-

1 ,~1 c~ csc.LLl eccr de wodo oiilcE-z a. qucsl.,to, stencr:~~o. 
lnt'm <~s unpm-ta.ntes con_elusoes de uma A ri';~0 SOl' um:.t nxigun. sal:t do cnl'or-mn.dn. 
:u~r.nOI:u.L. sobt·c .'-~ .1JI.~rt:ttu~ar~c. 1:n(antt:t. ~;:n pal'a parturientes 110 Hu~pit;ü d;L lVUsr.l'l
J?o;~·~l~ f':t~ntal. qt.Ie ic;n :t~r c~c~~:·l~a _a.o Cong~CS::>O col'clh, não possue cstiL C;tptt<Ll outro csta.bc
BI <l.ulcu o de Med~~uM c CtliH gt<t pelo tllus- lccimento apropl'i:tdo pal'~t r·ecebcr as mu
T.I'e De. M.oncorvo l'tllL<?· tl':tballw que mm·ecNt lhcecs pobres no seu mais melindrOF;O cs
snt• cl~Ls.~rticado crn pt•tmcu'o-log:w, c quo fui ta.do. 
]n·~~l\l~~d~. com uma m~dalha. ~c pr:ata. . . Neste ponto. ncnlnilll<L m~tl'a .. c;tpital (lSÜi. 
. I .trCL ümbcm publtcn:r este 1mportante tã:o atl'azada eorno a. noss;_L. L:llu1lo fieM.,) 
Til'a.lxL!llo, com o meu dtscm·so, no 1Jian:o do 
('on.r;rc$so. Cliognmos, íínalnwntu, a uma fJllf'stiío d:t 

E' devér'<lS contl'i:::tt1dor· 0 ro:mltado a qnn mai::-: sJtlJldiL intpo1·tan<:ia, dnblltad:tnU)JlliP ns
aca.lm de cltogaP 0 nosso illttstt·o comp<l.tl'iota. tll!lad<L n111 todos o.'{ paizu . .; cnlí;os-;L <ttm so 
DJ•, :rvroncorvo Fi!lto, t.lllü m·g<Lniz;on cstatis· J'<lli•J·<•. :i. et·<·atwa-,, '' ltonu'nl. du (1(/ltro, a 71-/(
tieas lldndignas e eotnjon-as corri :ls dil.s JJ;W-Iidnrlt: eo1 fltlr, 11 t'sfu'l'ml~·tt tlt· Jliila (iu./Ílilt 
uutPas eapit;ws 1Lu velho u do novo llllliHlo. ?llllill~ rosrt », r:umu dls:·!l\ s;thin llltilo~opho. 

Desrln que os <h1Lus 1{entug- 1·a.pllicos p 1·ov:w1 .l;í. Nll IXOO o \lllll'l'it.u S<~n:ulnt· Lo}WS 
a~ r.xces;::iv:Ls lct:tlidade e mot·tinai,;Liítlatl:l n Tr·o,·:"lu d,\,;:;:t'nYi:t ttu Senado Bt•;t.:diPit•o a. 
:L ''S('.:.tS:':iiL ncdi:.~lid.;ulD-inlb·iot• tt de todas :ts v:-l:L iJ·isl.issitn:~ da .~; ('. J'eanr;:t~l cln nos:·m. llOPil
ea.yitans <lo globo, n m:tis <lo tlllü isto, ficando ln.c;ii.u pubt·n. 
pl·ovado lt:1,vo1· nm excesso <ltL mortalidade Hm·jcl'on. no Congr;lsso ~Icdieo <lo 1878, 
~lliH'O a, JliJ.Galida!ln, dando log:LP ;~ qun zler- f'azit1 notil,l' quo !liÜl'C OS factos l'OVClin.tiOS 
camo.~ em mil ha!Jifan[u.,; ma·is de sfJis úuliDíd~WS, ]_:HJliL PSt<L tisi;[Ci1, UJ11 ÜOS l11iLÍS gl'i.LYOS, Ulll dos 
nmquanto a. vizinha capitaL argentina panha mais Inqulotadurcs, <tcliJCLlo qno mais m·gcn
c,:rcrt r!c rlu:;oii.o JlOr mil, ni'ío podemos, ni'ío temente reclama, a solicitndn dos med icos. 
d<~\·omos licar itMctlvos ddronto de comptL- dos nconomistas o dos homens do Estado, ü 
me:Io tão dusotadom. sem (iuvida, <.L oxcos:::iv<.L morttLlldadc dos re-

ixto_ significa quu, ;w p:1sso que nada ccmn:LscHlos. 
tmnos fdtu neste pa.rt.icul~l', os oatL·os povos Ol'a,, o Dt•. ~or~col'VO Filho provo.u cxuhc
s<~ JH'noccnp;~m fla, qnosta.u, . procurando li- eantomontc.o facw dcsoJadot·. c chato do. co
vr.·:tl' as popnlaç\ues (los males qüc :ts asso- r ragnm o ardoL' Jlül<L c;a.nsa .ctos. pcq_uenuws 
hr.l'ha.m, e os seus lJ<ll'liLmnniios cst;tlJClccem 1 r1nc solft'(Jm i.LS agTnl'<~s cht Hltserta e d<1 mo
leis c müdid:ts qtw i.Lmpat'iLll1 os dcslter·dados losi,i;_t, em bCm l1ül'<t tomou sobre seus ltom
d:t sorte. bl'OS iL inicü~tl V<L d;L CL'Oi_t<][O do I;\"STlTUTO DE 

Qnantos n fjH<tlltos eid:t!lii:OS Sfi.O iLl'l'a.n- PIWTI~C()ÃO E ASSIS'l~J.:NCIA A IXFANCf.A DO RIO 
cad.os d n nosso meio :pel;_t Lubeeculosc. <L Dt:: .JANE mo. 
hydt·<l, insidiosa quo invadu m: domieilios A cxposlçi'i.o do ~;~n p<d;l'lotko progra,mma. 
0uif'a.ndo snm ccs.~~u'-a,ntes com virulcnci.a, d.iSl)uns<~-mu de m<.\tore::; ddonga.s. 

Cu.m:tra V, V 
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E' o seguinte: f J2o. Fundar, postm'iOl'mcnto, pcc1nfmos 

ldisponsaJ·ios nos bairros pobres do l-tio de 
« J.';·ogramma .r;rn·a7 r7o InslUnío d,~ Protccçr7o .Tanoir·o, destinados t a,mhom <W tl';Lta.mento 

e Assisteneú~ ú Inj'ancia do Hio de .Janeiro d ;Ls cr·canr.;::,s . 
· I:~o. Znl;tr, o quanto possivol, pela V<.tcci-
I.o Exercer sua protccçã.o sobre as Cl'C· na1}ão elas cr·mwças qnc !'orem a.presentadtts 

anças pobres, doentes, dcJeituosa.s, m•tltra- ao Inst.ituto, valendo-se, paea esse fim, do 
tadas moralmente, abandonadas, etc ., da concurso elo Instituto Vttccinlco 1vrnnici})a.l. 
nossa ca.pital. 14''. Rcgni:Lment<Ll' e exorcer vigilancía. 

2.o Cuiclar, no limite de sua, alçada, da sobro o Ü';.dJallto cla.s ercanr,)n,S nas industrias, 
lactação na cht~se po]Jrc, ospeci;tlmente a, para cwit:ar- <1S ü1d igas _exct\S~Lva.s, o snrme::
morconaria, que dever(~ ser submett idu a naua, c todas as cunst>.que.ncms ·quo . d.nLI.u.s 
mm: regulamcnta.çí'í.o . adequada ~oh a, pro- pàs,;;p,m advir·. . . 
tecça.o do governo ou da, mnnieip;üidaclc. l5°. Exercer :m~t tutclla sobre os mcnmos 

3.o Lcv<tr •t c:1ho investigações as m •tis mdtratados ou em l)Ct' igo mor<tl, conside
completas possive~s , _ sobre <ts condit~õcs mn l'ando como maltra,t.ulos: l 0 -os que recebe-

- que vivem as c t•ecu1Ç<I,s pobt'es (alimentaç~J,o . . rem m;í.os tmtos physicos, habituacs o_n ex
roupas, lmbitaçã.o, educação, in strucç:ão. etc.) cc.s:>ivos; .2°- os ClliC, em consequencm da 
lJtl.ra. proporcionar-lhes a. clcvid<l. p1·otecç·ào, · ncgligcnci;L cnlpa.vcl ele sons p~tes, cs~nj<~m 
tratando de concentrar nesse sentido os os- ltabitnalmento privados dos cmdados mrils
forços chs clive.rsas associaç:õo.s de c:u·icbdc G pnns;woii:; ~:3"- os qne por h:1bito so entrt;" 
coHcctivida.des 1'oligiosa.s quo exercem smt garem (L mondicidacic, ;í, vadiagem, ou <i lt
acção IJbila.ntropica na caiJi.t.al. bidin.>\gem: 4°- os occUl)'"<los em oflicios 

4.o Dill'undir entre as famllias pobres e pcrigo'sos, -im}Jroprios da idade ; 5"- as 
:pr?let~rias no(üos olemcnt.<l.rcs de hygicnc cro:wç:<ts moealmente abandonadas. 
míantll, por moi. o de pequenos opnscnlos, rc- Nos~o llltimo caso estão: l 0 -aqnellas cujos 
digidos ao alcance do publico, indepondentos }J<:WS tenham m<i. conclucüt notoPia, c cscan
das instrucções pl'<Üieas que possam ser rni- da.losa; 2•J- :t-; cf'eanças cujos p:ws se en
nistrada.s })elo pesso<tl do Instituto. t1·n_g:li'om ltabit,n<.tlmonte (t, 011lbf'i<tgucz; 31)-

5. 0 Regulamentai·, si po~~ivd fol', o tl•,t- <t<tudbs cnjo:;;-p;~os YiVOI'll\ll da, me11t~iciu•1de; 
ba.lho ela mulher na. inrlnstl'i::t, para favorecer' 4"- aqnollas cujos p:ws tonha.m stdo con-
indirectamente a, inf'ancia. demn:ulo~ por crimes de tlnalquer especic. 

ô. o Fomentar a creaçã.o cJ n pequenos n;;yl•)S lG."- F a vm·ocoi· a ct'CLLÇ'ã.o do sociedades 
de_ma.tcrnidade, para rccolltm• as mnllH)I'Cl-; pJ·otncl.m·a~ da inranci:t nos dill'm·entcs clis
peJadas, nos nltimos mezes ele gc:rvidcz: tle trietos da 11ossa. Ca.pii;al.- Dr. JlionconJo 
e1·dches para. recebel' c ali.mPnüu·- dumnte o Filho, fltndadot'.)> 
di:1<ls cre;mça.~ menot·es ch~ düu;-; anno~. mn- Os n~hlbe\ceimento!:\ üc c:widade jú. o:ü:;
qnanto suas mã.es se entt·eg-n.m :trJS tJ·;Lballtus tunt1•s untt·o til''" pL'otcgem, de u1n modo. 
lmbitmws; 1lu ;i<~l'dins dr~ inl'anc.i:l, ete., oic: n. \i;t~ m11ito l'l•st.t·ictu, as Cl'Canças üc sois a 

7 .o Conc01'l'f'l', }101' liudos os modrJs , p:LI':L oito annus om 1Luantu. O que resta, porüm. 
que sejam eread <L~ no lln,.;picio N:tcionitl dn ao pnquonino s1~1· I'ecenumsc.ido, que vum ao 
Alienados. como elt~pi!Itclnllcias 1lo InesmtJ, m11ndu debil. duunü ~ , ou vai viver em um 
e~colas par~L imbecis, idio1as, nt.e. · medo Í.lll]JI'oJH'iu. sem rccm·sos pa.ra alimen· 

8." C•:m1 <lCilllicsecnci;L 1l•J wn·c•J·rw. nntl':u Lat;ri,o I\ :Lgasn.l\Hf( 
em rclaç~õc·s d il·nctas com os Insti tn tos de I' ui~ Just:wwn te na r: rlwle rlc cGra,(na pln•n,so 
Gt~gos o do:'! Sur·do.~-:vrwlos. p<Ll'<~ lliHJ a t' llns l1ellissim:L dn B<i.Illi)l)sson) no pnt'ioJo tl;t 
.o::cj:tln recolhidas todas as cre:.tllQcLS onco'n· Yitlct mais delicado, n:urnollo om que <.L pn
Ü';;.d.as nessas cir-cumstancias. fpwnina crea,tura, mais ü ass;.dtad<L pulas in-

90. Proteger, pDlos meios de IJHO . JlO::iS::t fiuoncias delctel'ias do meio em quo vivu, na 
·lL"po;·, a in:';pccç:ft.o hygitmic~L c medica das ndadc desde o nascimento atü quatro o sds 

· o:;colas pu1Jiica~ c par ticulares llUC\ funccio- :mnos, ú que a crc<tnt,:;;t não oncontt'itl'(L entre 
nam na C<LpihLl chL Rcpublic:t. nós o soccort·o em um cst.i.LlJclecimento vasto 

10°. Crear, logo dcpoi::: de fnnrl n.clo o In- c apt·opriado, onde linit,ivo sej<t rhdo \.LOS 
stituto, «um dispensaria centt·:tl de moles!;i;Ls seus sorrrimentos! "? 
de creêmças», de;;;tina.rlo ao tratamento de to- O Instituto de Protocç:fí.o o Assistencia. tL 
elas as reconltcc ida.mcntn pobres que a eUc Inf<Lnci a, embora Lligna.mnnto p:.Ltrocinado 
recorrerem. notando-se dcYOl'OJ11 ser espo- pelo Exm. St·. Presidente da ltepublica, sm1 
cia.lmnnto cuidadas as qne ;qwoscntm·em de- p1·esitlento ltonoraJ·io, o funda.tlo peJo Dr. 
feito~ phy~icos, rurcm rachiLic:1..:. anomicn,s . f..·ToncorYo Filho com o auxilio üe 1.rr:wd.n 
dehcis, etc. J11111Wl'O do r·nprnsont:ml'.ns d<lS mais nluva.das 

lJn. Quando as condic;õn:~ d11 -rnstitnto o I ci:I$SDS suci:ws, no'í.n lllllllll~ sm· installado }JOI' 
pcrmjj,tam, í'I.Jiltl;tl' ll111 !loSl)i(;;d do CI'O:LIIC.':t.S. nJ.o poS::>UÍl' aincJcL lJ:i.l.l'ÍntOJIÍú COlU llUC· puSS<L 
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comprar ou a,Uuga,r um predio, onde vt't, 
pl'cstar <t enorme scrie de beneficios a que 
ú desti.naclo. 

E' o que vem fazer a omcncb, sob n. 68 
:.tprescntada, ao _Ol'ÇtLmento rla receita por 84 
Srs. Deputados. 

Devo- aqui decltm.'Lr que, em nadu, est;1 
cmend:t vmn ferir o actual con'tracto de 
loterias naclonaes, <1ssirn como qnc o honrado 
rohitor se equivoeon <tflirmando mn seu },)<1-
reccr· qne esse contracto tem apenas ponco 
mnis de 'Win anno de ·r:ida. 

ó contracto ioi firmado por 7 annos• 
em dezembro de 1896, tem, porta,nto, do vi
gm•a.r :1tú <lezembl'o de 1903, contttn<lo :1ind:J, 
mais de 3 annos de vida, c não pouco mai.s 
do um. 

Vou concluir, Sr. Presidente. declara,ndo 
ainda, um:t vez. que a, approvaçã,o da emenda 
a ctuo me tenho referido importa em dar 
meios, tirados de nm imposto sobre os fe
lizes : 

1", para a conclusão do um cclificio onde 
serão presta,dos á mulher pobre auxilio e 
protecç'iio na, phase mais delicada de sua vida 
-a, maternidade ; 

2°, para melhor::u' as condições çla luta quo 
ora se inicia contra o g-rande o liraçociro ini
migo-a tuberculoso ; 

:3o, e finalmente, par:t <t vida dessa bc.ne
merita, dessa santa institniç'ilo tlo peotecção 
ú, infancia, aos pequeninos seres quo não 
S<tbem ainda se defendor. 

Ap1)rovac-a, Srs. Deputados. (Muito úem, 
'ilJ.Uit.o bem; o orarlor é COiiiJn·-imentwlo.) 

Conclusões da memoria do Dr, Moncorvo 
Filho, intitulada «Subsidio ao estudo da 
mortalidade infantil no Rio de Janeiro» 
(Premiada com medalha de prata no IV 
Congresso Brazileíro de Medicina e Ci
rurgia) 

DA NATALWADJ~ N'O RIO DI<; .JAN'm!'l.O 

1.0 Peovam as esJGatisticas que o numero 
.de nascimontos. entro nós,diminne gradativé'L 
e paulatinamente na razi1o inversa do an
gmcnto da, popular,:ão. 

2.0 Pelo confronto dos dados porccntua.es 
da média da nat<tlidaclo em um numero não 
peclueno do cida.des cultas, se reconhece oc
cup<.'lrl' o Rio de Janeit•o o primeiro logar na 
escala ascendente, seguindo-se-lho as ci
darles de Bombaim, Bor·cl(\OS, P<triz, Bru
xelhts, etc. 

:3." Tvinito cotltl'il.lt.W pal'a ;t nossa, escassa 
natalirla.do o dect•cscimento d;•. nupci:llülade, 
ol.Jsoev:1,do no::: ultimos aunos na Capi.htl d~t 
Republica. 

4. 0 Emquanto o coefficionto d;'L na.taJidado 
para 1.000 lmbitanGcs e em Londres 8,5, em 
Púiz rlc \J,5, em Bruxelhts de 8,fJ em 
Buenos-Aires do 8,1, em Montcvidéo de 5,2 
assignalam a,s ost:ttistic<1S <1 cifra de 4,3 
pam o Rio de .Taneir·o. _ 

5." A nossct méclitt de n:ttttlidade (19,6) en
contr<tda no Cltünquennio de 1805 a 1899 é 
insignificante deat'l.tc da do Bucnos-Ail'cs, 
que lí de 40,3 por 1.000 habitantes. 

6°. Segimdo Uffclmann o coetli.cicnte do 
26,:3 por 1000 haJlitantes é muito exíguo e 
sempre verHicacl·o. nas cid<:tdes mais dec;~-. 
dentes do mundo, nn,quellas em que pl'edorm
na.m os gosos matm·iacs c o menosprezo peta, 
santidade elo casamento. 

7°. Emquanto em Buenos-Aires o ele
mento estrangeiro muito concorro para o 
augmento da popnla<;>:iio, entre nós <'. nUe 
o qnc mais conteibue pam elevar o obi
tnario, registrando-se em nossas cst;ttisticas 
nnmero muito reduzido <ie filhos d.o es
tr;wgoiros c.tqni n;tscidos. 

8°. Entro os i'actorcs quo mais concor
rem, entre nós, pa.ra a fraca natttlidaclc sa
lienta-se, ao lado elos maleficios dtt ma
larl;t, dtt tu borc ulose o outras, tt froq non
ci<t da, syphilis pelo facto. de acttnota.r 
ella, em grétnde numero de casos, os pal'tos 
prema,tnros, a. naU-mortalidade, c~c. 

!)o. A população do Rio de .Janeiro tem 
crescido ttvantajadamento estes ultimos an
nos, notorüunetrGo depois do advento da Ro
publica. 

I::;so, poróm. se deve <t immigmç~ílo estra,n
goim c dos Esta,dos <lo lll'azil pal'<t <l.fltLi. 
aGtndtid:t pelo gt';LJHio movinwntu politico, 
commcr·cial o itttltt~tt•ial nntm nús ob~m·vado 
depois dacptcll:t d;tii~t, ''· nfln :t l't•cnntlitl:ulo 
de nossa. pupttlaç~fi,o. 

1." E' fóm de contcstaçílo o impottttntc 
papel que, sob o ponto dn vish soci<ll, rc
nrcscnta <.t mod;alid:.tde tbs crcanças. 
~ 2.'0 Dcsclo longa datc.t qué a lotltalidadc 
inf<.wtil i;cm despertado o interesso de ;Llguns 
medicos brazileiros, os qu<.tes em üpocas 
divm·sas par:'L olüt chamamm <t attonção dos 
poderes dirigentes d:t na.ç:'ilo. . 

i~." De 1850 <1 1898, isto é, em um })erwdo 
dc·40 rmnos, a mortalidade infantil nesta 
Capital. que era de 17,7 °/o, elevou-se gt·a
datlvamento até aquclle ultimo ttnno, che
gando <1 attingir om 1898 n 25,G 0 /o· Exami
nando-se '" mor·t<1lidaclo infantil no quin
qnnnni.o do 1805-1800 tem-se a triste im
peoss'ílo de l'ogi~ü·at•, longe de diminnit', 
h<tvOI' ell:t censcido do a.nno }.)<11'ct a,nno, snndo 
dn 3:Z,O 0 /n om J8D5 n d.o :30,4 °/o um 18\Jtl. 
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4.° Colej;tmlo-St\ a. ci fl';l, da. lcthali.d:ulo 
infantil de _Jwss;t C;~pitaJ com <LS do o,n
tras <lo mundo, -rô-sc ~m· n. cifr;t de :m,4 
superlor üs ele 1vfontoviclC\O, \V:t.sh ington e 
Par.iz e inlbriol' <Ls de Hucnos-Ait·es . o 
J?l'incipatmcntc d•:-. Londres. 

5°. Sendo nóce:;:sa.rio nào aeceitar esses da
dos isola.dos, c estn.belecendo. ]JOl' outro lado, 
~t dill'nrcnç<.L entro tL mortaliclad.n o tt na.ta.li-

. dado, Cll1Cfllêlllto se -rm·Hica. em todas n.s c i
dades tomarlas po1' termo tlo compa,eaQfí.o. 
nm excesso da. nataJidn<Le sol1ee êt morbli" 
dêtdr, ?·ecebc-se n dolo1·ow imJJ?"es:~ao de cn
cont1·w· wn coeffic·icnl. e de 6.1 "/o da mo.,.tcdi
dacle SOIJJ'C 0 11 U1J?C1'0 de ?WScidos Vl:VOS, O qtte 
d inferim· ainda â rerdúlarle. tendo mn 1;isla 
que a pnJJu1nçr7n do R-io rle Janeiro, linjc. longe 
de se1· ri•: 7(18.000 ltaMlrcnlc.~, dcüc ser COliiJlH

tadn em mai.>: r.le !OiL milluTo . . 
6". As;;;im sentlo, cmquanto Bue?los A-i·res

em 1.000 lwuilantes gmzhott ein 1895 mais 
1.7. 8, o Rio d c Janeiro perdeu na mesma época 
mrâs de a. i 11 /o. fj11C SOU?'() sC1·rlcs((n·imar.lo-r,dcve 

J)l.OL' 0Cll1' a 1i11(ÍS _jJ.t.~/. u e CHCI'.f)Ü;a ?·CUC(:t{O da 
JHo·l.e de lodos ay1wm ·incumbe .:.etm· peln Jlí·o
SJWrúladc c fuiw·a rlo Flra.:;i /.. 

7°. Os casos deollitosüeeri<mç~asdeOa 1 ;mno 
excedem um muito ao numero conferido ;i.s 
das outras cdades, f;r•guindo-se na. ordem do 
11l<Üor gr'<Lo de lcthêllidadc as do ~-rtupo tle l <1 [) 
anno~ r, em ultimo lo!!:tl' as de 5 a lO annos, 

8. o Com})ttr<.mdo-se · <t média. da morta.li
d.adn JJ<.t }Jl'imcira idatln (17,8"/ o). como 
tizmnos, com as do muitas outra~ cidades, 
fica tJ Hio de .hLIWiru colloç:ado, soiJ tal 11onto 
dn visüL, entr-e RomêL r~ Tul'im. 

l. o Em rcln d'ío a I . 0111) lL<LlJi t.antc~ cneon
Lru.-sc ]1<Ll' i.t e:>üL Capita I o tdg-tLt·i:;mt) 2 ,: :, l'L'· 

}H'cscnt<i.lldo o ntmlet·o dos na.scidosmor·to.-:; no 
flninqncnnio de 1805-W!lO. 

~~.o No mesmo quinquollnio a porcentagem 
(!c:s nat.1-mo1·tos sol.11·c o numero total dos 
T•n.:-:cimentos t'oi n~L média. de 7.7 °/o, o qual 
:•ii.o encontra. rívn.l. em nenhuma Üi.tS cidades 
· ·.:t.~:.d.a::, .;uja mínima. c maxima. oscilla.m 
(:lltt·c 1,4 ü 5,1, sendo do 2,6°/ô em Buenos 
Ayres (E. Conj). 

:::l.o Em 1859 ora. de 1,9 "/o a cifr<.t dn. mor
talidade entro nós, i.ündo augmcntado pro
gressivam(\nto <LÜ~ H.lOO em que se elevou 
(L 7,7" / 0 • 

4. o Entre :.Ls pri nci paos causas <t que se 
do v e atúilnlit· a exccs;;;ivu mo!'i;i-natalidadc, 
pnr-een llavr!l' 1·azfto l1at'<L r-nspons<.tbiliza.t• tL 
syphilis, eornu o tcrrt 1lunHJ11sGl'i:tr.lo, tmt.rc 
onttos. l~ollrnit\l' em Fl'a.nt~·a., n lvioncorvo. 
.!o~(·. i\[;tna. TeixPii'<L. Har;'l.o üc Lavr·adio e 
alguns outl'os no Bm~il. 

DAS é;\ r~AS DA MORTALTDA.DI~~ INFANTTL NO 
R10 DE .TANmR.O 

}.n Das fo1.Jre.s cxanthematic;:~s (~ ;t van~la, 
qtw ;L mn.ior ·numero do ereê~nça.s victimct 
<.tn n lta.lmcn te. 

2. o l'dais severas fossem as leis que o hrig-<.Lnl 
a. vaccína.ção e rev:tccinação em nosso ptüz 
o mais cncrg·ic:.L a <fiscaJizaçlo, facil seria. 
po1' cm·to, conseg·uü·, eomo <L. Allemanlta., o 
desappa.reeimento completo de obitos por va.
rit)lLt nas noss<ts csta.tisticas ínor~uarias. 

:3. 0 O .~ammpao a.prescnt:.t gravidade entre 
nós , quando acompanhado de complicações 
di Vül'S<LS. 

4. 0 A escm·laUna ó ltojo consülér;vht ral'iS
sint<l, no .Rio de J;tneiro. 

5.0 A cogBel? H: ht: gT<L:-:s;t, entre nús, nesüt 
Ga}1it.<tL com cm·t<.L intensid <.trle; lJOr vi<.L üe 
regt•a, pnrt'ml, os easos . 1lc ohitos proccd<lnt 
do appa.recimcnto das ü·ccltlCntcs complic<.L-
çõcs quo <:L acom)xmllam. . 

6.0 Da.s pyrexias obscrva,das no Rio de 
.Janeiro <1 {eb1·c mnm·ct1a <~. I'ela.tivamonto a. 
que m enos tteommottc u. infancia.. 

7. 0 Gomquanto seja' rara n. diphle1·ia acl;u
almcnto nesta Ca.pital. victimolt cJb ainda. 
nos quinqucnn i os de 1886 <~ l 8D5 Gcrctl. <lu :350 
cr·ün.nc;.as. 

8.u A fdJrc lyphoidc <\ segundo <t nos,;;tt opi
nião e a. de ;tlgun~ p1•aticos brazitcir·os, alr<•c
çfí.o ral'issimn nas ereanç~as dr.sttt Capital. 

0." No q11ad1·o moi·t.Lutrio inCant.it do Rio 
de .Ja.nciro <L dysenlcda t'· I'Cprcscntcula. pu!' 
um ;Llgurismo sobremodo im~ignilieante. 

10. A ~Jwlarifl t'~ rl<Ls all'eec,,õns osi'tularl;ts 
sou o ponto cln vista, dn moJ•talidade n mut•
l,irl:tde j 11 J'all Lif. llllliL das q 111\ lll<LÍOI' 11Uillel' U 

de YiC:tilllas iLf' ill'l'dalll Ui11 l\0:-iS~I. Cavital. 
ll. O estado da, lntlmlidadc t\ dtL lllt)l'hi

dadl\ ))O t' CSSl' ('a dOI', Sl').!lll!dl > aS edades, 
dni::m \'1'1' que sií.o as eJ'üilllt,, a,.; de na;, annos 
l\IH nwir.o llliliot· nunwt·o -rietimttdas, so
guindo-sc a.s do gJ'lliJo 1k 6 <L 15 a.nnos. 

12. E' cxf.t·<J.Ol'din;u·io o contingente que ;,t 
mo1·tc: p<.t;:rmu as c1·ca.nças •~commcttid.tts·de 
1mpaludismo, cujo cocHic:icntc de morbi
cl adc é de 36 o j o e o cht mortalidade de 
39,6 °j,, ! . . 

13. Os dados estn.tisticos da influencüt das 
estações. quer solJre a ldhalida.d.c,qucr sol.Jrc 
a mo1·bidadc provam serem os mcws . de 
vcrfí.o a.quellcs em que é mais froquentn o 
impaludismo. 

14. Esta a1l'ecção victbmt, cntl'e nós, ao 
eontrar-io da fclJl'O am:u·ella, muito maior 
numceo de nac.ionac;;; do que estr:mgcir·os. 

15. Pn:-;<~do (~o trilmto pago 1wlas Ct'C<~nç~ ;.ts 
desüL -cavital ;i, ltr.be,·ct~lose, chegando-se a. 
considerar sm· ella de 1848 mu doantc a. pl'i
meir<L entre as causas de noss<L mortaliüaül~ 
gcml. 
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SESSÃO EM lSDE SETEMBRO DE 1900 

lG. Em relação :t morta1iclade geral foi _,29. De 1868 <.t época actnal tom progrc~ 
de 12,G o I o coefficientcula totaJidacle infi1ntil dtdo, sempre sendo hoje <Wuttadissim~L a por
pci:t bacillose e de 20, 3 o f o o da morbidade centa,gem 6,1 o I o que 011tr·ol'<L er<L computada 
pela. mesma, molestüt, o qne lJrova ser a em pouco mais de 30 °/o da totaJiclacle dos 
t.ubnrcnlose molestia. cmavcl em mais de obitos pelas mesmas <Lffecçõcs. · 
50 °/o dos casos, quando a. thera.peutica 6 30 .. Notoccwte ;i, Ictllalidade pelas cnteri-
lJcrp dir·igida. - tes rli(wrhdas vô-se é(üc são as crc~u1c.~as tlc 

!7. Segundo as est<Ltistica.s elo presente O a l anno qne em ma.ior numero tt ellas 
tra,lJa,lho, é o período ele O a 5 n.nnos aquclle succumbem (cerca de 50 °/o), seguindo-se
em qnc a. tuberculose ma.ior numero de lhes as de I <L 7 annos ( l!J,5 o 1 o) e depois as • 
obitos determina, notn.ndo-se a, mesma. pr<?- 7 a 1'5 annos (:3,8 o 1 a), o c1ne quer dizer • 
flwoncia no tocante (L morbidacle. seeem sacrlficudas a esstts ctLUsas mortuaria.s 

- 18. Com rererencia ao sexo, emc1uanto cren,nças IHL proporçi'í.o de mais de 70 o f o· 

comprehendeu a mortalidade pel<:L tuber- :-n. As atrophias (a,threpsia, íhvtueza con
cnlose maior numero de cren.nças do sexo gcnita, esclerema, totano dos recom-nasci
fcminino, t\,pontou o Cítmdl·o da mol'bidtute a dos, etc.) repre.sentarü papel importante 
predomina.ncia. do sexo opposiio, parecendo, como factor de augmcnto da. nosstL mortali-
entret<:Lnto, afl'ectar a molestia com uni- clade infantil. · 
forme frequencia amlJos os sexos. :32. O numero elo c1~oanças üülccid<U:! de 

!9. Averiguando-se os . casos du · obitos atlwepsia em nossa, Capitttl tem, segundo a.s 
infitntis l)elas raças, voem-se os autores bt'<L- c•sttttistieas, twg·mmü;Ldo consiclera.velmcnte. 
zilciros considera,ndo a, ra.ç<t 1wgm mais 33. No grnpo ele tüht•epsia. são ineluidos 
apta a contrahit· a, molestia. Na. ostn,tistica muitos ol1itos peltL lnbcrculosu. peht syphilis 
dn, morlJid<."dc o1·ganiza.da pelo Dr. l\loncorvo hcPodital'ia. c outeas. 
a rtW<1 branca. so brcpnjon :t mixta c csü 34. Do mesnw modo que pal'a a. n.tltrepsia., 
a pt'BÜt. são inclnitlos no numero flos casos do fra~ 

~0. O. estudo dn, mort<tlidadc infimtil polt" quc::;a conrJenil;n muitos obitos, protluzidos 
·tnbcwculosc deixa, ve1· que mn umtt pl'O- por ostrvlos morhidos os 11mis diversos. 
pot•çã.o de 41, l "1 o a, molestia, Ol'LL cornpli- ~)5. Provmn a.s estatísticas o augmento 
c:tda dü impalnclismo c em 30, P "/o de }n'ogrcssivo da. mortalidade peltL debilidade 
!Jorcdo-sypltilis. congcnit<.t de 1868 até hoje. 

~l. Em q n:uüo :L est:d.isLic:L ctu•ope;" mos- 36. Aos maleficios da, syphilis, da tubcr-
i l'a a ft·uqtwncia d:t tubtwctllosc in !lwtil n:t cnlosn, do :ücoolismo, i L cons;Lnguin idade dos 
lll'opot•t;ã.o do 5 "j .. :, a, lwazih~Ü'<.t revela <t de conjug,~s, etc., deve-se o gt':wüo numero de 
:20 "/o 1 

1 

casos de croanças vindas <to mundo no estado 
:22. A imp:wl'<>.k:'tll dos o1Jituarios inl'antis ele clollilidacln ot•ganic:t. 

puln S!JJ!Itilis nf~IJ prwmi ttn :L,jlliZ:tr-se do griLo :;7. A sypltilis parece sel', nesse sentido, 
p1•eei:::o da, ldlr:liidadn pol' n:-:::::t nfrocqT.Lo. ;~ molnsth rosponsttvd poe m<.tlor numero tle 

:~:L Un lt:~ muito, put·(~m, ;wtor·m: ht'tLZi- c:tsos. 
loii'OS tcom J•uli\I'ido o:-; la,IlWI1t:tYilis m:tlc- :{8. Ao contr:n'io rl.o qno se dCL com <1 
lidos eta sn.Jitili,.; sohl'il a mortalidade! elas nJln·cpsi:L c <L l't'iMlUCZi!, congonii;:t, o dizimo 
el'l'il.IWas elu:-:t:L Cn,pil.n.L. ' mot'Gwtrio pelo lelano rlos reccmnascirlo:-: tom 

24. Sogt'11Hlo m d:ulo.s aelqi!Íl'i<los, :t syplti- diminuído scush-clmnntc, geaç:.Ls, sem du, 
lis ridinÍ:t onf.1·o ntis as ci·na!lfFLS e.m uma vida, aos cuidados de :tSüpSÜL o ;mtiscpsi:t, 
vmpm·ç:To de 50"/ .. em l'ültL<,ú.-~o ü, mort:11i<ltLÜC lw,je ompeog:.Lüos nos Cllt'tüivos rh fet·i1hL um-
~~·.t·:d pol:t mesm:t afreeç~i'í.o. h i lie;_Ll. 

:~. Deve-se em gl'antlo pa.1·to esse facto a, :30. A morütlirladc pelo lclaml.~ nconalo-
ausencia complettL e <Lbsoluta dos meios ele rwn é em Bnunos Aires .rcpt·eserd;ad<L pelo 
roprossã.o (t disseminaç~:1o d<.L syphilis em duplo dtL nossa o em .Montevidéo lJOl' 11ouco 
nos~a população. menos. 

26. E' cxccssiv:.~ <L lctlw.lid:1Cic inütntil 40. O tot<tno ataca, igttalmcntD as crean~ 
:pol:1s atf'ecçlies elas 11ins respú·atorias, cnja ças de <Lmbos os sc:...:os, e.ntrn nós. 
cifra elevon-sn ;L 75,1 por cem obitos gor<ws' 41. Apezar !ln, clivo!'gencia dos autores, 
dasmesm;v<molestias. . pn.l'l'eo sm· elo o" ao 8° din. a époc<L da, vid<t 

:'2-7. Os dados osta.tist.icos dmnonstl'am uma. nm qtw de tnkLno, om maiot• numero, suc
-mortalilidado do 55 °/o sobre a. geral, das cnmhem os recc:nntt~;eidos. 
cr·nanças de O :.L l anno, o c1un li clevm·as con- 42. P:tl'ece llii,Vlll' gt·:melo l1l'l'tlisposiç~ii.o 
tl:'ista(lot•. da t•:u,·a, lH'Ofi:l, pat·;t u tuLano mnbili.(~a.l. 

28. A m>ta,tistic::L nl!w!;nn.1'ia. inf'a,nt.il 1lil.S ·1:1. Com o di:t.~·no:-:f.il~O do t'c/flill/'sitt ;,,,.;,,,_ 
u(feq~Dcs drt,.~ t'ias rli;;eslitws, comp:tt•a.i;iv;,,- li!~··. l'<Jilnido llll uhil.llal'in gut';d n:1o pPI!IIt'llu
lllcntc :.L do!:! arlultos, 11ã.o ti monos tLceu~<tcla lliiiiWI'O dn t·as11:• d.: fidluciilWllto puL' di fl'e-

. no H.io de .Jane>.it·o (02,:~ "f,.). I'Ollt.n~ t•nt.id:tdt~~ mol'llida.s, ta,e:'\ c.nm11: i\1('1'.-
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cç~õcs _intcsti)J:ws, meningites, impaJudismo, I que tambem fazem parte da proposta do Or
syphilis, vm'minoses, etc. çamento em discussão e de emendas que 

44. Apczar d<.Ls inexactidões das c::;tatis- sobre ella foram offerecidas. 
ticas com refercncia, ;i, etiologia das convul- Varios motivos levam-me a discutir este 
sõcs provam ·-ellas de um modo get'<tl a ex- assumpto. Aqui estou, porque , entre as emen
cessiva, contribnic;~ã.o n~prtlml'Íi.L das crcanças das do Orçamento da Receita, figura uma 
por ellas victimadas. que foi por mim apresentada e assignada 

45. Emqna,nto a, média, da, mortalidade in- conjunctamente com o meu illustre collega, o 
f<tntil pela, cclampsia é , ent re nós, roprcscn- Sr. Miranda Azevedo; porque, no entenderde 
tn,rla, pcl<:t cifra de 48,3, a de Pariz, é de .29,0 alguns collegas desta Camara, cabi-a-me o 

·e 11 de Buenos-Aires muito menor aindtt. _ clev-er de proferir algumas palavras sobre esta 
46. As reh1ç~ões lJorccntnaes d a mOJ:tali- questão de natureza technica; porque, final

daclc infantil, no quinquennio de 1886 n, 1890 mente, o meu estado natal e de representa
demonstra, o coeficiente de 76.8 o j o -pa,ra as ção, o Rio de Janeiro, tem interesses empe
crcanç~a.s de 0-1 anno c ue 29.6 1mra as ele 1 nhados neste debate, por possuir fontes ele 
a 5 annos, <L primeira porcentagem q unsi aguas mineraes que precisam ser ampara
. quallrnpl:L da scgnnda,, :::em duvida algurna, das pela justiça e prestigiadas pela. _sciencia, 
ci·ndolissimo o tribnto pago ü, eclampsia a.lim de que possam prestar todos os benefi-
pelas crcanças d;t pr'imo ir·;t idade. cios de que são capazes pelas suas qualidades. 

. . Além do Estado do Rio de Janeiro, está 
A Comparecem ma1s os S~s. Ser~edello Co~- preso a mesm1\ questão 0 Estado de Minas 

rea, Urba!1o Se._ntos, L~.uz Don11~gues, J~ao Geraes, que tambem tem iguaes interesses. 
Lo:pes,. J?se. A veli~~· Ser ~1? Sa~ola, Pere_Ira E quem diz, Sr. Presidente, Estado de Minas, 
Re1s, retxetra, de _..a, BrlClO F1lh?, \erc~ra sendo, como eu, :filho ·e rep1·esentante do do 
de LJ:ra, Malaqma.s G~nç<:_lves; Es~er aldmo Rio de Janeiro, diz um irmão estremecido, 
B_andei~~: Arr~~ella~ Galva?, h.odrt~ues ,-Do- pelo qual deve bater-se, no mesmo terreno e 
rw, Nen~t, Fehx Ga:sp~r, P,wla . Guu;naraes, com o mesmo enthusiasmo, como se defen
Sat~ro Dtas,. Eduardo h.~t:nos,. D10ny~to, Cer: desse intel'esscs pt'I)JH'ios. 
que1~a, qaldJ:lo Lo~eto, .r ll_lheiro Ju~ 101 ' Jose São estas as rnzõns por que vou tratar do 
Mon.Jarcllm, Sampaw_ Ferraz, Hmmqne La- assurnpto. · 
gden, Nelson de Va~concellos, O::;car Goüoy, Sr. Presidente, n questão do descobrimento 
Augusto de Vasc.oncellos, _Raul. Ba.rro~o, c exploração de uma fonte de agua mineral 
Barros Franco Jumo~, J\nt.onmo FI?-lho, Nilo ú sempre um facto importante e promettedor 
Peçanba, Lourenço B.1ptlsta, J?aqUlm Br1_mo, sobre varias aspectos· póde ser o ponto de 
Ra~gel ~cstana, Bue~o de Pat,va, Mayri~k, partidrL de grandes mell;ol'amentos materiaes, 
Alftedo Fausto, Ca~ne1ro de Azevedo, AdaJ- de grande progresso. Onde ha uma boa fonte 
berto Ferraz,_ Sabmo Barroso, Padua Re- de agua mineral bem aproveitada para ah'i 
zende •. Joaqmm Alvar_o, Azevedo ~1arques, se estabelece a dupla corrente· dos' que della 
Bened1cto !ie Souza, LU)l~Olpl~o Ser~a., ~a- precisam colher v-antagens em beneficio de 
meuh~ Lms,. Angelo Pmlleiro, VICtormo sua sa.ude, e dos que vão assentar 0 pro
Montelro o Alfredo Varella. gramma de sua activida.d.e, seja. sobre a 

O §r. President~e.-Continúa a 
311. discussão do pro,jecto n . . 70 B. de ILJOO, 
com p<LI'ece!' sobre emendas apresentadas 
pal'a :3" discussão do pro,jecto n. 70, oeste 
anno, que orça a Receita Geral da Repu
bUda para o exercicio de 1901. 

Tem a palavra o Sr. Martins Teixeira. 

exploração directa da,s aguas, seja sobre as 
multiplas necessidades dos que a ellas con
correm. 

O espírito de iniciativa que em torno do 
local se estabelece, provoca os meios de facil 
communicação, faz surgir as estradas de 
fer·ro, desenvolve o comrnercio, anima o tra
balho sob suas multiplas fórrnas : fecunda o 
progresso. . · 

if) Sr.-Martins Teixeira__:_Tran- Uma fonte de agua mineral póde ser depo-
l.JUillize-se a Camara: não v-enho trazer subido sitaria de prodigiosas virtudes thera.peuticas_ 
r.Gn-tlngente (L discussão do Orçamento daRe- Por mais que se tenha discutido esta ques
ceita; mas, tambem, posso affirmar que não tão; por mais mysterioEa que pareça a 
venho atirar novos comlmstiveís, e de excel- maneira como actua,m as aguas mineraes, 
lente qualidade, sobre a grande fogueira que debellando molestias, o que é certo é que se 
aqui se acccndeu e que, si ::1. lg-uma luz lhes não póde contestar a influencia benefica 
tem }lroduzido, tem igualmente dado de si que a boa observação dos factos clinicos lhes 
muita fumaça, sempre incommoda aos olhos manda attribuir. Por mais que pretendam 
e aos pulmões. Sobre os grancles incendios, I alguns serem as circumstancias climatericas 
poderosos jactos d'agua são sempre bons e em torno da fonte a verdadeira determinante 
opportunos: vou tratar das aguas inineraes, da. cura dos doentes, a grande verdade é que, 
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tra.osport~das para lo~ge de sua origem, as lagoa Araruama, bastariam os mu,riscos . o 
a.guas mmeraes protluzem sa,lutares resul- s~tl e o peixe para constituírem. uma tripÍice 
tados, embora não se possa négar a influencia rtrtueza de extru,ordinario va,lài' industrial, 
con_currente dessas mesmas condições clima- capaz de produzir a prosperidade local em 
tencas e de ta.~ta_s outras circumstancias de qmdquer outra parte ~o mundo, e de con
natur~za hyg1emca que se prendem ás via- correr com este contmgente para a gran-
gens as aguas. - -. deza da Patria. 
_ Convem, portanto, despertar por todos os 1 o · · d ... · b · · 
modos o interesse pela exploração e apwvei- ~s martscos a.~.1~m a ~t~dantemente a fa-
tamento das nossas fontes de boas aguas ~o::;a cal, ,ct~e se dli!undma po~ todu, a p11rte 
mineraes, principalmente daquellás que po- PMa o~ trcLbitlhos de c~p.stru_9çao. _ . 
dem cot•respooder a indicações therapeuticas. O P~IXe ~!lq,uella regta~,- tao procurado. e 

Quem conseguisse acclimar em seu paiz a pr~fertdol Sl fosse ?-proveltado sob as varias .. 
n.rvore da verdadeira quina, teria prest[l.dO formas_~ pelo~ d.n:erSOS proc~SSOS de con-
á patria c á humanidade um serviço de as- ~er,v~çao; c?n~tlt~nrta se~ duv1da um . pod~
signalauo valor. E 9 que dig·o em· relação á 1 08? sub~Idto a atment~ça~ do povo, e reall
quina é perfeitamente applicav~,l á cuitura ~ana 0 Imp<:>rtante obJecttvo de crear tra
de qualquer ou~ra planta, sej:., · ella utiÍ : 10. m?rallzador pa~a t~nta gent~ q~e vive 
como remedio, como alimento ou como na oCIOSld~.de, para 11a.0 dtzerna m1ser1a. 
vestuario, seja como eousa capaz de realizar ~ S<~l, yt como. _simples condimento neces
qualquer outra vantagem positiva na indus· sa~IO a vida, ou _ .Ja _como poderoso meio de 
tri~t e nas artes. ~v1tar ét pu~refacçao ~a. c::trnc e do peixe, 

Quem conseguir extrahir das entranhas Já c_9r,uo prec_10sa mc:~.ter1a_ prima da prepa
da terra. substancias mineraes uteis, sejam raça(J do actdo chlorhydiCo, da soda e dos 
ellas já conhecidas ou constituam novidades c~loruretos descorantes, seria um verda.- . 
scientífieas, terá prestado relevantes ser- deiro theso?ro, no ~:q~re9o de todas as nações 
viços, capazes muitas vezes de determinar que <t PhJ:-sica e a chtml_ca teem felicita.do. 
revolnções industl•laes de conseq uencias in- _ Apr•ovett~ a opportnmdade destas pa.l<t vras 
calcula v eis. ta o suggesttvas para fazer um vi v o protesto, 
· Não ha a menor duvida que os explora- ou i1ntes, pa.ra. manifestar <.t ma.is justa tris· 

dores da natureza, tanto morta como viva, teza P~lo desp~ezo a q~e ~e tem votado 
· são operari_os do verdadeiro progresso c de- entN no~s o cultl ;o das sc1enm~s physicas e· 

vem ser ammados. · · naturae::1 , que _t .mto teem fetto pelo bem 
Assim tambem todo o assúmpto que versa e~tar da hum<.mtdade .. I-Ia:, ~oda.via, na actua

sobre fontes de aguas mineraes 110 nosso hdar.le, esperançosos mdiciOs de boa reacção 
paiz deve interessar-nos, sob o duplo ponto neste sentido. . . 
de vista humanitario e patriotico. A este re::;:Eetto me recordo amda de um 

O que acabo de expender sobre o as·· facto, que nao quero deixar de trazer a pu
sumpto, tem estreitas relações com as cidades bllco, protestando mais uma vez e eriergica
balnearias, que ta.mbem constitnnm pode· mente contra. elle. 
rasos instrumentos de hygiene e de thera- Em uma (~poca em que se tinha de ret'or-
peutica.. mar a Escola Normal de Nictheroy houve 

Quem não conhece a importnncia dos fa- um presidente de provincia, ele bem' enten
mosas cidades b;tlnearias do velho mundo, didas idêas adeantadas, que juiO'ou não de
nas qunes se agglomeram , em épocas regu - ~erem 0s profes.sor~s de iustrucoão primaria 
lares, pessoa.s vindas de todas as partes do 1gnorar as prnne1ras noções das sciencias 
mundo~ physicus e naturaes, e, a titulo de experi-

A este respeito, lembro-me, ·com grande encia, em Ci.tr<1cter provisorio, creou uma ca
particularid<tde e vivo interes;)e, da eidade de deira dessa materii.L. No fim do mesmo nnno · 
Cabo Frio, tão proximo de meu berço natttl, po_rém, a a.dministração _politiCLt muda,ra n~ 
. p<.tra, onde transporto neste momcn to o meu es- sew do mesmo partido, e a nova cadeira foi 
pirita e coração. A' distancia. de poucas horas Sl_tppt•imicln,, talvez como indispensavel me
d<cL Capita l Federa], por vi agem terrestre ou rhda d~ sa~vaçiio publi??-• quando a, doçura 
marítima, Cttbo Frio devia ser, pelas condi- dos pr1me1ros fructos Ja se fazia sentir nas 
ções de suas nguas 1:alg-adas, um dos mais provas dadas pelos alumnos. 
importantes pontos de escolhtt para quantos Eu,q ne sou professor por verdadeira vocação 
precisassem procurn.r o recurso dos banhos e tenho sempre uma palavra de carinho pa.ra 
salgados. todas as causas do ensino,não pude ser indiffe· 

Tão ignorantes estamos aind<t do valor das rente ao attentado; tive o coração profunda
nossas riquezas naturaes, que nem ao me- mente golpeado,e ainda hoje conservo a mais 
nos sabemos a.proveital-a.s. Em C<tbo Frio e trist_e lembrançadess~ crime de lesa-instrucção 
suas adjttcencias b <~nha.d : ts pela furmoza. publtca,para. o qua, lnao h [l. absolvição -possível 
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_,a.,1 Jão ser a que merecem os que não sabem gozar das isenções que gosam presente-
•O_ que fazem. · mente. 

· Dada. por finda a cligressi'io, entrem os m"is 
directamente no assumpto. Importantes con
siderações de ordem industrial, inspiradas 
pelo amor do meu berço nat_al, lam me des
viando do meu objectivo. 

Convém, antes ele tudo, uma idéa geral, 
um ligeiro histo1•ico sobre a questão ver
tente. E vou dal-a, Sr. Presidente. 

As aguas minera:es naturaes gosavam, 
assim como ainda continuam a gosar, de 

·_certas isenções, quer em relação ao imposto 
de consumo, quer em relação ás taxas adua
neiras sobre o vasilhame importado, ne
cessario IJara o fim do seu engare<.~fa,mento. 

Pois bem; a proposta do Orc;~mento da Re· 
ceita, no seu art. 8°, consigna a seguinte 
disposição: 

«Art. 8''. Só gosarão de is:mçiio do imposto 
de consumo de que ti'ata a lei u. G4l, de 14 de 
novembro de 1899, regulamentada pelo de
creto n. 3.622, de 26 ele rrmrço do corrente 
anuo, as aguns minera.es nr.turaes que forem 
vendidas como foram colhidas nas fontes, con
siderando,se artificiaes essas n;esmas aguas, 
·quando so1Ireren1 o processo ele gazeiticação.» 

" Para. a seguncln. discussão, o Sr. Serzedello 
Corrêa o:fl'ereceu a seguinte emenda, que teve 
parecer favoravel da Commissãn: 

«Substitua-se o art. so pelo seguinte: 
<<As aguas minern.es natura.es de superga

zeifica.ção artiticia! terão a reducÇ'ãO de50 "/o 
nas taxas ele consumo, que present0mente 
-pn.gnm pela le:i em vigór as aguns mineraes 
artificiaes. 

Pn.rag-rapho unico. As garrafas importadas 
:;. pnrn. tal tim pelas emp!'ezas qne exploram as 

refer·idas agnas terão ta.mbem a redncção de 
50 °/0 na tn.xa adtHll1l!Íl'l1o.~> 

D11 l'n.nte essa. segnndn. disnns~ão, esta.rá. 
Iemb1·ada. n. Camara, tendo havidn obset•m
ções a. respeito, o Sr. SLlrzedello Corrê:~ de· 
chtrou, etu sua qualidn.de de membro dn. Com
missão, r1ue, em tempo, se entenderia com 
'alguns dos collegn.s, entro clles o orador·, no 
~~ntido de ser modificado o art. 8° da proposto. 
do Jrçamento, de accordo, quanto llw fosse 

· possivel ceder, com as tendencias dos seus 
collegas d;c Camara. . 

(b) As c:gua.s rnineraes naturalmente gazo. 
zas supergazeíficadas com acido carbonico no 
acto d.o seu eng<trrat'amento pagarão a taxa 
de 40 rs. por litro e 20 rs. por meio litro ou 
fracção. E as garrafas a este fim importadas 
gosarff.o da reclucção de 70 °/o na taxa adua-
neira.. · 

(c) Quaesquer o_utras aguas mineraes serão 
cousideradas m·tificiaes e snjeitas ás taxas em 
vigor.>> 

Não me esqueceroi (le dizer que foi ainda 
o.fferecida peio Sr. Paula. H.tLmos, para. figurar 
na terceira. discussão, uma emenda suppres
s!va do art. 8" da. proposta. do orçamento, :t 
qual emenda permitte que as aguas mine
raes natnraes snpergazeificada.s sejam 'perfei· 
tarnente eqniparaclns ás que não tiverem sido 
submettidas ao processo da snper·gazeificação, 
no intuito de concéder-lhes as mesmas isen
ções do imposto de consumo e das taxas adu
aneiras. 

Vê-se qne a proposta do Orç:tmento des
classifica certas agnas. aliás muito boas, fa
zendo considerar as supergazeificadas entre 
as artifieiaes, sujeitando-as inteiramente as 
contingencia.s de depreciação e onus qne so
bre estas pezam. 

Essa desclassificação das agna.s supergazei· 
ficªda::; não é justa nem scientifica: por isso, 
a emenda do Sr. SercleUo Corrêa teve o me
rito de corrigir este senão, mas não cleu 
q nanto devia, ao impulso da corrente da Io
gicn., em vez de deixar as ngna.s snpergazeifi
cachs a. igua,l distancia entre as natttraes e ns 
nrtiticiaes (que tanto vale o seu abatimento 
de50°/0 ). 

A omendn. do Sr. Depntado Paula R~tmos 
ó n fJIIe pu~~1re tod:t a verdn.de e tem valor 
absolnto. 

A minhn. omen1h, corroborada pela ns~i
gnatlrrn. du Sr. Mirandr~ de Azevedo, não 
sondo certamento a melhor, é talvez n. mais 
via.vcl. e já rcpt'esenta. nm gen.nd6 passo no 
bom caminho: o intermediaria entre a do 
Sr. Serzede!loCorrêa. c a do Sr. Paula Ramos, 
e por 1sso mesmo achará mais facil :.tcolhi
mento na manifestação dos voto~; porque ge
ralmente am'oclita-se, segundo bem conhecido 
p!'oloquio, que nu meio é que está a virtnile, 
Mas, aqui, cumpre nii.o perder de vista. qne 
nm dos extremos -c;.\ viciu~:o. 

Effectivamente, para corrospon:Jor ao com
promisso tomado, S. Ex. entenden-so com
migo, e e a mesmo formalei a Regt~into emenda 
que mereceu a. a.ssign::~:tnm. do illustre Depu
tado por S. Pauto, o Sr. :Miro.nda Azeveclo: 

Mas, si eu penso deste modo, reconhe
cendo n. superiorir!acle de uma d~•s àuas 
emendas extremas, como se explicn. que, em 

«Ao art. 8°:-Substituct~se pelo soguiute: vez de assignat-·a, tenha oitel'ecido unn 
(a) As ag1ra.s mineracs nat1u·aes vewl:clas ontl'a! ! ... Entrarei opportnnamente .nesta 

- como são colhidas nas rontcs e bem assim as questão, e esporo que ·~ justifieaçii.o do nwll 
ga~'raí~ts a tal fim importa.d.u~ continuarão a_. alvitre não ticari\ prejwlieada. 
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Mas, antes de tudo, o que significa esta su- aqui se nos apresentam ao consumo, como si/ 
pergazeificação, em torno da qual gyra todo o taes fossem originariamente constituídas · á~· 
problema que se quer resolver 1 __ sabida das fontes. E achamol-as excellentes, · 

Algumas palavras de feição technica veem porque realmente o ·são; não temos contra 
[l. proposito nesse momento, e peço licença ellas prevenção alguma. 

- aos JllêUS collegas para. entrar n_essa ordem de O processo em questão, que os entendidos 
considerações . no assumpto Mnhecem tão bem como eu, não 

Sr. Presidente, ha aguas mineraes ga- póde ser condemnadõ, nem con~titue uma no
zozas, -verdadeiramente uteis como remedios, vidade de má fé, creada~entre nós para a.co
capazes de combater certos estados patho- bertar deleitas de aguas mineraes nossas; ao. 
legicos,. mas que, entretanto, não gozam das contrario, é emprega~o em outros paizes, e 
vantagens de boa G t'acil cqnse1.•vaçã.o: trans- '!Om elle tornam-se susceptíveis de nos ser 

. portadas a climas quentes, alteram-se. prom- remettidas em qoas condições de conservação 
ptamente, soffrem aquella transformação que algumas das aguas que frequentemente con-
as arruína, e que o vulgo exprime dan- :mmimos. . 
do-lhes o nome de chocas; · · A superga!leitlcação consiste apenas em 

Igua.l alteração póde dar•se no fim de tomar essas aguas,que, tendo qualidades re
certo tempo; no proprio Jogar da fonte em commendaveis, não se podem, entretanto, con

. que as aguas foram colhidas, e isto peht seevar, e accrescentar-lhes um pouco mais de 
simples infl.uen·cia da estação calmosa, a que gaz ·carbonico, isto é do mesmo gaz que ellas 
ellas mal podem resistir. já conteem naturalmente, embora em dóse 

Si essas aguas contam certa quantidade de menor. · 
bicarbonato ferroso, por exemplo, como é o Vou apresentàr um simile, tomando varios 
caso da Fonte Sal Lttaris da Parabyba do Sul, exemplos, para bem demonstrar a justeza da 
comprehende-se que a transformação é das minha opinião. 
mais promptas e naturaes: hydratoferrico pri- Quando, porventura, um vinho, aliás ex
cipita-ae,com eífeito,fica.ndo o liquido impres- cellente, é fl'aco e não tem por isso condições 
tavel, inconveniente mesmo, tanto quanfo intrínsecas para bem conservar-se, garantido 
era util, em varias circumstancias, peta per- contra a fermentação acetica, que e o grande 
feita indicação no tratamento de molestias. escolho dos vinhos, não é de pratica mais que 

E' razoavel, pergunto eu, que essas aguas vulg-ar~ perfeitamente acceitavel, addicio
mineraes, a.ctualmente boas e podendo ser na r·-lhe um pouco de alcool de boa quaiidade 1 
a-pplicadas com grande vantagem, sejam Porventura, depois desta pratica, já se Iam
prejudicadas . e fiquem perdidas, sem que brou alguem de dizer que trata.sc agora de 
possam levar as suas virtudes alem da fonte um vinho artificial ? Ao contrario, continúa 
de que brotam, pela unica circumstancia de elle a ser tão natural quanto era a principio. 
ser muito difllcil ga,rantil'-lhes a perfeita Pois bem, o gaz carbonico é perfeitamente 
conservação, quando é certo existir um pro· o an:1logo desse alcool no mc11 simile, e a 
cesso que evita o obstaculo e resolve perfei- comparação nada. tem de forçado. 
tamente o problema, dando-lhe ao mesmo Coutinuemos na mesma ordem de al'gu-
tompo solução médica e industrial. Não: eis m:entação. · ·. 
a unica resposta. Quaudo á carne ou ao peixe n.pplica-se 

E' ao desenvolvimento desta these que· convenientemente a ncces.saria quantidade 
me proponho nas considerações que vão de cblorureto de sadio ou sal marinho, 
seguir. constituindo a selga, que gnra.nte contra a 

Sr. Presidente, o processo a que me refiro, putref;tcção, creio que ainda. ninguem se 
nio é um recUl'BO excepcional, só a.pplicavel lembrou de dizer que taes pt•oductos deixam 
.a aguas mineraes do nosso paiz; não é um de ser naturaes para constituírem alimen.tos 
expediente fóra. da boa razão, pelo qual pre- artificiaes, pelo simples facto do emprego· do 
tendamos entrar a todo o transe em concur-, elemento conservador, q·ue lhes · dilata o 
rencia com o estrangeiro, em completa dis~ tempo de prestabilidade. Dirão, isso sim, que 
paridade quanto ao escrupulo no preparo a carne e o peixe deixam de ser frescos; nio-
dos seus generos de exportação: não é um guem affirmará que são artificiaes. -
expediente originariamente nosso, embora. Tal é o merito da emenda Serzedello 
devamos recorrer a elle. Diversas aguas mi- Corrêa restabelecendo a verdade sobre a 
neraes, perfeitamente recommendaveis, que classiticação das aguas supergazeifica-1as. 
teem curso em outros paizes e veem ao nosso O que acabo de dizer do papel do a.lcool e 
mercado, so1ft'em da mesma contingencia, da chlorureto de sodio, posso tornar exten
si é que assim se póie chamar a. pequena dóse sivo a. algumas outras substancias de funcção 
do S3U gaz carbonico livre. Mas, lá o recurso conservado!'a., como sejam:. o vinagre, na 
é posto em pratica, e as ~guas, assim benefi- preparação de certas conservas alimentares; 
.ciadas e garantidas contra a facil alteraçio, o assucar, que permitte maior éstabilidade a 

Camara. v. Y -'5 
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certos suecos vegetaes e até animaes, no pre
paro das geléas, dos xaropes, etc., etc. 

. A paridade é perfeita ; ha mesmo a van
. tangem de argumentar-se à fo rtiori, visto 

que o ga.z carbonico, em vez de ser um ele
mento estranho á composição das aguas, 
.nellas existe naturalmente. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA dá um a parte. 

0 SR. MARTINS TEIXEIRA- Estou dis
cutindo o- assumpto tão minuciosamente 
quanto pqsso no actual !nomento ; não estou 
fallando especialmente para o ·relator da 

. Commíssão, que, não obstante ser perfeito 
conhecedor destes assumptos, me está hon
rando sobremodo com a sua attenção e com 

. o seu aparte; fallo para todos aquelles que 
entenderam que eu devia occupar-me da 
questão e para todos aquelles que se interes
sam pelos interesses nacionaes. 

Póde este gaz carbonico assim introduzido 
prejudicar as aguas mineraes ~ De nenhmmt 
sorte : elle representa apenas um accrescimo 
ao que naturalmente já existe; é simples
mente destinado á conservação das aguas, 
sendo provisoria a sua presença até o mo 
menta de se abrir a garrafa. De facto, o 
excesso de gaz não fica em parmanencia, 
nem podia ficar ; porque, ao retirar a rolha, 
a pressão interna da garrafa. ten-de a <>qui
librar-se com a da--atmospbera, desprenden
do-se a sobre-carga inherente ao processo da 
supergazeificação. 

Por que razão, Sr. Presidente, porleria elle 
prejuclicn r, si não constitue uma substancia, 
estraolla e si o proprio excesso não tem con
dições de permaoencia·'? E' certo mesmo que, 
nas aguas g:. zozas, a dós e natural do gaz 
carbonico tende a diminuir por perdas de
vidas á porosidade das rolhas; o que prova 
mais uma vez a favor da superga,zeificação, 
que tende a gara.utir a necossaritL quantidade 
de gaz rar'bonico. 

Ern conclusão, o processo é razoavel e deYe 
ser empregadoentrd nós, como o é em outros 
paizes, não produzindo sinão bons resultados 
na pratica, em bem da respectiva inclustria 
e das applicações médic<1s. · 

Uma questão aqui se apresenta, a qual 
tem preoccupado alguns espiritos menos ver
sados nu chimica. Esse gaz carbonico, per
guntam, -empregado na supergazeificação das 
aguas mineraes deve ser o da propria fonte 
de onde estas nascem ~ ou póde ser de 
varias outras proveniencias: preparado a rti
ficialmente aqui, ou . importl!do de outros 
paizes, em estado liquido ~ Os trabalhos de 
Faraday em 1826; mais tarde os de ThiUo
rier, e recentem!'lnte as decisivas pesquizas 
de Pictet, Cailletet e outros, tornaram possí
vel esta nova industria, a cuja categoria per
tence ainda o ar líquido. 

Tratando-se de uma especie chimica per· 
fei tamente definida, como é o gaz carbonico, 
co~. que póde ser preparado por diversos 
processos e obtidos em absolutas condições de 
pureza, e de todo ponto indi:ffarente a origem 
de sua obtenção; comtanto que elle seja 
puro para não introduzir princípios estranhos 
á composição das propl:'ias aguas que se quer 
conservar com as suas virtudes naturaes ca-
racterísticas. - · · · 

Nestas condições, nada ha a· rooeíar; póde 
se marchar. desassombradamente neste ter
reno, pois nada mais facil· do que preparar 
torrentes de gaz carbonico de inteira con- · 
fiança a todos os respeitos e por preços insi- · 
gnificantissimos. . 

Duvidar desta certeza em assumpto . tão 
elementar seria rebaixar o nível da chimica, . 
que, tendo nascido do immortal geBio de 
Lavoisier, ha pouco mais de um seculo, 
elevou~se tão depressa {b culminancia quasi 
incrivel dos seus actuaes_ destinos; porque, 
Sr. Presidente, poucas glorias do entendi· 
menta humano se pódem apresentar tão ra
pidas no seu progredir, tão completas nas 
suas variadas e utilíssimas applicações, como 
esta, que faz do Pae da chimica um dos 
maiores vultos da humanidade. 

O gaz carbonico, como acabei de dizer,póde· 
ser preparado; não só com toda a facilidade, 
mas ainda em toda sua. pureza desejavel ; 
nem mesmo valeria à pena falsificai-o, ou 
descurar na applicação das boas regras do 
seu preparo, porque elle é de custo excessi
vamente barato. Demais, para os que não 
se q uizeren'l dar ao pequeno trabalho de pre
parai-o, seja por falta de verdadeira com
preheqsão dos seus interesses, seja por falta, 
dos poucos conhecimentos especiaes neces
sarios a este mister, ha o expediente muito 
simples, a que já me referi, de importal-o 
do pn.izos estrangeiros, donJe elle . nos vem 
em estado de liquido anhydro e nas me
lhores condições para ser ttpplicado a este e 
a on tros misteres. · 

A lique!acção dos gazes ammoniaco e sulfu
roso, que jtt n:i.o . constitue novidade scienti
fica, fundamentou por sua vez uma industria 
grande e importante,qual a do gelo artificial, 
que muita gente (não é 1llra de proposito di
zel-o) tinba receio de empregar em uso in
terno, n~gando-lhe todo o prestigio em face do 
natural. Afinal passou o preconceito : tudo é 
assim na vida. 

Si a agua mineral já de si tem gaz carbo
nico; si não se faz mais do que juntar-lhe um 
pouco do mesmo gaz, o qual tende a diminuir 
insensivelmente pela porosidade das rolhas, 
e de modo abundantissimo," no acto de ser 
aberta 1\ garrafa; e se o que se addiciona é 
igual ao da fonte· em questão e ao de todas as 
fontes de ·;aguas ga:&osas, não. ha trepidar no 
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emprego do prq~esso,que só offerece vantagens mente empregal~a contra outro corpo que se ~ 
,e. não acarreta o menor inconveniente e, ainda lhe apresente, combinando-se com elle. 
menos, perigo de qualquer especie. . ?retenuer que o gaz da fonte, colhido e 

Ha ainda quem se impressione profunda- lOJec.ta_?.o na agua que se engarrafa, e _nestas 
mente com este proceder e pergunte si o gaz cond1çoes conservado n,té o momento âo con· 
·carbonico obtido artitl.cialmente, no logar ou sumo pode possuir e perpetuar a energia do 
importado do estrangeiro, será, a todos os estado na~c~nte, ~dmittindo-se mesmo que o 
titules, perfeitamente egual ao que sahe das gaz carbomco seJa capaz de adquiril~a sem 
fontes juntamente com as a.guas. Nenhuma sacrificio das doutrinas chimicas, isto cor· 

. differença existp, quer se procure estEtbele- responde a dar ás idéas tamanha elasticidade 
cel-a pelo lacl'o pra.tico, quer se recorra a que a boa razão e os factos não podem com-
qualquer uma das doutrinás que tem curso portar. .·· · · ·. · 
na sciencia chimica. Tanto vale extrahil-o da O estado nascente corresponde a um mo- . 
fonte, como preparai-o por meio do acido ~ento ideal, em que o~ ele!llentos de$pren
sulíurico e do giz1 ou por meio do acido tar- tlldos de alguma combmaçao e ainda não 
tarico e do l)i-carbona.to de sodio, ou por meio entrados em outra, acham-se, por assüri dizer 
da synthese, que controe de todas as peças o na. condição ·de atamos livres, com a su~ 
edificio molecula.r, unindo directamente o energia disponível: corresponde, como bem 
carbono a o oxygenio. · se comprehende, a uma concepção de ordem 

Até aqui, quanto ao lado pratico; agora subjectiva,, de sorte que o tempo da sua du· 
quanto ao lado theorico da questão. ração não é susceptível de ser mellido. 

Seria um. caso de isomeria? Seria um novo · Comprehende·se 0 que seja o estado nascente 
·e curioso exemplo de allotropia~ Mas as va- do chloro e do hydro~enio, o estado nascente 
riedades allotropicas e os compostos isomeros do oxY:_genio na energia proverbial do ozona .; 
não constituem phantasias do espirito; são mas nao posso generalizar a noção ao ponto 
substancias reaes, que a chimica estuda no de responsa.bilizal-a pelos atreitos thera
la l)oratorio: a explicação dos factos, essa é peutícos das nguas mineraes. 
que pertence ao domínio da razão. Estas e outras subtilezas scientificas con-

. Ouvi a mais de um dos que conservavam re- stitue~, pois, out~a~ tantas preccupações, 
miojscencia de estudos feitos sobre chimica, que nao teem a mmlma r<1Zão de ser e não 
mas que não tinham particubrmeute pen- podem deter 0 espírito do legislador a pro
sado sobre o caso vertente, appellarem para posito de uma questão pratica. 
a superacttvidac1e chimica de certos corpos, Si assim ~; si, conforme as considerações 
emprest<~(1a pelo chamado estado n~~scente, em que tenho fe1to, uma agua naturalmente ga
virtude do qual realíza.m-se facilmente cr,rtas zosa e super-gazeiticada é per1eitamente 
reacções que, em outras condlções, seriam compn.ravel<i. mesma, tal como salle da fonte 
ditricilimas sinão impossi veis. ~ sew o beneticio da super-gazeitlcação, justo 

Na. doutrina de que os medicamentos não e que se p ·~rgunte ao que vem a proposta do 
passam, em geral, de verdadeiros reagentes orçamento e a emeudt~ do Sr. Serzedello 
ou modificadores chimicos do orga.oismo, ~or~ê<\ e b~m ~ssim a do orad01·, que devia 
enteudem os que appellam para o estado llm1tar-se a ass1gnar a do Sr. Paula Ramos. 
nlLscente, que e:ste póde e deve, por igualdade . E1-~ explico. 
de ra,zão, supel'activu.r a energia da:; substan- A proposta do Orçamento e a emenda Ser
eias medicamentosas, tornando-as muito mais zedello Corrêa, obedecendo a certa preoccu
uteis . pa9ão, aliás muito respeitavel, procuram 

A noçãó do estado .nascente é uma verdade evitar a venda de aguas communs não mine· 
scientitlca bem assentada, quo a experiencia raes e gazeiticadas, que constituiriam outras 
saocciona. por numerosos factos; o que, po- tantt~s fraudes contra a boa fé elo consumidor. 
rém, é descabido e fóra de todo o p_t·oposito Mas essa preoccupação nem póde colher na
é a opportuo~dade que para ella se quer pratica, nem mesmo assenta sobre um prin
acbar com relação ás aguas gazosas. cipio de justiça. De facto, não seria justo que 

Ainda ning·uem lembrou-se de attribuir alguem, possuindo boas aguus mineraes na
ao gaz carbonico a energia inherente ao turaes, vantajosas pelas suas virtudes thera
estado nascente. peuticas, deixasse de explorai-as em toda a 

Qual o valor deste termo~ O que vem a extensão, graças ao processo da supérgazeifi
ser o estado na.scente na accepção chimica ~ cação, sómente porque outros, abusando do 
O estado nascente limita-se ao momento ideal mesmo processo e gazeificando as aguas saio
em que um corpo sahe de uma combinação e, bras de qualquer poço do fundo do seu quin
não tendo ainda empregado a sua a.tomi- ta.l, procuram enganar o consumidor e o tisco. 
cidàde, como hoje se diz, acha.·se com elln. O mais razoavel seria: garantir ao primeiro 
disponível, e assim pode muito mais fa.cil- o seu direito; castigar a má fé do segundo, 
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ú:ipondci embargos á sua fraudulenta e preju
;- dicial industria. 

, Tambem não colhe a precaução, fosse ella 
embora. scientitlca. e justa. As aguas mineraes 
riaturaes podem ser artificialmente imitadas 
por preparo de laboracorio, sem possibilidade 
de cabal distiucção. Seria necessario, pois, 
pelas mesmas preoccupações, considerai-as 

' tod&s artificiaes, pelo perigo da fraude e do 
abuso. 

Ém resumo e para concluir : o fncto da su
per-gazeificação das aguas mineraes, natural
mente gazozas, em nada influe no sentido de 
desclassificai-as, pet·mittindo considerai-as ar
tificiaes ; assim como tambem não póde coa· 
stituir uma razão suffi.cien.te para se negar 
a essas aguas todas as isenções concedidas ás 
que não são ou não prech;am ser beneficiadas 

. peloprocesso em questão. 
E' esta, sem pôr nem tirar, a ~outrina 

do Sr. Paula Ramos. Porque, pots; per
guntar-me:-hão, .. apresentei emenda minha 
em vez de assignar a que está tão de accordo 
corri o meu modo de pensar~ · 

Sr. ·Presidente, sou sectario enthusiasta. 110 

·grande principio do immortal Linneo Na
tum Mn {acit salttts. Em qualquer ordem d~ 
factos, o unico meio seguro e marchar lenta
mente, transformar de modo insensível, ca~ 
minba.r incessant emente para diante, mas 
sem precipitação. Tem sido este o processo 
da natureza, que parece sempre a mesma, 
sempre inalteravel, quando nos a. contempla~ 
mos de um dia ao dia seguinte, de . um anno 
ao anno seguin.te; mas que nos oll'erece 
exemplos da mais profunda transformação, 
qua.ndo estudamos o r:o~so globo em duas 

. épocas separadas IJOr grande .numero de 
· seculos. 

A propria civilisação, neste particular, 
tambem tem feito o que tem podido, trans
formando a seu talante a superficie da terra, 
para maior somma de nossas commodida.des 
e gosos. 

Entendo que, nGstas causas de reformas, 
convém murtas vezes ser pratico; não aspirar 
desde logo o optimo, que póde ser um obsta

~ cu lo in venci vel a que o lltenbamos o bom ou 
mesmo o soft'rivel. 

0 SR. PAULA. RAMOS - E' mais Jll'atico do 
que eu. 

0 SR. MARTINS TEIXEIRA- Acato asjus
tas intenções da Cornmissão, e, em particular, 
as do Sr. Serzedello Corrêa; mas entendo, 
Sr. Presidente, que se deve conceder um pouco 
m~is, o resto que ainda fica faltando,adoptada 
que seja a minha emenda. 

A verdade e a justiça nem sempre veem de 
um jacto : consegue-se desta vez sómente 
isto, que não é tudo; um pouco mais tarde, 

qualquer outro, se não fór eu, conseguirá o 
resto. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- A emenda, de 
V. Ex. tem a vantagem de ·consultar outros 
aspectos. · 

0 SR. PAULA RAMOS-E pelo Regimento a 
minlm emenda vota-se pri~eiro. . 

0 SR. MARTINil TEIXEIRA-A minha emen
da ,:representa uma traúsacção · acceitavel ; 
com muito pequena di.fferença, e, salvo o 
melindre scientifico, approxir..1a-se inuito da 
do Sr. Paula Ramos, que, espero, conquistará 
a opinião. 

0 SR. MALAQUIAS GÚNQALVES-V. Ex. j<t 
conqnistou-a. 

0 SR. MARTJNS TEIXEIRA- GI'aças ao in
fluxo das idéas que estive desenvolvendo • 
deixei-me possuir do doce -enlevo de um sonho 
delicioso, de que desperto neste momento. . 

Imaginava-me sentado na nlinba· cadeira 
de mestre, em que posso ter algum valor ; 
eslavà cercado de discípulos, que alguma . 
cousa teriam a . aprender da minha palavra. 
convencida e dos meus esforços. Ao desper
tar, porém, vejo-me nesta, cadeir·a de Depu
tado, muito mais espinhosa, sem duvida, e 
na qual vnlho muito menos (não apoüdo$ 
geraes). E em vez de alumnos, acho-me cer- . 
cado de illustres collegas, outras tantas com
petencia.s e glorias da patria, que nada teem 
a aprender corumigo, e a quem só ma cace 
podit• desculpa pelo precioso tempo que lhes 
tomei occupando a sua IJenevoht attenção. 
(lliuito bem) 

O Sr. Eduardo Ramos, depois 
de dar as razões que explicam a sua presença 
na tribuna, entr·a a desenvolver a doutrina. 
jurídica em que assenta a sua emenda ao, Or
çamento da Receita, cestatuindo 10 °/o sobre 
o producto da exploração de areias mono
siticas em terrenos de p['opriedade federal.,. 

A essa emenda o illustre relator do orça- . 
mento, seu illustre amigo, o Sr. Serzedello 
Corrêa, oppoz uma outra, que a annulla, isto 
é, que, em vez daquelle imposto, se «conce
desse ao Governo autorização para arrenda1· 
os terrenos onde taes areias existirem.» 

O ora.dor ficou attonito com semelhante al
vitre, partindo do seu preclaro collega, que 
tão esforçado se mostra em acautelar o The· 
souro publico. 

E' l)reciso, com e:tfeito, pretender que o 
relatorio do digno Ministro da Fazenda é um 
tlocumento desconnexo, para que a illustre 
Commissão se lhe contraponha tão formal
mente. 

Esse relatorio, com todo o fundamento, 
pede ao Poder LegislatiVll, pede instante
mente ao Congresso que estabeleça os meios 
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de auferir pará a União os beneficios a que nos devolutas de sua prop1•iedade, e aos par:. . .J 
tem direito, no usufructo das riquezas na.;. ticulares as que se encontrassem nasdo do .. ·} 
turaes de seu solo. minio privado. . . .. _ .· . . . · 

Pede que não se continue a deixar o fisco Mas o que não foi de nenhum modo altera-
j~ tão apoucado el!l seus recursos, n·a priva.: do pela Constituição :republicana foi o direito 
çao, longa de maiS, de uma das mais faceis senhorixl da União ás minas de qualquer 
razoaveis e opulentas fontes de l'enda. ' natureza nas terras privativamente suas. · 

Pede, e~ summa, que se tributAm esses Ahi a legislação imperial ficou intacta; se-
metaes valiosos, que ahi estão á flor da terrct, jam quaes forem os titulos pelos quaes os .· 
á beira do mar, nas marinhas nacionaes. particulares possuam . terras do dominio fede- · 
. Bem: o orad_or propõe o impostó; mas a -ral, os mineraes do seu sub-sólo e de sua su
Jllustre Comm_!ssão o repudia., para pôr em perficie são bens de propriedade federal. 
seu logar, o que 1 o arbitrio de an·endar. Desta arte, os foreiros, os concessiona.rios, 

A prim~ira consequencia. deS$e arbítrio é não os . podem explorar 'sem a.uto1•isação do 
colloca.~ fora do alcance da tributação os ter- Gõverno. · 
renos Ja. aforados, nas costas da Bahia, onde Ora, o que estamos .vendo, '?_ q~e a Com7 taes a1'e1as se apanl1am a granel. . · missãó está em condições ue nao 1gnorar, e 

Iste ~ crear-se uma situaçãt:l excepcional rle que as areias do Prado, parp. cuja exploração 
bene~ci o, de isenção ao foreiro que os expio- não foi jàmais co1tceriida licença, ·estão sendo. 
ra. t1rando desde 1888 enormes resultados. extrahidas,com caracter evidentemente e:xpo

A seg_unda consequencia. desse arbítrio .é liativo, illeg-al, outr'ora. clandestinamente, e 
-propo-r:c10nar o monopol~o da exploração, si, hoje ás escancar~s, em ~etrimento do seu 
.como e provavel, pela c1rcumstancia de uma proprietario, que e a Naçao. 

· exp_loraçii_o preexistente, ? usufructuario das E o que é. infeliz~ente cer~o. é que nin-
areia.s ex1stentes nas marmnas do Prado for guem dá por 1sso; o Illustre Mm1stro da Fa-
o })referido no concurso do arrendamento. zenda, que com tanta razão liga um grande 

A terceira consequencia do a.rbitrio e flca:r apreço a essa riqueza, ma_nda circulares aos 
no. vngo, no indefinido a ma teria. essencial governadores para que nao concedam a ex- . 
nestes assumptos, nunca e!!quecida por leis ploração, mesmo nas terras ~evolu~s de seus , 
nossas, e de todos os povos cultos isto é a Estados, ao passo que fica Jmpassrvel ante a 
natureza d0s oHus a impor ao nrr~ndatario exploração e:ffectiva, actual, !esiva., de um 
o prazo, o limite territorial da conce~são. ' concessionarió de fóros ~e mari.n~as. 

Em uma. palavra, a. sub-emenda opposta. Faz inteira justiça ao digno Mtmstro; o ora.-
p~la digna Com missão, seguramente sem me- dor sabe que elle . hão é um legis~a. não lhe 
d1r o seu a lcan~e, é dotar por 20, 30 ou 50 · póde, portanto, imputar um proposito culposo 
annos a uma so pessoa a riqueza mineral de em semelhante att1tude. . 
toda a costa deste paiz ! Mas, conhecidas essas irregularidades, essas 

Ent~etantu, estamos em uma. quadra. de incongruencias, e~sas lesões, fica-se dolorosa
penuria, e a nossa fortuna:, a fortuna que a mente soi·prehendido de ver como o cabedal 
Providencia Divina nos concedeu, vae assim do paiz é assim malbaratado. 
escapar, por meio de um contracto inevita.vel Parece ao orador róra de duvida que o ex~ 
mente insufficiente em suas previsões pal'a plorador das areias do Prado é responsavel 
acompanhar as vissicitudes da miüeração para com o Thesouro dos valores <!e que ha 
atravez de ~ilatsdos annos,-vae escapar-nos dez atinos se tem 1ocupletad~ se~ l:cença .. 
para o patr1monio de outrem! E, quando, por benevolencm. nao se I{Ueira 

O Sr. Ministro da Fazenda não podh ttue- apurar essa responsabilidade, não .par~ce b~~ 
rer semelhante esbulho, não podia ter acon- que se accrescente a seus prove1tos ll~egltl
selbado tamanho . esbulho, não podia SUO'O'erír mos, ainda mais, o de açambarcar a rtqueza 
essa solução impatriotica e ruinosa 1 °0 r,nineral das nossas marinhas. . 

.Todo aquell~ que conhecer a legislação de · Temos leis, se~pre praticadas co~ van
mmas no Braztl, sabe que estas constitniram tagem nacional; t1vemol-as para a~ mmas de 
sempre um direito eenhorial da Nação; fos- ouro, as minas de diamantes .. Nmgue_m se 
sem quaes tossem os materiaesexplora.veis do lembrou de . alterai-as, sob a mf!.uenma. de 
sub-sôlo, qualquer que fosse o sitio em que princípios economicos que ab~rram das pra
el.les se enc<!ntra.ssem. Esta regalia :patrimo- ticas seguidas em _todos os pai_zes do mundo. 
mal da Naçao vem desde os remotos tempos Faz estas reflexoes, pelo mmto que lhe me
dos Alvarás de 1660 e das Ordenações . do rece o honrado relator da Commissão d~ Fa · 
Reino, livro 2°, tits. 26, 28 e 34 até as leis zenda e o digno Ministro, a cuja conta. nao se 
mais recentes de 26 de setembro de 1867 etc. quererá lançar a desastrosa idéa contida na 

,A Constituição Federal alterou sim 'pro- sub-emenda. (Mut'to bem.· Muito bem.) 
f~ndamente este direito, pas~ando ao 'domi- Fica a discussão adiada pela hora e passa-
mo dos Estados as minas situadas nos terre- se á 
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SEGUNDA PARTE DA' ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 3a discussão 
do projecto n. I02B, de 1900, com parecer 
sobre ~ emen..da offerecida para 3~ discussão 
do pro.}ecto n. 102, deste anno, que fixa a 
~espeza . do Ministerio das ·Relações Exte-
~IOres. · 

mando a attenção do Governo para essa re
gião, para a sua riqueza, para a posse mansa 
e pacifica que ahi exercíamos, para o prin~ 
cipio do uti possiqetis que era o p1•incipio di
rector do tratado, para. a situaçã.o de 20.000 
a -30.000 brazileiros que lá rasidem. E a 
_prova de que só inspirava a.o orador o ~enti
mento do patriotismo é que 'O tez, sendo Go· 
verno o honrado Dr. Campos Salles, a quem 

O Sr. Presidente-Tem a palavra tem dado o mais dedicado e desinteressado 
o Sr. Serzédello Corrêa~ · apoio. . 

Si ao agitar-se de novo a questão não 
O Sr. Serzedello Corrêa ·(mo- accudiu, como queria. a Imprensa, desde logo 

'llimento de attenção), absorvido nos assum- á tribuna, o motivo explica-se, porque já 
ptos de ordem economica e financeira, obri- havia o orador cumprido o seu dever aqui, 
gado a defender o Orçamento da Receita e com a. publicação desse livro; na tribuna do · 
a -dar parecer ao grande numero de emendas Club de Engenharia, discutindo o assumpto; 
offerecidas, era. intenção ~ua não occupai' a escrevendo artigos na F'olha do Norte, no 
attenção da Camara sobre 0 Orçamento do Mi- Pará e em va.rios jornaes desb~ Capital, e 
nisterio das Relações-Exteriores. ainda ultimamente at :1 canclo violentamente~ 

A grande agitação, porém, que se está acto do Sr. 1v1inistro boliviano arrP.ndando a 
fazen:Jo. em torno da questão do Acre, em arrecadação dos impostos da borracha sabida 
relação á linha que delimita a nossa fronteira do Acre, oppondo-se, por ultimo, ao estabe
com a Bolívia, a sua attitude na Commissão lecimento ou á Cl'eação de um consulado em 
de Orçamento, opinando contra a inclusão Puerto Alonso. 
da verba para 0 consulado na cidade de E o JMnal do Comme1·c1:o e o Paiz, a. Ga~eta 
Puerto Alonso, e, mais do que isso tudo a e oJm·nal do Brazil e apropria Imprensa 
referencia pessoal ao orador·, com verdad~ira disso podem dar testemunho, quando, qua.si 
injustiça, feita no relatorio do seu amigo, 0 isoladamente, procurava. chamar os poderes 
honrado Sr. Ministro do Exterior, lhe impu- publi~os e as classes di.rige~tes ao estudo da 
zeram o dever de occupar a tribuna. ques_ta?· Por outro lado sab1a q~e o qover·n.o 

No relatorío do Sr. Ministro do Exterior brazilelro, colloca~o em um~ sltuaçao deh
a pagina 17, encontra-se um telegramma d~ - cada, por erronea mterpretaçao f\ pe!os factos 
S. Ex. ao Sr. governador do Amazonas e protocollos que governos anteriores fir
transmitticlo a 28 de agosto, onde lê-se 0 se~ n:aram, que o governo do Sr. C~mpos_ Salles, 
guinte: herdando uma bagagem de actos, nnutos dos 

quaes nã.o consultavam os interesses do 
., Pensa-se alli e aqui disse-se :pela im· Brazil, estudava um meio de resolver o as

prensa ~ em folheto de a~ctor notavel que sumpto de modo a respeitar os interesses da 
a frontena deve ·~orrer :pelo parallelo de Repuhlica. 
10°20' sul e depois por uma recta até as A annullação do protocollo de 1895 e o es
nascentes do Javary. Estão em erro e o SéU tabelecimento de um novo, ja em outros 
erro é o producto da revolução.» moldes, são 0 resultado dessa primeira cam-

Sr. Presidente, allude-se ahi formalmente panba e do empenho que tem vosto o honrado 
ao folheto que publicou o orador, mas a Ca- Sr. Campos Salles em resolver a questão sem 
mara sabe que esse livro foi publicado quando sacrificio do nosso direito, sem despedaçar a 
já o Acre estava revolucionado, depois que o integridade da Patria, prejudicando-a, des
Sr. Paraviccini já llavia commettido atten- integrando della uma regi~o riquíssima e tão 
tados contra a propriedade de varios brazi- extensa que é superior ao territorio de varíos 
leiros e ainda. contra a soberania do Brazil Estados, é cerca de duas terças partes do 
em decretos regulando a navegação de rios grande e poderoso Estado de S. Paulo. E' 
brazileiros não a.bertos ao commercio estran- assim que na conferencia do Club de Enge
geho, agindo como si esse territorio fosse bo- nharia, em fins de novembro do anno pes
liviano e como si estivesse em vigor o tratado sado, dizia o orador, referindo-se a esse 
de 1867, que a Camara em mais de uma Iegis- acto: 
latura julgou acertado conservar em seus .:A vantagem para mim neste ultimo acto do 
archivos.. - Governo do Sr. Campos Salles cifra.se neste 

Não ·procurou açular paixões, agitar i'iva- ponto: rea.bre de novo a discussão sobre a. 
lidades, fomentar revoluções; ~ao contrario, demarcação de limites, permitte novamente 
. procurou estudar, á luz do bom senso e dos ao Governo do Brazil discutir a interpretação 
documentos que conhecia, a verdadeira inter- a dar ao art. 2° do tratado de 67 e caso não 
pretaÇ'ão do art. zo do tratado de 1867~ cha- . seja possível haver accordo a respeito desta 
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·interpretação, não sendo possível a guerra.,. 
não sendo caso de arbitramento, as tluas na
ções naturalmente retroagindo ao estado an
terior á guerra de 1801, hão ou do tentar um 
novo tratado ou acceitar uma solução ami-
gavel. . 
. Uma das soluções mais convenientes para. 
os dous :paizes foi apresentada pelo Sr. Dr. 
Frontin na. sua conferencia. 

A Bolívia nesta questão, é facil de ver, 
nunca teve pretenção a respeito da região do 
Acre; que para ella era desconhecida, não só 
porque nunca· tinha feito explorações como 
porque não a conhecia. 

Emquanto nós lentamente íamos pene
trando nestas immensas florestas e arran
cando de lá riquezas ·extraordinarias, que 
fizeram a grandeza da região amazonica e 
especialmente do Amazonas, a Bolivia tinha, 
a re~peito do assumpto, a mais completa igno-
ranCia. · 

Na discussão de 63, entre o que propunha 
o Sr. Henrique Monteiro e o que dizia o Sr. 
Bustillo, se verifica que as ohjecções do povo 
boUviano nunca foram em relação á linha de 
leste a oeste no Acre, eram em relação a 
certo numero de leguas em que a Bolívia 
queria ter a medianeiea. 

O que pretendeu sempre o Governo Boli
viano foi apoàeear-se da região encachoei~ 
l'ada do Madeiu, :tbrir ahi uma communica
ção para os seus productos pelo oceano.:. 

Porq ue,pois, hoje havia o orarlor de calar-se, 
so sabendo o que diz quando vem .4 tribuna ele
fender o Governo como se disse na;;!4. Imprensa, 
orgão do t:'JUinente Sr. Dr. Ruy Barbosa, a 
quem no emtanto o orador tanto respeita e 
-aumira. 7 

O apoio quo presta no Governo é um apoio 
patriotico, que o honra, que o clignifica, por
que consiste em dar o seu esforço e a sua 
collaboraçãõ a medidas que são governamen
taes, ma!:i que interessam ao credito publico, 
á honra nacional, que vizam livrar-nos· de 
intervenções humilhantes, que attendem a 
interesses geraes, que não se prendem ao 
estreito sentimento partidario; emfim, são 
medidas que se prendem á política financei
ra e econiJmica, que é a medulla do centro 
da vida, que nos permitte viver de pé e ca
minhar. 

Todos sabem que tem amargado na política 
de seu Estado magoas dolorosas; que lá e 
aqui tudo move-se contra si e contra seus 
amigos ; que áté seus amigos pessoaes teem 
sido demittidos, sem que até hoje tenha obti
do a reparação dessas injustiças ; mas es
.quece isso tudo ante os serviços· do Governo á 
reconstrucção do credito publico, ante a ne
·cessidade de dignificar a sua Patria no es
trangeiro·. Eis a razão por que não se collo
;cará ao lado dos que quizerem agitar a ques-

tão do Acre pelo lado do sentimento, mas 
estará ao lado dos que a quizerem discutir 
com calma, á luz dos principias, como ofize .. 
ram no Senado os eminéntes Senadores Lauro 
Sodré e Ruy- Barbosa, mantendo firmes as 
suas opiniões e os seus conceitos. E' o que 
ora vem fazer mais uma vez. · 

A primeirà. questão a resolver é sé temos 
ou não tratado que regule o assumpto e qual 
é esse tratado • · · 

A segunda é a interpretação a dar ao texto 
do tratado á luz da interpretação 1'psis verbis 
e do principio fecundo do ttti possidetis. prin
cipio que constitue a base do direito sul-ame
ricano em todas as questões de limites, e de 
qu~ nos soccorremos sempre :para. solução de 
nossas questões, que em todas e !las nos deu 
ganho de causa, como ultimamente na que
stão das Missões. A terceira, o estudo da re- · 
gião; a sua riqueza, as populações que exclu- · 
si:vamente a habitam, e, couseguintemente, a 
jurisdicção que ahi exercemôs de longa data.. 
Ou de modo mais completo pedirá licença. 
aos que o ouvem para estudar a questão 
como já o tez no Club deEngenharia, pois, 
neste assumpto, não inventa-se, dividindo. o 
seu discurso em varios pontos. 

O assumpto carece de ser explanado de 
modo amplo, porque até hoje todos os erros 
que praticámos nesta· questão o foram pelo 
Poder Executivo, :pelos Governos, sem a mí
nima solidariedade do Poder Legislativo, do 
Congresso emfim, a quem cabe a ultima pa, .. 
lavra. 

Antes de entrar na explanação do as ... 
sumpto, pede licença para abrir um paren-' 
thesis, afim de salientar o modo por.que se 
foi firmando a doutrina do protocollo de 
1895, de accordo com o que diz o relatorio 
do Sr. Ministro do Exterior. Nesse documento 
verifica-se o que atfirmou em seu livro: que 
foi o Sr. Pontes Ribeiro quem, pela primeira. 
vez, deu errada interpretação aos termos em 
que o conselheiro Sininibú, antes de 1867. 
isto é, em 12 de março de 1860, davaJn
strucções para a negociação dos limites com 
a Bolívia, termos que foram exactamente os 
adoptados no art. 2~ do tratado de 1867, e 
que não se prestam a interpretação viciosa. 
do Sr. Pontes Ribeiro e dos que vieram de
pois delle. Seria, pois, curiosa a investiga
ção historica da origem dessa redacção, que 
naturalmente_ se acha em actos anteriorest 
naturalmente em ac~s do governo portu- · 
guez, cujas pretenções nesse ponto estão 
reveladas no mappa de Arrowsmith, que não 
deixa duvida sobre o direito do Brazil ao 
territorio disputado por Portugal.e que ora 
acreditam alguns que é boliviano. Mas quer 
a Camara a prova de que a Bolivia não julga 
liquido o seu direito a esse territorio, ·de que 
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. julga ;;questão litigiosa? E' a nota de 3 de 4. 0 Prejuízos do Brazil com a interpretaçiiio 
março do Ministro Boliviano, onde se lê: dada no protocollo de 1895;-já em territoriGi, 

« El dominio delterritorio en el que se já na ordem economica. 
-producenlos sucessós re~e_ridos a ún no está · O"novo_ :protocollo reabre a questão; dahi 
definido ..• » e adeante: ~En estas circumstan· a possibilidade de um novo tratado, ou àe 
cias, ese territorio deve considerar-se cosa uma solução amigavel, si for affastada a so· 
litigiosa.» - lução do accordo com a interpretação que lhe 
- Mas supponha a Camara. que antes de 67, e damos. 

mesmoem 67, quando pouco conhecida era a Senhores, os tratados de 1750 e 1777, disse, 
região,quando nada sabia-se de sua riqueza e são imllos de pleno direito. Força é confessar 
da extensão que rol}.bava-se ao territorio bra· que nestes tratados reside exactumente a 
zUeiro com à linha oblíqua. em confronto com origem da questão de limites travada desde 
o parallelo, que os nossos governos sem remota épbca entre as metropoles portu·gue2m 
maior refie:xão tivessem acceitado ·como ver-- e hespanhola. A Bolivia. acceitou, conforme 
dadeira a interprêt'ação viciosado Sr. Pontes as · suas conveniencias, ora um, ora outro · 
Ribeiro. destes tratados; para obter a demarcação 

De 1868 para cá esse territorio começou de de limites, o Brazil considerou-os, com grande· 
ser amplamente explorado; . foi mansa e pa.- persistencia, depois de firmado o Imperio no 
cificamente occupado por milhares dtl brazi- paiz, esses tratados nullos, de pleno direito, 
leiros; a antiga provincia do Amazonas :>o- caducos, insubsistentes, e appellou constan
bre elle exerceu jurisdicção; o · Estado depois, temente para o principio direotor da politica 
no regimen republicano, o dividiu em coma.r· sul-americana : o uti possidetis. . 
cas; ahi cobrava direitos de toda borracba.; Foi em 1863 qne, pela primeira vez, quan
legitimou-se a posse dos occupantes, de modo do foi enviado á Bolivia, como ministro bra
que em 1895 esta v a occupado por · mais de zileiro, o Sr. Rego Monteirc, se tratou de 
30 mil brazileiros, sem o menor protesto da modo claro, preciso, terminante, . em Orúro.,. 
Bolívia em todo esse longo periodo de 30 an- da questão de limites entre o Brazil e a. 
nos. Ao firmar-se o protocollo de 1895 tudo Bolivia. . 
isso devia ser levado em conta para,ou dar-se Antes, porém, qual era a situação dos go
interpretação mais verdadeira ao tratado de vernos brazileiro e boliviano em relação a 
67, ou procurar-se um novo modus -vivendí esta questãol 
que acautelasse os interesses nacionaes. E Vae relembral-a para que a Camara veja 
isso não fez-se. Apenas devido á competeocia. a serie de vacillações que se deram por parte 
e patriotismo, que podem ser igualados mas do governo boliviano. · 
não excedidos, do seu amigo o generaÍ Dio· Em 1834 nomeava o Governo da Bolivi11. 
nysio, ,annullamo! o protocollo de 95 e as· junto ao Governo do Bratil o Sr. general 
seguramos a posse da ârea até a linha Cunha. Armara, ministro, acreditado com o fim de· 
Gomes. o1ferecer um projecto de tratado sobre limi· 

O orador vae ex}Jor á Camara o seu modo tes, projecto este que c~ nsignava a rectifi~ 
de ver sobre a questão e a estudará debaixo cação e revalidação do Tratado preliminar de 
dos seguintes pontos : 1777, e no qual propunbâ-se mais uma certa 

1: o Os tratados de 1750 e 1777, em que por e determinada modificação nos limites traça
varias vezes tentou a Bolivia apoiar-se pa1•a dos por este tratado. 
resolver a questão de limites com o Brazi1 O Governo do Brazil esquivou-se de discutir 
são nullos de pleno direito. o assumpto, dando como razão que lhe fàlle-

Isso foi sempre sustentado com a maior ftr- ciam ainda alguns dados positivos sobre o ter
meza peJo Br·azil e afinal reconhecido pela Bo- reno e que, nestas condições, não podia 

. livia, concordando em firmar o Tratado de naquella occasião apreciar a proposta boli
.. ~ . 1867. viana.. Em 1837, porém, por occasião de uma 

. 2." E' esse tratado que regula o assumpto, evasão de oriminosos, o Governo do Brazil. 
accaito como base, como -principio directot> do sendo então ministro brazileiro na Bolivia o 

, mesmo, o uti possideUs de facto, como sem.;. Sr. Ponte Ribeiro, de accordocom o tratado de 
pre C? S!JStentaram e entender~m os governos 1777, que ·confirmou o de 1668, . que fazia ex
braz1Ie1ros em todas o.s .questoes de limites pressa a entregra de criminosos, e só para 
que temos tido com os nossos visinbos. . esse effeito, appeUou para esses tratados, 

3. 0 A verdadeira interpretação a dar ao pediu ao Governo boliviano a entrega des~s , 
art. 2° desse tratado; e estudo da época em 'criminosos. Era então Presidente 'da BoJivia 
que pela primeira vez se propoz a doutrina o Sr. D. EnriqueCnlvô, e a resposta que deu . 

. ·do art. 2° como solução á questão de limites. ao Governo Brazileiro foi que, não tendo sido 
~oi_ o Governo ~o . I:Jra~il· qu~m a propoz ; os tratados de 68 e 77 ainda revalidados pela 
;razao por que s1 . earece de mterpreta.cão, Bolívia, o~eu governo não se achava obriga .. .. 
~sta só póde __ ser dada á luz do uti possidetis. do a obedecer a estipulações desses tratados. -
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Note a Camara as- vacillaçõcs neste ponto como é possível que, não se chegando a uni 
de vista por· parte tla Bolívia. . accordo a respeito, se tenha de encetar novas 

Em 1834 a Bolívia appellava para o tra~ negociações, firmar novo tratado, àppellando 
tado de· 77; e logo depois, em 1837, negava se a Bolivia ainda para o de 1777, não vem fórs 
a executar disposições desse tratado. Mais de 1Jroposito demonstrar, ainda . que I1geira
ainda: em 1848, sendo Ministro -do Exterior mente, que o tratado de 1777, preliminar, 

· da Bolivia, ó Sr. Olaneta, em relatorio que nem mesmo é uma convenção transitaria, 
curioso apresentado ao Parlamento de ,seu debaixo. de muitos pontos de vista,, é nullo 
paiz recriminava elle a política seguida pelos de pleno direito. . . · ~ · 
seus.~ntecessores, condemn<~:va o abandono E' certo que as duas metropoles chegaram 
que se havia feito do tratado de 77. e dizia a. nomear as commiasões _encarregadas de 
que negociações de'Viam ser reencetadas com fazer no terreno a demarcaçãod9s di1ferentes 
o Governo Brazileiro e que os direitos da Bo- :pontos que deviam servir de base para um 
livia deviam ser . assegurados pela defesa: tratado · definitivo ,que traduzisse de modo 
desse tratad11. Mais tarde, quando se espa- certo e seguro os limites entre o Brazil e a 
lhou, porém, na Bolivia a noticia da desco- Bolivia. 
berta do marco collocado r a embocadura do Teve mesmo em mãos um documento in .. 
Jaurú, de accordci com o tratado de 1750, foi teressantissimo, que lhe toi fornecido por um 
crença entre os homens publicos e estadistas dos mais distinctos e talentosos offi.ciaes do 
bolivianos que não era mais o iratadó de 77 exercito brazileiro, o Sr. Tasso Frago.so, 
que devia servir de basse para a justificação documento que é uma cópia encontrada nos. 
das pretenções da Bolívia, mas que devia ser archivos .do Pará, da informação de um dos 
o d~ 17?0, esquecidos de que esse tratado commissarios mais importante do Governo· 
havia. s1do annullado pelo 1 i6l, e, mais ainda, Portuguez, encarregado de fazer a demar
pelo de 1777. · cação. Este commissario mostra perfeita-

Não chegaram os dous plenipotenciarios a mente. o que aliás não é novidade, que já 
accordo, exactamente por isto. «O ministro naquelle tempo o espírito da linha demarca
brazileiro, de accordo com as instrucções de toria· era, não uma linha de léste ao norte, 
seu governo, sustentava a nullidade de todos mas de léste a oésta, isto é, um para.llelo ;. 
os tratados anteriores e atnrmava que . o mostra mais, que já naquelle tempo sabia.~ se 
unico principio que podia regular o assumpto, que a linha 1éste-oéste tirada da latitude de
desde que não havia direito escripto entre 7° e tanto arrancava a Portugal uma vasta 
os dous paizes, em o uti possidetis, unico meio zona, que era delle, sobre n. qual a sua posse 
de se resolver razoava! e scientitlcamente a era incontesta.vel, exercendo-se muito all3m,.. 
questão, e do modo acceito por todos os tra- para o sul dessa latitude. 
tadistas.» · Mas o tratado de 1777 não foi executado·. 

E' curioso l~r. e, si não fosse o receio de Acontecimentos posteriores, a guerra de 1801 
alongar.-se demais, teria trazido o protocollo e após ella a indepemlencia da. duas colonias,. 
firmado· entre o ministro brazileíro e o boli.:.. Brazil e Bolívia, impossibilitaram a execução· 
viano, e ainda as contradictorias notas do do tratado preliminar da 1777 . 
ministro boliviano, onde se encontram os Desses tempos se póde ter reconhecimento· 
mais flagrantes enganos em desaccordo com o exacto das po~sessões portuguezas nessas re
que elle proprlo havia dito no protocollo · giões, e pelo mappa inglez de Arrowsmlth 
final , assignado por elle e pelo ministro bra-1 se vê seguramente, pelos limites ahi tracK· 
zileiro. dos, que toda a zona que vai exactamente da 

. Ora cita elle ·a linha demarcatoria., exa.- latitude 10° - 20' para o norte éra conside
ctamente de accordo com a disposição do rada como pertencente á_ corôa. portugueza,. 
tratado de 77, ora cita essa linha . comple· pala posse_ mansa e pacifica e porque foram' 
tamente errada. portuguezes os que primeiro a occuparam .. 

Em tudo isto ha, porém, um ponto curioso: Caducou;senhores,o tratado de 1777: 1°, por 
é que limitou-se a Bqlivia sempre a contestar causa. da guerra de 1801 entre as duaii me·· 
apenas as pretenções brazileiras sobre a pro· tropoles. E' ponto de dit•eito internacional: 
priedade das tres lagôas-Mandiosé, Gaiba. e incontroverso que as guerras a.nnullam OS· 
Uberaba. tratados anteriores. · Embora um ou outro.· 

A Bolívia limitou-s.e apenas a reclarnal' o, ~t·ratadista como Bello, que copiou Wheaton, 
uireitode medianeira sobre essas lagôas . · sustente que as guerras suspendem, mas não 

Este ponto é capital: Em 1863, pois, .o Go· annullam .· os tratados, os maiores interna.· 
verno do Brazil sabiamente appellava para o cionalistas, como Philimore, Mart~ns, . Valtel 
uti, ppssidetis e o Governo Boliviano, porém, e outros demonstram o contrario. · Estou (ai-
para o tratado de 1777. (Apoiados.} . lando deante de um auditorio lido nestes as- . 

Senhores, não tem mais opportunidade a sumptos, que sabe perfeitamente a campanha · 
uiscussão do tratado de 1777; em todo o caso, memoravel sustentada entre a Inglaterra e. 

Carnara V. V oi 6 
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os Estados Unidos--a respeito desta questão, paiz não -julgou::se garantido emqüanto não 
sUstentando a Inglaterra queas guerras a.n- obteve a revalidação do mesmo tratado. 
:nullavam os tratados (isto em 1814, a. propo- · Mas o tratado de 1777 não só caducou, 
sito do tratado de 1783 celebrado com os Es- porque o· Governo Bra.zileiro nunca o reco· 
tados Unidos a rElspeito -de uma --questão de nheceu, como -porque o Governo Boliviano 
-pesca). E não só oftlcialmente _mas pelos seus deixou de -executai-o em mais de U:m_ ponto. 
oradores mais notaveis, paios seus publicistas Jáciteí o caso da recusa ao pedido de entrega 
mais acatados. - de criminosos, feita pelo Brazíl em 1837, 

Os Estados Unidos contestavam a doutrina, sob o_ pretexto da não . validade çlesse_ tra-
mas unicamente por uma conveniencia po-- tado. - - -
litlca, pois que. elles tinham nesta época 1'e- Logo, de um· lado é o Governo Brazileiro 
ceio de que a Bua propria independencía não não reconhecendo valido essa Tratado, de 
fossereconhecida pelas nações européas. A outro e o próprio Governo Boliviano deixando 
doutrina sustentada pela Inglaterra, porém, de executal-o em disposição expressa, e an
era tão segura, que passado certo numero de tes, a guerra de 1801 , interrompendo as ne
annos,em 1848 o Sr. Folk, presidente então gociações, fazendo com que Por~uga.le a Hes-
dos Estados Unidos, em mensagem ao Con- panha não o ~xecutassem. · · 
gresso do seu paiz, declarava terminante- Portanto, póde atflrmar com a maior se· 
mente que as guerras aunullavam de facto gurariça, debaixo do ponto de vista da boa 
os tratados anterioi'es. doutrina: o tratado de 1777, em que por mais 

·. Sobre esse ponto, porém, não ha duvida; de uma vez se apoiou o Governo Boliviano 
· todos os publicistas, desde Philimore, Mar-- para sustentar as suas pretenções, e caduco, · 

tens, Belime Hautefeuille, Valtel ate aos mo· porque as duas metropoles ass.im, o ~~con.he- · 
dernos sustentam 0 principio de q_ue em ceram, porque o Governo Braz1letro Jamals o 
relação as convenções provísorias a guerra acceitou, porque o da Bolívia deixou de da~-

. de facto as annulla. Ora, 0 tratado de 1777, lhe execução·, e ainda porque nem uma naçao 
sendo um tratado preliminar, nem mesmo americana appellou jamais para eUe. 
provisorio foi, porque as suas estipult=\ções Finalmente, não foi jámais esse tratado 
não chegaram a ser executsdas. Debaixo que tem servido na America do Sul parare· 
deste ponto de vista está de facto nullo pela solver as questões de lími,tes, foi :;~m\)1'~, 
guerra de 1801. porém, o uti p?Ssidelis. E esse o prl~ClplO 

fundamental elo direito publico americano, 
Mais ainda: depois da guerra celebrou-se que serviu de base á determinaçã? . dos limi: 

€ntre as duas metropoles um tratado, o de tes do Brazil com todos os seus v1zmhos; fm 
1801, e por elle declarava Sua Magestade Ca- elle ninda que nos. deu ganho de causa na 
tholica ao Príncipe de Portugal que a Hes- questão das .Missões. (Apoiados.) 
panha se compromettia a manter sem reser- Por conseguinte,o tratado de 1777 não teve 
vas todas as possessMs que Portugal tinha consagração de nenhuma nnção america:na, 
na America do Sul. E' exacto que este tra· antes, pelo contrario, ellas sempre accelta
tado foi denunciado pelo Príncipe Regente ram como principio director do direito ameri
de Portugal ; mas si elle não tem valor, a cano 0 pd nci pio do uti pQssidetis. 
q:nestão tetrooge ao estado de gu,erra ante- Si assim é, esta consagrado 0 principio que 
rwr a 1801, e permanece de pé o argumento 0 Brazil defendetl sempre COf!l g-rande per· 
que apresentei. . tinacia; si é para elle que nos appellamos 

Ainda mais: quem contestará que Brazil sempre nn. determinação dos nossos limites, 
e BoJ.ivia são de facto duas entidades abso· como é que em relação á Boli via, nós, que 
lutamente diversas de Portugal e Hespanha 7 firmamos o tratado de 67 e que consagra· 
Que os tratados celebrados entre as duas mos no pream-bulo desse tratado o uti poss.i· 

. 111etropoles absolutamente não· podem ter detis, como principio director do proprlO 
·. força de lei, depojs da independencia elas tratado, como é que havíamos de ceder, des
s_uns colonias sinão quan~o ratificados e re· conhecêndo o principio do uti possidetis, esta 

. V:alida.dóe f E 1 um . facto incontestavel, que importante zona ao norte do parallelo de 
não so:ffre duvida e sobre o qual encontramos IOo·20'~! . 
exemplos em ambos os paizes. Temos para Pois 0 Governo do Brazil não tinha conhe· 
a Bolivia o facto do tratado feito com '\'a cimento que os jesuítas portuguezes haviam 
Columbia. Logo depois da revolução quê subido esta região, que haviam J;Jenetra~o 
dividiu este Estado Americano em tres na~ até acima das cachoeiras do Madeira 1 Nao 
ções independentes, a Bolívia não julgou tinha conhecimento da obra de Custodio da 
subsistente o tratado que havia celebrado. cunha 1 Não sabia que os bandeirantes :pau; 

com o Brazil temos o facto do tratado ce· listas haviam penetrado no Mamoré, indo, a. 
lebrado em 1815 entre a Inglaterra e Portu· propria Bolivia e aos contrafortes do· Peru~~ 
gal ; depois da nossa independencia aquelle Não sabia que o Putomayo foi percorrido 
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pelos jesuítas e por Juam da Cunha em 1609, de nossa": opinião Jirma;ndo o tratado de 
o_ Madeira por Palheta em 1725 ; o _ rio 1867. 
:Uaupés até suas origens por Jesuíno Cor- Provado, senhores, que os tratados de li50 
deiro; o Purús por João Cometa e por Ma- e 1777 são nullos,que posteriormente não -ba 
noel Urbano r - direito escripto regulando as relações 6ntre 
- Pois não estão ahi os nomes -portuguezes de o Brazil e a Bolivia, que só em 1867 fir..; 
-qarias localidades dessas regiões. para ·a.ttes- mou-se tratado tomando para base uti poE:si-
tal-o1 (Muito bem.) · _ . _ • detis-que posteriormente não houve outro 

. «Seja como fôr, diz um publicista em bro- tratado, claro esta que é esse o tratado que 
chura publicada em 1868: - rege a solução da questão de limites ,entre as 

Sea lo que fuesse, la opinion, de que !a li- duas republicas, .que é para elle que devemos 
nea divisaria entre ambas nacionesse hallaba a.ppellal' afim 'de solver a momentosa ques
-determinada por el tratado preleminar de tão. Mas, si assim · é, e si' é exa.cto que o 
1777, y que Bolívia; debia atenar-se á él, art. zo carece de interpretação, essa só p9de 
IIegó a s er popular ; vino a ser el dogma de ser dada á luz do uti possidetis, e com a posse· . 
todos los estadistas bolivianos y nadie se portugueza sobre toda a região ao norte do 
atrevió á contradecilo sinó para in vocal el parn.llelo 10"-20 é incontesta.vel, firma-se em 
tratado de 1750, nacUe se cuidó de examinar documentos de maior credito, clam -está que 
el valor real y jurídico de uquel tratado y de a Interpretação só póde ser a que demos em
hacer un detenido y severo examen de! de- nosso morlesto folheto. Mas, senhores, que
recho atribuído a Bolívia. . reis mais uma prova de que todo esse trian-

Los escr'ilores-publicos, los jeógrafos boli- gulo ao norte elo parallelo de 10°-20 foi sem
vianos se encarregaron de popularizar esta prejulgado pertencer ao Brazil ~ 
idéa.» Notai: a doutrina do art. 2° não é boliv1ana, 

... El pl'imer mapa de Bolivia, grabado en é nossa, não appareceti pela. primeil'a vez em 
Londres en 1843 y levantado por el injeniero 1867, . mas ja em 1863 foi ella proposta pelo 
Bertrés, ftja sus limites con el Brasil en al rio governo brazileiro ao governo boliviano, 
Paraguay desde el grado 22 hasta la embo· quando appella.vamos para o ttti poss·idetis 
cadura del Jnuru designando el lugar donde afim de resolver a questão. Pois era possivel 
~e baila el marco de 1752; de alli parte la li· deante do map'pa de Arrowsmith que governo 
nea con direccion al Sararé y de ahL al Gua- brazileieo ignorasse as possessões portugue
pore en confol'midad al tratado de 1777, y zas ~ Era possível que ignorasse tudo que 
snbe aguas abajo por el Mamoré hasta su con- veiu de citar sobre a exploração dessas re
fluencia con el Beni, punto designado en una giões por portuguezes e brazileíros ~. Pois o 
falsa latitute y del cual se tira una para- Brazil, que cedia a Salinas de Alme1da para 
lela hasta encontrar la corriente del Ja,- respeitar 0 uti possidetis, havia deixar de 
vari. . . applioal-o a si~ 

Veja a Camara a idéa do paralle1o como se Vejamos, porém, qual a verd;tdeil'a inter-
impunha para o caso de que tratamos. d t 2 d t t d J 6 ... 

• • • El segundo mapa de Bolivia, grabado pretação tt ar ao ar . o o ra a o e '· 
por Colta em 1859 y formado por los Coro- O que diz elle ~ 
neles .Muja y Oondarza, trata de marcar ., ... e pelo meio deste o de Ma.moré até o 
aunque con pequissima ó tlinguna exactitud, Bani onde principia o rio Madeira. Deste rio 
los mismos limites ilel tratado de 1777, ele- para 0 oeste segnirá a fronteira por urna pa
vando, si, la linea del Madera., a diferencia rallela tirada da sua margem esquerda na 
del primer mapa hasta cerca del grado 5o Iatitucle sullOo2Q1 ate encontrar-se o Javary. 
lat. aust., p_unto hasta el cual ni el mismo Se 0 Javary tive~· as suas nas~etJ,tes ao no:te 
Sr. Dalence se atrivió á avanzar Y que va daquella linl'a leste-oeste, segu~rà a (ronte1ra 
mucho mas al norte de la poblacion del desde a mesma latitude po1· uma recta a buscar 
Crato, poseida desde tiempo muy remoto por a margem principa--~ do Javary. ~ 
e1 Brasil». ·~ 

Não padece duvida, por conseguinte, que Daqui eoncluimos : 
para o Governo Boliviano era o tratado de 1 o que a fronteira partirá do · ponto op.de 
1777 que devia regular o assumpto e foi principia o Madeira, que é onde o Bem en 
·isto exactawente o que se sustentou em contra o Mamore. 
1863. 2o que essa linha. é uma linha. leste-oeste 

O Sr. Rego Monteiro, encetando em Oruro (um parallelo, pois que para.llelo não .tem 
.a discussão sobre a questão de limites, teve sentido, seria erro e ignoranciaoe comesmha 
:constantemente como .resposta do Sr. Bus- noção de geometria elementar) tirada da. 
~illo- «que era o tratado de 1777, que re- margem esquerda do Madeira. 
gulava o assumpto». Não precisa ir adiante, 3° que correrá na latitude de 10°20'. 
pois a Boli via reconheceu a verdade e a razão 4° que ira até encontrar o Ja vary. 
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Em primeiro logàr de-vofazer notar._que o 
emprego da. palavra paraUela do art. 2° do 
tratado é um erro grosseiro. E' um pal7aUelo . 
E se é parallela, qual é o plano ou linha de 
referencia 1 

Plano não existe, e linhas as que astrono.
micamente são traçadas são ou meredia.nos 
ou parallelos. Parallela a um merediano seria 
absurdo, não tem S{'nso, seria contrario ao 
que diz o tratado quando falia em linh~ 
léste·oéste~ Si é um parallelo, toda. linha 
parallela a um parallelo é por sua vez um 
outro parallelo. Rectitlcado · esse engano, 
vejamos a interpretação. O art. 2° figura 
duas hypotheses. 

Quando o -parallelo de 10°20 encontra as 
nascentes do Javary é esse o limite, é essa a 

_ linha, a fronteira. Sobre isso não ha duvida. 
E por que se .. adoptou essa linha coino fron
teira! Porque ella respeitava o t~ti possidetis; 
porque ella dava ao Brazil toda a região de 
rios ao norte de 10°20 sobre cuja região os 
por~uguezes allegavam e provavam ter a 
pos~e. E ainda porque se acreditava que as 
nascentes do Javary estavam nessa latitude. 
Os negociadores do tratado e o Governo Bra 
zileiro, na época, nunca tiveram . duvida, 
Respondendo em 1869 a um protesto da Colum
bia, contra o tratado de 1867, dizia o nosso 

· plenipotenciario Sr. Azambuja: Como e sa
bido, a Unha do Madeira ao hvary está na 
Zattitude de f0J20. Como é s·.tbido quer dizer, 
ninguem ignorava e menos pOdia ignorai-o o 
Governo. 

Os negociadores . brazileiros querendo, po
rem, evitar todas · a~ duvidas, figuravam a 
hypothese de que a nascente do Ja.va.ry es
tivesse ao norte do parallelo 10°20'. E por
que não figuraram áO suU Não figuraram ao 
sul porque nesse caso a área a t'a vor do Brazil 
estender-se ia. muito para o sul do pa.ralleio 
10~20' a isso não esta. v& de accordo com a 
-posse portugueza., que ia de modo inaontes
"avel até o parallelo de 10~20' ou pouco 
mais &o sul. (Apoiados.) 

Previu-se, porém, a hypothese das nascen
tes do Js.vary ao norte, para acautelar o di· 

·rei to brazileiro, para respeitar o uti possidetis 
que não é respeitado na linha oblíqua porque 
uma larga zona ao norte da latitude de 
10°20' do para.llelo de 10°20' fica pertencendo 
á Bolívia. 

E por isso diz o tratado: Si o Javary tiver 
s.s suas nascentes a.o norte da.quêlla. linha 
leste-oeste, seguird a fronteira desde a mesma 

. latitude por uma 1·ecta a buscar a o,·igem 
princip,tl do Ja~ary. 

Seguirá a fronteira ! Que fronteira é que 
. · segue ' Pois não será a daãa por essa linha 

léste-oéste 1 (Apoiados.) 

Seguirá 1 mas será essa · frónteira dada por 
um ponto...-. o encontro_do Beni com o Ma.· 
moré-pa.ra da.hi tirar-se a linha. ·~ ; 
- Pois nãs é claro que a fronteira nessa parte 
sendo a linha .leste-oeste - o pa:ru.llelo de· 
10°20'-é donde devia terminar essa. linh~ 
que ha de ser tirada a recta que deve ir en
contrar a nascente do Javary '? Pois o verb(): 
.seguir não exprime accão de continuidade 1: 
Seguirá a fronteira 1 E no .emtanto o que feZ' 
o protocollo de 1895 sinão obrigar a fronteii';ú 
a· partir uo ponto inicial - o encontrá di) 
Bepi com o Mamoré- tirando -dahi 8. recta' 
que vai ao Javary perdendo o Brazil extensa· 
área ao norte do parallelo 10° 20° até onde! 
era incontests.vel a posse portugueza ? .; 

Pois, si o uegociad.or de 1867 quizesse que á. 
linha limite na hypothese em questão não 
fosse a que suppomos, não seria mais facil 
dizei~o de modo claro, positivo, sem duvidas: 
-si as nascentes . estiverem ao norte, o li
mite será dado pela linha recta, que partindo 
do.ponto em que o Beni encontra o Mamoré 
-onde começa o Madeira, na latitude 10°-20', 
vae encontrar a nascente principal do Ja· 
varyl 

Não seria. tão facil e tão claro estabelecer 
as duas hypotheses e claramente determinar 
os limites 1 Nã.o:-não ha. outra interpretação 
sinão a que damos. (Muito bem.) 

o mais e absurdo, inexplicavel; não póde e 
não deve ser acceito pelo Brazil. (Apoiados.} 

Deixo de tratar, senhores, da necessidad~ 
da annullação do protocollo de 1895, já por· 
que era elle absolutamente contrario ao tra
tado de 1867, já porque se havia verificado, 
apezar dos trabalhos da commissão Teft'é e 
mesmo dos trabalhos de Cunha Gomes, con
forme se deduz dos estudos do Sr. coronel 
Dr. Thauma.t11rgo, cujos serviços a. esta. 
causa teem sido do mais elevado valor, que 
é uma. questão a resolver de modo seguro 
essa das nascentes do Ja.va.ry. O proto
collo ultimo, qne tanto honl'a. o Governo do 
Sr. Campos Sa.lles . e do seu digno Ministro 
(apoiados), claramente o demonstra,. 

Estudados estes pontos falta-lhe dizel' 
ainda algumas pala. vras ·a. respeito de uma 
das questões mais interessantes, referentes 
aos prejuízos que tem o .. Governo do Brazil 
perdt~ndo esta vasta. região ao norte de pa
ra.llela ·10°-20', na ordem territorial e espe
cialmente na ordem economica. 

O pt·ejuizo territorial já o disse: que esta 
vastíssima região tinha uma zooa territorial 
superior a muitos Estados nos!os, tendo 
tal vez cerca de dous terços da · zona de um 
dos · mais presperos, populosos e ricos Estado 
do Brazil-, o de S. Paulo. 

Em relação á ordem economica, á riqueza~ 
os prejuízos do Governo do Brazil são incal
culaveis. Esta regiã.o, e te.lla. com.conheci .. 
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meotos e estudos que tem feito, é exacta
lllleote a mais rica, t'ertil e fecunda da vasta 
.região amazonica. 

Não ha · em toda ella . região que seja su
perior a esta do Am·e. 
·· Talyez comparavel a ella em riqueza só a 
zona cpercorrida pelo Madeira. _ Quereis a 
pi·ova? Vêde oque era. o commercioda região 
amazonica em 1867e em 1897 •. Vêde o pr~
gresso de anno para anno depois que se abriu 

1899 

Po p,ará p:1ra o Perú (valor 
otllmal.................... 624:601$174 

Do Pará para a Bolivia. idem 1.800:219$450 
De Manáos· para as Republicas 

vi~inhas ~· ....•..••.. _. ·-· ••. 4.462:655$863 
-------

Total •......•••• : .•.• 6.887:476$487 

1897 (1° semestre) a. exploração do Acre. Em 1869, isto é. dous 
aimàs · depojs do tratado,_ apenas um vapor -
dà Companhia do Amazonas ia buscar redu~ De Manáos para o Perú ...... 2.155:178$208 
zidas cargas a Santa Antonio do Madeira. De Manáos para a Bolivia..... 42:198$115 
E' assim que a importação e a exportação não De Manáos para Venezuela.... 29:650$670 
a.ttingiam a 130 contos. · 

Mal se póde, entretanto, imaginar quão 
differeutes sã.o as· condições do commercio 
actualmente das daquella época ! 

Considerando excrusivamente · a Bolívia o 
valor das mercadorias hnportadas e ém tran
sito navegadas, foi assim registrado no Pará, 
em 1897. (2) · · 

·Em 1897, só o entreposto da Alf'andega do 
Pará processou 1.297 despachos de transito, 
87 de . baldeação e 116 de reexportação, la• 
vrando-se 1.058 termos de responsabilidade 
por caução de. direitos de mercadorias despa
chadas para as Republicas limitrophes. Só a -
borracha procedente dessas Republicas repre
sentou 11.280 volumes na importancia de 
S.-008.:815$190. 

Para se avaliar do desenvolvimento a que 
nos ultimes annos tem attingido o transito 
internacional de mercadorias expedidas de 
Manáos c Belém para as Republica.s vizinhas, 
para aqui transplantaremos os algarismos 
olficiaes seguintes: 

1884-1885 

Po Pará para o Perú (valor 
official) ................. . 

De Manáos para o Párá, 
'idem .. · ..••..•.•..••...•• 

Do Pará para a Bolívia, 
.idem .....•..•..••.• •.·• 

294: 140$193 

160:914$973 

193:630$522 

. Em transito, 13.332 volumes. 
Valor offlcial, 1.908:408$890. 
Direitos, 950:709$756. 
Baldeação, 84 volumes. 
Valor official, 4:490$000. 
Direitos, 2: 161$000. 
Re-exportação, 239 volumes. 
V. (Jfficia.l, 17:034$000. 
Direitos, 9:424$000. 
Procedentes da Bolívia, com destino ás 

praças ·do. Europa e America., no anno de 
18~: . 

794 volumes, valor 4.413:882$253. 
A partir de 1895, o transito da Bolívia. 

pelo Entreposto do Pará, o emporio com
mercial da Amazonia accusa estes alga-
rismos: 

1895: 
Transito, 14.408 volumes. 
Valor official, 1.514:837$719. 
Direitos, 789: 816$000. 

·Re-exportação, 786 volumes. 
Baldeação, 3:143$000. 
Direitos, 2:563$000. 

1897: 
440$000 Transito, ;23.175 volumes~ 

De Manáos para a · Bolívia, 
idem · •....•••.•.••.•.... 

Total .•.•.•• :.· ••• 

1895 

------ V. o.tllcia[, 1 . 968: 100$804. 
· 649:125$688 Direitos, 950.:898$000. 

Re·exportação, 239 volumes. 
Valor official; 17:_034$000. 
Direitos, 9:424$000. 

Do Pará para o Perú (valor Baldeação, 84 volumes· 
1 I 697 343$145 

V. official, 4:490$000. · 
officia ........... · ...... · • · : · Direitos, 2:161$000. 

:Do.Pil'ra.pa.ra a Bolívia, idem. 1.521:051$5!2 . Si só considerarmos a borracha, teremso 
De Manáos para as Republicas idéa de enorme desenvolvimento da sua ex

visinhas, idem, •..•..• , . . • . 3. 227:665$008 portação~ conhecendo as quantidades expor · · · ------~ I tadas pelas . praças de Manáos e do Pará 
Total ..... , ••••• , ••. 6.441:059$555 em 1898: 

./~ 
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Para a Europa.:~ 
Fina ....•....•.•.•..... 
Entrefina ....••••....• 
Sernan1by .•..•.•....• • 
Caucho ............... . 

9.794.541 
L 125.688 
2.995.801 
1.162. 712 

12.078.742 

Para os Estados UJ:?.idõs ela America: 
Fina.................. 5.399.654 
Entrcfl.na. .. .. .. . .. • .. . 868.982 
Sernamby..... ... . . . • • 2. 759.714 
Caucho .... , ..••..... ·.. 801.915 

9.830.265 

Total ·exportado....... 21.960.007 
Stock em 31 de dezembro 1.336.000 

Grande total.......... 23.245.007 

O qua'1ro seguinte nos dttrá ainda mais sen
sivelmente notJcia do augmento progressivo 
deste commercio. 

Tabella comparativa da exportação da bor
racha desde 1890 a 1898 com o stock }.de cada 
anno: 

"' Para Para Stock em o 
d Total 
::l 

..q a EluroiJa a Ame~ica dezembro 

-
!890 6.8013.058 9.587.763 16.393.821 1.182.000 
1891 6.95 i.877 11l.83l.52S L7.789.405 1..447 .000 
1892 7.077.623 1l.43L.55<J 18.509.182 919.000 
1893 7.785.270 11.344.929 19.130.199 1. 705.000 
1894 Çl.Ot2.658 10.461.030 19.473.688 846.000 
189fJ 9.5l8.171 H.251.410 20.76'3 581. 687.000 

j ·Talvez ainda mais suggestivos sejam os 
algarismos referentes á renda do Amazonas 
proveniente na sua quasi totalidade do im~ 
posto de exportação sobre a borracha; em 
1890, a receita 9rçada foi de 2:243:270$, a 
arrecada elevou-se a 2.343:6l7$8lO,em 1891, a 
receita arrecádada foi de 4. 747:072$970~ tendo 
sido orçada apenas em 2.769:800$ ; em 1892a 
a renda attingiu a 5.257:176$176 ; em 1893 
receita orçada já era de 6.656: l 00$ e em 1897: 
a renda deve ter excedido de ;20.000:000$000! 

Estes algarismos demonstram á evidencia 
que nos trinta annos decorridos do inicio da 
navegação do Amazoúas até a antualidade, a 
massa de interesses brazileiros que se ao
cumularam nessa .Privilegiada r'.~gião, é as'" 
sá~. considerava! para que legitimamente 
eXJJa e reclame a attenção e a protecção dos 
poderes publicos. 

Eis o que julga dizer sobre o assu.mpto 
que está sendo estudado pela nossa. Chance· 
laria do Exterior e que não póde ser resol· 
vido ao calor de agitações e de sentimenta.· 
lismos. 

Ha erros graves praticados por nós, de 
longa data, e que o actual Governo, acredita, 
esforça-se por corri gil-os. O orador senta.-se 
tranquillo, porq11e o Governo que temos
não é de estrangeiros, é de brDzileiros como 
nós, é de republicanos e de patriotas. 

No momento actual, si é o governo boli· 
viano que considera litigiosa n régião do Acre, 
habitada poe 30 mil brazileiros, ao Governo 
do Bt•azil incumbe não consentir que a Bolí
via envie forças regulares a essa reg-ião. Um 
novo modus vivendi, um novo accordo, uma 
solução amígavel está a impor-se e o orador 
confia que tudo obterá o nosso Governo. 
(Muito bem, muito bem ; o orad01· (oi compri· 

1896 12.566. '12-1 9.045.45() 21.60l.SH 1.062.000 
i8g7 10. \>L5 .46-1 12.620.558 22.536.322 943.00 0 

mentado por todos os se~s collegas.) 

!898 12 Oid.742 9.8:30.265 21.909.007 L336. 00 ° Fica a.~ discussão adiada pela hora. 

Pn.ra que se tenha em conjuncto a justo 
idéa da importaocia e do desenvolvimento da 
commercio destas regiões, mais não é preciso 
que examinar a renda elas alfandegas desses 
Estados nos ultimos annos : _ 

A Alfr.~.ndega de Belém rendeu em 
1893 .•••••..•• Ii.487:840$082 
189.!...... ... • 13.28[:850$282 
1895.......... 13.447:669$751 
1896 ..•••....• 18.507:065$132 
1897 ..•.••••.• 23~133:809$639 

A de Manáos remleu em 
1893 
1894....... ... . 3.9'29:957$213 
1895 .••.••••.•• 3.809:382$458 
1896 .•..••••.•• 5.476:596$197 
1897 mais de... 6.000:000$000 

Passa-se á hora. destinat\a ao expediente. 

O Sr. Paula Guimarães (ser-
1lind? de 1° secretario) prpcede á leitura do 
segumte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Deputado João Candido, com muni· 

cando que, estando sua esposa doente, pede 
pt'orogação da licença finda em data de non· 
tem.-A' Commissão de Petições e Poderes. 

Do Sr. lo Secretario do Senado, de hoje, re
mettendo com emendas a proposição desta 
Cama.ra, reconhecenrlo como de caracter offi· 
cial os diplomas conferidos pela Escola Poly
technica de S. Pau10. -A' Commissão de In
strucção Publica. 
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Do mesmo senhor, deigual data, co~mu.- - A' sub-rubrica da tabella 14: 
nicando que o Senado. nesta data, env~ou-a Em relação á la parte-Portos estrangeiros 
sancção do Sr. Presidente da Republlca a. -accrescente-se-0 vencimento dos ofilciaes 
resolução do Congresso Ntwional, autoriz~ndo em commissão no estrangeiro será calculado 
a reversão ao serviço activo ào exercito o na vigencia desta lei ao cambio de 27 d; 
Dr. Innocencio Serzedello Corrêa .-Inteirada. Sala das sessões, 1s· de setembro de 1900. 

Do mesmo senhor, de igual data, remetten- J. A. Neiva. 
_do com emenda a proposição desta C~mara, 
autorizando o Governo a reunir sob uma só de.
nominação as diversas consignações da verba 
6a do art. 21 da lei n. 652~ de 23 de novem
bro de 1899. ,.;_A' Commissão de Orçamento. 

Foram· apresentadas na sessão de 18 do cor
rente, ao Orçamento dâMarinha, as seguintes 

Ao projecto n. 96. B; de 1900 

Inclua-se onde convier o seguinte: 
Art. Os medicas do corpo da armada 2°8 

tenentes terão as gratificações que compe
tirem aos p harmaceuticos los tenentes nas di
versas commissões em que se acharem. 

Sala das sessões, 18 de setembro de !900.
Raymundo de Miranda. 

Inclua-se onde convier o seguinte: 
Art. Fica o Governo autorizado a dar 

execução ao art. 9°, do decreto n. 3.197, de 
19 de janeiro de 1899, que reorganizou o 
corpo de engenheit·os navaes em relação a.9s 
sub-engenheiros nava.es de l"' classe que nao 
tenham completado o tempo cht lei. 

Sala das sessões, 18 de setembeo de. !900.
Raymtmdo de J.1ii1·antla. 

Parn. ser collocado onde convier: 
Art. O Governo dará instrucções aos com-

mandantes dos navios mixtos paro. que pro
cedam a estudos hydrograpllicos da costa da 
União, em continuação aos que foram come
çados pelo comrnandante Vital de Oliveira. 

§ 1. 0 Nesst~s commissões serão empregados 
de preferencia os officiaes de Iilal'inha que 
não tiverem o tempo de embarque exigido 
por lei }Jara. promoções. 

Sala das sessões, 18 ele setembro de 1900. 
-J. A • .Nciva. 

A' rubrica 14: 
Deduza-se elas tabellas mais 100:000$, redu

zida a verba total a 3.072:001$746. 
Sala das sessões, 18 de setembro de 1900. 

-J. A • .Nei~a. 

Onde convier: 
Art. Fica. o Governo autorizado a orga· 

nizar divisões de evoluções para instrucção 
do pessoal em ·geral nas mánobras e dift'eren
tes exercícios, segundo os preceitos da tactica 
moderna. · 

Sala elas sessõe~, 18 de setembro de 1900.
J.A. Neiva 

Em vista da mensagem do Governo seja. 
accrescentada à tabella n. 11 a quantia de 
3:600$, sendo 2:400$ de ordenado e 1:200$ 
de gratificação a que tem direito o secretario 
do extincto Arsenal de Marinha da Bahia, · 
Odorko Carneiro Ribeiro. 

Sala das sesões, 18 de setembro de 1900.-
J. A .. Neiva .-Castro Rebello. 

Accrescentd-se onde convier: 
As vagas das patl'omorias que se derem 

na vigencia desta lei serão providas nos ter
mos da lei n . 478, de 1897, e mais disposições 
legaes que vigorarem. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900.
J. A. Neiva. 

Ao art. depois das palavras~serão pre
feridos nos trabalhos-accrescente-se- e car
gos que vagarem nos Arsenaes de Marinha-o mais eomo está. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900.
J, A. Neiva. 

Accresceute·se ao n. 12: 
Nos termos da lei n. 478, de 1897, 1ettra H 

do n.lO do art. }0 • 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900.
J.A.Neiva. 

Accrescente-se onde convier: 
Continúa em vigor o diswositivo do art. 2° 

da lei n. 574, que fixa a força naval para o 
corrente exercício de 190 I. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900.
J.A.Neiva. 

Accrescente-se: 
O Governo fará matricular no. Collegio Mi

lit..'lr, como alumnos gratuitos, annual..; 
I , 
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·mente, os cinco aprendizes marinheiros que 
mais . se tenham distinguido na.s diversas 
Escolas da Republica, com preferencia para 

das de custo dos otnciaes das clas3es an~_exas 
ás dos otllciaes combatentes. 

ca matricula na Escola Naval, quando tenham 
·concluído o curso preparatoi'io. 

Saladas sessões, 18 de setembro de 1900.
Augusto Seve1'o.-Tavares de Lyra.-Barbosa 

No artigo relativo á collocação de um pha· 
rol entre o rio Gurupy e Salinas, em vez de 
-um dos pharóes existentes em deposito
diga-s~: o pharol de Salinas que se acha de-
positado no Arsenal do Pará . · 

Lima.-Jose Bàiteux. · 

A' rubrica 16: 

Sala das sessões,-18 de setembro de 1900.
Galdino Lo1·eto, · 

. Accrescênte-se: -e de 40:000$ para monta
gem do pharol da Ponta da Raposa, no Estado 
do Espírito Santo. 

A' rubrica 17: 
Deduza-se ~ importancia correspondente á 

•Escola. de Machinistas do Pará e ao curso de 
.nautica do mesmo Estado. 

Accrescente-se, onde conTier, · o seguinte: · 
Fica o Poder Executivo autorizado a modi· 

ficar o regulamento da Contadoria da Mari
nha no sentido de, pondo-o de accordo com a . 
da Contabilidade Geral do Thesouro Nacional, 
dar·lhe as mesmas vantagens que tem ou 
venha ter a Contadoria da Guerra. · 

.A' rUbrica 26: 
· .Accrescente-se: ficando equiparadas as aju· 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900.
Paula Ramos .-Augusto Severo. 

«Substitua-se a divisão da dcspeza pela da nota seguinte, em que ha uma reclucção de 
1-8_: 457$000. 

§ l . o Secretaria de Estado: 
:PessoaL .. · ............•.•.•.................. 
l\.fateri<.ü.: ................................. . 
Impressões do relatorio e act(ls offi.ciaes, in-

clusive encadernações .................. . 
Papel, pennas, tinta, e mais o1Jjectos do ex-

pediente .............................. . 
.Asseio da casa. ........•........•....••....•• 
Pi\.ra consumo de a,gua ••••••••••.••••.•••••• 

§ 2.° Conselho Nn:val: 
-Pessoal ..........•.... . : . ................... . 
1\1aterial ........... · ............ . ...........• 

§ 3. o Quartel Gonm•a.l: 
.Pessoal ...............................•..... 
~laterial. .....•.........•............... . ..• 

§ 4. o Supremo Tl'ibunal 1viilibr : 

12:000$000 

4:000$000 
500~000 
3ôo.;ooo 

.Pessoal..................................... • •.••..•.• 
§ 5. o Contadoria : 

.-Péssoal •...•..•.•..• ·, .••••• : ....•••.••...••• ' ••.••••••• 
-~'l<iterial. ••..•.......•..•.......... ~... . . . . • • •..•••••• 

§ G. ~ Commissariado Geral : 
,Pessoal .......•.....•..••.......•...•.•...•• 
1\1aterial. ...........•...•.•..........•.....• 

§ 7. o AUditoria da Marinha : 
:.P.essoal .........•....•.....................• 
1-Iatcrlàl ..•...•.•.. ·; • · .• : • .. ........•........• 

§ 8.° Corpo da Armada: 
.JPessoal ......... ............ , ....•...•.. , ••. , •• . ........ . 

139:475$000 
• ........ ~ .. · . 

16:860$000 

43:000$000 
:3 : ouosouu 

78:ôll$0ÓO 
ll : 620$000 

238:000Si000 
9:5oo$ooo 

40:3605000 
3:400$000 

15:400$000 
- 400$000 

1.56:335$000 

4G : D')0$1JOO 

on: .2318000 

26:040$000 

247:500$000 

43:760$000 

15:800$000 

2.782:080$ÓOO 
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§ 9. o Corpo de Marinheit·os Naciona.cs : 
Pcssq_n:l ... · ....•.......•....•••.•...•.. · ....... . 
:\ia ter utl. ...................•.. , .. _ • , • ~ ••• , , , 

§ lO. Corpo de Infantariu. de Marinha: 
Pe::;sbal.. · ............ _ ....................• 
:\1a.tcl'~a,l ... :. ...... ; •..... ..• ~ .....•...••.•••• 

§ ll . Arsenaes : 

Possotü- incln:iive 20:000$ ))artL a~tcnder a 
saJario dos alnmnos do curso de machinistas 
da C:tpit.al FederaL ........ _,_ ........... .. 

:Matel'bJ- indusi~~e 25-:200$ paea attondcr ao 
consumo <Le machinas pam o u.rscnal desta 
Capital e dtL ilha. d;:~s Cobras c Enxa.(la,s .....• 

§ 12. Capitanias de Portos: 

Pessoa.! .............. · ..••...••...••.......•• 
?vl<_Ltdl4 ial . .................................... . 

§ 13. Ba:L,;;:Lmcnto: 
!\Ittterittl . ............................. " •....• 

§ 14. Força. Nasal: 
Pês'3oaJ_ ... _ .... _ .........................•• 
:un.toria1- inclusive 19:8008 para o consumo 

de agmt aos navios ae guern~ éLncorados no 
porto do Rio de Jancil'o ................... . 

§ 15. Hospit;:tes: 
Pe:;soa.l_ ....... ... .........•... . ............• 
ivlaterittl. .................................. . 

§ lô. Rnp:Lrtiçã.o da Carta Mal"ltim~: 
Pessoal. ..•.... ; ............ . ..............• 
i\Ia.tcl'i<Ü ~ indusive !Ji2.~ pat·a o consamo de 

agna ua Dil'ec:toria, de Mcteol'ologia o 50:000.'? 
:par~ <L colloca.çü.o do pharol cntl'e o riG 
Gurupy e S<tlinas ......................... . 

§ 17. Escola. Naval e outl'os csttLbelccimcntos 
scicntificos : . 
Pesso:Ll ........................ : ............ . 
Matel'ial-inclusive 30:!::=; pat'iL o ~ :)nsumo de 

agu<t p::tt'<L a BibliotllcctL de -~Iat'illhêL .....•. 

§ 18 Reformados : 
Pos~oa.l ....................•................ 

§ 19 Compa,nltia. de Invalidos : 
Pesso;ü ............... : . .................. . 
:\IatcriaL ................................. . 

§ 20. Arm:uncnto c cquipamcnt•J : 
.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . ... .. . 

Camara. V. V 

•• • - ·~ ••••• 111 711 : 800$000 
689:400$000 

182:1638200 
97:900$000 

••.••••••• 3.631:434$650 

I I I f I 1 · 1 I I. • 91:900$000 

32.'3: 620:5000 
41 :05D$OOO 

•··•···•·• ········-···· 

. ........ . 

3.150:0018797 

41:800$000 

11-m: 915:;ooo 
145 : 310$000 

409:352$000 

320:500$000 

34: 050.)000 

!J 1 : ooo;;ooo 
1 :ooo.sooo 

• f ••••••• t •• 

369 

l . 40 1 : 200.~000 

280:063$200 

3. i23: 334:)650 . 

364:679$000 

50:000$000 

3.191:801$796 

12.419:424$646 

335:225$000 

631:504$000 

335 : 460,)0:)0 

ü8ü:3548l08 

9 Z: O::J0:$000 

70: 000;~000 
47 
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§ 21. Utmições de bocca : 
Pessoal ................•....•...•.•....•••..• · 
Etapas .· ................•...... , .•.••.....•.• 
Rações_:_inclusive a di:fferença entre o valor da 

........... . .. . ...... 2.409:109$500 

ra.ção e o termo médio das dietas ..•.. __ ..... . .......... 3.320:443$500 5.729:553$000 
-------

§ 22. i\funições Navaes : : 
!!.f a te1;ial ........•.•.............••....... .- ._ ..•. ......... . ............. 800:000$000 

§ 23. }Iateriaes de constrncção naval : 
Material. ....•....•.......... · .. ~ ............ . . "' ......... . .. . • ........ 750:000$000 

§ 24. Obras : 
l\la teria L ..........•.....•.... , .•.....•...••.. .......... . ...••....•• 180:000$000 

§ 25. Combustível : 
Material. .. : . .. . · ............. : ... .........•.. .. , ·, ...... . ........... 641 :000$000 

§ 26. Fr-etes : 
Pessoal ....... : ............ · ... . .........•........ 
·Material. .................................. . 

. ......... 200:000$000 .......... 50:000$000 250:000$000 

§ 27. Eventuaes : 
Pessoal ............. .....•.•.....•.•.•.•.. .••... 
Materia.l ........................... , ........• 

150:000$000 
50:000$000 200:000$000 

23.140:520$754 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900.-Augusto Severo. 

o Sr. Presidente-Não havendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã a 
seguinte ordem do diu.: 

1a parte até 2 1/2 horas, ou antes: 
Votação do projecto n. 106, de 1900, auto

rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria da. Justiça e Negocios Interiores o cre
dito de 80:000$, supplemeutar á verba n. 14, 
do art. 2° da lei n. 652, de 23 de novembro 
de 1899 - Diligencias Policiaes ( 3a dis-
cussão); . 

Votação do projecto n. 115, de 1900, auto
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria das Relações Exteriores o credito de 
80:000$, em moeda corrente, supplementar 
ao art. 70, n. 7, da lei n. 652, de 23 de 

. novembro de 1899 (2a discussão); 
, Votação do projecto n. 126, de 1900; auto
rizando o Poder Executivo a conceder um 
anno de licença com ordenado ao cbimico 
de 2a classe do Laboratorio Nacional de 
Analyses, Claudino Falcão Dias, para tratar 
de sua saude onde julgar conveniente (dis
cussão unica); 

Continuação da 3a discussão do projecto 
n. 102 B, de 1900, com parecer sobre a 
emenda o trerecida para 3a discussão do pro
jecto n. 102, deste. anno, que fixa a despeza 
do Ministerio das Relações Exteriores ; 

Continuação da 3a. discussão do projecto 
n. 70 B, de 1900, com parecer sobre emendas 

apresentadas para 3·' discussão do projecto 
n. 70, de:;te anno, que orça a Receita Geral 
da Republica para o exercício de 1901 ; 

Continuação da 2a discussão do projecto 
n. 87, de I 1}()0, mandando observar varias 
disposições para fiel execução da lei do ca
samento civil ; 

Continuação da 2a discussão do projecto 
n. 85, de 1900, regulando o sorteio mi
litar; 

Continuação da 2o. díscussão do projecto 
n. 178, de 1898, do Senado, com o parecer 
n. 204, de 1899, regulando o estado de 
sitio. 

2a parte ás 2 1/2, ou antes. 
2n discussão do projecto n. 107 A, de 1900, 

com parecer sobre emendas apresentadas para 
2a discussão do projecto n. 107 deste anno, 
que fixa a despeza do Ministerio da Guerra 
para o exerci cio de 190 I ; 

In discussão do projecto n. 149 A, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a despender 
até lO. 000:000$ :para soccorrer ã.s populações 
do norte, thtgelladas pela secca, e dà outras 
providencias ; 

1" discussão do projecto n. 171 A, de 1896, 
autorizando o Poder Executivo a paga,r a 
Estevão Cunha a importancia das terras de 
sua propriedade, em que foram localizados na 
ex-colonia Brusque, por ordem do Governo do 
Imperio, diversos immigrantes, de accordo 
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com o arbitramento feito pela Secretaria da 2a discussão do projecto n. 108, de 1900, 
Industria e Viação e constante dos documentos mandando computar, para a reforma dOs offi
a.lli existent,es-; ciaes do exercito, o tempo que houverem pas-

za. discussão do projecto n. 129, de 1900, sado no extincto Deposito de Aprendizes Ar- · 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao tilheiros, umu. vez ~ue tenham sido transferi- -
Ministerio da Guerra o credito de 1 :400$ para dos daquelle estabelecimento para a Escola 

'"' occorrer ao pagamento do baéharel Maximino Militar, c9mo premio pelo aproveitamento 
de Araujo Maciel, professor em disponibili- obtido no respectivo curso ; 
dade do Collegio Militar; 3a. discussão do projecto n. 1 4, de 1900, . 

2a discussão do projecto n. II9, de 1900, autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Ministerio da Guerra o credito extraordina .. 
Ministerio da Fazenda o credito especial de rio de 5:419$720, para pagar ao 1° tenente da. 
4:978$064, para pagamento da gratificação armada, Nelson de Vasconcellos e Almeida, os 
ao encarregado da _guarda e conservação da vencimentos que lhe competem como profes
fazenda dos Dous Rios, José Joaquim Ray- sor do Collegio Militar; 
mundó Sobrinho; ga. discussão .do projecto n. 97, de 1900, 

p discussão do projecto n. 103 A, de 1900, autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
equiparando, para 0 e.tl'eito da percepção do Ministerio da Fazenda o credito especial de 
montepio militar,o paedecrepito ou invalido, 77:247$080, para occorrer ao pagamento das 
que não tiver outro amparo, á mãe, viu va contas do material fornecido á Casa da Moeda 
ou solteira, de official fallecido ; em janeiro de 1898 pela «The Brazilian Con-

3 d' - d · 46 B d tracts Corporation »; _ 
a lScussao 0 . proJecto 11 • • e 1899• 33 discussão do projecto n. 105, de 1900, 

que exige que as sentenças finaes da compe- autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
tencia do Supremo Tl'ibunal Federal, 6 quan- Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o 
do este julgue collectivamente, na fórma da 
Constituição e das leis em vigor, sejam pro- credito especial de 825$676, para pagamento 
feridas com a presença de 10, pelo menos, dos vencimentos que competem ao escrevente 
dos juizes desimpedidos daquelle tribunal, e juramentado do Juizo Federal, Antonio Ro-
dá outras providencias ; drigues Gonçalves de Macedo; 

Discussão unica da indicação n. 30 A, de s~ discussão do projecto n. 54 B, de 
1900~ estabelecendo as regras a. seguir-se 1900, que autoriza o Poder Executivo a 
no exame, discussão e votação do projecto de abrir ao Ministerio da lndustria, Viação e 
C d 

· · · d 1 1 Obras Publicas o credito supplementar· da 
o igo C1vll, orgamza o pe o Dr. Covis Be· 2_912:675$525 á verba 17a., do art. 21, de. 

vilaqua, a convite do Governo, com os pare- lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, 
ceres da Commissão de Constituição, Legis- para occorrer ao pagamento das ta.xas de 
lação e Justiça e emenda. da Commissão de esgoto da Capital B'ederal no corrente~exer-
Policia ; c·c1·0 1 ; 

3a. discussão do projecto n. 37·B, de 1900, ga discussão do projecto n. 63 B, de 1900, 
reda.cção do additivo destacado, em virtude redacção para 3a. discussão do projecto n. 63, 
do art. 132 do Regulamento Interno, na 2a deste anuo, que crea mais um batalhão de 
discussão do projecto n. 184, de 1898, do infantaria, com quatro companhias, na Bri~ 
Senado, que reorganiza o quadro dos ofliciaes · gada Policial da Capital Fecleral ; 
da armada ; 3a discussão do projecto n. 74, de 1900, 

3a discussão do projecto n. 91 A, de 1900 approvando o regulamento para a Direcção 
(substitutivo ao projecto n. 1,. de 1898), re- Geral de Contabilidade da Guerra, com as 
conhecendo o:fllcialmente a actual Academia modificações feitas pelo Thesouro Federal, 
Brazileira de Lettras, fundada na Capital da confeccionado pelo Ministerio da Guerra, em 
Republica, para a cultura e desenvolvimento v1rtude do art. 20, lettra E, da lei n. 560, 
da litteratura nacional, e dando outras pro- de 31 de dezembro de 1898, e enviado com a. 
videncias, com substitutivos das Commissões mensagem de 2 de setembro de 1899 ; 
·de Instrucção e de Sa.ude Publica., de 1898, e Discussão unica do projecto n. 37 E, de 
de Orçamento, deste anno ; 1900, redacção do additívo destacado na 3a. 

2" discussão do projecto n. 49, de 1899, es- discussão do projecto n. 37 A, de 19~0 
tabelecendo regras para a inscripção de todos ( n. 184, de 1898, do Senado) , reorgam~ 
os brazileiros que exercerem a profissão ma- zando o quadro do Corpo de Saude da Ar~ 
ritima e organiza o sorteio de pessoal desti- mada ; 
nado ao serviço da armada ( cqm o substitu- Discussão unica do projecto n. 37 F, de 
tivo da Commissão de Marinha e Guerra, sob 1900, redacção do additivo destacado na ·3a. 
n. 8, de 1900, instituindo a inscripção mari- discussão do projecto n. 37 A, de 1900 
tima obrigatoria para todos os brazileiros ( n. 184, de 1898, do Senado ) , reorgani-
·natos ou natura.lizados ) ; zando o quadro dos machinista.s navaes i 
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za discusEão do projecto n. 77 A, de 1900, pagar a Ca.rlos Galdino Leal e outros, auxi. 
-declarando abolidas as transferencias para o liares e serventes, nos trabalhos de exames 
Estado Maior do Exercito dos tenentes e preparatorios no Exte:rnato do Gymnasio Na.
primeiros tenentes das tres armas comba- cional, a quantia, a quê tiverem llireito pelos 
·tentes, com substitutivo da Commissão de serviços prestados durante os mezes de ja-
Marinlla e Guerra ; neiro, fevereiro e março do corrente anuo; 

3"- discussão· do projecto n. 49, de 1900 1 a discussão do projecto n. 75 A, de 1900, 
( n. 183 A, de 1899), mrmdando conferir aos declarando que, na liquidação do tempo de 
offi.ciaes alumnos da Escola, -:Militar do Brazil, serviço para a conces~ão do meio-soldo, não 
que concluírem o curso de engenharia pelo será descontado aquelle que for passado no 

. actua1 regulamento, os mesmos titulos scien- gozo de licença para tratamento de sa.ude ; 
tificos passados aos que o fizeram pelo· regu- Ja discu8são do projecto n. 42 A, de 1900, 
lamento de 1874, com parecer das Commissões mantendo a instituição do _jnry com a com pe
de Marinha e Guerra, de 1899, e de Instru- tencitil que ora lhe cabe para o julgamento 
cção e Suude Publica, deste anno; · dos crimes sujeitos ájurisdicção federal e ~ 

Discussão unica do projecto n. 124, de justiça local do Districto Federal, e modi-
1900, emenda do Senado ao projecto n. 27 F, ficando a composição e o funccionamento do 
de 1899, que autoriza o Govel'no a reinte- mesmo tribunal ; 
grar no serviçoactivo da Armada, com a pa- ta discussão do projecto n. 58 A, de 1900, 
tente de vice-almirante, sem prejuízo do determinando que o cumprimento dos con
respectivo quadro, o vice-almirante•·refor- tracto.:; civis e commerciaes será exigível no 
mado Arthur de Jaceguay; primeiro dia util seguinte, si o em que se 

Discussão unica de projecto n. 11 A, de vencer o contracto for feriado ; 
1900, emenda do Senado ao pl'ojecto n. 11, Discussão unica do projecto n. 129, d.e 
deste anno (130, de 1899), que autoriza o 1897, autorizando 0 Governo a aro:wntar 0 
Poder Execntivo a abt·ir ao Ministerio da machinista de }a classe dit Estrada. de Ferro 
Guerra o credito extraordinario da somma Central do Brazil, ;Jose Rodrigues de Oliveira. 
necessaria para pagar ao capitão de feagata d 
AHredo Augusto de Lima Bu.rros e outros os Braga, com voto em separo o ; 
vencimentos integraes que deixaram de re- Discussão unica do parecer n. 110, de 
eeber no poriodo comprehendido entre a 1900, indeterindo o requerimento em que o 
data de suas demissões e as de suas reinte- alferes do 28° bo.talhão de infanta1•ia. João Tei-

xeira !l'lattos da Costa pede ser promovido 
grações, e <i á outl•as pr·ovidencias; por actos de bravura praticados na campanha 

Discussão unica do projecto n. 145, de 1900, de Canudos ; 
autorizando o i:>I'esidente da Repnblica a con- Discussão uniêa do projecto n. 86, de 
ceder ao Dr. Rodrigo B1•etas de Andrade, pro- t · d d ~-
curador seccional cta Repnblica no Estado de 1900, au or1zan o o Po er Execuutvo a con,-

ceder seis mezes de licenca., com ordenado, 
?llinas Geraes, um anno de licença, com ordEt- ao bacharel Manoel Eugenio Poreir;~ Maia, 
naclo, pa.1•a tN tar de sua ~:aude onue lhe amanuense da Bibliotheca. Nacional, para 
convier; 

Discussão unica do pro,jecto n. 122, de 1900, tr·atar de sua suude onde lhe convier; 
autorizando o Poder Executivo a conceder 30 Discussão unica do projecto n. 162, de
Dl'. Agostinho José de Souza Lima, Jen te da 1899, concedenuo á vi uva do jurisconsulto e 
"Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, um ex-Senador ,Joaquim Felicio dos Santos a 
anuo de licença, com or·denado, para tratar pensão mensal de 500$000 ; 
de sua. saude fóra do pa.iz ; Discussão unica do projecto n. 68 A, de 

2a discussão do projecto n. 109, de 1900, 1900, autorizando o Poder Executivo a pro
t.lispondo que o cargo de director do Pombal rogar ·por mais UIÍl anno. sem vencimento
Militar seja provido por official subalterno ou algum. a licença. concedida ao engenheir0 
enpitão effectivo de qualquer corpo ou arma civil Agliberto x~wier, preparador de cbimic::t 
tio eJ;;1-I'Cito, com parecer da Commissão de orga.nica da Escola, Polytechnica desta Ca
Ma;rinha e Guerra, deste anno; pital, para tratar de sua saude omle lhe-

2" discussão do pro.jecto n. 156, de 1899, convier; 
concedendo a Lourenço da Silva e Oliveira., Discussão unica do pr~jecto n. 95, de 1900, 

··ou a empreza que org;1nizar, o direito de regulando a antiguidade da promoção ao te~ 
construir, em uma das i)bas do littoral desta nente-col'onel João Leoca,lio Pereira de Mello 
cidade, um trapiche destinado a receber, du- .a esse posto; 
r.1=-.nte 30 nnnos, intlammaveis, explosivos e Discuseão unica do projecto n. 203 E, de 
cot·rosivos, nos termos da. -proposta. que apre- 1899, additivo destacado na 3" discussão d() 
sentou; · projecto n. 203, de 1899 (Ol'Çamento da des~ 

2a discussão do projecto n. 146, de 1900, peza do Ministerio da Marinha para 1900), 
autor•izando o Poder Executivo a mandar fixando em 7:200$ os vencimentos do att-, 
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:t.ilial' à.o auditor, de accordo com o art. 17 
•lo Regulamento Processual Criminal Mi
litar. 

-Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi
nutos da tàrde. 

l 09" SESSÃO EM 19 DE SE1'EMBRO DE 1900 

Presidencia dos Srs. Vaz de Mello ( Pre
sidente), A.ngelo Neto (2° Secretario), Vaz 
de Mello (Presidente), Angelo Neto (2° Se
t.;retario), Jose Boiteux (3° 8ecYeta-rio) e Vaz 
de Mello (Presidente). 

Ao meio dia. procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo 
Neto, José Boiteux. liastão da Cunha, Castro 
Rebello, Gabriel Salgado, José Euzebio, Cunha 
Martins, João Gayoso, .Joaquim Pires, Fran
cisco Sá, Frederico Borges, Sergio Saboya, 
Gonçalo Souto, Tavares de Lyra, Lima Filho, 
Ermirio Coutinho, Gomes de Mattos, Her
·culano Bandeira, Pereira de Lyra, Cornelio 
da Fonseca, Juvencio de Aguiar, Elpidio Fi
gueiredo, Epa.minonda.s Gracindo, Araujo 

José Duarte, Sylvio Romel'O, Tosta, Francisco 
Sodré~ Vergne de Abreu, Alves Barbosa, To
Jentino, Julio Santos, João Luiz, Monteir•o de 
Barros, lldefonso Alvim, Penido Filho, Fran
cisco Salles, Leonel Filho, Necesio Tavares~ 
Antonio Zach:trias, I-Ienriq ue Sa.Jles, Landul
pho de Magalhães, Matta Macltado, Silveira 
Drummond, Arthur Torres, Manoel Fulgen
cio, Lindolpho · Caetano, Míründa Azevedo, -
Alt'redo Pujol, Malta Junior, Domingucs de 
Castro, Oliveira Braga, Adolpho Gordo, Pau..; 
lmo Carl:os, Hermenegildo de Mol'aes, Ovidio 
Abrantes, Xavier do Valle, João CanJido, 
Ri vada via Corrêa, Pinto da Rocha e Cassiano 
do Nascimento. 

· E sem causa, os Srs. Teixeira Brandão, 
M"rcolino Moura, Celso dos Reis, Nelson de 
Vasconcellos, Oscar Godoy, Raul Barroso, 

.Deocleciano de Souza, Martinbo Campos, Al
v,~s de Brito, José Banifacio, Lamounier Go
dofredo, Firmiano Pinto, Costa Junior, Flo
rianu de Moraes, Eduardo da. Fonseca, Cinci
nato Braga, Arthur Diederichsen e Campos 
Cartier. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e posta em discussão a acta. 

Góes, Raymundo de Miranda, .Toviniano de o Sr. Germano :11:->-s!Slochel• 
Carvalho. Fausto Card0so, Seabra, Milton, -Sr. Presidente, já se vão tnr ·: 1 do um v~t·
_Manoel Caetano, Eugenio Tourin1Jo, Paula dadeiro estribilho as constantes recla.maçoes 
Guimarães, Adalberto Guimarães, Augusto contra 0 pessimo serviço da publicação dos 
de Freitas, Pnranhos Montenegro, Dionysio debates desta casa. Eu venl10 reclamar contra 
Cerqueira, Pinheiro Junior, Irineu ~achado, os erros de que vem inçado o meu d!scnrso 
Nilo Peçanha, Silva Cast~·o, Custodio Coelho, pu bli.cado no pi1trio rlp Conrp·e.~so de ho,!e, Por 
Pereira Lima, Aureliano dos Santos, Martins tal forma ScLlllU cheto de et•r·os o:;se dtscurso 
Teixeira, Estcvam Lobo, Theophilo Ottoni, que 0 seu pensamento fica completa.m~nte a~· 
Viriato Mascarenhas, Esperidião,. Bueno de ter·ado. Venho pedir a sua rllprud~tcc:uo, soh
Paiva., Alfredo Pinto, Carneiro de Rezende, citando ao mesmo tempo a n.ttençao d&. Mesa 
Adnlberto Ferraz, Eduardo Pimentel, Ole- para este facto, pedindo que o tome em con
gario Maciel, Rodolpho Paixão, Lamartine, sideração, fazendo sentir ú. dil'ecção do Dia~io 
Padua Rezende, Gustavo Godoy, Dino Offlc~c1 l a necessidade de entregar o serVIÇO 
Bueno, Valois de Castro, Bueno de Andrada, de revisão do Díario do Cong1·esso a pessoal 
Elias Fausto, Cajado, Alfredo Elias, Xavier apto e não a analphabetos. que parece ql!e
de Almeida, Lindolpho Serra, Carlos Cavai- nunca foram dotados da mais pequena noçao 
canti, Paula Ramo·s, Francisco Tolentino, de senso commum, revelando a m8.iS comple· 
Marçal E:scobar, Angelo Pinheiro, Germano ta ignorancia da língua portugueza e dp sen
Hasslocher, Aureliano Barbosa, Vespasiano tido que possam formar as phrases. 
de Albuquerque e Alfredo Varella. E' um vicio que existe t~a. long?s .annos n~-

Deixam de comparecer com causa partici- quella repartição, onde suo adnuttrdos maiS 
dada os Srs. Urbano Santos, Julio '.le Mello, por favoritisn10, individuas f<lltos. de outros 
Carlos de Novaes, Agapito dos _Sant.os, Ç}arlos meios de vida, e que percebem nlh recur~os 
Marcellino, Albuquerque SereJo, Sa Peixoto, indevidamente, porque não conhec:em a Im
Augusto Montenegro. Arthur .f:emos, Ped!o gua portugueza, não sabem ler, nao sabem 
Chermont, Antonio Bastos, Ind10 do Brazll, escrever, nem teem senso commum. 

d · F d ch · t· c G Todos os dias, v. Ex. ha de notar que se Ro rigues ernan es, ris mo ruz, ue· P.azem reclamaço-es identicas. Eu pr. otesto delha Mourão, Thomaz Accioly, Eloy de Sou- l' 

za, Soares Neiva, Trindade, Camillo de H_ol· contra isto,;;,porque e verdadeiramente vergo· 
!anda, Silva Mariz, Celso de Souza, Moreira nhoso o que observamos no traba1ho da PU· 
Alves, Estacio Coimbra, Pedro Pernambuco, blicação dos debates. 
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Peço, pois, que se mande reproduzir o meu cção de que me acho possuído de que o Go~ 
discurso, e que a Mesa, neste sentido, -tome verno do Brazil cumpriu o seu dever e oestá 
qualquer medida. cumprindo. 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa, na medida das Os SRS. DINO BUENO E NILO PÉÇANiiA -
suas attribuições, providenciara a respeito da'- Apoiado. 
reclamação do nobre Deputado. 

Em seguida, é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

ORDEM DO DIA 

O S1•. Presiden:t.e-Não havendo_ 
numero legal para se proceder ás votações 
das matarias constantes da ordem do dia, 
passa-se á mi\teria em discuilsão. 

PRL\IElRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 3n dis
eussão do proj ecto n. I 02 B, ele 1900, com 
parecer sobre . a emenda o:fferecida para 3" 
discussão do projecto n. l 02, deste anno, que 
:fixa a despeza, do Ministerio das Relações 
Exteriores. 

O Sr. President;e-Tem a palavra 
· o Sr. Dionysio Cerqueira. 

O §r. Dion.ysio Cel'·queira -
Sr. Presidente, ao vir assumir o men posto 
de boDr<o na tribuna desta Camara, tribuna 
que e hoje um verdadeiro posto de honra 
])ara mim, porque o meu nome está, devo 
dizel-o com a maxima fr·anqueza, ligado a 
esta questão do Acre,- questão que não 
existe, porque ella só })ó:le existir entre os 
governos e para elles ella não existe; esta 
questão qne só é questãó lá fóra; -eu devo 
cumprir um dever muito grato a meu co
raÇão, qual o de render a merecida home
nagem ao entinente Deputado pelo Pará que 
occupou hontem a tribuna com o brilhan
tismo com que costuma fazel-o. 

S. Ex. disse no seu discurso que era pre· 
ciso acabar com est~,guestão do Acre e con
fiar no Governo da Republica, que sabe de
fender os seus interesses e a honra de sua 
pe.tria. 

Eu lamento, Sr. Presidente, que o nobre 
Deputado pelo Pará, meu distincto amigo, 
não tivesse, depois que leu o luminosissimo 
~·elaJorio lio illustre republicano que dirige 
a pasta das Relações Exteriores, mudado de 
opinião ... mas S. Ex. quiz mostrar-se cabe
rente. 

Presumo, não obstante a minha insufficien
cia (não apoiados geraes), pela grandeza, pela 
justiça da causa que venho aqui defender, 

. que hei de retirar-me desta tribuna-creio 
que não é pretenção das mais exageradas

,. levando ao espirito · esclarecido e culto do 
~·meu distinctissimo collega a mesma convi-

O SR. DIONYSIO CERQUE IRA - Lamento, 
Sr. Presidente_, que esta questão •.. (E' pre~ 
ciso que se note : faço inteira justiçã á no~ 
breza de sentimento, ao patriotismo do meu 
nobre collega Deputado pelo Pará. S. Ex:. 
foi movido a escrever o seu notavel livro, 
que tanta influencia exerceu nesta questão, 
por um sentimento muito. louvavel, pela sua 
responsabilidade de Representante da Nação, 
de Deputado por um dos Estados da Amazo
nia directamente interessados nessa questão. 
Faço justiça aos elevados intuitos do meu 
distincto amigo). 

Mas, lamento que esta questão, que na.sceu 
nas praças commerciaes de Belém e de Ma
nács, de lá subiu ao p:1lacio do Governo do 
Amazonas edahi propagou-seaosseringaes do 
Acre, fosse agitada na imprensa diaria até 
que vieram morrer as suas ondas na outra 
Casa do Congresso, pela voz de dous illustres 
Senadores. S. Ex. o nobre Deputado pelo 
Pará fez muito bem em levantar esta ques
tã.o e trazel-a. para aqui, apezar de estar con
vencido, como eu, de que aqui rião é logar 
proprio para discutir essas questões diploma· 
:icas •.. 

VozEs- Muito bem. 
0 SR.. DIDNYSIO CERQUEIRA- ••• de que as 

questões diploma.ticas exigem unH região 
mais calma e serena do que esta, onde do
mine a razão e não o sentimento, onde as 
paixões não se agitem, onde ellas não se des
encadeiem e se transformem em procellas 
temerosas que ameaçam envolver em densas 
trevas as puras claridades da luz, sempre 
benefica, da. justiça. 

Essas questões só podem ser discutidas per· 
ante a Nação, isto é, perante os seus represen~ 
tantes legitimas e directos, perante esta Casa 
do Congresso, em sessão secreta. (Apoiados 
geraes.) 

Pretendia, Sr. Presidente, requerer uma 
sessão secreta; mas desisti, porque estaques
tão foi discutida ~ luz publica, cm·am populo, 
da tribuna. do Senado. Era preciso que ella. 
fosse tambem discutida aqui, no seio da re
presentação nacional; que aqui ella recebesse 
o seu golpe de morte e fosse varrida para 
sempre deste recinto, onde jámais deveria 
ter penetrado; 1)0rque, Sr. Presidente, essas 
questões só servem para embaraçar a marcha 
da Republica, que precisa seguir desassom~ 
brada no seu caminho, sem ter que .se in
commodar com taes estrepes. 
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Sr. Presidente, tenho a pretenção, não ba-' Diz-se por ahi que o pé do soldado estran
seiada no meu valor, que é nullo ••. (Não geiro piza o solo da minhanatria.! 
apoiados geraes.) Diz-se que o Governo da- Re publica vê, de 

o sn.. NILO PEÇANHA _Tem muito e no -~raços cruzados! e
1 
tranquillo, esse attentado 

no assumpto V. Ex. é competentissimo. a n?ssa sobera~Ia · . . 
. . D1z-se que nos somos Indtfferentes, que o 

O SR., DIONYSIO CER.QUEIRA.- ••.. muito Governo da Republica é indifferente e não 
obrigado •.•• mas no valor deste assumpto, quer ver o qu~ se pass:1 nas regiões ricas e 
que é por demais importante, porque elle doentias do Acre, on!le os nossos compatriotas 
envol've altos interesses nacionaes e da maior não teem mais garantias ! 
monta; eu tenho a pretençü.o de demonstrar Não, Sr. Presidente, isto não é. verdade; 
que o Governo do Brazil, de 40 annos a esta isto é uma monstruosidade, umn. monstruosa 
parte, jámais se desviou uma linha do cami-· injuria, um monstro de faisidade. 
nho que lhe é traçado pela honra, pelo- amor E eu, que pro~uro no rico vocabula.rio da 
da patria e pela justiça. (Pausa.) . minha lingua uma pa,li1vra para exprimir 

Esta questão do-Acre, Sr. Presidente, (esta esta calumnia, não acho sinão menstruo
questão, não; porque questão não existe) sidadc, monstruosa e monstro! 
mas este caso do Acre, é um caso liquidado, Então o soldado t~strangeiro piza. o terri
com.o vou demonstrar. (Pausa.) Mas, antes torio da minha patria, arma alli a sua 
de fazeJ.-o, devo decla,rar que venho cumprir barraca, ensarilha tranquillo as suas armas, 
aqui um dever que me é imposto pela minha marcha pelo territorio do Brazil e combate 
lealdade, pela minha solidariedade política e os nossos compatriot~ts, e o Governo se mau
pelo amor que tenho a essa reputação ele tem quedo e mudo, não reage, não manda 
honestidade, de sinceridade e rle honra que, expulsar ess;:L gente que ousa invadir o nosso 
a custa de tantos sacrificios, tem adquirido territorio e insultar a nossa soberania~! 
esse Bra.zil, onde tive a honra de nascer. Não ! O Govemo estú tranquillo, porque 
(Muito bem.) · sabe que se especula com a meotir·a; o Go-

Eu veuho, Sr. Presidente, defender o Go- verno, si rosse verdaile, jamais faria isso, e, 
verno do Brazil. Ouçam bem -é o Governo si o fizesse, ai delle! o povo já se teria levan
do Brazil. Sim! eu não venho s(nnonte de- tndo, em ondas tempestuosas e o teria aro
tender o Govemo actuaL, que bem merece da gado, porque·o povo tem o instincto da con
Nação pelos grandes serviços, pelos grn ndes sr3rvação de sua. honra. (Mttito bem.) 
sacrificios que está fazendo por ella; en ve- Tudo quanto se diz por ahi é uma mcn-
nho defender tam!Jem o Governo do qual en tira, e eu o hei de demonstrar. 
tive a houm dt~ lazer parte, O que COll· Mas, para proval-o, preciso ue toda a 
stitue um dos meus maiores Litulos <·,a g!or·itt attençii.o elos meus illusti•es collegns, porque 
(mn dos maiores, não, porque en não tenho o assumpto é por demais interes::;ante e exige 
outros ; eu só tenho este, e é muito)·; eu calma. 
-venho tanrllem defender o Governo do re- Não tenho a pretenção de vil· fazer um 
gimen passn.rto ; em venho tambcm defender discurso, não só pot•q ue não me com prazo 
os estadistas do imperio, que de 1860 até destas lutas da, tribuna,, como tamhem por~ 
1889 souller am manter o prestigio do meu que me falt<Lm qualidades pêtra ella. (Não 
paiz com muita gloria. apoiados.) 

0- SR. BUENO DE ANDRADA- E no meio 0 SR.. FAUSTO CARDOSO- Está mostrando O 
de grandes sacrificios. contrario. 

O Sn.. DroNYsro CER.QUEIR.A. - E no meio O Sn.. DnNYsro CERQUEIR.A .- Muito obi'i· 
das maiores ditHculdades. (Apoiado.) gado. 

Eu venho defender o Governo dos estadis- Sendo, porém, o assumpto da maior impor-
tas do imperio; eu venho defender a me- tancia, visto como é a reputação do Brazil 
moria augusta, daquelle grande cidadão, que está em jogo e se pretende ferir, preciso 
cujos restos descançam em S. Vicente de não só da attenção, como tambem da benevo
Fóra: elle podia ser accmaclo de outl'aS faltas, lencia dos meus illustres collegas, e, con
mas nunca ele falta de patriotismo, porque tando com uma e outra, vou entrar na dis· 
era um grande patriota e se dedicava com cussão do afsumpto. 
amor e competencia aos assumptos da ordem Vou demonstrar que a fronteira do Brazil 
deste de que nos occupamos. com a Bolívia, entre os rios Madeira e Ja-

Senhores, eu não receio que digam que vary, é a linha geodesica que ligaa foz do 
estou fazendo apologia da monarchia(sussurro, Beni á naE'cente do Javary, e não uma linha 
signal de approllação), porque as minhas ·que não é Unha, mas um angulo formado de 
crenças republicanas não veem de hontem, duas linhas, ou uma linha que é constituída 
nasceram antes de despontar-me o bigode. por dons lados de um angulo, cujo vertice e 
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o ponto de intersecção do meridiano que ontrasquaesquer,curvas ou quebradas seriam 
passa pela cabeceira do Java.ry e pelo pa- de impossível locação si não tossem detern~i
r:lllelo que passa pela bocca do Beni, e cujos nados e designados claramente o::; pontos m
extremos são as cabeceir-as do Javary e a tet·medios onde ellas houvessem de mudar 
bocca do Bfln~. de direcção. -

Para mostrar a filiação hístorica do tra· No art. 7" lê-se ainda o seguinte: 
tado de l86i, cuja interpretação tardia e ex- « Desde a bocca do Jaurú pela :par·te occi-
travagante pretendem lazer alguns campa- dentnl proseguirá a fronteira em lil!lw 1·ecta 
triotas, que parecem desconhecer que só os ~üé a margem am!tra.l do rio Gnaporé defrc.n te 
governos podem interpretar os tratados pu- da boccn, do Sararé.- .• 
blicos que elles celebr-am ; para mostrar a Ainda a linha recta. 
origem da clausula elo tratado entre O Brazll Art. So, que e o que interessa ))l'opria-
e a Bolívia para delimitação das suas fron- mente á que~tão: 
teiras na parte relativa á linha entre o Ma-
deira e 0 Javary, preciso recorrer aos tra- << B<lixará pelo alveo destes dous rfos, já 
tados, ainda que obsoletos e nullos, do seculo unidos, ate a paragem sit\t••da em igu<ll 
passado, não que elles sirvam de documentos distancia do dito rio rlos Amazonas ou Ma-
. ·d· que po~s"m ser all"gado~ e111 t1111a rafion. e da boccn. do dito 1v1amo;oé, e desde JUri lCOS . ::, ""' " ' ;: · 
discussã0 diplomatica. aquella p;1rage111 continuará pot· uma linhn. 

Eu preciso recorret' aos tratados de 1750 e Leste-Oeste até encontrt~r com a. n:ar,~em · 
de 1777 para mostrar que, no de 1867, 0 Go· or·iental do Javary, que entra · no .Ama.
verno do Brazil teve em vista o texto da- zonas· · • » 
quelles dous importantes documentos. Notem os meus collegas, attenrlam bem 

Vejarr:os. A pr-imeira tentativa sér-ia que para, as duas clcutsulas-linhrt le:;te-oeste-, 
as Côrtes de Lisboa e Madrid fizeram para a linha r-ecta do ponto médio do !\!n.Jeira a.té 
delimitação das fronteiras de suas possessões a mnrg-em oriental do Javary. Not<1;n bem: 
na Amedca foi em 1150, pelo tratauo de Ma- - li;1lia recl.a, lc.~lc-oesle -, isLo i·', n;t direc-
drid de 13 de janeiro UeSse anno. ÇUO do pnra]Je]O e ?lUO"fJeilt elo JaiJal"!í, 

Nesse tratado foi estabelecido que cada uma. Porq ne os pleni potencinrios, 11 uc, ajnsta.· 
das duas altas partes contractantes ficaria ram este tmlu.do, n:io disseram <<a linha 
com aquillo qne lhe pertencia na. data da. recta .,, disseram linha ldEt~-oesto? Porque 
sua celebração, e que a fronteira 1levia soguir si tives,;orn dito linha 1·ccta o prohloma 8ério. 
por linhas natnraes-rios, serras, divisot'eti inoletorminnllO, to!'in lllll[~ ínl1nidade de su
de agnns, lltc., e onr.le não houves~e essas lu·.~õrs. 
linhas natm·•\es •~ fconteir•l segtliria pot• li· I Pot·quo niio ho.VÍI\ dous pontos qlw dcler
nhns rectas. minassem ost11linlm recla, ha.vin. tlllt pontrJ 

O art. 4. 0 do tro.tad,1 _do 1750 e o que quo (IJ'<~ o ponto ntédlo entre o come,;o e o 
marca o cnmeço da iinhn do limites dosde n fim <lo t•io Mndoil·ll, isto é, cntt•o a bocca do 
ocetmo, e foi n.ssitll redigido: Hari e a !lo Madeiro., e havia um:.t linha qne 

«Os confins do duntinio das duas mono.t'· et·n a murge111 orie_ntal do rin .Jann-y. 
chias principiarii.o na barra, que r01•111a nrt Ch:~mo a o.tteuçouo dos nobres Deputados 
costa do mar o regato, que sahe ao pé elo pa~:~ Isto· . , . fi 
Monte de Castil\Ios Grande, ele cuja. fr;_tlcb con- E ? l1~~to m~dto .e,ntre o. ~omeço e o m 
tinnará a trontei1·a, buscando em linha recta do ~1aue.na. C? :1\I:den~ c;,ol~teça nah bocca ~o 
0 mais alto ou cumes dos montes ... ~ Bem, n<t latltuae _I O t,;.O e aca a n~ rw 

' ' Arnazonas, na lattltudo d~ 3° 24' ma1s ou 
Notem bem 0s meus illu~tres collegas, eu menos, e a média é de 6" 5::.'. 

chamo a sua attenção para a linha recta qne Assim, pois, do ponto no Madeira, na lati
se verá reproduzir sempre que n. fronteira t ude de 6'' 52', é que devia ser tirada uma li-
Dão correr por linhas 11aturaes. nba leste-oeste até encontrar o Javary; era 

E não podia ser sinão ar-sim. urna linha tirada do um ponto para uma li-
Vejamos agora o art. (:)o: nha, não era tirada de mn ponto para outro 

. ~ Desde a bocca. do Jgurey continuará pelo ponto, porque então não .se. conhe~ia o cur·so 
alveo acima ate encontrar a sua. origem prin- do Javary, 9.ue era u~ ~to mexplo~~do .. E o 
cipal ; e dalli buscará em linha 1-ecta pelo j q_ue se q_uerta era _pas::.ar do Madeira para o 
mais alto do terreno a cabeceira -principal do J.tvary por um~ hnh.a recta. . . . 
rio mais visinho que desa.o-ue no Para- E pot:que estq.mlaram as plempoten~JarlOs 
guay » ' · b que ser1a esta lln h a leste-oeste, que seria este 

• • · parallelo 1 pois era naturalmente essa a 
Ainda outr<t vez(~ linha 1·ecta. E não 11odia unica linha, pois não poderiam escolher o 

ser senão assim, porque não seria possível meridiano, que ia para. o norte ; não pocliam 
traçar entre pontos fixos senão linhas rectas; escolher una linha oblíqua, porque seria pre-
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ciso determinar o ponto do Javary onde ella. 
deveria trrminar; a unica linha que podiam 
tr'açar pa.ra. este rio e que ficasse bem deter· 
minada era.a linha leste-oeste, era uma pa
rallela, porque conheciam o ponto de onde ella 
partia do Madeira, e o cta. chegada no Javary 
deveria ter a mesmà latitude. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Era uma linb~ 
tracada, pela orientnção. 

0. SR. DIONYSIO CERQUEIRA-Justamente. 
Sempre esteve no espirito dos negociadores 

de todos esses tratados, inclusive o de 1867, 
que o nosso limite occidenta.l, naquella região, 
sBria o lio Jav;Lry. 

As idéas, quH dominavam no espírito dos 
plenipotencio.rios que ajustaram o tratado 
de 13 de janeiro de 1750, foram estns: 
Dnde não houvesse linhas natlll'<1e~, a fr-on · 
teira seguil'ia pol' linhas rectas, e do Madeira 
para o Amazonas o limite occidental era o 
Javary. 

Este trataf1o foi s.nnullaclo pelo tratado de 
12 de fevereiro r1e li61, conhecido pelo nome 
dE\ tra.tndo do Pardo. 

1-Iais tarde, já com os trabalhos dos pri
meiros demarcadol'es á vista, e corn a carta 
de Olmedilla e outr·as, tizernm o tratado de 
1 de oulubro de 1777, conhecido por trat;ulo 
de S. lldeL'onso, com ulguma.s modificações, 
porque jó. conh8cia,m mais alg-uns tl'echos 
das regiões ft·onteiras. 

A fl'onteira do Rio Grande, por exemplo, 
foi prol'undamente alterada. Toda t~ região 
IUissioneira. ficou pertencendo á Hespa n lia. 

Ist:o e intut•es~ante sómeute para mostrar 
a nliaçiio historie:~ do tratado actual. 

O tratado do lii7, nos ul'ts. 3", 4", !')n, 6'' e 
7° ref~re-so uns limites do Rio Gr:l.lldo do Sul, 
procurando trsçat• ft·outoiras natnraes ; ainda. 
assim vê-se a clausula. da linho. ,.ecta. no 
at·t.4 °, em quo se lê que a (i·Mtteim seguini 
em linha nela pela lagôa 1\Janguein~ até ao 
112a1·. 

O art. 8" trata dos limites entre os rios 
Uruguay e Iguassú. 

Chegamos ao O.l't. ·9~, que é a reprodncção 
qu::\Si textual do art. 6° do tratado de 1750, 
em que se lê qtte entre a cabeceira do Igurey 
e a do rio mais vizinho a, fronteira. seguir-á 
por uma liuha recta. 

O art. 10" reproduz tambem quasi tex
tualmente o 7° do Jo tratado, isto é, diz que 
da, boccu do Jaurú para o Guaporé a fronteira 
sel'á a linha recta que vae daquelle ponto ao 
ponto deste r·io ern ft·ente á bocca tlo Sara['é. 
Sempre a linlt« recta, quando a fronteira não 
é natural. 

O art. ll do tratado de 1777 descreve a 
fr-onteira pelos rios Guaporé e Mamoré até o 
ponto médio do Madeira, e clahi por uma li
I'iha Iéste-9este, isto é, por uma linha 1·ecta 

Cam&ra Y. Y. 

até encontrar a margem oriental do Javar·y; 
tal qual o art. 8" do tratado de Madrid. 

Vê·se que a, concepção geral da fronteira 
descripta no tratado de S. Ildefonso é a 
mesma do de 1750, isto é, linbas-naturaes e 
onde ellas nã.o existem linhas recta.s-,e 
'ta,mbem o rio Javax:y como a rr·onteira occi
dental entre o Madeiro. e o Amazonas. 

Tenho aqui o mappa que serviu aos pleni
potenciarios da Hespanlla e P0rtugal (o orado1· 
rnost1·a o nwpj~a) para ajustarem o tratado de 
li50: este é o celebre mappa das côrtcs. 

Aqui vem traçadr~ em linha vermelha. a. 
fr·onteira; estas linhas, que o tratado diz que 
são J'edas, são aqui mal · traçaclas. 

Eis o valor que teem esses ma.ppas (c este 
é nm ma:ppa o(tícial, é um mappa, para 
cuja conf~cção, para cuja organização 
concorreram os conhecimentos de muitos geo
graphos portnguezP.s,porque elle é um mappa 
por-tuguPz, eis dizia eu, o valor que se deve 
dar a esses mappas antigos, feitos por infor
nw.ções, como roi e.sb). 

0 SR. BUE:\0 DE ANDRADA dá um aparte. 
0 SR. DIOXY3IO CERQUF.IRA -Este é copia 

do originnl, qne exbte no Miilisterio dos Ne
gocios Estrangeiros da França; foi levado para 
a. missi'io especial em \Va.shiogton pelo fi
nado barão da Agnüw d' Andrnda, de saudosa 
memoria. A sua h ístoria é interessante, O 
Sr. Rihot, ministro de estmngeiros da Frünçn, 
sabendo que os argeutinos tiaham extralrido 
cópias delle, no seu ministorio, e pa.ra. mos· 
tr·ar a swt neutr<,lidude, dis::;e-n ao llO$SO mi
ni•tro em Pu.riz, e po;~, o mo.ppa á dt:>posição 
c!elle-pnr:1. mandar cupial-o-,e o mini:-:;t,ro 
deu-o ao bnrão de .Aguiar tl'Andrada. 

Mas como en ia di:t.Bndo. ó. proposito do 
pouco valor desse::; mnppa.sautigos e feitos por 
informações, este das cortes qne roi, eu disse, 
o qne senirt para o vjnste do primeiro tr·a
tad0 de limites eotr·e Portugal e 1-Iespanha, 
da o rio Beni como affittente <1o Pnrús! 

Si não se deve dar valor a um mappa 
destes, que é um mappa portuguc:z, um 
mappa official, um mappa celebre que ser
viu de base a um tratado celebre, como re
correr á autoridade de um mappa inglez, 
como é o de Arrow-Smilh, dos princípios 
deste seculo, cheio de inexactidões e de erros 
e que o meu distincto collega Se. Serzedello 
Corrêa citou como autoridaae para antepôr 
ás do nossos mais abalisados estadistas e 
geographos~ 

Continuemos: 
Os governos de' Portugal e Hesp::mba no

mearam commissões para a demarcação. Os 
demarcadores fornm mandados ~o territorio 
e foram tnes as disputas entre elles (Portu~ 
guezes e Hespanhóes) que a demarcação pro
longou-se demasiadamente até que rnallo-

48 
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grou-se pela guerra superveniente entre as ftuencia da leitura desses a.ntigos e impor
duas altas partes contractantes. t:lntes documentos nas idéas dos estadistas 

E' curioso ler os dinrios desses discutido- do 1mperio que trataram das nossas questões 
res eternos, em que não se sabe o que mais de limites. 
admirar, si a. at-gncia e a má fé, si as expres- Agora vou entrar na parte mais ínteres
sões ponco delicadas que usavam em suas sante do a:::sumpto, na discns~ão do tratado 
interminaveis replicas e tréplicas. de La Paz de 1867 e dos actos posteriores do 

Os hespanhóes quizeram entrar pelo rio governo brazileiro, quer da monarclüa quêr 
Javary, pa.ra fazer a sua exploração, como da Republica. Dev-o começar, porém, pre
era natural, 1)a.ra. verem onde deveriam mar- stando conslderação a esta argumentação falsa 
caro ponto desse rio em sua margem oriental, e sophistica que tanto parece im1wessionar o 
na mes1tHt latitude do ponto médio do Ma- espírito popul;tr, o espirito daquelles que não 
deira; mas não consegtlira.m realizar este seu procuram investigar, uns por ütlta, de com
desideratum pel<1 opposição teniJ..Z dos pol'tu- petencb, outros por falta de elementos, outros 
guezes, que eram verdadeiramente admira- pot• má fé, e muito pOLlCOS sinceramente: 
veis na sua teimosia patriotica. quero referir· me ao uti possideti:>. 

O 1wirneiro commissario hespanhol, 1w- Pt·etendo tt·atar do uti pcssidetis em pri-
mem muito notavel, o general F. Reqw:iia, meieo logar, porque é neste principio que os 
membro do conselho das Indias e grande defensores dos negocies do Acre fundam o 
autoridade nestes assumptos, pt·opoz, para nosso direito áquelle ter•ritorio. 
acabar com a.qnellas duvidas, uma linha qn:l, I Bem ! 'l'oejamos ; mas ant•3S de tudo devo 
si por um iado era,favoravel aos_ portuguezes, pedir c.lescnlpa da minha ousa.dia, por isso 
porque fazia recnar o ponto médio do Ma- que vejo <tqul tantos jurisconsultos e eu sou 
deira para sn;\ origem, era ele outro muito um rude soldado. (Não apoiados·.) 
contrario, porqnfl não ia á frouteim do o SR. SERZEDELLO CORRlh _E' 0 funda-
Javary · . _ . • meu to do tratado. 

Os portnguezcs nao a. ace1bram, deiün- . 
dendo o nosso territor-io de um modo extra- O Sn.. DioNYsro CERQUEIRA- Estou perfel-
ordi n:\rio. palmo a palmo. meu te d1~ ac~ord~ com V. Ex. : é o fuu~a-

Si não fosse a tenacidade com que elles de- mentu nao so deste como dos outros anteriO
femlerarn' o territorio üo Bl'ftZil, nós ni:i.o 0 res .e de todos os outros celebrados pelo 
teria.mos tal qual o possuímos hoje. Beazll. 

Requeiía propoz que em logar dessa. linha o SR. SEnZEDE.LLO CoRRÊA- E ainda seria. 
leste-t' este, linha rer.ta, que devia, pelo t1·a- no caso que n linha leste-oeste servisse. 
tado, ir do ponto médio r1o Mn.deíra ao ponto • 
do Javary que tives:Se a mc~ma l<i.titnde, O SR. DroNYsro CERQUEIRA. - De accordo 
se traçasse out ra qne partindo da bocca, do com V. Ex.: 1.\ o fundamento do tratado de 
Beni fosse te['Jnínnr na bocca do l'io Tonan· 18G7, assim como foi de todos o:; tratados an
tíns, que é, um pequeno affiuente da mar·g-em teriot'l!S. 
septentr•ional elo ;\.mazonrts e qne desemboctt .M.1s vejamo:~ o qur. e o Hti possidetis; ve~ 
abaixo do rio Içá ou Patumayo . ja mos a ol'igem historica desta oxpressiio 

Es;;u. propost.:t nào foi tomada em conside- jurídica, q uc n.lg-uns t1·a.tn.tli,:;tas julgam que 
ração ( como já ~e vê, os portng-uezes não nã.o é bem empregad<t, qu<LULlo se trata da 
aceitariam taes propostas) e mn llogron-se a sobel'ania nacional. 
demarcaçãu desta parte da fron teira.. I-~a opiniões quo divergem dcs-;a fórma de 

Sobreveiu a guena entre Porlug;il e Hes- emprega.r a expressão ut1: possitletis, mais 
panha. no tempo de Napoleão, e como 0 tra.- propria quando se trata de dil'eito privado. 
tado de S. lldefonso era um teatado prelimi· O uti possidetis onde nasceu ? 
nar e nft.o fôra revalidado pelo tratado de paz Nasceu em Roma do edicto de um pretor a 
de Ba.da.joz em 1801, e nem se estipulou a um dooo de terras das quaes o queriam des
clausula do staw quo a1tte bellum, foi consi- pojar. O pretor disse ~u ti po5sidetis», usae 
dernclo nu !lo, como era realmente. lo que posstliS. 

Nullo o tem considerado o Bra2.il em todas Esta expressão uti possideas tem sido em-
as suas negociações diplomaticas a respeito de pregada. posteriormente nos tempos moder
limites com os seus visinhos. 'uos para ·os tratu.dos de paz e os tratados de 

O Brazil sempre tem considerado e susteu- limites. 
tado q11e esse tratado é nullo, mas que póle Nos tt·atados de paz quando se estipula 
ser invocado sem'(lt·e quo não conti'i\.ria o uti que se deve rospeitat' aquillo que a guerra 
possidetis. Esta é a. doutrina que tem sempre deixou, quando se estipula o statu quo bel
sustentado o Braz i!... lum rc.~ retiquit. No:; tratados de limites a. 

Tenho feito e.stt\S nllscrvações só pn.ra mos- 1 mesmu. cousa: o statu quo JWCtHm 1·es ,·eli
trar a filiação historica uesta questão e a in- · guit, e ta..mbem o statu quo ante pactum, o 
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estado em que o pacto deixou as causas ou do Brazil, que não aumitte que se allegue, 
em que ellas estavam antes delle. nem jámais allegou por sua parte, posse pos-

O Governo brasileiro, nas suas questões de terior á independencia. 
limites, sustentou sempre, sem interrupções o territorio do Acre e outros rios situados 
e sem discrepancia, que as unicas bases sobre ao sul da linha geodesica da bocca do Beni á 
as quaes devem se fundar as nossas questões j nascente do Ja vary é ela, Bolivia, como vou 
de limites com as republicas -visin h as são o uti demonstrar. 
po1sidetis, no tempo da Independencin, e o tra- O nobre Deputado pelo Pará disse que foi 
ta.do de 1777, quando o não contraria. · uma posse mansr~ e tranquilla durante 30 

Notae bem-o uti possidetis, no tempo ela annos. 
IndependencLt, e não este sophisma extrava- Eu faço uma pequena rectificação e digo: 
ganta de uti possidetis, doze annos depois de não foi uma posse mansa e tranquilla. du-
celebt•atlo o tr;üado com a Bolívia ! · rante 30 annos. · · 

Todo o Brazil sabe, e eu appello para todos Foi uma posse injustificavel durante 20 
os representantes que se acham aqui presen- annos. 
tes, appello para os nobres Ueput,tcios pelo Mas ainda que fosse durante 30, 40, 50 e 
Pará e Amaz'Jnas, appello para todos aquelles mais, o dir·eito internacional ainda não mar
que conhecem a região da margem dil'eita do cou o prazo em. que um pa.iz soberano perde 
Amazonas e11tre o Madeira e o .Javar·y, afim o diretto a um terl'itorio que lhe pertence. 
de que digam SS. EEx. si esla. .reg~ü.o, ~a o sa. FAUSTO CARDOso-Não ha prescri-
1pa.rte ern que se levantou esta. agltaf;ao, nao pção internacional. 
começou a ser povoada depo1s da secca do ,-
Ceará, clepojs ele 1879. C? ~R .. DIONYS~O ÜERQUEIR.A-N_ao ha pr~· 

Digo jsto, senhores, porque achava-me no scrtpçao mternac10nal, cOlJ?.O mmto bem d1z 
Amazonas, era membro então da commisslio o nobre Deputado por Serg~pe: . 
de limites com Venezuela, e tive occasião de E _todos conhece~n _o prme1p10 do grande 
testemunhar qne aquelle territorio era de- Grotms, o pae do dll'etto da.s gentes. 
serto, tão deserto qne em 1866 os selvagens ~ada se ~az p~lo .te.m1~0, se bem que tudo 
mntn.vam no .Javary os membros da Commis- se faço, ~o .te.npo, m~~~ 11t a tempore, quan-
são mixta do Bl'azil e do Perú mui to abaixo quarn nthtl ao a fit m. tempo1·e · . . . 
!las suas cabeceiras. <.Jur1rdem na_ memorm este g_ran~e prme1p10 

Que occupação e esta ?, aquelles que uuem. que o tern torw (~O , Acre 
Si não oecup:t vam nestn. época, quando se pertence ao Bt~azrl porque os brazlle1ros o 

fez o tratado, muito menos na cpoca da lnde- occuparam depms de 1867. 
pendencia do Brazil em 1822. E só so póde o SR. SERZEDELLO CoRRÊA. - V. Ex. ha. 
oecupar terras que não tenham dono, que de me fazer a justiç[t de acreditar que não 
sejam 1·es nullius. Re.~ nullius cedit p1·imo disse isso. 

l

occv.panti, ma~ nãores alius,,eesse terri.t~rio e 0 SR. DIONYSIO CERQUEIRA -0 que disse 
d.esdf~ .o pacto solemne de lt)67 res-Boz.t.v,:cs. então v. Ex. ? 

Assim o tecm atnrmatlo sempre, sem clJsere· 
pttncia, todos os estadistas flo Jmperio e daRe· O SR- SERZIWELLO CoRRÊA-Disse que pelo 
publica que teem tido em mã.os questões como tratado de l8ti7 o uti possideti.~ brazileiro, 
esta. ou portuguez, era reconhecido até ao parallelo 

Os cearenses penetraram nesse terl'Ítori.o de 10° 20', tanto que si este parallelo encon
inteiramente deserto em 1879; antes elh não trosse o Ja'IM'Y er·a. defi.nitivamene a região 
era habitado, tanto que em 1865, quando em do Acre brazileiro. 
clesempeoho de uma Commissão r.itt Sociedade O SR. DIONYsiO CER.QUEIRA. - Foi o que 
de Geographía cte Londres, o geographo V. Ex. disse? Pois bem ; tomo em considera
Chandless explorou o Rio Purús e seus af~ ç-ão esta. sua explicação. V. Ex. disse que o 
fluentes, não achou no Acre sinão selvagens; Brazil e a Bolívia tinham reconhecido o .«ti 
elle no seu relatorio o disse, e o eminente possidet1:s até a linha leste-oeste na latitude 
Deputado pelo Pará no seu livro-O Rio de 10°-20', porque si fosse ao sul teria de 
Acre-o confirma, e ninguem ignora este invadira territorio possuído pela Bolívia. 
facto verdadeiro. E' o inconveniente, Sr. Presidente, das 

Ora, si elle não encontrou ninguem nem no discussões desta ordem perante o publico, 
Purús nem no Acre, quem é que o occupava discussões em as quaes não se póde dizer toda 
então? a verdade. . 

Ainda que esta posse se tivesse effectuado Isto é uma luta desigual em que o adver-
tlepois, ainda. que o Acre estivesse regorgi- sario póde fazer uso de todas as armas, de 
taudo dEJ bmzileiros, seria uma posse illegi- todos os ardis, de todos os estratagemas, e o 
tima que não se podia fundar nem no dh•eito Governo não póLle dizer aquillo que as con
neru nas ueclarações expressas e categoricas veniencias di plomaticas obrigam a calar. 
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O Governo sacrifica o seu nome .... o seu 
nome não, porque elle o tem mantido sempre 
honrado e ninguem póde disto ãuvi,Jar; sacri
Iict (digamos) o seu amor proprio em bem 
do seu pai z . 

Não poderei dizer tudo, mas dieei sempre 
alguma con::a. 

O Brazil, neste tratado com a Bolivia con
seguiu fazer recuar a linha elo ponto medio 
do Madeira para sua origem, isto é, da htitude 
sul D'' 52' para 10" 20', e não f'oi mais ao sul 
"P"Qrque só até á b'Jcca do Beni, a 10° 20' ele 
latitn(le snl, chegaram. as pretenções dos por
tnguezes. Por isto é que me detive um pouco 
em considerações historicas anteriores ao 
tratado sctu::tl. Sim, Sr·. Ptesidente, foi 
sempre pretenção elos portuguezes recuar a 
linha para as cachoeiras do Madeira, pilrt.t a 
bocca. do Beni, para a origem do Madeira., 
quando 'Não só o tratado de li50, como o 
de 17/7, dizio,Jn c!a.ramente que era do meio 
do :r..·Iadeira qu(3 ella. deYia partir. O Brazil 
não devia querer ir ma.is pa.ra o sul, porque 
a-Iem nunc'~ c!.Jege.ram as pretenções mais 
exagger<ldas dos commi~sarios de PortugaL 
E os nossos valentes antepassados sahi~m o 
que pretendiam 0 nunca pl'etendera.m pouco. 
Sabem qno.nto o Bmzil ganhou com o tratado 
de ISG'i, conseguindo essa linha d~L bocca do 
Beni á C<~b2ceiJ'a do Jo.vary 1 

Ganhou ma.is de 100.000 kilom'Jtros qna
(trados de territorio sob as estípulaç;ões tios 
tratados de 1750 e I i77. 

O tratado de 18G7 levantou a mn.ior op
posiçi'í.o na Bolívia, onde é ainda hoje im
IJopular; e ha lá um p<trtir1o que pretende a 
sun. revi~ão pot· entender ·que elle prejudica 
pl'ofundameuie a Bolivia. E' tã.o impopular 
üste tra t.a•1o na Boli via, que o Sr. Reys Car-
(\oua, n·tqnelln terra onl1e não se .concedem 
pensões, obteve uma pelo facto de.iér um do'i; 
mais decididos oppos:cíonistas a ,lêste ajuste 
in terno.eionn.l. 

O Brazil obteve da Bolívia tudo o que pro
poz e qutj pediu. 

A c1uestão do Hti possidétis, nas ne,Q·o
c-iações do tratado de La Paz em 1867, 
debateu-se no territorio meridional, na an
tiga província, hoje Estado de 1viatto Grosso, 
onde existem a cidade de Cor11!llbá e os fortes 
de Coimbl'a, Albuquerque, etc., que seriam 
bolivianos si estivesse em vigor o tt·atado 
de 1777, e não sobre os aillunntes da mar
gem direita do Amazonas, porque naquelle 
tempo não se cogitava da importancia da
quella região, então deserta e selvagem. 

Para pr·ovar que a Boli-ria desejavtt n. re
visão deste tratado, por considerai-o preju
dicial aos seus interesses, eu vou ler uma pa
g·ina do relatorio do illustre Ministro de gg. 
trangeiros de então, o Sr .conselheil'o Cori'ih. 
.Foi em 1812 que se publicou a noticia desta 

·pretenção boliviana, manifestada quando os. 
pleuipotenciarios brnzile.it·os •. argentinos, u~.u-1' 
guayos e paragua.yos d1scutn·arn as LJuestoes 
iutemacionaes depois da· guerra sanguino-
lenta. que sustenta:ra.m. · .

1 
O titulo do capitulo e o seg-uinte.: 
-«Revisão do tratado celebrado entre o 1 

13razil e a Bolívia em 27 de março de I8ôi. ' 
Eu leio pa.ra a Camar~1. bem aprecia.r este 

documento (Lê): ·· . 
«0 secretario geral do Estado, Dr. Casemiro 

Con·al, na . memoria que em julho ultimo I 
apresentou á as.sombléa constituinte da Re··1 
publica da Bolívia, manifestou a necessidade ! 
cte ser submettido á revisão o tratado cele- 1 

brado com o Brazíl em 27 de março de 186i. 
O Deputado D. FeHx Reys Ol'tiz, 2" secre· 

tario da rn.esn1a assembléa., propoz na. sessão 
de 7 d.e julho um projecto de lei ;wtorir.t~.ndo 
o Poder Executivo para peoceiler ~\quella re· 
vbão. A asseml.Jléa encerrlm-se sem tomar 
em consideração e:ste projecto. 

O represeutan te do Brazô\ em La Paz teve 
ordem ·de manifestar ao Governo boliviano 
que o de S. 111. o Impen~dor-não póde con
pordür em que se deixem de observar as e~ti· 
cnlações que fixaram a fronteht dos dom 
paizes por mutuo accordo ; declar<lndo que 
pot' ellas fez o Brazil as concessões qne podia, 
uo intuito de manter e estreits.e as ami· 
g·aveis relações c:om n. repul..olica e abr-ir 
Í'J·ancns e utei::; comrnuni:mções entre alJlbos 
os paízes.» 

Ou vistes bem, senhores? 
Quem pede a l'evisii.o do tratarto de limites 

é a Bolívia; é o Brazil qu~ recnsa, e recusa 
rorque não admitte qtte sejam altel'aflas n.s 
l;nas estipulações, porqwtnlo fez á Boiivia 
todas a::; concessões que podia. 

Vejamosoque foi qne o Br·azil concedeu 3. : 
Boli vit.t c q nal foi o ll1llXimo dt~S:li.t~ conc,ls~ões. 
Vejamos como pensava o governo br·azileiro 
quando propoz a essa repnblic~a. tH•gociar o 
actual tra.tndo de limites, e qual f0i o pensa
mento ininter-rupto, semp1·e o mes1no, dos 
estadista.s uo regi men deca.hido. 

A mór parte dos meus collegas, ou antes 
todos os meus collegas, sabem como são feitos 
os tratados, -por quem são feitos, por quen1 
são interpretados, como são interpretados ; 
em caso de duvida ou da a.mbiguidade qnaes 
são os elementos,quaes são os docum.;;ntos, aos 
quaes se recorre para a sua interpretação; 
quem executa os tratados, qnem é o respon· 
savel pela sua fiel execução, quem é o respon
sn.vel pela palavra d<L Nação. 

Poderia dispensar-me de considerações ou 
passar perfunctoriamente sobre isto, mas 
julgo necessario deter-me no o.ssnmpto. 

Qnando um Governo pretende celebrar um 
ka.tado com o governo de ontl'O paiz, faz as 
snas aberturas, por interllledio ou do !\fi· 
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nistro dos Estrangeiros ao agente diplomatico do muito distincto Ministro das Relações Ex· . 
do outro paiz, ou pelo seu agente diplomo.tico teriores, o Dr. Olyntho de Magalhães. O Mi· . 
ao outro governo. e diz qual e o assumpto nistro dos Estrangeiros de então era o con· 
sobre o qual deseja fazer as negociações. - -selheiro Sinimbü, um venerando estadista. 

Si o tratado é feito no paiz estrangeit'o, o Diz o relatorio: 
i.\Iinistro dos Estr-angeiros do outro manda <.:No projecto de tratado annexo a e~sas in· 
fazer as instt·ucções n <1 sua chancellaria por strucções a fronteira entre o Madeira e o Ja-
.pessoal competente para isso, porque os Mi· vary é assim descripta: _ 
· nistros em geral não podem . ter inteira « Deste rio (Madeira) para oeste seguirá a, 
competencia em todos os variados assumptos fl'Onteira por uma parallela tirada da saa 
que se discutem no séu Ministel'io. margem esquerda 11a latituue sul l0'-20' ate 

Si é um tratado de limites que se pretende encontrar o rio Javary. 
fazer, além dessas instrucções são colleccio· «Si o rio Javary ti ver as suas nascentes ao· 
nados documentos geographicos, fazem-se Norte daquella linha Leste-Oeste, seguirá a 
cnrtns geogr;1:phicas, nas quaes são traçadas fronteira de::de a mesma latitude por uma 
as linhns marcando as fronteiras que serão j recta á buscar a origem principal do dito, 
propostcLs e HS que poderão ser• acceitas, por- Javary ». · 
quo ordina1·iamente não se fazem ostratados E' este o texto do art. 2° do tratado 
segundo as fronteiras propostas ; propõe-se ele 1867. 
mds para. se obter menos. Si os meus.nobres collegas lembram-se ben~ 

E' o q no se d à sempre: não se faz dos arts. que en li dos tratados de I i 50 e 
aquillo que se quer ; faz-se aqui !lo que ~;e 1777, vel'ão que é a mesma ideia revivida um 
póde, tlW~ que não prejudica os inter· seculo depois. 
esses nem os direitos do paiz. Entretanto, Com effeito, nelles a fronteira era a linba 
seja dito de passagem, o Brazil obteve tudo recta leste-oeste do Madeira. ao .Javary; neste 
que propôz á Bolívia. b::t a mesma estipulação. Hn. a (lifferença, po-

Recebendo o plenipotenciario as suas in- rém, de se tignrur no de 1867 a hypothese de 
strucçõe~. os seus documentos e os plenos estar a cabeceira, do .Javary tw nor·te da linha 
poderes do seu Governo, troca esses plenos leste-oeste. E porque esta hypothese1 Porque 
JlO•leres com o negociador estrangeiro, que nos tratados antigos: a linha era tir·ada da· 
qua.si semrire é o Ministro elas Relações Ex- meio do Madeir:1 para o Javary e no actuul 
teriores. e começnm as conferencias, quo or- da origerú daquelle I'io para este. Nos an· 
flinariamente são registr·n da~ em protocollos. tigos era certo que a linha leste-oeste
Esses mappas, e~sas instrucçõee, estes pro- iria encontrar a margem oriental do ri(} 
tocollos sCco os documentos historicos para a Ja.vary; no actnal, recuando·se a linha para 
intorpt·etaç~ão do tl·atndo, no caso de duvida a bocca do Beni, n:1. latitude de 10''-20', ei'a, 
ou do ambiguidade. natural, ern. po::;sivel que não fosse encontrar 

Em o nosso paiz antignmente, no regimen o Javary. Devia -~er o limite occidental, poi" 
passado.os ti'Utados do li111ites não precisa- i~so·· l1gnraram n ltypothese de origem .ao
vattt ser suulllettidos uo Poder Legislativo. norte de 10°-20' Sul. 
SótHellte ear·eciam da suncção lll.'ste poder E pura qtto não pttdes::e surg-it• nlgurna, 
os tratados ott con vefl(;ões que envolviam troca d n viúa, pnra, que os no:.;sos patriotas nii.c} 
ou eessão do territorio nacional o subsidies- tivesserr: moiivo para levantar mais tnrde 
Por isso nenhttm foi SLLbmettido au Paria- questões, o projeclo de tratado foi acompa· 
mento. nhado de cartas explicativas organizadas 

Quando, porém, se fez a. troca do ter1·itorio pelo finado barão da. Ponte Ribeiro. 
no Içá, .f'-i preciso que eUa tivesse a a.ppro- Entre essas cartas ha uma, a de n. 3, em 
vação do corpo legislativo. que é :figurada a hnotbese da segunda pai'te· 

Qnem tiver dnvidas, leia o artigo respe- do art. 2° do tratado e vem traçada a fron-
ctivo dn. Constituição do Imperio. teira por uma linha vorde que vae da bocea 

Depois de preenchidas as for·malidades le- do Beni á nnscente do Javnry. 
gaes, trGcam-se as ratificações, promulga-se o Lêde o relatorio importantíssimo do illustre-· 
tratado poe um decreto e elle fica sendo lei Ministro do Exterior, á pagina seis. 
do paiz. Creio que não póde haver na<.la de mais 

Vejamos o qne se fez para a celebração do categorico, de mais definido, de mais claro. 
trata.do de 18t~7; vejamos quaes tbram as in· Só não verão a evidencia os cegos volunta
strucções que o nosso Governo deu ao nos~o trios, aquellcs que não veem porque não que
pleuipotenciario na Bolivia para lhe servirem rem, aquelles qne querem u~ar .:>culos de 
de g'lLia Jlll celeltração do tratado de limites borracha ou de qualquer outro corpo opaco. 
entr·e o nosw paíz e aqnel1a Republica. Mas admittamos que não acompanharam 

En vou ler. e a Camara. já devia ter lido, o as instrucções organizadas pelo Sr. Ponte· 
que estt'~> pitulicarlo no Relatorio deste anno Ribeiro os mappinhns tambem por elle orga·-
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niza.dos. Admittamos que não existia o mappa 
da linha verde. 

Vejamos si é possivel dar ao art. 2° essa 
interpretacão que por abi vaga, abrigando-se 
ora. á sombra de um nome, ora. á. sombra de 
·outro. Não me deterei muito em dlscutu.a, 
porque deante dos documentos ella. nada vale, 
.e nada vale porque os interpretes dos tra· 
ta.d.os são os governos que os ce:ebram, e que 
são os responsil. v eis pela sua 1lel execução . 

Di.zem os advogados dos acreanos: cE' o 
paral!elo, porque o tratado diz que seguirá a. 
fronteira. da latitude de 10° 20' para a· cabe· 
ceira. do Javary, e ha de ser por forca pelo 
parallelo . até encontrar . o meridiano que 
pas.,;a. pela cabeceira. do J<Lvary .:. 

O tl'atado diz com effeito que seguirá da. 
mesma latitude de 100-20' para a origem 
principal do Ja.vary. :Mas eu pergunto: a 
mesma latitude de que ~ Lat itude de linha. 
ou latitude de ponto 1 La.titude de linha 
seria um ~,>roblema. indetern).ioado, porque 
seria a Iat1tude de todo o parallelo de 10° 
-20', e portanto teria uma. io.ftoidade de 
soluções; para. que fos!le um probleme. de· 
terminado, com uma só solução, seria in
disJ!ensavel determinar 11 longittAds do pon
to de iutlexão; mas o tratado não deter· 
minou este ponto, portanto não póde ser 
ls.titude de linha. Si não é latitude de l!nba, 

· só póde ser latitude de ponto, e sl é latitude 
<le ponto, vejamos qual é este . ponto. 

Qual é o ponto na llnba. de limites com a. 
Bolívia, que tem a: latitude de IOo-20' Sul1 
E' a bocca do Beni. Logo é da bocca do Beni 
que parte a linha recta. em busca. da origem 
principal do Javary. 

Apresentei, meus collega.s, este argumento 
sómente para. mostrar o pouco valor da ar
gumen ta.Qão dos a.d versa;rioo do governo bra-
zileiro. · 
· A questão está resolvida, não por meio de 
ra.ciocinio desta ordem, mu!'l por aquelles que 

. fizeram o tratado e que sabiam o que haviam 
feito. Para. elles a concepção geometrica. deste 

. f~to geograpbico era que a fronteira entre 
o Madeira e o Bani era o raio vector de um 
systema de coordenadas polares cujo eixo é 
o meridiano da foz do Bani, a origem esta foz 
e o angulo de inctinaçiio o azimuth. Então 
não se sabia a situação da origem do Ja.vary, 
·-e :portanto a posição do raio vector. 

As cal'tas explicativas e as instrucções 
foram org!Lnizadas pel.J barão da Ponte Ri-
beiro. - ' · 

Sabe a Camara quem foi o fallecido Ponta 
Ribeiro 7 · 

Foi . um homem que tinha · a mania dos 
limites do Bra.zil, .que não se ocicupa.va sinão 
~m elles, vivendo nos arebivos, procurando 

· documentos velbos. mappas antigos, fazendo 
.exca.nções para defender os nossos direitcs e 

conquistar, si pudesse, mais tonas para o 
Brazil. Foi esse homem, que vivia na. Secre~. 
taria dos Estrangeiros a. fazer ma.ppo.s de que 
os a.rohi vos estão cheios (eu poderia. trazer 
á Camara. duzias de mappa.s feitos por elle ) ; 
foi esse homem quem redigiu, por ordem do 
Ministro, as instrucções, !oi elle quem pre· 
sidiu á confecção das cartas geographicas, 
onde ·veem linbns traçadas com diversas 
cores, figurando todas as hypotb ases, a. hypo· 
these do Java.ry ir ao sul do pa.rallelo de 
10u - 20' , a hypotbese do Javary terminar o 
seu curso ao norte desta.la.titU(Ie, mostrando 
o que se devia. pedir e o que se podia con· 
c:!der. 

Na. carta em que elle figurava. o JaYary 
tent.!o a sua. naecente (nessa occa.tiio não se 
conhecia a nascente deste rio ) ao norte do 
parallelo de 10•-20', vem tlgurado. por uma. 
linha t>erde a fronteira., e esta l inb.a vorde da 
carta · n. 3, feita P.a

1
Io Sr. Ponta Ribeiro. a 

mandado do conse~heiro Sinimbu, qui) nin
guem póde acoimar de falto da patriotismo, 
carta. remettida por S. Ex. ao ucsso p1enipo· 
tenciario, era a 1•ecta, como já tive occaslão 
ds dizer, que va.o da bocca do Bani á ca.be
ceiro. do Ja.vary. 

Pergunto ainda. a esta. Camn.ra si nfio é esta 
nm documento que por si só basta para inva.· 
lidar toda esta campanha anti·p&triotica., que 
se tem levantado contra. o Governo do meu 
paiz, que se tem levantatlo contra todos os 
estadistas e chefes de Estado brazileiros de 
40 annos para eá, que se tem levantado 
contra mim tambem, porque eu t&mbem inter
pretei desse modo o t ratado e não podia 
fa.zel-o si não assim, sem que me chamassem, e 
com razão, de ministro da má· fé, que não 
soube honrar e nome respeitado·do seu paiz. 
(Apoiados.) 

Peço aos meus collegas e a. V. Ex., Sr. 
Presidente, · que me relevem certo. exaltação, 
certo calor, que de!'ltoa. da minb.a. ca.lmll. habi· 
tu11ol ; mas eu posso ser desculpado, não desejo 
ferir os melindres de . quem quer que seja; 
mas esta questão me interessa. muito, a e !la 
está l!glido o meu humilõe nome, a Glll\ está 
ligaJ:\ s. minha humilde indiV'idu!llidade, 
humilde mas presando acima de tudo a · sua 
dignidade e pugnando sempre pelo~ creditos 
da pa.tria. · · 

Note bem a ·Ca.mara. a data da celebração 
do tratado de limites com a Bollvia. Foi em 
1867. Grandes acontecimentos passaram-se 
no nosso paiz naquella. época memorãvel e 
por isso foi que.... Perdão ! Eu . Ja rom· 
per o vêo das conveniencias diplomaticas ••• 
Sou obrigado a. calar. me. FizemoMeotão à Bo· 
li via todaB as cOncessões que pod i amos fazer. 

O tratado não :foi·celebrado pelo Sr ·. Rego 
Monteiro. O seu negociador foi o habil diplo· 
mata eilluetre brazileiro, que se finou nã:o ho. 
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muito tempo em Florença-o conselheiro Lo
pes Netto, cujo nome eu re:eito neste mo
·me'lto, em signal de veneraçao pela sua me. 
moria. 

O SR. JosÊ AvELINo-Apoiado; era um no
tavel brazileiro. 

0 SR. DIONYSIO CERQUEIRA-Já eu VOS li 
o que pen!ava' o ministro brazileiro que deu 
o.s instruccoos pn.ra as negociações do tratado, 
o venerando Sr. Sinimbà. 

Vejamos agora o pensamento de outro Mi
nistro que regeu a. pasta de Estrangeiros no 
ano o em que fez-se o tratado. Era o honrado e 
eminente St'. mn.rquez de Parano.guá, que 
está. vivo, vigoroso e forte, ca?az de prestar 
ainda grandes serviços ao seu pa1z. 

Dizia o venerando estadista do Imperio ao 
barão do Ladario, em 1867: 

4 O direito, em que o Brazil apoia a sua 
pretenção à fronteira meridional do terri
torlo comprehondido entre os rios Madeira. e 
Ja.vary, tem por base principiar a linha de 
fronteira em um rio e acabar no outro, como 
extremos .mais ou menos conhecidos. Esta foi 
a 1ntenc!lo da. Hespa.nba. e Portugal, quando 
reconheceram esse reciproco direito nos tra
tados de limites de 1750 e 1777. Os ma.! de
finidos extramos do rio Madeiro, do meio dos 
quaes devit~ partir para oeste até o Javary a. 
linha recta ajustada :para servir de fron
teira, ~ora.m objecto de repetidas discussões. 
Pretetfileu-se primeiro marcar a metade do 
comp:çimento uo rio Madeiro. abaixo das co.
cho~iraa, e que a linha. de fronteira fosse 
tlrada. da.lli &té ao Je.vary: observações astro
nomicas mais exactas e confórmes ó. exten
são que os tratados davam ao rio Madeira, 
}lrova.ram que a distánci& média · era a.cima. 
das primeiras cachoeir~; e desde então pre
tendeu Portugal que a. recta fosse lançada 
do ponto em que confluem os rjos Mamoré e 
Beni e principia. o Matleira, partindo da mar
gem oooidental deste rio até à margem 
oriental do Java.ry. 

c Estas p1•etenções que Portugal sustentou 
contra a. Hespanha foram adoptadas e se
guidas pelo Governo Imperial nas questoas 
de limites com as duas rapublicas, hoje pos
suidoras do territorio que fica. ao sul da 
recta alludida. Foi neste conceito, ba. tan
tos annos manifesto e, sustentado, . que se 
concordou com o Govet·no Peruano em 1851 
~eguir & fronteira tio Iinperio com aquella 
republica pelo rio Javary, sem indicar até 
que latitud!, por tlcar entendido que se 
prolongava. até a sustentada. linha pelo pa.
rallelo sul 10• 20', si o rio lá. chegasse, ou 
até onde elle tivesse as suas nascentes. visto 
que a. fronteira. entre os dous rios não pó<le 
ir a.lém da. recta tirada. de um a.o outro,:. 

Neste trecho citado vê-se claramente, evi
dentemente o que eu disse, quando tratei dos 
tratados antigos, para mostrar a filiação his
torica · do pensamento moderno sobre os 
nossos limites, isto é, que a linha. do Madeira 
ao Ja.vary deve ser uma. linha. recta e que o 
Javary· é o nos5:olimite occidental do Madeira. 
para o Amazonas. 

Diz ainda o Sr. ma.rquez de Paranagua, 
cujas ligações com o imperador são muito · 
conhecidas e cuja competencia nestes as
sumptos 6 iodiscutivel, J)ois S. Ex. é o pre
sidente da nossa. Sociedade de Geographia e é 
um àos membros mais activos do Iostituto 
Historico, o seguinte: 

«No mesmo sentido celebrou o Governo 
Imperial em 27 de março deste o.nno um tra
tado de limites com a. Republica de Bolivia, 
declarando que desde aquelJa confluencia 
(Mamoré e Beni) seguirá a fronteira. pelo 
dito parallelo de IOD 20' até o Jnnry, mas 
q_ue, . si elle não chegasse a essa latitude, se 
ttrart1~ rlo mesmo ponto de partida. na. mar
gem occidental do MaJteira uma. recta. a 
buscar as suas nascenteg. » · 

Diz S. Ex.: <1: S3 tirar ia do mesmo ponto 
de partida na. margem occidental tlo Madeira. 
(isto é, na bocca do Bani) uma recta. a. buscar 
as suas nascentes (isto é, as Dasoontes do 
Javary).:. 

Não ~ode h a ver nada mais categorico, 
mais incisivo, mais decisivo. Entretanto, 
S. Ex. não se satisfez com isto, foi além: 
queria mostrar. com insisténcia qual era o 
pensamento que tinha. pres~dido ás negocia
ções e á celebração do tratado de limites com 
a, BoJivia ; elle qui~ precisar, mas não se 
satisfez simplesmente com esta. declaração 
categorica a disse ainda. o seguinte: 

« Portanto, ou o rio se estende para o sul 
até o parallelo de 100 20' e deve a fronteira 
seguir por a$te pa.rallelo, ou· ba de ser por 
uma recta. tirada da confiuencia. do Beni com 
o Marooré á.s nascentes do -Javary, onde se_ 
acharem.»- ' 

0 SR. SERZEDICLLO CORRÊA dá um aparte. 
o Sa. DroNYsro CERQUEIRA-Mns os prece

rlentes impoem-nos o respeito aos p~ctos que 
fizemos ; um homem de bem não fa.l ta á sua. 
palavra para obter com a periidia vantagens 
materiaes ou moraes; e não ha, Sr. Presi
dêftte, duas mora.es, uma individual e outra 
nacional ; o que é condemna. vel em um 
homem é condemnavel tambem em uma 
Naçilo, e nesta mais ainda que oaquelle. 
porque o homem, si se deshonra, é eUe 
só o deshonrado, mas a honra de uma. 
nação pertence a todos. E' assim que eu 
entendo a. moral, sob o ponto de vista inter-
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nacionnJ; sou um rude soldado e exponho pensava o Governo brazileiro e porque assim 
francamente o meu pensamento. havia de ser. 

• 1 Vou ler o que r1isse o Ministro Sc't e Albu-
0 Sa. SERZEDELLo CoRREA-Pert ão; ou.·· querque, em J.ata. de 24 de setembro de 186.7: 

0 SR. DIONYSIO CERQUEIRA- V· Ex. não «Si, pois, da confluencia, do -Beni com o 
precisa explicar-se, í'a,ço inteira justiça a Mamoré se tirar uma recta que v<\, encontrar 
V. Ex. · a origem principal do Javal'y, ficar:t o ex-

Sei que esta discussão vae~se alongando tremo da fronteira com a Bolívia ao norte do 
demasittrlo e receio fatigar a attenção tiio marco que deve indicar o .extremo da ft'on
benevola. da Camara. (nito apoiados); mas esta teir'a com o Perú ; entretanto que, si mau~ 
qtlest.ão tem um grande interesse, interesse tid;l, por aquelle rumo a latitude de go30' 
de primeira ordem para os representantes da fosse essa latitude 0 ponto Lle juncção das 
Nação. (Apoiados.) duas fronte1rc1S do Bra.zil, tomaríamos uma 

o SR. SA.TYRO Dus- E' de grande inter- grande extensão de territorio que pertence 
esse nacional. ;í, Boli via, de conformidade com o tratado de 

V 
. 27 de ma.rço ». O SR. DroNYSio CERQUEIRA- eJamos o que· 

disse na mesma época, pouco antes, o finado Attendam bem a estas nobilíssimas pala· 
conselheiro Sá e Albuquerque, digno filho do vras de um illustre pernambucano : «Si a 
lleroico Estado de Pernambuco, então Ministl'o I in !Ja fosse pelo pal'allefo de go_30', tomaria~ 
de Estrangeiros. mos l\, Bollvh terf'itorio que lhe pertence .... » 

o Sr. conselheiro Antonio Coelho de Sá e E querem sustentar que ainda. uos · pet'lence 
Albu·werque, em 24 de agosto de 1867, disse, territorio mais ao sul ! ! 
em um despacho confidencial ao Sr. B. do Attendam bem <i, doutrina ch nussa Patria, 1 
La.dario, o seguinte: rtoutrina que deve encher-no;,; de orgulho. ' 

O Brazil nunca preferiu o intt3resse, qual-
« A nossa fronteira com a Bolívia por este quer qut3 elle fosse, <tG respe-ito do.:; pactos ce· 

lado sorti., como se estipula no recente tra.- leiJrMos por elle. · 
ta·lo uma. recta que, partintlo da juncçiio rio Diz adeante o Sr. Mini::t.ro Si.L e A lbuqucr· 
Ile::li' com o Marnoré, vá buscar as nascentes que : « o Bt·azil. não lm du vitlu, deixa de 
do J<"I.UI'Y. » adquirir algumas leguas de territorio, mas é 

o tr,ttado é de 27 de marco do l86i e coherente e nã.o se nfasla elo que convencio
S. Ex. escrevi~ em 24 de ag-osto, cinco mezes nou com aqueila RepublietL ». 
depois. Demarcava então a. no:;s:1. ft·onteira Gloria aos honrados estadistas da minha 
com o Perú o itlustre Sr. bn r·ão rJo Ltldario. Patria, mona1•cbistas e republicanos, que teem 

O Sr. bariio do Ladario, que foi quem !e- s;lbido guardar a sua honra .. 
vantou e~ta questão de cn.heceiras do Jnvnry, Tenho aqui um documento cuja importan
na qual hei tlo toc1r, t:1lvaz pelas grandes cia só poderií, ser contestada. pelos espirito3 
difiicul!hulcs que encontrou a commissiio que apaixonados; é um pequeno mappa., um sim
elle dirigi:1 c na qual perdeu um amigo (I pies esboço, que pertence ao :u·chivo da nossi1 
cuuhado, o cnpiti.io·ten•mte Soares Pinto, um chancella.ria e elo qual me foi d3.d.o um exem
dos hmnens mais compet•3l'ltes que tivemos plar pelo grande CJda·lifo, typo da lealdade e 
nestes assumptos, qne rez n. exploração deste do patriotismo, o venerando Sr. visconde de 
l'io n que l;L morreu, victitna(lo pelos selva- Cabo Frio, que o meu eminente amigo· 
gens, que o tlecharam, assim como ao com- Sr. Serzedello Corrêil j;i; rtualificou de «reli· 
missario peruano o Sr. Paz Soldan e a m:tis quia sagrada da patria» e r1ualificou bem, 
quatro ma.rinheiros; o Sr. barão do Ladario porque é elle quem guarda a. sua. gloriosa 
propoz ao commissario peruano levnr os li· tradição internacional. 
mites do Brazil com o Perú até ao parallelo 
de go-30' sul. Este esboço da ma;ppa foi organizado pelo 

O illustr·e almirante communicou o seu pro- Sr · barão da Ponte Ribeiro, o mesmo que fez:. 
jecto de accm·do ao Governo e este, que e redigiu as instl'ucções para a negociação 
acab~tva de celebrar o tratado de limites com do tratado de 1857 • Permittam-me insistir, 
a Bolivia e queria que elle fÇJSSe cumprido como thço, nesta circumstancia, porque ella e 
rigorosamente, como sempre tem feito e ha. du. mais alta import::mcia. 
de continuar a. fazer, a, despeito de tudo, por- Este esbaço foi feito depois quo o Sr. b:..rão 
que o Brazil nunca se desviou tla linha da de Teffé concluiu a demarcaçào da fronteira 
lealdade e da fé li, sua. palavra, disse em con- com o Perú, isto é, depois que collocou o· 
ftdencial ao seu commissario que não podia ma.t•co do .Javary na latitude ue ô" 59'29"5 suL 
a.pprovar tal accoJ·clo, quo a ltuha havia de e estimou que a sua nascente estaria a 
ser tra.çad:t da bocca do Beni à nascente do 7"-l '-17" 5 sul, 
Ja.vary, onde olla se a.cha.;:se, porque assim O titulo deste esboço do m1~ppa 1i o SGguinto:: 
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< Esboço geograpbico organizado e.rn con
formidade de documentos officiaes e outros 
valiosos, com o fim principal de mostrar a 
fronteira do Brazil no territorio comprehen-

. dido entre os rios Madeira e Javary, pelo 
barão da Ponte Ribeiro.:. 

Porém, comprovando-se aue este rio não 
chega áquelle parallelo de- 10° 20' Snl, se~ 
guirá a fron:teira por uma recta tirada desde 
o mesmo marco da margem esquerda do 
Madeira ao ponto em que o rio Javary tiver 
as nascentes mais meridionaes.» 

Tem' a data de 1874, que foi o anno da cal
locação do marco do Sr. de Teffé no rio Ja
va.ry. 

Neste mappa (a Camara póde ver, elle aqui 
está), entre as suas convenções- a fronteira 
do Brazil com a Bolívia é representada por 
uma linha de pequenas cruzes. Vejam, aqui 
está ella (mostrando o mappa), a linha de pe
quenas cruzes, a linha da fronteira entre o 
Madeira e o Javary ; vêde-a, é recta e est{t 
traçada da bocca do Beni para a nascente do 
Javary, tal qual se lê nas instrucções, tal 
qual figura no mappinb.o da linha verde, tal 
(1ua.l a. comprehenderam o Sr. Sinimbú., o 
l::ir. Paranaguá, o Sr. Sú. e Albuquerque e 

Ainda é outro ministro, ·· e este uma indivi· 
dualidade jurídica de primeira ordem (apoia
dos), que diz claramente, categoricamente, 
terminante.mente que a fronteira vae em 
linha reéta da bocca do Beni á cabeceira do 
Java.ry. 

todos até hoje. · 
Não é concludente esta prova ~ 
Não é uma demonstração material do facto ~ 

(Apoiados; muitos Sr;;. Deputados examinam 
o mappa.) · 

O tratado de 1867 jtt está. quasi todo exe
cutado, falta apenas fazer a demarcação da 
parte comprehendida entre o Ma.deira e o Ja.
vary. 

O Governo brazileiro nomeou uma commis
são de homens distinctos, de proflssiona.es 
competentes : os Srs. visconde de Maracajú.,o 
finàho barão de Parima, o general uuilherme 
Lassance, o finado capitão Joaq ulm Pimen
tel, o capitão de fragata. Fredel'ico de Oli
veira, o general J. l::ieveriano Fons9ca, etc. 
O boliviano nomeou ta.mbem os seus com
missarioa. 

As duas commissões reunidas em commissão 
mixta cumpriram bem a sua. missão- e para. 
isso levaram instrucções dos seus governos. 
Vejamos quaes foram as instrucções que deu 
o então Mmistro de Estrangeiros e iUustre 
jurisconsulto-conselheiro Silveira de Souza 
- na parte da fronteira que discutimos. 
-Eil·as: 
~Acaba aqui (no Madeira.) a linha divisaria 

da. fronteira pelo meio do rio e segue para 
Oeste até o Javary por urna. recta t1rada da. 
margem occ1dental do rio Madeira. na lati· 
tud~ :;ul 10° 20', o~de começa esta parallela, 
e proximo ao r10 se levantará um marco 
com indicação da latitude e longitude em que 
esta collocado. 

A Commissão, depois de ter demarcado 
toda a frouteira, desde o rio Paragua.y até 
ao Mamoré, cl.tegou á bocca do Beni, ahi le· 
vantou . um marco e lavrou uma acta. desta 
collocação. 

Leiamos esta acta, ·que é a da setima e ul
tima conferencia e está assignada pelos com
missarios brazileiros e bolivianos. 

Lê-se alli este trecho: 
«0 Sr. Pimentel respondeu que, na pre

sente «Carta Geral», esta v a já consignado o . 
asimuth verdadeiro e a exten.~ ão da recta, 
que do Bdni vae ao Javary .» 

Estavam pois cumpridas as instrucções 
do Governo brazileiro pela commissão de
marcadora. 

Estava celebrada a ultima conferencia e 
lavrada a respectiva acta, que era um 
documento h isto rico, mas que nã.o tinha ainda 
Vttlor para ser apresentado como documento 
jurídico inter·nacional. Faltava-lhe a appro
vação dos governos das duas altas pa.rtes . 
contractantes. 

Vejamos agora como foi dada esta appro
vação. Vou ler as notas trocadas entre os 
representantes dos dous governos sobre a 
acta., onúe vem a. celebre linha recta, cujo 
asimuth foi determinado e que vae da 
bncca. do Beni á origem principal do Ja.vary: 

«Lega.ção Imperial do Brazil na Bolívia
La Paz, 12 de novembro de l8i8. 

Sr. Ministro- Resolvidas, como foram, as 
duvidas apresentadas pelos commissarios no 
curso dos trabalhos de demarcação, tenho a 
honra de communicar a V. Ex. que o meu 
governo approvou a acta da setima confe
rencia da commissão mixta de limites, a 
qual trata do levantamento da carta geral 
da demarcação da fronteira entre o Brazil e a 
Bolivia, de conformidade com os trabalhos já 
approvados. 

Por esta. parellela seguirá a fronteira a 
encontrar o rio Javary. Reconhecida que 
seja essa raia, levanta.r-se-ba al.li um marco 
sem necessidade de continuar o reconheci
mento da terminação da linha no Javary. 

Essa ach declara que m. referida carta 
geral se acha assignalildo o azimuth ver· 
dadeiro e a extensão recta que do Beni 
vae ao Javary, de modo que põe ella termo 
a demarcação dos limites dos dous paizes. 

Ao fazer em nome do meu governo a 
presente communicução, cumpra-me agra· 
decer a V. Ex. e aos seus illustres ante• 

C"lll~.r~ y, V 
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cessores a benevola cooperação com que QDn
correram para a fiel e escrupulosa, execução 
do tratado que definir a f_ronteira entre o 
Imperio e a Republica. 

Aproveito a occasião para renovr.r a V. Ex. 
as expressões de minha particular estima e 
distincta consideraçfío. 

ao mesmo tempo a mn,ioe autoridade para 
resolver qllaesquer duvidas que se pretendam 
levantal', como seja. est(t que me tr·ouxe n. esta 
tri.bnrw.. -

Vou iôr as notas diplomaticas troco.das 
entre o SP. de Alencar, nosso minisLro em 
L<l Paz, o os ministros boli virmos D-. Mat>tin 
Laúza e D. Elojio Medina: A S. Ex. o St•. Dr. M<trtins Lauza, Mi

nistro das Relações Exteriores da Bolivia.-
LeoneZ M. de Alencar.~ «Legação Imperial na Boli vhl, La Pn;z, 3 do 

Eis agora a resposta do governo da Bolívia: j,meiro de 1879. 
, Sr. I\1:inistro-Teullo a honra de passat' ás 

« Ministerio das R8lações Exteriores da mãos de v. Ex. o exemplar ela carta geral 
Bolívia-La Paz, 14 ·de novembro de 1878 · da fronteirn pertencente ao Governo Boll viano 

Sr. Ministro-Recebi o officio que v. Ex. e que fôra remettido para o Rio de Janeiro, 
serviu-se dirigir-me em 12 do corrente, parti- alim de ser assignado pelos membros da 
cipando-me que, resolvidas como se acham as segunda secção da -Connnis.;ã.o BJ'azileira. 
duvidas apresentadas pelos commissarios no Acompanha o referido exemplar n planta dt\ 
curso dos trabalhos da demarcação, approvou fronteira fluvial levantada ua mesma escala 
o Governo Imperial a neta da setima conte- da ca1'ta geral, para que clle seja completado 
rencia da commissão mixta de limites, que por ella, como se ajustou na setimr. o ultima 
trata do levantamento da carta ger:\l da de· conferencia da commis~ão mixta dos dous 
marcação da fronteira entre o Brazil e a Bo· paizes. 
li via, de conformidade com os Grabalbos ap· Além destas cartas, transmitto a V. Ex. 
provados; que essa acta declara estar as- a topographia da bocc<1 do Beni, que mostra a 
sigoalada na referida carta geral a, verda- posição do marco, e as plantas dos rios Gua· 
deira direcção recta que dtW•) ir do Beni ao poré e Mamoré entre a foz do Vertle e a do 
Javary, de modo que por ella ticn. terminada a Beni (cineo lblhaiõ), levantadas para escll.lrecer 
demarcação de limites (los dous paizes; e que, a adjudicação da,s ilhas. 
ao fazer· me 0sta declaraçiio em nome do seu Estando j:i concluída e app1'ovacla a demar· 
governo, cabe-lhe agradecer aos meus ante· cação da fronteira, nã,o me resta nesta. occa
cessores e a mim a nossa cooperação u:t es- sião senão reiterar a V. Ex. as expressões de 
crupulosa e 11el execução do trntado que ele- minha particula,r estima e distincta conside· 
finir a fronteira entre o Imperio e a Repu- ração. 
blica; A S. Ex. o Sr. Dr. Martin Lauza, Mi-

Agradecendo as lienevolas expressões com nistro das Relações Exteriores da Bolivia.
que, ao communicar-me que o Exmo. Go- Leonel M. de Alencar.» 
yerno Imperial approvou a acta dn. setima I 
conferencia, V. Ex. recorda a cooperll.çâ,o O Ministro do Exterior da Bolivia respon· 
dos meus antece:>::;or-es e minha na Jiel ex- deu: 
ecução elo tratado que define a fronteira en- M' . t . d 1. - · 
tr:e o Brazil e a Bolivia, tenho a satisfaçã.o de . <~, llllS er10 as l~e aç?es Extenores da Bo· 
d1zer-lhe, em nome do sr. Presidente da llVhl, La Paz, 7 de Janetro de 1879. 
Republica, que tambem o governo da Bolívia Senhor-Com o officio de V. Ex., datado 
approva pela sua parte a dita acta, na qm1l ti e 3 do corrente, recebi a carta ge1•al da fron· 
como V. Ex. observa, se declara estar· de ta r: tcira do Brazil e da Bolivia, pertencente ao 
minada a recta que. vae do Beni ao Javary, meu Goyerno, que fôra, remettida para o Rio 
completando-se ass1m a demarcação dos dou:; de Jane1ro afim de ser 1lrmada pelos membros 
Jlaizes. da segunda secção da commissão brazi: 

Renovando a V. Ex. com este motivo as leira. · 
exprossões do meu particulrtr apreço e distin- Tarnbem recebi as plantas da fronteira flu
cta consideração, sou de V. Ex. - Martin via!, t1r1 topographia da barra do Beni, que 
Lxuza. assignala a posição do marco desse ponto, e 

A S. Ex. o Sr. Leonel M. de Alencar, Mi- as elos rios Guaporé e Mamoré entre a bocca 
nistro Residente do Brazil na Bolivia,:~> do Verde e a do Beni. 

E não é tudo. Nesse acta, que foi appro
va.da pelos dous governos, fttUa-se na carttt 
geral da ·fronteira brazileirn.-boliviana : os 
dous governos tambem a approvaram e houve a 
respeito troca de notas, que dando a este 
documento a necessaria solemnidade, dão-lhe 

Não me restando senão agradecer à V. Ex. 
essa remessa, tenho a satisfação .de repetir os 
protestos de estima pessoal e distincto apreço 
com que sou de V. Ex., etc. 

A S. Ex. o Sr. Dr. Leonel M. de Alencar, 
Ministro Residente do Brazil na Bolivia.
.ilfm·tin Lauza. ~ 
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Ainda ha mais esta nota: niio pensou si não que a fronteira entre o 
Mtt(leira e o Jnvary é a linha recta que vae 

«Ministerlo das Relações Exteriores, La Paz, r! a. bocca do Beni á- cabeceira principal do 
22 de f~vereiro- de 1879. ,Ja.val'Y. Mas não basta ainda; tenho !J.-opi-

Senhor-Tendo-se, na dH.tg de 7 de janeiro uUi.o tlo granr\e jurisconsulto brazileiro, do 
do corl'ente anuo, accusado n. V. E:t. a re- eminente homem político, do diplomata -pro
cepção di cn.rtn. geJ'ãl elo. fro ntotra (lo Brazil vecto e sagaz, estadi::.tà consumado, o finado 
e da Bolivia, tenho :tgora a satisfação de par- ID:J,rquez de S . Vicente, o illustre Pimenta 
ticipar a V. Ex. qae o mcm govern? app1•ova · Bueno, o nosso notavol coustitucional~sta, 
a dita. ca.rta geral por achar~se conforme com quando esteve na direcção dos negocias es- ' 
os trabalhos mencionados nas actas, já. a.ppro- trange1ros. Vejamos o que elie pensava em 
vadas, da commissão nii:x:.ta de limites dos 1871, quatro annos depois de celebrado o tra-
dous paizes. ta do de 1857: -

Tenho a honra de repetit·-me de V. Ex~ etc. 
-Elojio D. J.fedina • . 

Ao E:xm. Sr . Leonel M. ele Alencar, Mi· 
nistro Residente do Brazil na Bolivia.» 

Então, Sr. Presidente, todos estes 
documentos nada valem ~ 

Ha quem possa. sustentar que tuào isto 
que a.caiJei de ler, todos e8tes actoR · solemnes 
e publicos entre dous estados soberanos, pra· 
ticados sempre á sombra da boa f'e que d.eve 
a elles presidir, valessem menos do que os 
sop1üsmas aereanos ? 

Esses documentos não vierHm sellar os 
pactos que as duas nações ce~ebramm .par~ 
cultivar melhor n.s suas rehr.çoas de bons vt
sinhos ~ 

4:Con vém, portanto, que seja examinado o 
Pay.;;anrlú pelo menos_ até ontle possa hav~r 
cabF.d cel'teza. do que tem as nHscentes mais 
;tO uorte 1lo que as do braço Jaqu\rana. Por 
!Lquell o>. ilest•1s dous confluentes que tivesse 
as fontos mais ao sul deverá inconstestavel
mente cot'l'61' a fl'onteira. norte-sul do Brazil 
com o P~I't\ o nhi vil'li termina.r a linha divi
sorin. lo~te-oo:;te tira.rln, da margem occidenta.l 
do rio Madeir·a., na latitude de 10°-20', quel' 
sejn. pot' os te paea.llelo si o rio lá chegar, 
qÍwr por uma. obliqua. qne vá. encont1·a.r as 
suas nascentes si estiverem ao norte daquelle 
parallelo. 

Estns sã.o as linhas da. fr·onteira que se 
est.i pularam no tratado do 27 de março de 
l8G7 com a Bolivia.» 

Agora vou mostra,r aos meus nobres colle ::-as 
a. carta geral da fronteira.. a que se ref0rem Aimh é, poi:;, o Sr · marquez de S · Vi
não só a acta da setima e ultima conferencia, canta que confirma esta interpretação, que 
como tatnbem as notas que acahei de ler, o govemo da Republicn. deu po[' seus Minis
notas que sã.o os documentos d(t sua a.ppro· tros, inclusive o humilde oro_dor, que està 
vação pelos dous governos. occupando a attenção da Casa, á cuja. bene-

volenci(l, é extremamente grato. Mas eu, 
Nesta ct~.rta, elil-a (o m·adar mostra a carta sr. Presidente, apezar de me serem tiradas 

[!cographic,a), a Cn.mar'a pôde ver traçada a muiLns das minhas armas, apeza.r de não }-10· 
Hnhn. recta da bocca do Beni ~t nascente do der produzir todos os argumentos que po
Javn.ry. deria exhibir, quero ser generoso para osad-

E, cousa notav~l. a li!lh!l' niío ve~ ,n-hí em vel'sarios do governo, a'lmittirei até (para 
toda a sua extensao, ~sta JOterromp_wa I Pa· ar~ument:\1' .já se vê) que toda esta interpre
rece que os meu~ a.m1gos que là esttve~a~n e · taÇão, que todos esb~s mappas, que estas in
a trasaram adymhavam que ~s palx?es, I strucr:ões, qne estes despachos, que estas 
que nao quero mdag_a.r quaes. se.]am, farta.m notas não tenham valor algum, que nada 
levantar algum:l. duvJda,_ ~ flUizeram dar um disto exista: a interpretação não póde se~ 
documento claro e. dectsrvo em ~)r'ol do go- si niio estL que deu e ciá 0 governo, e vejamos 
vorno, que lhes havm dado a grunde prova porque. 
de confiança mandando-os far.er a demarca- Lembro-me de t.er lido em uma obra de 
ção ~la fronteira. . . . . . um glorioso conterraneo mmt e que é uma 

Vêr.le a carta-aqu1. esta s. ltnh<t d~ hmltes. 1JDs índi vidualid::tdes mais nol.a veis rlo nosso 
Sobre ella. ~tem a_Iguma c?u~a escr1pta .. · O mundo jul'idico, o finado Teixeir:a de Freitas, 
que é ?-Lede-Lmha de lmntes vem ch 'llBr· que « Jr~te1·prek tio est facienda ut ne seqHatur 
tente do Java1·y} _ . absudum-A interpretação deve ser feita de 

Basta. t:odera h_ave1' demonstraça.o m:=trs de modo que não resulte della absurdo». 
cabal, mais materHtl do .qne esta offerecula Veja.mo~ si se -póde dar essa interpretação 
pela car·ta geral da frontemt 1 que quer dar 0 roem íllustre amigo, DGpu-

Respondam os que me estão ouvindo. tado pelo Pará, n todos nquelles que d;ten~ 
Bem, Sr. Presidente; presumo ter demon- dem a fronteira do paraUelo 1.0° .~o ate 

strado que de 40 annm a esta parte o Gov-er- encontl'nr o meridiano qne passa. ~el~s cabe: 
no brazileiro, sem àiscrepancia de opinião, ceirns do .Javary. O tratado de hmltes fo1 
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celebrado entre o Brazil e a Bolívia. Nesse 
tratado nada se podia estipular que estivesse 
fóra. da soberania do Brazil e da Bolívia, não 
se podia violar territorio de pa.iz algum, nã.o 
se podia interessar territorio de outro paiz 
nas nossas questões de limites com a Boli
via. 

Vejamos si i,sto que digo acontece com a 
interpretação que se q ue1' dar, interpreta
ção, permitta-se-me que o diga, absurda. 
Está aqui um mappa do Brazil, um dos 
mappas mais exactqs que temos. 

Poderia ter trazido para aqui o mappa do 
finado general B" urepa ire Ro~an, o. illustre 
ex-director da carta geral do ImperJO, ou o 
mappa do eminente S1·. barão do Rio Branco, 
que é uma das autoridades mais competentes 
nesses assumptos, ou o rna.ppa do Sr. ba
rão Homem de Mello, cuja sciencia geogra.
phica e historica é inc1iscutivel, ou a carta 
das fronteil·as elo Brazil do meu finado 
amigo e collega coronel Pimenta Bueno, filho 
do marquez de S. Vicente, um (los ministros 
que interpretaram o tratado de 1867; mas 
es.colhi de prelerencia o mappa do Sr. Dr.. 
Crockatt de Sá, onde vem o nome do Sr. Dr. 
Serzedello Corrêa, então Ministro da Indm
tria Viação e Obras Publicas da Republica. 

Trago esta carta porque é uma das mais 
exactas que po~suimos. Não a trago com o 
:fim de tirar vantagens do nome, que nella se 
lê, do illustre Deputado pelo Pará. 

Nesta carta vem traçaria a linha de limi
tes, a linha recta da bc,cca. do Beni á cabeceir·a 
do Javary. Mas vejamos si da interpretação 
dada por S. Ex. riâo vae resultar um ab
surdo. 

Suponhamos que a linha segue pelo pa· 
rallelo de 10"-20' tal qual queria t:l. Ex. ; 
esta. linha chega á fronteira da Bolívia com 
o Perú, a tr•anspõe e penetra cerca de 60 
Jeguas pelo territorio Peruano a deutro até 
encontrar, como queria S. Ex.; o meridiano 
que vem da cabeceira do Javnry e que tam
lJem atrave1:sa em extensão quasi igual o 
territorio àa Republica do Fer·ú, formando 
as::irn uma frunteira angular da qual re~ml
taria para este paiz a perda de gr·ande par
te dos departamentns de Custo e L(lreto. 

Basta enunciar este facto, esta invasão do 
terri to rio de um Estado soberano para se ver 
immec1iata.mente a inanidade da interpreta
ção · acreana. 

Esta linha não póde ser sustentada pelo 
Brazil porque não podemos negociar 
com a Bolivia sobre territorios incontesta
dos do Perú. 

Logo, esta linha angular é absurda. 
Mas donde resulta este abmrdo 1 
Este absurdo resulta da interpretação 

dada ao art. 2° do tratado de 1867 . pelo 

meu eminente amigo e por todos aquelles 
que defendem as pretenções do Amazonas. 

Logo, essa interpretação é absu-rda. 
A camara. já deve estar plenamente con

vencida. de que desde 40 a nnos o Governo do 
Brazil não teve outro modo de pensar senão 
aquella que ho,ie tem em relação á sua fron
teira co in a Bolívia. 

Pergunto eu: é licito, é decente, é serio, é 
honesto que elle agora volte atraz e perca 
por uma triste. questão de interesse_ os seus 
creditos de seriedade, a sua reputaçao de le
aldade, de honra e respeito á fé de seus 
pactos~ 

Vou explicar agora o meu proced~m.ento 
em relação a este assumpto como Mm1st.ro 
de Estaóo das Relações Exteriores da Re
publictt. 

o Sr. Paravicini, ministro . da Bolivia, me 
fez uma communicação dizendo ·que o seu 
governo pretendia estabelec~r uma alfan~e~a 
no Rio Acre, e eu respondi-lhe : a Bohv1a 
tem o direito de estabelecer alfandegas em 
qualquer ponto do seu te~ritori~, não preci~a 
pedir permisssão; mas e prec1so que ~eJ.a 
em territorio incontestavelmente bolivi
ano. 

O Sr. governador do Amazonas mandou-me 
perguntar o que devia fazer, onde devi~ 
deixar collocar a alfandega do Sr. ParavJ· 
cini,e eu respondi-lhe : para o Brazil, ~ l.inha 
de limites é a que vae da bocca do .Bem a ca
ber.eira do Javary; ao sul desta lmha o Sr. 
Paravicini póde collocar a alfandega onde 
quizer. . . . ... 

Retirei-me do Mm1ster10. O Sr. Parav1c1m 
installou no Acre a sua. altandega, 1ez decre
tos que perturbaram aquella regi~o . e que 
elle não podia fazer porque constltUJa um~ 
invasão na nossa sober·ama, nascendo dab1 
esta questão do Acre; que não é a que se tef!l 
pre~endido levantar, mas outra bem dl
versa. 

o Sr. barão do Ladario travou discussão 
na imprensa, no Parlamento e em sociedades 
scientiticas com o Sr. batão de Te:ffé sobre ~.~ 
cabeceira do Ja.vary, sustentando que ella 
não era aquella que o Sr. barão de Te1fé as
sirJ'nalara. porque S. Ex. não tinha lá ch.e
g~do. Tae::; difticuldades tinha o eminent~ 
Sr. barão de Tetí'e encontrado para levar ate 
ao fim a sua comrnissão, até rela falta da 
aO"ua no rio que uão permittia a fiuctuação 
d~s suas canôas, que~. Ex., de accordocom o 
commissario peruano, calculou que a nascen
te do Ja vary estaria a um certo numero de 
milhas do ponto onde ambos haviam chegado. 
Isto era uma estimativa, não era uma deter
minação rigorosa da posição, como era pre· 
ciso que fosse, visto que elles não tinham 
chegado à nascente para determinai-a. O Sr. 
barão do Ladario havia desde muito levau· 
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tarlo esta questão; e, qun.nrlo cheguei ao ;Mi-
-nisterio dns Relações Exterinres, jâ o meu 
Hlnstre a.ntece~l':or, o Sr. Carlos rle Carvalho, 
tinha resolvidn que se fizr->s~e a exploração da 
cabeceira. rlo .T!=~vary. Retirou-se da fronteil•a 
a commissã.o bnlhriana e exonerou-se a seu 
nerlitlo o primeiro commissario brazíleiro. 
Manilei o Sr. capitão-tenente Cunha Gomes 
com . o Sr. Lo no Neto, profissionaes muito 
di~tinctó~. subir o Ja,vary. CUl'ltnsse o que 
cu~t'lf:Se, pnra rletRrminar a sua nasrente, se~ 
/Z'Uindo o .Jaqnirr~na. do ponto onde chegou o 
Sr. 'I'e.ffé, onde elle collocou o marco, e dahi 
por> deante seguisse o rio e chegasse á sua 
nascente. · 

O l'J() Jn.vary. at~ este ponto onde chegou 
o Sr. Te:fi'P. com a com missão perunna, é o 
nosso limite com o Perú. ·Todos os tributa
rios da margem direita são brazileiros, todos 
os que desaguam pela margem esquerdl'l. são 
peruanos. 

O Sr. capitão-tenente Cunha Gomes levou 
ino::trucções minhas para examinar o rio 
ttaJvez, affiuente da margem esquerda do 
Javary, quando lá chegasse, mas por mera 
~u1'iosidacle Q"eographica, porque não nos é 
licito nretender a posse rleste rio, sobre o qual 
já está reconhecida por nós em acto publico e 
solemne a soberania do Perú. 

O distincto ·official mediu com o seu não 
menos distincto ajurlan~ as aguas do Galvez, 
do Javary abaixo da confluencia, e do Jaqut
rana, tomou a temperatura oas aguas 
destes rios. examinou a vegetação de suas 
mArgens e a coloração das suas aguas, colheu 
informaçõ~s sobl'e elles dos habitantes dn.
qm'lllas longiqua.s paragens e mandou subir 
o Galvez alguns kilometros. 

Depois seguiu viagem e chegou ao ponto 
onde o illustre Sr. barão de Teffé tinha com 
o Sr. Black, commissario peruano, collocado 
um marco ; não o achou :porque era de ma
deira e tin'ha. apodrecido. Continuou a subir' 
deixou as canôas e marchou a pé 'J)elo leito do 
rio já pequeno igarapé, e chegou, vencendo 
grandes difficuldades, ao ponto onde o Jaqui· 
rana, que é o Jfl.vary, brota do chão como 
brotam tantos grandes rios. Eu já. vi este 
bello phenomeno,porque tenho passado muitos 
annos de minba vida explorando rios ; 
eu vi um~ das ct\.l)eceiras do Peperygua.ssú 
brotar de um olho de agua que parecia uma 
bica. 

Os commissarios chegaram ao ponto onde o 
Javn.ry nasce ; determinaram a sua posição 
geogra.phica observando o sol e estr-ellas, e 
aehara.m que este ponto está na latitude do 
i 0 -1l''-48" lOS, portanto 12 milh;;s ao sul 
do marco da Commissão Brazileira-Peruana 
e 9 do ponto onde ella estimou a nascente 
do rio.- · 

A• vista dessa determinação de 'llisu da 
ori,g-em principal do rio pelos commissarios 
brazileíros, no;; qua.es eu depositava plena 
confiança, porque um é um dos mais distinctos 
officiaes de nõssa armada e o outro um enge-
nheiro babil e provecto. . . · 

0 SR. PAULA RAMOS-ApoJado. 
0 Sa. DIONYSIO CERQUEIRA-E á vista da 

determinação àa latitude (em detet'minação 
de làtítudes o mais vulgar obser\' ador 
não pórte commetter senão pequenos erros; · 
eu appeUo · para o eminente professor, uma. 
das glorias da sciencia brazileira,o Sr. Dr. Pe
reira Reis,que está aqui perto de mim, . e per
gunto a S. Ex. si é possível errar um obser· 
vador vulgar em mais de meio minuto) ... 

0 SR. PEREIRA REis....,.De certo que não. 
0 SR. DIONYSIO CERQUEIRA-Obrigado. Ora 

dizer meio minuto é dizer 30 segundos ; 
cada segundo corresponde, conta redonda, a 
30 metros; portanto meio minuto é 30 ' vezes 
30 metros ou 900 metros, menos por tanto 
que um kilometro .•. 

Em vista da. determinação da cabeceira do 
rio. o que se vae fazer agora~ 

E' a commissão mixta, brazileira e boli
viana, que vae verificar a posição desse ponto 
do Jaquirana, que é o Javary. 

A' vista desse facto, eu disse ao ministro 
da Bolívia que não podia concordar em que 
continuasse de pé o protocollo de 1895, porque 
esse protocollo determinava que a linha. se
guisse da bocca do Beni a cabeceira do Ja
vary, tal como a julgava ser' o Sr. barã.o de 
Teffé. 

Mas verificou-se que não é; vel'Íficou-se 
que nem a commissão mixta, brazileira e pe
ruana, lá chegou, nem um commissario bra
zileiro lá foi e determinou -a . 

Eu queria, pois, eu e~igin. que se cumprisse 
o tratado de 1867, isto é, que a linha da fron
teira fosse a linha que vae da bocca do Bení 
á nascente real do Ja,vary . Essa linha não ia 
á nascente real, ia a um ponto ao norte 
clella, porque o Governo do Bl'azil já sabia 
que alli não é a nascente e já um homem de 
sua confianca verificara que não era. E' isso 
o que vae fazer essa commissão, da qual es
tava incumbido o eminente astronomo, o no· 
tavel homem de sciencias do Brazil, que por 
certas incómpatibilida.des constitucionaes dei· 
xou de seguir ..• 

0 SR. PAULA RAMOS -Nada, impede que O 
Governo peça licença á Camara para man
dai-o, nas condições em que pediu para. 
V. Ex. 

0 SR. DIONYSIO CERQUEIRA- 0 que, aliás, 
seria de proveito para a sciencia. 

0 SR. PAULA. RAMOS-Apoiado. 
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390 ANNAES DA CA:r,URA 

o SR. DIONISIO CERQUEIRA-Diz-se por ahi rente das do Galvez; verificaram mais, não 
-o é o ponto que eu queria discutir e no pessoalmente mas por informações do mora
qual já toquei por alto- diz-se 11or ahi, em dores da margem do Jayary, info~mações que 
sociedades scientificas que 11a1'ece attemlerem devem ser sem}Jt'~ collüd;lS, venticaram qu~ 
mais a outras considerações do que aos com- do Javary se póde pas:-oar pam um affiu~nte 
promissos ció :paiz. que se deve veritícar do Ueayale sem rttravossar o G<üvez. e este 
nessa explor?.t)âo que vae fazer eS:ül facto indica :: ue <lS cabeceiras do G&.I\7 1'Z es
commissão nomendn, pelos Governos elo Brazil tão ao norte it<1s nascente~ do Jaqnirana. As 
e da Bcdjvia., si a nasceu't,c; do .Javriry, deter- ()utras obse1·v:•ções de temperatura., elo côr 
minada 1•elo Sr. Cunha Gomes, é exacta ou da-s aguas e de vegetnçi'i.o - da.~ margens in
não ; diz-se por ahi que essa commb~ão deve dicam que o verdn.cleiro Javary é o Jaqui-
ex\1lora.r tod<1 a, bacia do Ja;vnry, porque rana. . 
consta que o rio Galvez tem as su<JS cabecci- COin eifeito, assim deve ser. Qut>:m sobe o 
ras ao sul das cabeceiras do Jaquir,·ma, e quD Amazonas e chega. á conf:luencia do Solimõcs 
o Ja.vary é o Galvez e não o Jaqnirana. - e 'do ~egro rüto póde se enga,nar, h•t dn dizer 

Eu já disse que o Governo do Brazil não que a(luelle é o rio principal, porrilw ::s 
-póde considerar mais o Galvez como o Ja- aauas côr üe tinta deste grnnt!e rio solJrena
vary, aindi:l, que tenha as suas cabeceiras no d~m algum tetnpo e se confundem depois co!n 
-polo do sul. · as do'pl'illcipa:l , fJUe ns tem da mesma cor· 

Mas o Jaquirana é o Javary ; e eu vou barrenta das do Solimões. . 
prova.l-o com o conhecimento que tenho dos O mesmo se rli com o Rio Negro e o Branco. 
rios do Ama,zonas. E' muito,col1lmum, no Amazonas o mesmo 

A commissão que seguiu em 1866 e cujo~ rio ter diversos nomm; ; o maior de todos el
chefes foram victimados pelos selvagens, os les-o Amazomu;-ch:úna St• tambem So1iroões 
Srs. Soares rinto e Pai Soldan, fizera a me- e Maranbão ; o Negro, do Cilssiquinre pn,ra 
dição do volume das aguas dos dous rios, cima, chama-se Gn~ini.a ; o Branco tem este 
Galvez e Jaquirana, e verirlcara que o Jaquí- nome até a foz do Tacutu, dabi pam cima 
rana tem maior volume de aguas que o Gal vez. chama-se Uraricoéra e d:\ bocca do A variz 
Seguiram estas mallogradas victimas do para cima Parimé. O J<tvary no seu curso ii~
dever pelo J,lquiranét e traçaram a linha por t'erior tem este nome, no SUlJerior o de Jaqm- . 
elle, de modo que tortos os affiuentes da ran.a. 
margem direita ficassem pertencendo ao O que querem no momento actuv.l (não me 
Bra.zil e os da margem esquerda ao Perú. refiro absolut~:nnente ao illustrn Depntado 
O Sr. Cunha Gomes foi até a bocca do Galvez 81·. Serzedello) os nossos _patrícios que agitam 
e achou que o volume . das aguas do J<!qui- a opinião, sempre prompta. a l•wantar-se, 
rana ~;ra tl'es vezes mawr que o do Galvez. quando d1zem qu~ o Governo não cuida; dos 

Mns isso por si só nàda resolveria; o Ja- interesses d<t Pt~tria? (Pat,sa.) Elles querem 
quirana podia. estar de enchente, r epresar que o Bruzil viole a fé dos tratados, não 
as aguas do Galvez, e achar-se no .Taqni!'arHt cumpr<~ a ~ma paln.vwv.e se deshonre. 
um volume de agua maior que o do Galvoz. Não l'eceio dizer estas p•<lavras pernnte lt 
Por esse ~Simples facto, não ~e pór1c conolnir Nação reunida, porqut~ nil.n temo que me nc· 
que ·• Jaquirana seja. o braço principal , :1pez:tr' eusem de falta ele pa.triotismo, nfio temo qne 
de serem todos as presumpcões em seu ravor. rligam q uc eu Dã,o tenho amor a esta. terra 

Mas os Srs. Cunhn, Gomes e Lo:po Notto, ·3Splendida, ondn üve a felicitlarle dP D!l!'Cer·. 
cuja competencia é indisautivel, thel'a.m Níio receio jsso, porquo estou defendendo 
observações thermometricas e veritlC'aJ•am hoje o. minha Pa,tJ•ia contra alguns de seus 
que a temperatura do.s a.guns do baixo Ja.- filhos que não veem que cUa se deshonrnría., 
vary era de zgeo, a das do Galvez de 26'', e como tambem ji de(endi a. llotrrl\ de minha 
das do Jaquirana de 29", portanto ide: ttica Patri:1 com as armas na mão, derramando o 
a do Javar·y ; ver·iftcaram que a côr da~. meu sangue (não ô fip-ur;\, de rhetoricu, pois 
agua.s do Galvoz era difl'e: ·imte lla do Java1y, que o derr'tlmei clevéras.) (11fttito bem., OJJOia· 
sendo as aguas do Galvez as conhecidas no dos.) Eu sinto bater neste peito um coração 
Amazonas pot' aguas pretas, como o são as de solclario ! 
aguas do R1o Negro, e que a. côr das aguas Niio recejo qu~ me acoimem de nnti~patrio
doJavary era branca, identica, portanto, á (tas ta. Não; eu tambem sou patriota. O Bra.zil 
aguas do Jaquirana ; verificaram que o G:tl· está cumprindo o seu dever; o Brazil é uma 
vez, poucos 1\.ilometros acima da sua embo- ·nação nobre e uão pôde seguir os pl'eceitos 
cadura no Javary, el'a um rio perp1eno, de de Machiavelli, os conselhos qne elle deu ao 
:pouca largura, ao . passso quG o Jaquirn.na lll'incipe Lonrenço de Medieis na sua obra 
era rio grande e largo; \'er·ificaram mais que immortal De Principalibus, que foi decla.racltt 
a. vegetação das margens (10 Jaquirana era iufame pelas gerações que vieram depois o 
jdentica á das margens do Javary e di!re- que não é entretanto senão a. condensação 
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SESSÃO EM 19 DE. SETEM.lHtu u.c. ... .,."~ 

dos princípios da política de fraude e traição 
qtie dominava na sua epoca. . . 

No capitulo intitulado «Como o Prmc~pe 
deve cumprir a sua pal<wra» Mn.chiave11i 
dizia a Lourenço de l\tledicis que um prín
cipe deve ser homem e animal; que, como 
animal, deve ser rapoza e leão: rapozrt para 
saber evitar· as armadilhas e leão pa,ra es· 
pautar os lobos; que o principe pcidta dei~ae 
de cumprir a sua palavra quando destn. VIO
lação lbe advie!:lse alguma. vantngem. 

Mas, Sr. Presidente, isso é uma. doutrina 
infame. Machiavelli escreveu o seu livro 
para um príncipe. do seculo l6° e não para. 
um povo livre do seculo 19°. 

Um povo que escreveu no sou Pacto Fun
damental o § ll o do art :34 e o art. 88, 
aquelle torna.oJo obrigatorio o recurso ao 
ttrbitro.mento, e este que esbulhou a Naçi.'io 
soberana de um direito aue totlag as nações 
possuem, o direito de ·(:onquista, não póde 
querer conquistar indignamente um terl'ito
rio que lhe não pertence. 

Si '1uizesse conquistar, f;tl-o-hia nobre
mente, com as armas na. mão, dignamente, 
sem mentir, sem trahir, sem deshonrar-::,e. 

Mas não. O Governo ntí.o cogittw~. disto 
nuuca; tem procedido sempr·e Je boa fé, res
peitando a fé do:; seus tratados, defeLJdrmdo 
com valor os seus clireitus e impondo-se ao 
respeito universal. 

Elle contínnará a percorrei' o seu carninllll, 
e rnarcha corh c ou na nça., porque •1S homens 
sem paixão scrã.o os sous tltLnrpwndol'es e nilo 
o deixal'ÜO cnhir em emboseaúas. Contínno 
respeitando a gloriostt tt·adic;ão que achou 
e que vem de .louge. . 

O povo br·azileil·~, que conseguiu realizar o 
idéu.l fítthlime du.quelles gmndes l.Joruom; da. 
revolução íhtnceza quo sonhavaGl com a f't·a
ternidade uni versa.!; um p:liz quo realizou os 
sonhos elo Volney ,ele C0ndoreet e rle Carnot, 
o primeiro que pedia que so proclu,mas~e os 
direitos dos povos, o Regnnr!o que dizia qhA 
se devia re:;-peitar os clireitos de tod<LS as na
ções, e o ultimo, o immortal, qne aflirmava 
que o sysLeHHt da. Republico. era. a, L't'atemi
dade; um paiz que pretendeu. rea.lízar o so
nho daq uolle gra nele con veucionnl, daq uellc 
sacerdote da revolução que :pediu á assemhlén. 
que decr·Ata;;s"l a aboliçllo da Jealoz:t e el ht 
decretuu; du p:11lre Gregoir•e que dizia no seio 
da assembléa legisla,ti va que o vulcíio da. li-. 
bet•dade ia resuscitar os povos da t;~rra o fa
zia. uma invocação ao genio d<ilil>errlarle para 
que espedaçasse as barreiras da. barbarht o 
unisse todos os homens pelos laços da santa 
fraternidade; um paiz jovon como o nosso o 
livre e grande o nobre não se prestt~ a esta 
especulação acreana, protesta contrn. esta 
campanbaantipatrioti~a.~contra essa agltação 
que póde oçcuttar: algum outro desígnio, mas 

que parece querer o descredito e a deshonra 
cln. nossa P<t tria. 

O Brazil é muito grande, muito rico, muito 
nobre, sabe defender os seus direitos e res
peítu.r os alheios, prefere ao interesse a sua. 
honra., e :pensa que ha uma cousa que vale 
mais do que os seringaes do Acre-é a jus
tiça. 

'r_enho concluido. ( llfuito bem; n1-uíto bem. 
O orador e muito felicitado por seus coUegas 
presentes.) -

Ninguem mais pedindo a palavra é encer
rada t~ discussão e adiada a votação. 

2a. PARTE DA ORDEM DO DIA 

Comparecem mais os Srs. Serzedello Cor
rêa, Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Vir·· 
gilio · Bl'igido, José Avelino, João Lopes, 
Augusto Severo, Pereira R.ds, Bricio Filho, 
João Vieira, Esmel'aldino Ba!Tdeira, Malaquias 
Gonçu.lves, Arroxellas Galvão, Rodrigues 
Do ria, Nei v a, Felix Gaspar, Satyro Dias, Ro
drigues Lima, Eduardo Ramos, Galdino 
Lorato, José ivlonjarclim, Heredia de Sá, Sam
paio Fe1·raz, Henrique Lagden, Augusto da 
Vasconcellos, Sá. Freire, B:treos Franco Ju
nior, Antonino Fíalho, Lourenço Baptista, 
Oliveira Fig-ueit>edo, Joaq nim Breves, Rangel 
Pestn.na, Rodolpho Abreu, Monteiro da Sil
veim, Mayrink, SabiDo Barroso, Joaquim 
Alvaro. Azevedo Marques, Teixeira Brandão, 
Benerlicto de Suuza, Manoel Alves, Alencar 
Gui.mari'ies, Lamcnhn. Lins, Barbo3a Lima, · 
Soares elos Santos c Viclorino Monteiro. 

O §a·. Ft·ancisco Sá - Peço a 
palana para,negocio urgente. 

O Sa·. P1•esident.e -Tem n. palavra 
o nobre DeputaJo. 

O S1·. Francisco Sá (para nego
cio twgente)-Sr. Presidente, havendo nu
mero sutficiente para se proceder á votação 
das matarias que constam da ordem do dia, 
verfho a tribuna unicamente para mandar _á 
Mesa um requeri monto, que V. Ex. se 
d.1gnari\ snbrnetter á deliberação- dtt Ca
mara. 

Neste requerimento, eu e os meus compa
nheiros de nauc<tdtt, pedimos urgencia atim 
de qnc, invertida, a 2" parte da ordem do 
dia, sejn. submottido a discussão- e conse
quentc votação. antes ·do de n. 107 A, o 
pl'ojecto n. 1.49 A; qua autoriza o Poder 
Executivo n. despender até 10.000:000$, para 
soccorrot' às populações do nol'te, fla.gelladas 
pela secéa e dá outras providencias. (li'Iuito 
bem.) 

Vem á Mesa e é lido o seguinte 
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· · ANNAES DA CAMAll.A.: 

REQUERIMENTO § Os soccorros serão distribuídos ))ela 
fórma que as circumstancias determinarem, 

Requeremos inversão da ordem do dia devendo preferentemente ser executadas obras 
para entrar em discussão,o projecton. 149 A, de utilidade publica em que sejam empre-
de 1900, que autoriza a concessão de soccor- gados os indigentes. ~ -
ros publicas aos Estados do Norte fiagella- § Para 'a execução desta lei serão, pelo-
dos pela secca.. · Presidente da Republica, abertos os precisos 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 1900. creditas extrordínarios aos Ministerios do 
-Francisca Sà.-Gonç :tlo Souto,-José Ave- Interior e da Industria, Viação e· Obras Pu
Uno.- Virgílio Brigído.-Sergio Saboya.- blicas. 
João Lopes.-Fredàico Borges. Art. 2° Revogam-se as disposições em con-

O Sr. Presidente-Os senhores 
que approvam o requerimento que acaba de 
ser lido, queiram levantar-se. (Pausa.) 

Foi approvado. 

trario. 

O Sr. Francisco Sã (pela ardem) 
requer e obtem dispensa de interstício para 
que o prQjecto que acaba de ser votado entre 
na proxima. ordem do dia. _ 

O Sr. Faust.o Cardoso (pela ol"· O Sr. Nilo Peçanba (pela ardem) 
dem )-Sr. Presidente, peço a V. Ex. que se ';-Estando sobre a mesa o projecto enviado 
digne proceder á verificação da votação. ,pelo Senado, e que se refere ao Banco da 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se , Republica, e não carecendo a Commiss~o do 
terem votado a favor 100 Srs Deputados e 1 Orçamento, deante da Camara, caracterizar a 
contra 2. Total 102. • '~ituação grave dos nossos negocias, eu pedi~ia 

a V. Ex. que consultasse a Casa no sent1do 
o Sr. Preside:ut.e-Não ha nu- {de ser vota?a urgencia para interromper a 

mero. Vae-se proceder á chamada. jOrdem do d~a. e res~I-!ermos sobre as emendas 
. . . ',do Senado a propoa1çao da Camara. 

Procedendo-se a cba1_!lad3: ':'er1fica-se ter~m \ Mando por escripto 0 meu requerimento . 
se ausentado os Srs. Joao V1e1ra, Esmeraldmo . . . 
Bandeira, Cornelio da Fonseca, Elpidio Fi- Vem a Mesa e é lido o segumte 
gueiredo, Joviniano de Carva.lho, Milton, Au
gusto de Freitas, Antonino Fialho, Custodio 
Coelho e Victorino Monteiro. 

O Sr. Presidente-Responderam 
á chamada 108 Srs. Deputados. Ha, portanto, 
numero para se prosegui~ na votacã.o. 

Procedendo-se ~ nova votação, reconhece
se terem -votado a favor do requeri n:ien to 106 
Srs. Deputados c contra 2. Total 108. 

E' annunciada a tn discussão do projecto 
n. 149 A, de 1900, autorizando o Poder Ex
ecutivo a despender até 10.000:000$. para 
soccorrer ás populações do norte ,tlagelladas 
pela. secea, e dá outras providencias. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada _a 
discussão do projecto n. 149 A, de 1900. 

Em seguida é posto a votos e approvado em 
ta discussão o seguinte . § 

' 
PROJEOTO 

N. 149 A- 1900 

O Congresso Nacional decreta : 
Art; l. n Fica o Poder Executivo autori

zado a despender até dez mil contos de réis 
para soccorrer as populações do norte, fiagel
ladas pela secca. -

REQUERIMENTO 

Requeiro urgencia. para. que seja lido o 
projecto relativo ao Banco da Republica e 
enviado á Commissão de Orçamento para 
emittir o seu parecer. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1900.
Nilo Peçanha. 

Consultada a Ca.mara., é concedida a urgen
cia pedida. 

O Sr. Fausto Cardoso (pela 
ordem) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 101 Srs. Deputados e 
contra 2 ; total, I 03. · 

O Sr. Presiden-te - A urgencia 
foi concedida -em sua 1 a pa.rte, pois que essa. 
vota-se com qualquer numero. · 

Vou consultar a Camara sobre a 2a parte 
da urgencia. . 

O S1·. Fausto Cardoso (pela 
ordem)-Pergunto a V. Ex. si já foram lidas_ 
as emendas vindas do Senado ; eu não sou 
regimentista, mas V. Ex. o é. 

O Sr. Presidente-O requerimentô 
apres~ntado pelo Sr. Nilo Peçanha é para que · 
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sejam lidas essas emendas e enviadas á Com· seu parecer, de fórma que este assurnpto 
missão. fosse discutido hoje mesmo, hoje mesmo fosse 

Já consultei a. Camara sobre a -urgencia., votado e hoje mesmo o paiz . tiveSse a prova 
porque .para isso basta qualquer numero; da solicitude do Poder Legislativo em apoiar 
agora vou consultar quanto li. 2" parte, isto é, -o Governo da Republica para. resolver a crise 
si o assumpto é de natureza tal que :ficaria que ahi está imminente • 

. prejudicado si não fosse trata,do immedia· 
tam('nte. • · 

Consultada a Camara, si entende que o as
sumpto de que trata o requerimento é de tal 
natureza que não sendo tratado immediata

. mente se tornará nullo e de nenhum effeito, 
responde affirma tivamente. · 

O Sr. Fausto Cardoso (pela 
ordem) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificacão, reconhece-se 
terem votado a favor 107 Srs. Deputados e 
contra 2 ; total, 109. 

O Sr. ~o Secret.ario (servindo 
de 1°) procede á leitura do seguinte 

Off:lcio: 
Do Sr. 1 o Secretario do Senado, de hoje, 

remettendo com emendas, a proposição desta 
Camara, autorizando o Governo a recolher 
em conta corrente ao Banco da Republica, 
até á somma de 1.000.000 sterlinos do fundo 
de garantia creado pela lei n. 581, de 20 de 
julho de 1899, para o :fim de poder o Banco 
operar em transacções cambiaes e dando 
outras providencias. 

O Sr. Presidente-Declara que em 
consequencia d9, deliberação da Camara, vae 
o projecto á Commissão de Ot•çamento. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
or..Lem)-Sr. Presidente, a Commissão de Or
çamento desta Casa entendeu de seu dever 
acompanhar com a maior attenção e cuidado 
as discussões do Senado, a respeito do pro
jacto votado nesta mesma Casa e, á proporção . 
que eram apresentadas as emendas no Sena
do, a Commissão as estudava acompanhando 
a marcha rapida que iam tendo os aconteci
mentos de mo do que, quando o Senado vo
tava as suas emendas, emendas que foram 
accei tas por aquella Casa do Congresso e 
formuladas de a.ccordo com o Governo, em
penhado em dat• solução á crise que assoberba 
o Banco da Republica. e a praça. desta Capital, 
a Commissão de Orçamentp desta Casa estava. 
habilitada a formular opinião a respeito 
dessás mesmas emendas. Ao chegar hoje a 
esta Camara, o seu primeiro cuidado foi reu
nir-se para lavrar o parecer de modo que, 
quando tossem lidas as emendas por V. Ex., 
vindas do Senado. ella pudesse, sem demora 
de tempo, sujeitar á apreciação da Camara o 

Cama.ra. V. V 

O Sr. Nilo Peçanha (pela ordem} 
~sr. Presidente; o assum_pto da primeira 
urgencia, pelos termos estrictos em que foi 
feito, segundo o Regimento, está esgotado; 
é da. lettra. -expressa da nossa lei interna. 

O nobre Deputado relator da Commissão 
do 01•çàmEm to da Receita, em nome de todos 
nós, offereceu o parecer· relativo ás emendas 
do Senado. Requeria, pois, a V. Ex. para 
que consultasse a. Casa sobre . si consente que 
entre immediatamente eril discussão esse pa
recer sobre as. emendas da outra Casa do 
Congresso. 

Vem á Mesa e é lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 

Requeiro urgencia para que, depois de lido, 
entre em discussão o parecer da Commissão 
de Orçamento ás emendas do .Senado ao pro
jacto n. 147 B, de 1900, relativo a,o Banco da 
Republica. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1900.
Nilo Peçanha. 

O f!h•. Fausto Cardoso-Peço a. 
palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente-Não posso dar, 
por ora, a palavra ao nobre Deputado. Desde 
que ha requerimento de urgancia sobre a 
mesa, primeil•o tenho que consultar a Ca
mara sobre elle. 

E' annunciada a votaoão do requerimento 
de urgencia do Sr. Nilo Peçanha. 

O Sr. Bueno de Andrada
Peço a palavra pela ordem. 

O Sr. President.e-Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Bueno de Andrada (pela 
ordem)-Parece, Sr. Presidente, que nós já 
votamos a urgencia. N.o emtaoto, votarei mais 
essa urgencia,- agora pedida, bem como todas 
as medidas necessaria.s ao Governo porque eu 
quero, como disse muito bem o illustre Depu· 
tado pelo Pará, mostrar tambem pelo meu 
voto a solicitude do Poder Legislativo em 
apoiar o esforço do Poder Executivo em de
belar ;l. crise economica. 

Mas· eu precisa v a para isso ou vil• os conse
lhos do illustre leade·r- desta Casa. Não 

50 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:31- Página 22 de 36 

ANNAES ·DA CAMARA 

posso guiar o meu voto pelo conselho de 
Deputados como o_ Sr. Nilo Peçanha, muito 
dignos, é certo, mas que não teem a autori
dade politica que nós concedemos n.o illustre 
Zeade1·. Precisava, :Pois,- ouvir a palavra 
do nosso leader politico para votar. 

O~Sr. Presidente..:.segun;1o o Re· 
gimento, pedidos de urgencia não se dis
cutem. 

o·~··· Nilo Peçanha-Peçoa pa
lavra para uma explicação pessoal. 

O Sr.; PJ.•eE"Ldente-Tem a palavra. 
o nobre Deputado. 

O Sr. Nilo Pe~anha (para uma 
explicaçtJ.o pessoal).~ Sr. Presidente, bem se1 
e devo dizer no illustre Deputado pot• S. Pau 
lo, que não tenho a autoridade política... -

0 SR. BUENO DE ANDRADA- Pes:oal tem 
enorme ; politica, não ; vem de um partido 
di:fferente do meu, e· não posso estar votando 
com V. Ex. Quero votar com o Governo e 
com o leader do Governp. 

0 SR. NILO PEÇANHA-Bem sei, digo, que 
não tenho autoridade politica "(Iara tomar ini
ciativas em a~sumpto que carecesse de una
nime sentimento da Camara ; mas devo dizer 
a V. Ex. que o fiz em nome da honrarla. 
Commissão dl3 Orçamento da Camam dos 
Deputados. Não era cnpaz, Sr. Presidente, de 
apresentar requerimento desta ordem apezar 
do patriotismo que nos deve unir a todos 
nesta hora, interrompendo os trabalhos da 
Camara, sem ter tido deleg.ação dos honrados 
collegas da Commissiio de Orçamento e nccor
dado com o leoder da maioria 'desta Caso.. 

rir-me, a respeito das palavras que aqui pro· 
nunciou o nobre Deputndo pelo Pará, apre
sentando parecer sobre as emendas do Se
nado ; não vou discutir o requerimento do 
nobre Deputarlo pelo Rio de Janeiro, por isso 
que tal requerimento não tem discussão.Não 
foi o que V. Ex. me ponderou~ (Po.usa.) 

0 SR.. PRESIDENTE-Sim, senhor. 
O SR. FAUSTO CARDoso-Pois bem. Vou re

ferir-me ás palavras do nobre Deputado pelo 
Pará, apresentando um parecer de ante-mão 
prepar·arlo, para que entre immedin.ta.mente 
em discussão o projecto com as emend!ls do 
Senado. Penso que isso é esclarecer e falia r 
pela ordem. 

Muito de proposito fitllo pela ordem, porque 
quero evitar a Camaro. dos Deputados a 
·acena que h ontem ·se deu no Senado Brazi
leiro. 

Naquella Casa do Oongresso,quer o Senador 
que se levantou para combater o pl'ojecto, 
quer o que se levantou para o defender, o 
Sr. Ruy Barbosa, Senador peh1. Bahia, e o 
Sr. Gomes de Castro, Senador pelo Mar i.! nhão, 
confessaram que iam discutir e votar o pro
jecto sem o ter lido. 

Chegou, Sr. Presidente, esse modo rapido 
de transformar em leis projectos rapidamflnte 
concebidos, a resultados desta. ordem ..• 

0 SR. PRESIDENTE- Attenção! 0 nobt•e 
Deputado está discutindo do üwto a materia 
da urgencia. Desde que foi aproseutado ore
querimento de u1•gencia, não se admitte dis
cussão sobre elle. 

0 Sn. FAUSTO CARDClSO _:. Vou attender a 
V. Ex. sem querer· mais continuar sobl'e a 
mnteria e gai·unto que só o faço por uma ho
menagem ao espírito que está sentado nessa 
cadeira.. O Sr. Bueno de A.n<.lradn (pm·a 

uma explicaçao pessoal)-Aceito tt explicaçãQ 
pesS0<11 do nobre Deputado. Resevar-me-hei pal'a. discutir o projecto, 

Desde que S. Ex. veio fallar como dele· por isso que já estou inscripto. 
gado do leade,· · · • . Posta a votos, ó npprovada, à urgencia 

UMA. voz-Delegado de delegado é sub-de- pedida. 
legado. (Risadas.) 

0 SR.. BUENO DE ANDRADA- ••• daquello 
que tem aqui a nossa confiança politic8, 
estou sa.tisfeito e julgo-me apto para votar. 
(Risos.) 

O Sr. Faus-to· Cardo!!!o-Peço a 
palavra pela ordem. 

Consultada, a Camara, resolve que o as
sumpto é de natureza tal que, não sendo 
tratado immediatamente, ficará nullo ou tle 
nenhum e:ffeito. 

O Sr. Faul!\"to Cardoso (pela or
dem) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificacã.o, reconhece-se 
terem votadQ a favor 10\:l, e contra' um 
Sr::;. Deputados: total 110. 

O §r. Presidente-Tem a. palavra 
o nobre Deputado, mas observo que requeri· 
mentos de urgencia não se discutem. 

O Sr. Presiden-te- A' vista da de· 
O Sr. Fausto Cnrdo&o .(pela liberação tomada pela Camara, entra erri 

.ordem)-Perdão, Sr• Presidente, vou refe-. discussão unica o seguinte. 
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PROJECTO 

N. 147 B- HlOO 

Pa1·ecer sobre emendas do Senado ao projeclo 
n. 147 A, deste anno, que attlori::;cL o Go· 
vernn a r.lepo.iilar no Banco r}(l. Repubtica 
·do flya.zil ate v.m mithao . sterlino do ftmdo 
de g·o·anüa, a emit_tir ce·m mil contos- de 
apotices para auxiliar «S t1·a•· :wcções do 
btnco e a abri?·com elle tmia conta co1·1·ente 
ate t:iide mil contos 

A Commissão ele Orçamento da Camara, 
nsturlauclo as emendas do Senado ao projecto 
n. 147 A, desta Camara, é de pürecer que as 
ref'erjdo.s emendas sejam a.cceitas e votlLdas 
1J0Ja Camara, com a maxima urgencia. As 
referidas emendas completam e tor·nam ex
oquivel o mesmo projecto, regulando as rela
ções dos ~redores e accionista.s do banco, de 
modo a evitar os embaraços que, em v ístlt. da. 
legislação actual, poderiam ser creados á 
acção do Governo e da lei, no intuito de at
tender ás conveniencias publicas no presente 
momento. 

Sala das Commissões, 19 de setembro de 
1900. -Pa-ula G-uimarttes, presidente. -Ser:.e· 
delta Corrêa , rcla.tor.- Elias Fausto. -May· 
1·inh.,- Nilo Peçanha.- M. Escobm·.- Co1·
nelio da Fonseca. 

':>.::::;·;: :;,:).'.:~;:1~ 

ser~o garantid?s até o resgate definitivo pelo 
ach v o uo refer1do Banco e pelo Governo. 

Art. .4. 0 O Banco da Rei:JUblica do Brazil 
fica. obrigado a receber os referidos titulas 
pelo seu valor nominal quando offerecidos 
em pagamento de qívidas ao mesmo Banco 
que _ pod~:.wá tambem recebei-os em ·paga: 
mentes de a.cquisição de- bens do proprio . 
Banco. 
, Art. 5, o Fica o Governo autorizarlo a abrir 

uma conta corrente com o Banco da Republica 
do Brazil a~é. vinte e cinco mil contos para o 
fim ~ie aux1l1ar as operações de dellconto a 
medida dt\s necessidades legitimas do com-
mareio, vencendo o juro de 2 °/0 • . . 

Art. 6. o Para a execução da -· presente lei o 
Governo entrará em accordo com · os accio
nistac JO Banco da Republica do Brazil, que 
passnrao ao mesmo Governo os sens direitos, 
assumindo este à ilirecçã.o do· referido Banco, 
dnndo·l_he a organização que julgar mais 
conv(•mente, até o resgatCl. definitivo das 
ayot_ices _de que trata. o art. zo, e a completa 
l1qmdaçao e pagamento do debito do Banco 
para com o Thesouro. 

Art •. 7. o Revogam-se as dis:posiçóes em 
contrn.rw. 

Camara dos Deputados, 14 de setembro de 
1900. - Oa1·los Vaz de JJ:Ietlo, presidente. -
A.ngelo JouJ da Silva Netto, 2" seCJ•etario, ser
vmdo <le 1°,-:- Joao Augusto Nei'I:Ja, servindo 
de 2Q secretario. 

Emendas elo Senado ao projecto n. 147 A, de 
1.900, da Camm·a dos Deputados 

Ao art. 2°: 
Substitua-se pelo segufnte: 
« Ficn. o Governo autorizado a. emittir apo· 

!ices nominativas ou ao portador do vn.lot• de 
um conto rle réis a com mil réis, u juro 

O, Congrl·Sso Nacioual decreta : annuo.l de :~o;.,, que serão resgata.dus a rnzão 
Art. 1. n Fica. 0 GoveJ•no autorizado a re- de 20 "/o da emissã.o, por anuo. Os juros, 

co~lter em cantil. corrente ao Baneo da Repu- que· começltrão a correr de 1 de setembro, 
bhca até !1. sommn. de 1. 000. OOO 8 ter li no do <>erão pngos por semestres vencidos no Banco 
fundo (.le g-arantia cl'eado nela lei n. 581 , de da Republica do Brazil ou no· Tbesouro Na-

P1·ojecto 1'1.. 1.17 A, de 1000, da Camartt dos 
Deputadas, que aut•wi.:n o Govenw a reco
{/t~,. em .conta corrente ao Banco dt(. Repu· 
blwa t~te a so11mw de 1.000.000 ste1·lino r.lo 
fuY~do de garantia creado pelv. lei n. 581, 
de 20 ri e julho de 1898, pa1·a o fim ele 
p 1clr;r ~; Hanco ope1·a1· em . transacções cam
biaes, r.: dá outras p1·oviclendus 

20 d 11 
r cional. 

e JU 10 rle lt->99, para o tim de podet•_o 
Banco operar em transacções cambiaes. § l.o As apolices ao portador não ·poderão 

Art. 2." F'iea 0 ooverno autor·izrtdo rt. ser de valor infer·ior a conto de réis. 
emitt'r t~ 'I t 1 ·· § 2.c O resgate será feito por compra. 

. • 1 a ~ e\m llll · ~ou 08 c e 1'018 em aro· quanrlo os refer1dos títulos estiverem abaixo 
hces nommat1í'aS de,1nroscte 3°/o e l't'Sga-
taveis á razão de vinte mil contos por anno . do par; mediante sorteio, quando estiverem 

Parag-ra. pho uni~o. o. re~gn:te será feitó :pür o.?· :p~e ou_ a c in: a delle e na fórma do art. 4° 
compm qtwndo os refendos t1tulos estivet·em d,t piesente let. 
abaixo do par ou mediante sorteio quando I Ao art. 3o: 
estiverem ao par ou acima, delle. · . . _ . · 

Art. 3. 0 Os tit.u!os de que trata 0 artic.To Suppr1mam-se as palavras: «excepçao ferta. 
~c~rão exclu:;ivamente destinados u.o pa,:a" do Thesonro». 
rnento, excepção Ceitu. do Thesouro, aos c~;e- Ao mesmo artigo : - Accrescente-se: 
d?res do Banco da. H.epublicn. do Br·azil me- Paragraph9 unico. o pagaxnento será feito 
d1ante accordo com os referidos · credora~. e aos credores a medida do vencimento ou da. 
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ANNÂ.Es nA oArtÍÀ.nA 

exigibi).idade dos titules de credito, conside- nistas a direcção ·· do Governo, nos termo~ 
rando-s~ para e~se effeif.o exigíveis os che- do art .. Ô0

, con-vqcará immediatamente por 
ques. VISados pelo Banco da Republica do annuncws publicados por tres -vezes, em 
Braz1l. - dias consecutivos, no Diario-. Official e nos 

Ao art. 4<~ : jornaes dia.rios desta Capital, os seus credo-
h · res para, -em dia e hora designados, se reuni-

Su stitna-se pelo seguinte _: rem no edificio do -banco, sob a presirléncia 
O Banco da Republica do Brazíl fica obri- do presidente ou seu substituto, afim de 

gado a receber · os referirlos titules pelo seu deliberarem sobre a proposta do accordo 
valor nominal, quando otferecidos em paga- para seu pagamento, .formulada. em nome 

_mente de oi vidas actuaes ao mesmo Banco dos respectivos accionistas, na confor·niidade 
que não sejam garantidas pOl' penho"r ou hy~ da presente lei. 
potbeca. · · § 1. 0 A reunião do;:; credores terá logar no 

Paragrnpho un1co. Poderá támbem o mesmo pra,zo de quatro dias depois da publicação dos 
banco receber, pelo valor que entender con- annuncios de convocação. 
veni~nte, porém, nunca acima do par, aquel- § 2 . 0 Os credores podem se fazer repre:Sen
_les ~üulos em pagamento das dividas ga- tar na reunião por meio de procurador3s 
ranhdas a que se refere este artigo bem como com 1)oderes ;:;ufficientes, conferidos na · fórma 
dos provenientes da venda de bé~s e valo- do decreto n. 79, de 26 de agosto de 1892. 
res de seu activo actual. § 3. 0 Os credores ausentes em logar sabido 

Ao art~ eo : e ~Dm o qual haja communicação telegra
phwa ~u telephonica, se.rão a visados por 

Substitua-se pelo seguinte : esse meiO ou, conforme a dtstancia, por carta 
_Art. Os accionistas do Banco da Repu· registrada com recibo de volta. 

blJCa do Brazil, para que possam receber os ~ 4.o Os credores amentes poderão consti
fa-vores concedidos pela -presente lei, deverão tmr procurarlor por telegramma, . cuja roi
reformar os seus .estatutos de accorào com 0 nuta authenticada ou Jegaliz::tda deverá ser 
Governo, dando ao banco a organização que apresentada ao expeditor, que na traosmis-
for mais conveniente, comto.nto que a sua são mencionará essa circumstancia. · 
administração seja confiada ao mesmo Gc- Art. E' requisito essencial para a vali
verno por meio de directores de sua nomea- dade do accordo que elle seja consentido por 
ção, demissíveis por elle. até 0 re~gate defi.- credores que representem mais (le dous 
nitivo das apolices de que trata 0 art. 2o e a terços da importancia total dos credites su
cornpleta liquidação e pagamento do debito jeitos aos e:treitos do mesmo accordo; e 
do banco para com o Thesouro. reputa-se perfeito e acabado desde o momento 

Estes estatutos serão submettidos á appro- da acceitação, mas só produzirá os seus 
vação do Governo . : ~~eitos rle direito, depois de homologado pelo 

· § I. o Os accionistas não poderão revogar JUIZ da Camara Commercial. 
o mandato confla·io ao Governo durante 0 Art. O pedido de homologação do accor
tem}lo acima fixado, nem intervir na admi- do, que será feito logo após a acceitação da 
nistração do banco, directamente nem por proposta por parte dos credores, dever·á ser 
meio de fiscaes. ' instruido com a relação nominal dos mesmos 

§ 2. 0 A deliberação será tomada em assem- indicadas a natureza dos títulos e a impor: 
b!éa geral extraordinaria, convocada espe- tancia de cada credito e com a acta da 
CJalmente para esse fim no dia immediato ao reunião, onde constará a deliberação da ac
da publicação da presente lei, por meio de ceitação do accordo, em maioria legal, assi
l!-nnunc!o~ P?blicados no Diario Official e nos gnada pelos que votaram. 
Jornaes d1ar10s desta Capital, presente nu- Art. Recebida pelo juiz da Camara Com
mero de .accionistas que no m1nimo repre- mercia.l a petição devidamente instruída, 
sente ma1s de douR terços do capital social. mandará este immediatamente eJrpegir edi-

§ 3. o Si nesta primeira reunião não com- taes com o prazo de tres dias, independente
parecer o numero de accionistas exigido no mente de assignação e lançamento em au
--paragrapho antecedente, no dia seguinte terá diencia,annunciando o pedido de homologação, 
Jogar a segunda reunião, onde deliberarão dentro do qual prazo poderá ser feita a re-
accionistas, seja qual for a somma do capital cla.mação · · 
representado. § J.o A reclamação poderá apenas consistir 

§ 4. 0 As deliberacõés da assembléa geral na arguição de má fé, fraude ou dolo e será 
serão tomadas por maioria de -votos. provada em 48 horas. 

A t . t §. 2.o O juiz poderá mandar proceder por 
ccrescen e-se o segum e: perit~s de sua nomeação á verificação da 

Art .. A dire?toria do. Banco da Republica relaçao dos credores na importancia dos 
po Brazll, depo1s de deliberada pelos accio- creditos. 
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Art. Homologado o accordo, será elle -
obrigatorio para - todos - os credores actuaes, 
presentes ou ausentes, conformes ou dissi
dentes, exceptuando-se os de domínio, os pri
vilegiados, os hypothecarios e os portadores 
de notas emittidas pelo extincto Banco do 
Brazil. · 

Mas o Senado corrigiu isto. .. ·· · 
Portanto, ou o Poder Legistativo está .con

venciuo de que taes apol.ices não teem o 
menor vu.ior, tanto que- mandlt' o Banco da. 
Republica com ellas pagar a todo o mundo, 
menos ao Thesouro, e neste caso o põe ~óra. 
do circulo dos credores do . banco, ou não está. 
convencido disto. Quem, pois, garante mais? 
A Camara que assim pensa, ou o Seriado 
que envolve o Estado no circulo dos credores 
do banco, para receber as apolices que forem 

· Pà.ragrapho unico. A sentença que homo
logar o accordo passàrá em julga.do-·no prazo 
de 48 horas, que correrão em cartorio e della 
haverá o recurso de aggravo de instrumento 
para a Camara Civil da Côrte de Appellação. 

Art. A recusa do accorde pelos credores 
cbirographarios não induz á liquidação for-
çada. · · 

Ao art.. 7o·- Substitua;sepelo seguinte: 
Ficam revogadas, para · o effeito da ex

ecução desta lei, todas as disposiçõos em con-
trario. · 

Senado Federal, 19 de setembrode 1900-
Joakim, de O. Catunda, presideri te p1·o t ;mpore. 
- Alberto Jo>e Gonçalves, 2° secretario, ser
vindo de 1°.- Henrique da Silva Coutinho, 
4° secretario, servindo de 2°.- Jose Bernardo 
de Medeiros, servindo de 3° secretario.- A·n· 
tordo Azeredo, servindo de 4u-secrehrio. 

.... ~ . 
O Sr. Faus'to Cardoso não pre· 

tende prctellar a discussão do projecto. Si lhe 
fosse permittido, teria requerido o adiamento 
da discussão, :paraque a Camara, mais tarde, 
pudesse votal-o com pleno conhecimento de 
causa. 

Si assim se procedese, ter-se-bia evitado o 
facto que vae ficar nos Annaes ~ que não 
honra o Poder Legislativo do Brazil. Refere
se á parte do projecto que falla da homolo· 
gação pelo Juiz do Comme1·cio . · 

Onde existe esta individualidade no Rio 
de Janeiro ~ pergunta u orador. 

Ainda ma1s. Na Camara appareceu o pro
jecto constante de um artigo que se resumia 
no deposito de um milhão de libras, para ga
rantir o papel titluciario, no Banco cl:1 Repu· 
blica, e no dia seguinte · appareceu uma 
emenda maior do que o proprio vrojecto, que 
se discutia e foi votado, sem que se tivesse 
dado tempo á Camara de conhecer as di
v~rsas faces da questão que a.hi se agitava. 

Eis ? r~sult&do das discussões precipitadas. 
que :,o dao logar a erros e desvios. 

Pergunta ao relator da Comfhissão de Or
çamento, o Sr. Serzedello Corrêa, qual o ·pro
jecto que S. Ex. proclamou verdadeiro, o que 
:toi da Camara para o Senado, ou o que veiu 
-do Senado para aqui ? · 

Quem · garantia .melhor os interesses do 
Thesouro, a Camara ou o Senado 1 ·- · 

A Camara diz: os títulos de que trata o 
art. 2° serão exclusivamente destinados ao 
pagamento, excepção feita. do Thesouro, aos 
credores. 

emittidas. _ 
A verdade é que Camara e' Senado vota .. 

ram sem conhecer. na ·onde veiu, pois, essa 
corrente escura de um lado e 'clara do outr'o ~ 

Parece-lhe que unia e outra vieram do · 
Executivo. Si assim.é, forçoso é convir que 
o Governo não está orientado sobre a. solu· 
ção da crise bancaria que se propoz resolver, 
porque em um momento pede para depositar 
um milhão no Banco da Republica, decla
rando que assim a crise será resolvida ; logo 
depois insinua á. Camara a idéa de se emitt1r 
::em mil apolites, aliás de valor ignorado, e 
no dia. seguinte apparece no Senado, sob outro 
aspecto, transformando tudo o que apt·esenton 
como necessario á C;Jmara, para vir final
mente submetter á. nossa consideração outro 
projecto. 

A verdade é que não se sabe o que se está 
razendo, não se tem a noção dos remedios 
para a crise, e nem da propria crise. A ori· 
gem desses erros palpaveis não é a Camara 
nem o Senado, mas o proprio Governo, que 
si e uma vontade individual, não é uma von
tade firme, e si raciocina, não o faz de ac
cordo com os intr.resses publicas, não sabe 
onde anda, para. onde vae. 

Analysa a declaração do Governo sobre os 
auxllios que prestou ao Banco da Republica, 
assignalando as iocoherencias que se eviden· 
ciam da simples leitura desse documento offi· 
cifll assigna.do pelo Sr. Presidente da Re· 
t'ublica. , da qual comprehende-se tudo, 
menos que S. Ex. afllrme, menos que o Mi· 
nistro . da Fazenda assevere, menos que a 
Commissão de Orçamento assegure e allegue 
que não se póde emittir papel-moeda, porque 
no funding-loan está a clausula que impede 
a emissão. 

Uma vez que o Sr. Serzedello Corrê11. de- -
darou em aparte que ella é illegàl, ao ora
dor cumpre dizer que o projecto em discussão 
é inconstitucional, é o espesinhamento das le1s 
das sociedades anonymas, é a decretação da 
nullidade do Co digo Commercial. E si S. Ex. 
o Presidente da Republica não recúa deante 
de leis organicas e com a sua vontade ferrea. 
esmaga o '·' Codigo Com mercial e a propria. 
Constituição, porque re<:úa deante de um 
contracto com os Srs. H. ottscbilds, contracto 
que não tem uma. clausula. precisa. C!U@ 
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inbibe o Presidente da. Republica ue ernittir 5:000$ que devo; mn.sacceito uma:lettra. de 
papel-moeda~ 50:000$, recebo 45~000$, e assim fica rasga
. Mas esse compromisso, si não está na. lei, tad:1 a Jettr',l,. » 

!oi tomar1o em particular, dizem. E elle acceitcu a. lettra, recebendo os 
E assim somo3 levados por• esses judeus da 45;000$, e, triumph:1lmcnte, foi viajar á Eu-

Oity, sacrificando dia.riamente o ~nosso com- 1 ropa. . . . - · -
mercio c as nossas finanças em seu unico 6' Vê a Cama.ra a fací.lidade com que se fazem 
exclusivo pro,eito. ~ssas transa.cções. _ . _ . -

Critica a fusão do Banco do Brazil com o 
o sr. Presidente - Observo ao dos Estados Unirlos do Bt•azil,a.cto a que pr·e-. 

nobre Deputado que a hora está terminada. sidiu . como Ministro da Fazenda, o nobre · 

O ·Sr. §erzedello Corrêa -
. P~ço a palavra pela· ordem. 

Daputado pelo Pará, e cita as cifras que desde 
essa época t em consumido o Banco da H.epu
blíca, do Thesnuro-390 mil contos de réis • 
E depois de tudo isso o Banco está que-

O sr; Presidente -Tem a palavra. brado! 
Se l'á, pois, com esse projecto que se pre~ 

o nobre Deputado. tende sa.lval-o? As medidas que nesse terreno 
o Pl'e~idente t.la Repubtica e o Sr. Ministro 
da Fazenlla. crearem, só terão o efl'eito de 
apagar o incendio ·com ma teria inflam- · 
mavrel. 

O 'sr. SerzedeHo Corr:ea (pela 
ordem)-Peço a V. Ex., em virtude da ur
gencia do assumpto, que consulte á Casa so
bre si concede a prorogação da sessão por 
uma hora. 

Para. resolvflr a crise precisamos de tres 
causas: primeiro, a. demissão do Minh:.tro da 

Consultada a Casa, é approvadu o requeri- Fazf.lnda, porque não tem a. menor noç.ãó do 
mento. momento econ:omico que atravessamos. Não 

o Sr. Fausto Cardoso (cm-ati
nuando) lembra que todo o interesse do St'. 
R.ottschild está em queimar-se papel, não se 
emittir, para que o.:; seus titulas alcancem 
maior 11alor. · 

Eis a razão por que, sem existir no accordo, 
o Sr. Presidente da Republica tomou em 
particular o compromisso de honra de fazer 
desapparecer o papel-moeda. 

S. Ex. declarou que :· a emissão de papel 
moeda na. actualidade serin. a. ruina. de todo 
o trabalho financeiro r'ealizado pelo seu Go
verno. 

Que trabalho financeiro é este, pergunta o 
orador. O que vemos ahi é a crise que não é 
só bancada mas profundamente economica, 
e não menos vasta do que esta é a. crise mo
ral, a. crise do caracter. 

Eis ahi por que todas. as leis que se fazem 
não teem resistencia, porque o caracter na
cional é o que anima e vivifica as institui-

;· çõe~. . 
l\: ... t ra. á Camara quanto de dinheiro dá 

· f.orl.u .w. publica tem sido absorvi(}.o pelo 
Banco da Republica. desde que o nolwe Depu
tado pelo P<trá., o Sr. Serzedetlo Conê:"l. fez a 
fusão do Banco do Brazil com o dos Estados 
Unitlos do Br·azil. .. 

Para que possa avaliar . o que é elle em 
materia · de emprestimos, citu.rá um facto. 

Ha no Rio de Janeiro um juiz quo nõ.o tem 
fortuna; devia 5:00Q$ ao Bn.nco dft Republicu. 
por uma lettro..; chega o prazo do venci
mento, apresenta-se ao Banco, naturn.lmoolll 
munido de . um cartão, e di:t;: « Vim p:1gm• os 

pode doutrinar como ministro um homem 
que nã.o tem a cOIJfiança. publica; a segunda 
medida, é restituir ácircula<:.ão o dinheiró CJ.llH 
dabi se retirou para se eutrega,r á voragem 
da Alfândega ; a terceira, é a cassação da 
licença aos bancos estrn.ngeiros, e mais tarde 
monopoliza.r o commercío do café e em se
guida crear um b:1nco no Estado, o unico 
que possa fazer negocios Je cambio e bater a 
nossa moeda. 

O Sr-. Set·zedello Cor•·êa (nto· 
uimerttn de attençr1o)-Nãovenho, St•s. Depu
tados, justíficat· as emendas do Senado. Elias 
foram apresentadas pela illustra.da Commissão 
de Finanças da outra Casa do Congresso, ele
pois de ouvido o Governo, e teem por fim 
tornar exequivel o projecto de lei votado 
pela Ca.mara. A legislação em vigor referente 
u. soGiedades anonymas, as fallencias, etc. 
carecia de ser moclificada no ci1.so occur
rente e para os e:tfeitos da presente lei do 
modo que credores imprudentes e accíonistas 
menos avisados nã.o viessem cl'ear embaraços
á acção do Governo e á solução da crise ; 
(la.hi. a necessidade dessas emendas que devem 
se1• votadas com a. ma.xima urgencia. Ca.reco, 
porém, ele esclaeec3r a. Ca.mara sobre ponto 
qun,Lii~endo-me respeito, interessa no emtanto 
o pulJlico e ó ·paiz, que devem saber a veJ;
tlado. 

Hu. diu.s o meu eminente n.migo Deputado 
pot• Sor·glpo u.tirn.va,-mo etn füce como cen
Slll'a le1· sido em o ll.itlor da fusão dos bn.ncos 
dos \~stu.tlos Unidl>í:l o do Brazil, CJ~en.ntlo o 
Bu.nco Lia Jtepnblil~n.. o n.indl\ no tliscul'So do 
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notavel Deputado pelo Rio Grande do Sul, 
s. Ex., em aparte, atirava a responsabilida.de 
da situação actual aos Ministro~ da Faz:mda 
que serviram o Governo do Sr. Marechal 
Floriano Peixoto. ,_ _ 

Eu venho responder a S. Ex. Eu venho 
justjfical'-me. Eu venho . demonstrar que si 
ha serviço que eu tenha prestado, si lm. acto 
que possa dar-me certa . gloria. é esse · de ter 
salvo o paiz de tremendo desastre. De t'udo 
o que vou affirmar. tenho documentos que 
.Publicarei si houver quem nest~~o Casa apre· 
sente a mais ligeira contestação. Sen}\ores, 
quando assumi a gerencia da. pasta da P'a
zenda era oppressiva a situação do Thesouro. 
A taxa cambial mantinha-se a 9, e era pre
ciso pagar a primeira· -prestação do empre
stimo de um milhão sterlino feito pelo meu 
honrado antecessor, para. attender a necessi
dades do Thesouro. Tenho em me11 poder 
cópia de um t:eservado do Sr. R.otsellild, f,,. 
zendo sentir a necessidade desse pagamento 
e affirmando que o. Thesouro não tinha re-

. curso de especie alguma. A situação politica. 
era das mais agitadas, divididos os Estados 
em partidos, em duas facções il'reconcilia· 
veis, e ambas as pd.rtes que vinham das de
posições dos Governadores, emquanto no Con· 
gresso temerosa oppo:;ição combatia o Go
verno. Essa situação era. aggravada pelos 
p1•ejuizos da Geral e por milhares de inter
esses prejudicadoe. 

Na Camara havia duas correntes de opi
niões; uma, de :pequeno numero de Depu
tados, representada pela Commissão de Orça
mento, que queria a encampaç~ão das emis
sões; outra, forte, numerosa, .que queria. a 
reorganização do Banco da Republica. Havia, 
porém, além da crise do Thesouro, quasi sem 
recursos da crise do Banco da Republica,pro-, 
fundamente arruinado, crise peior, ocaulta, 
minando o Banco do Brazil. Estudada a 
situação do Banco dos Estados-Unidos, irupos
sivel era entregar-lhe o resto de laslro em 
ouro que ainda existia, e que se queria que 
fosse eutregue a. esse estabelecimento. A sim
ples encampa.ção não resolvia a questão pelo 
lado da Praça, pelo lado do Banco do Brazil. 
O meu antecessor, o eminente Sr. Rodrigues 
Alves, de immaeulada conducta, poucos dias 
antes de deixar . o Governo, coagido pela 
nécessidade e com o fim de vencer a. crise, 
havia feito para evitai-a, para conjurar 
grandes males, para auxiliar -a Praca, uma 
emissão de 25 mil contos, dos quaes 12.500 
contos foram para. o Banco dos Estados Uutdos 
e 12.500 contos .para o Banco do Brazil. 
Ao tomar conta da pasta da Fazenda, o Sr. 
Marechal Floriano ordenou·me que fizesse o 
Banco . do Brazil entrar para o T~esouro com 
esses 12.500 contos que para là. tinham ido 

contra a SUa opinião, pois 13SSe banco era Uln 
banco de monarehistas. -··. 

Mandei chamar o henemeri to conselheiro 
Dantas. de saudosissima. memoria, e ·trans
mitti-lhe a ordem, ao que S. Ex. respon
deu-me : - Impoasi vel - esse dinheiro está 
esgotado, os depositas exigiveis á vista. exis
tentes no Banco sobem a . mais de 196.000 
contos e ha cerca de dous mezas que as reti
radas diarias são dequa.tro acinco mil contos 
e as· entradas de tres a quatro mil. Ha. um~ 
co·rrida surda ·. e, ou o Governo auxílía 6 
banco, ou, tudo estará per4i•lo·.. . 

O ba.nco não tem onde h· buscar .. esses 
12.500 contos e a sua exigencia é a fallencia, 
é o krak. 

Exigi o documento da sabida diaria e das 
entrauas de dinheiros e tenho e:;se documento 
em meu poder, assignado pelo director-se· 
cretario <lo banco. Dias de(Jois S. Ex. o· 
Sr. cJnselheiro Dantas procueava-me para 
dizer que o B<wco uo Brazil f~chara com 500 
contos em caixa e que era necessarío man
dar no dia seguinte 25 mil contos de manhã 
cedo, sem o que o Banco não abriria as 
portas. Senhores, o ba.uco tinlla cerca de 200 
mil contos em deposito exigíveis á vist.a, e si 
a cri.;e hoje ó temerosa com cerca de 5Z a 54 
mil contos, imaginai o que seria a debacle, 
imaginai o que poderia ficar de pé, quando 
a.té o proprio Governo tinha a sua autori
dade enfraquecida e a luta no sul. 

Não hesitei; mandei os 25 mil contos, mas 
declarei: é preciso fazer a fusão para a.tten~ 
der o lado político pelo Banco dos Estados 
Unidos, banco que, todavia, não trazia a 
menor responsabilidatle para o novo instituto; 
pois entrava sem depof!itos, e o lado do com
mareio, e o lado da praça, e o lado de tudo o 
que era nacional, que era euonomia brazi
leira, que era de orphãos, de interdictos, de 
institutos de caridaô.e, o lado social, emtlm, 
pelo Banco d.o Brazil, mas o Governo inter
virá. pela nomenção do presidente, pois, che- · 
gamos á situação de só confiar-se na acção do 
Governo. 

Não me enganei; creado o novo banco, cuja 
estabilidade dependia da acção âo tempo, as 
entradas começaram n cobrir as sahida.!õl, e 
esse instituto, serenaJa ;~ crise, restabelecida 
a normalidade a pru.c;a, u.t.1·a.\·essou nove an
annC'S, tendo vencido o período da revolta, 
pr·estundo, como dtsse em mcns~gem o Mare
cbal .Floriano, . os mais assignn.Jados serviços 
ao Thesouro nessa quadra lutuosa. 

Tenho, pois, consciencia de haver prestado 
o mais assignalado serviço á minha patria., â. 
fortuna publica e particular. . 

Tenho conscieneia. de ter salvo este paiz. 
de verdadeira catastrophe que poderia sub
verter o proprio Governo, a propria autori~ 
dada e com ess<t as instituições republicanas~ 
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O valor dos depositas era o triplo dos que 
existem hoje, a massa de interesses compro
mettidos era cinco ou seis vezes maior • . 

EXPE.DlENTE 

Officios: 

Serviço semelhante a esse, Sr.-Pre~idente, · D~ ~inisterio da Fazenda, de hoje,enviando 
prestaram ao .paiz homens como Furtado e a seoumte 
Rio Branco e seus nomes ficaram immorta· 
lizados, ao passo qu~ contra mim ainda hon
tem,nas columnas ao Jornal um digno bra· 
zileiro ,;.... ô Sr •. Verediàno de Carvalho, dizia: 
«a fusão, erro estUpendo de onde orfgina-se a 
crise actual». 

Não, Sr. Presidente, a crise actual vem 
das emissões a jorros e principalmente da má 
applicação que se lhes deu, do jogo da Bolsa, 
da creação de em prezas tàntasticas, das auto· 
rizações pelos Governos :para essas . emissões 
sem o deposito prévio doslastros, do desvio 
de gra.nd.e parte desses · lastros, . e es
pecialmente da immobilização de ceréa de 
200.000:000$ de depositas exigíveis do Banco 
do Brazil, de suas reservas de seu capital em 
títulos, uns de difficilliquidação, outros quasi 
sem valor, como os títulos da Geral. 

Esses que contribuíram para isso é que são 
os responsaveis da crise act_ua1, não a fusão 
bancaria que sal vou a Praça e deu nove 
longos annos para pensar e para se construir. 

. Eu não dirigi banco, eu não comprei uma 
só acção, eu não fundei uma só empreza, eu 
não desviei uma pa.r-cella do lastro em ouro, 
eu encontrei cambio a 9, deixei-o a. 13, tendo· 
o tido a 14 e 15· Eu não alime.atei especu
lações de Bolsa. 

Por ultimo devo dizer ao meu illustre 
amigo que retirei-me do Governo ·deixando 
ocambioa 12 3j4.e ~ Thesouro mais de 
cinco milhões . sterlinos com que dul'ante 
nove mezes de revolta. se pagou pontual· 
mente aos nossos credores, se pagaram largas 
desper.as no exterior e se compt·ou esquadra, 

Si não fôra. isso eu não sei si o principio da 
autol'idade poder-se-bia salvar. E quando 
retirei-me, retirei-me com um programrna de 
largas economias, com a politica. uo resgate 
do papel-moeda e em def'e~a do· Tribunal · de 
Contas. 

Os homens de bem e os bons republicanos 
que me julguem, porque, só a ma fé poderá 
condemuar-me. 

(O Ol'ador foi interrompido 'Va1·ias vezes por 
apoiados e appt.twJos c comprimentado e abra· 
çado ao tet·m~nar.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer-
rada a discussão e adiada a votação. 

Paása-se á hora destinada ao expediente. 

~/Ô Sr. 3° Secretario (ser'l.)indo 
(l~ i 0) procede á leitura do seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso ·Nacional
Não tendo o Congresso Nacional até a pre
sente data resolvido sobre a abertura do 
credito preciso para o pagamento devido á 
Companhia de Sanea.m,ento do Rio de Janeiro, 
nos termos da climsula 27a do decreto 
n. 2.575, de 6 de agosto de 1897, da quantia 
de 559:131$823, em que importaram os di~ 
reitos de consumo e de expediente · dos ma· 
teriaes, · apparelhos e objectos empregados 
pela mesma companhia na construcção da 
villus operarias, · tenho a honra de reiterar
vos a mensagem que vos dirig-iu o meu an
tecessor, em 26 de ago3to de 1897, .relativa· 
mente ao assumpto. 

Capital Feder11l, em 18 de setembro de 1900, 
12° da. Republica - M. Ferraz de Campos 
SaZles.-A' Commissão de Orçamento. 

Do mesmo Ministerio, de igual data, en· 
viando a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Por decreto de 31 de dezembro de 1896, foi 
dispensado Manoel Antonio Fernandes Trigo 
de Loureiro do logar de inspector da Caixa 
de Amortização e mandado addir ao Tbe· 
souro Federal. 

Tendo sido nomeado para o rererido logar 
outro funccionario no caracter de etrectivo, 
passou aquelle a perceber os vencimentos 
a que tinha direito, na. razão de 10:000$ 
annuaes, pela verba - Empregados de Re
partição e logares extinatos- em virtude de 
despacho do Ministerio da Fazenda de 27 de 
janeiro de 1897 ; ma.s, verificando-se, por oc
casião de organizar-se a ta beUa da des· 
peza a fazer-se por conta da referida verba, 
no vigente exarcicio, que por ella não de· 
veria-continuar a ser effectua1o esse paga
mento, attenta a si&uacão em que se achava 
aquelle funccionario, que não foi conside
r<i.do extincto, deixou de ser elle contemplado 
na mesma tabella, ficando por esse facto pri
vado dos respectivos vencimentos . de I de 
janeiro deste anno ate a data do seu Jalleci- . 
manto em 3 de junho ultimo. 

Nestas condições,parecenrlo-meque sómente 
mediante concessão de credito especial poderá 
s~r autol'izado o pagamento dos vencimentos 
relativos 'ao perio lo citado, lia impot'tancia 
de 4:222$·~20, a que tem direito D. Mariana 
Perdigão Trigo de Lourei.ro, vi uva do referido 
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ex-funccionario, cabe-me submetter o assum
pto á vossa apreciação. 

Capital Federal, 18 de setembro de 1900.
M.- Ferra:; de Campos Saltes. - A' Com· 
missão de Orçamento. 

Do Ministerio da Guerra, de 18.do corrente, 
satisfazendo a requisição . desta Camara, no 
officio n. 169, de 27 de _agosto ultimo. - A' 
quem fez a requisição. A' Commissão de Ma-
rinha e Guerra • · 

. Não dispondo Estado recursos provêr sub~ 
sistencia publica na extensão domina fiagello, 
in v oco beneftc1o patriotico daCamara·dosDepu
tados, afim conceder urgencia medidas legis
lativas, intuito habilitar Poder Publico . da 
União soccorrer quanto antes população Ceará. 
na crise angustiosa que o está ópprimindo. 

Respeitosas · saudações.-- Pedro Augusto 
Borges, presidente do Estado.-Inteirada. · 

O Sr. Neiva- Sr. Presidente, pedi a 
Da imprensa desta Capital, convidando a palavra, em hora tão adeantada, não o tendo 

Mesa da Camara dos Deputados para assistir feito antes pórque a Camara esteve empe
ás exequia.s solemnes que por alma do Dr. nhada em uma questão da maia alta relevan
Ferreira de Araujo, redactor-chefe . da Gaz15ta cia, cuja urgencia todos a valiam, e que, devido 
deNoticias, serã9 celebr~das .na matri'z da á. justa. prorogação de hora, foi afinal encer
Candelarla, no dia 21 do corrente, ás 10 horaà rada, como julgo que deverá. ser votada hoje 
da. manhã.-Fioa sobre a mesa. · mesmo, para que, quanto antes, da parte do 

corpo legislativo, tivesse uma solução que, 
penso, urge e deve ser a.nciosamento aguar
dada • Telegramma: 

. Fortaleza, 19 de setembro de_l900.- Pre- · Venho era lembrar a V. Ex. que a Cama.-
Sldente Camara Deputados- R10. :.ra approvou hoje, de modo muito expressivo, 

A secca que assola este Estado desde março dua~ votações de ur~encia a~córdes com o 
deste anno, quando se dissiparam todas as Reg1me~to, em. relaçao ao pr?Je~to apresen
esperanças de inverno, tem a.ttingido tal gráo ta~o!.. pode·Se d1zer, pela ma1-;>r1a da Com· 
intensidade que reclama maxima attenção e m1ssao e fundam.entad~ pel.o 1Jl'~stre repre
patri.otica solicitude dos poderes publicas da sentante do Ceara, Sr. Franmsco Sa. 
União.Desde então,continuadamente,tem che- Em seguida, o illustre representante do 
gado todos municípios Estado communicações, Ceará obteve da Camara a votação para que 
otllciaes, camaras, autoridades locaes,em que o projecto, depois de a.pprovado, como o foi 
descrevendo condições la.stimaveis seus habi- em pr1meira discussão, sem o menor debate, 
tantes pedem providenCias em favor nume- a.ttendendo á situação affiictiva por que está 
rosa população reduzida extrema situaÇão pas1ando o Estado do Ceará, fosse dado para 
sem trabalho, desprovida inteiramente meio segunda discussão, amanhã, dispensando-se o 
subsistencia, tocando a. desespero da miseria interstício. . 
consternada, abandonando o lar, o domicilio, Nós aca.bámos de ouvir, contristados,& lei
em luta com o mais inclemente dos fl.agellos. tura do longo e acabrunhador telegramma.,no 

Nesta capital existe já grande agglomer&.· qual o nosso illustre collega e actual gover
ção retirantes, que teem produzido profunda nador do Ceará narra as scenas mestas e te
alteraçã.o salubridade publica. Outros pontos tricas, que affiigem a sua alma de patriota 
do littoral convergem caravanas do interior, e pintam a miseria desoladora que está 
que alli e aqui o1Ierecem o aspecto mrm deso- cruciando aquella terra de luz, que tanto 
lã.dor. Molestias reinantes propria1:1 quadra ca- devemos apreciar e que faz parte da com· 
la.mitosa, que · o Estado atravessa, reclamam munhão brazileíra ; e a tal ponto nos impres~ 
providencias ínadfa.veis. Do sul e norte doEs- siona o lugubre lamento daquella população, 
tado são incessantes recla.mações soccorros pu- a esta hora debateodo-se nos horrores da 
blicos, mediante prestação serviços obras de fome e da morte, que a votação da Cl).mara. 
utilidade geral,em que occupando milhares de foi quasi unanime para o projecto do" nosso 
braços inactivos, conjure perigo immioente, collega, projecto que obteve apenas 2 votos 
ameaça Estado de perdas irreparaveis sua contra e mais de lUO a favor. 
população. A crise que assoberbao Estado está Ora, não devemos conceder urgencia 
a1rectando sensi v e !mente seu commercio, suas unicamente para aquelles casos que dizem 
industrias e suas forças vitaes. O mal gene- respeito aos interesses momentosos, como são 
ralizado produz as mais fuuesta.s consequen· os da crlse bancaria, devemos tambem at
eias, preJuízos incalcula.veis. Em vista gra· teuder á,s instantes necessidades daquelles 
vidatle situação, que exige prompto remed1o, que, soffrendo os horrores de uma crise tre· 
solicitei do benemerito Presidente da R.epu- rr.e11da, de uma crise de vida, neste momento 
blica providencias a.rt. 5u - Constituição Fe• nos estendem a mão pedindo o nosso mais 
deral, que gar~nte prest~ção soccorros Estado urgente auxilio e que teern para. nós os olhos 
cem caso calamidade pubhca. 1 volvidos, anciosos e ungidos de esperança. 

Cam~rA V, V ilt. 
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Vê V. Ex. que, si colloco a minha terra 
natal acima de tudo, sou tambem bràzileiro, 
e como tal me interesso pelos negocias que 
dizem respeito à toda esta Iia.çã.o, de que me 
ufano de· ser filho. 

Em vista. disto, Sl'. Pre!idente, eu lem
braria a V. Ex_ a necessidade de collocar 
na ordem cto dia, mas no melhor lagar pos
sível, para discussão prompta~ amanhã, o 
projecto do nobre DeputaM pelo Ceara, e 
V. Ex. naturalmente preoccupado, como es-

. tamos todos, pelo que se pa.ssa nesta. Capital, 
:'j,, olvidou~se de cóllocar na ordem do dia de 

.'7 hoje; em Jogar mais conveniente, o que .estou 
- certo fará amanhã. 

Era o que tinha a dizer. ' 

O SI·. Presidente-A Mesa, inter
pretando o voto da Cn.mara, dará collóca.~ão 
ao projecto, de modo que elle possa ser IID· 
mediatamente discutido. -

resses . do Thesouro, apresento um · reque
rimento que, ou será approvadoc9m o auxilio 
des1:1e honrado Deputado, membro da Com
missão de-Orçamento e por isso com o pre
stígio necessario para fazer votar o meu re
querimento, ou não o conseguirá $er appró; 
vado. 
, Na primeira. hypothese, como quem póde 
contribuir para a approvação do req u~ri;.. 
mento, mais do que eu, é o honrado Depu
tado, direi que a não approvação do reque;
rimento importa numa confirmação tacita 
da minha atnrmação. . 

Na segunda hypothese a resposta. do . hop
rado Sr. Ministro demonstrará que ha um 
unico fornecedor do Ministerio da Marinha. 
que escapa á exigencia segundo a. qual todas 
as quantias dos. diversos fornecedores desse 
Ministerio, para serem pagas, devem ser sub
mettidas á apreciação do Tribunal de· Contas 
e são saldadas no Thesonro Na.cional, em vir
tude de uma disposição da lei de Orçamento 

O ~·a· Neiva- Não esperava outro de 1897. · -
procedimento do patriotismo e da humani· ~· A resposta. a esse requerimento dira de que 
dade de V. Ex. . natureza são essas quantias, a quanto sobem, 

O Sr. Dar·bol!ila,. Linta ( ·) - Sr. 
Presidente, adeantada como vae a hora dos 
nóssos trabalhos, é intuitivo que não funda
mentarei maia, como pretendia fundamentar, 
a representação e o requerimento que vou 
enviar na mesma occasi;.:u '" Mesa. 

O requerimento é nn1<-t consequencia. de 
um pronunciamento meu, por occasião da 
votação do Orça.mento da Marinha. 

A:tfirmei então que UID!lo emenda contra a 
qual o honrado l'elator dn. Com missão de Or
çamento neu parecer, correspondia a urna ne
cessidade aferidn. pela obrigação em que es
tamos de peitnr, mais do que quem quer que 
seja,as lei3 quo nós mesmos votamos, pois que 
havia shlo introduzida na tabella das despe
zas do Ministerio da Marinha uma sub-api
graphe que, de um modo sub-repticio, visava 
alterar, e de !acto alterou, disposição de lei 
da maior relevancia, qual a que entende com 

: : a. obrigàção de serem pagas pelo Thespuro 
Nacional as quantias que dizem respeito a 

' ... material. 
· . O honrado relator do Orçamento da Mari
nha contestou nesta occasião as minhas atfir
mações, dizendo que se tratava de pequenas 
quantias tle vet•duras. 

Para demonstrar que o facto não tem tão 
pouca importancia e levar ao espírito escla
recido do honrado relator do orçamento deste 
ministerio, elementos de convicção, que se
guramente o induzil'ãO a dar, desta vez, pare
cer favoravel á minha· emenda e, conseguiu
temente, a contribui-r para a_!lefeza. dos inte-

( ·) Este discurso não foi reTido peio orador. 

quaes os at•tigos que motivam tal despeza, e 
si existem outros fornecedores e de que ge
nero, apadrinhados com eXt!epção analoga. 
Isso nos dará os elementos para nos edificar
mo.:; sobre o assumpto. (Pausa). 

A rept·esentaçiio que a.nnunciei está em 
meu poder ha muitos dias; chegou-me ás mãos 
na. occusiã.o em que me vi, por motivo de 
farça maior, afastado dos trabalhos da Ca
marf; só hoje me foi dado trazel-a ao co
nhecimento da Camara dos Deputados. E' 
uma. representação do Instituto Archeologico 
e Geog1>aphico de Pernambuco, cuja directoria 
distinguiu-me com essa missão, incumbindo
me de solicitar da. Camara doa Deputados, 
pm• essa fórma, uma providencia tendente a 
sanar aquillo que ao Instituto Archeologico 
d~ Pernambuco, mas não <L mim, parece uma 
injustiça inserida nas nossas leis. 

Entendi que o meio de corresponder a essrl' 
gentileza, só podia estar, da minha parte, 
em depor sobre a mesa. essa representa.Qão. 

Mas, como entende ella. com as·sumpto da 
maior relevancia, e como ãcarreta responsa
biUdade das mais graves, entendi que na 
mesma occasião devia tornar bem claro que 
não sou absolutamente aolidario com a mani
festação que essa re}!resentação envolve ; 
que não estou por maneira alguma de accordo 
com os conceitos, com as opiniões emittidas _ 
pelos meus honrados patricios, pelo11 meus 
distinctos conterraneos. 

Entendem elles que a consagração de 21 
de abril não está. bem no calendario republi-... 
cano, considerado como dia de festa nacional ; 
que o dia 15 de novembro já muito convenien
temente resume os serviços prestados por · 
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todos os patriotas que de alguma sorte contri- .REPRESENTAçÃo 
buira.m para. o advento_ da Repu~lica no --Do Instituto Archeologico e Geogràphico Per
Brazil, e que a consagraçao de um. dia, c~mo nambticano, contra as .disposições do de
o de 21 · de abril, dedicado a-9 glorioso T1ra· · ereto de 14 de jàneiro ·de 1890, que can
dentes, importa nma. excépçao que de alguma siderou de festa nacional o dia 21 de 

. sorte a.:fl'ecta de um modo injusto os pronun- ab1•il, consagrado aos .precursores da Repu· 
-ciamentos de .outros brazileiros, em outras blica, .pelo! motivos que ex:Põe. 
épocas; em varios Estados da Republica. ·· Vem á Mesa, é lido, apoiado e sem debate 

Quero que :fique bem clàro que não estou encerrado, ficando adiada a votação, o se-
absolutamente de accordo com esses co~- guinte. · 
ceitos; .que, ao contrario, o Governo Provi- REQUERIMENTO 
sorio da Republica. dos Estados Unidos do Requeiro que se solicitem do Governo ~s 
Brazil procedeu muito sabiamente dedic!l-ndo seguintes informações: . 
o dia. 21 de abril e consagrando-o como dia de a) Por que repartição publica são pagas · 

· festa nacional, em nome dos precursores da as contas dos negociantes Teixeira Borges 
Republica, resumidos em Tiradentes. De modo &Comp.; fornecedores do Ministerio da Ma
que; pela fórma por que. est~ redigido es~e ririha ~ 
decreto do Governo ProvisoriO, vê-se que nao b) São ou não eMas contas sujeitas ás dis· 
ba exclusão de nenhum, de um só dos pre- posições da lei n. 489, de 15 de dezembro 
cursores da Repu,blica no te~rito~io Br~zileiro, de 1897, art. 12, e n. 392, de 8 de outubro 
nas varias épocas da sua histor1a; ~stao to.dos de 1896, e na hypothese negativa qual a dis
resumidos no dia consagrado mais especial- posição de lei, tierogatoria daquellas, que 
mente ao apo~tolo gloriosissimo da « Inc~n- permittiu semelhante pratica 1 . 
ftdencia Mineira~ ao heroe, ao martyr, CUJ~S c) Ha, além das contas desses fornecedores, 
excelsas e aprimoradas virtudes de coraçao outras que deixam de ser pagas pelo The
e de caracter o · collocaram, 1nconstestavel· souro e de ser submettidas a registro do Tri
mente; á. frente dessa fulgentissima pha- bunal de contas 1 
lange. d) Emquanto importam annualmente as 

Nem creio, co~o pernambucano, que Ber- contas daquelles fornecedores pagas pela 
nardo Vieil•a de Mello, o heroe de 1710; que Contadoria da Marinha~ 
Felippe dos Santos, o heroe do movimento e) Emquanto importam as contas dos mas-
de 1720 na Capitania de Minas Geraes; que mos negociantes acaso pagas pelo Thesouro . 
Manoel Beckman, aqui não lembrado, mas Nacional, por fornecimentos ao Ministerio . da~ 
um dos precursores desse movimento político Marinha~ 
no seculo 17o, Domingos Theotonio, Domingos n Quaes os artigos fornecidos por esses ne
José Martins,os heroes de H317 que os abnega- gociantes, e si o fazem mediante concurrencia 
dos republicanos de Pira.tinin; não creio que publica 'I . 
si todos esses ressuscitassem, Pentir-se·biam Sala das sessões, 19 de setembro de 1900. 
infelizes e diminuídos; ao contrario, ver-se· _Barbosa Lima. 
hiam gr~ndes na aureola com quo a posteri· 
dade os oircumda, como si encontrasem em O Sr. President.e-Communico á. 
uma phalange capitaneada pelo immort::lrl Ca.mara que termina hoje o prazo marcado 
alferes. - para a apresentação de emendas ao proj~cto 

Julguei do meu dever dizer. essas poucas n. 96 B. de 1900. 
palavras para que ellas sirvam, de alguma A Mesa examina-rá. opportunamente as 
sorte como uma resposta que devo ao Insti- emendas apresentadas · para remetter á ·com
tuto· Àrcheologico de Pernambuco, ~em que- missão respectiva as que forem acceitas. 
brada estima e respeito que me merecem os vae a imprimir a seguinte 
serviços prestados por essa illustre asso- REDACçÃo 
ciação. . 

Cumprirei a incumbencia que me foi d_ada, N. 73 B- 1900 
entregando á Camara os opusculos escriptos Redacçt!o final do projecto n . 73, deste anno, 
por 'um dos mais distinctos membr~s dessa que mantem o titulo de engenheiro geographo 
associação e -ministrando-lhe os meiOs de se aos (tlumnos da Escola Polytechnica da 
pronunciar sobre o assumpto, como entender Capital Federal que terminarem os estudos 
na sua. sabedoria. do curso geral, de accordo com o regula-

Mando á. Mesa tanto a representação, como mento de 1896 
· oreqnerimellto~ o Congresso Nacional decreta: 

E' lida e enviada á Commissão de Consti- Art. 1. 0 Aos a.lumnos da Escola Polyta-
tuiçio, Legislação e Justiça a seguiot.:a chnica da Capital Federal, que terminarem os 
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estudos do curso geral, de accordo cóm o re
gulamento de 18913, será_ mantido o titulo de 
enaenheiro geograpbo. 

·_ ·'-'Art. 2." Igual titulo será tambemconferido 
aos alumnos da Escol::t de Minas de Ouro 
Preto, que terminarem os estudos do curso 
fundamental, «;!e 'U.ccordo com o actual regu-

, lamento da mesma escola. 
Art. 3." Revogam-se as disposições em con

-tra;rlo. 
Sala das Commissões, 19 de setembro de 

1900.-Estevam Lobo.-Araujo G,des. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. lll-1900 

Indefer~ o requerimento em que D. Ernestina 
Fontoura Ferreira Souto, viuva do capita:o 
de engenheiros Salustiano. Ferreira. Souto 
Sobrinho, requer a 111 elhorta do me~o soldo 
que actualmente percebe. 

D. Ernestina Fontoura Ferreira Souto, 
vi uva do capitão de engenheiros. Salustiano 
Ferreira Souto Sobrinho, requer ao Congresso 
Nacional a graça de conceder-lhe melhoria do 
meio soldo que actuulmente percebe, o qua.l, 
segnndo diz, é insutncieJ?te p~ra occorrer as 
necessidar!es da sua subsJsteuCia, bem como da 
'de uma filha menor que tem em sua compa
nhia e a cuja educação preçisa attend~r. 

A Commissão de Fazenda e Industria reco
nhece ser e:t!ectivamente precaria a situação 
da requerente, reduzida ao exiguo meio soldo 
de 22$ mensa.es, com o q.ual tem de man~er
se em com oanhia de sua filha menor; conslde· 
rando, porem, já ser enorme a relação das 
pensiomstas dct União e mais que essa re~a

. ção absorve consideravel quota da rece1ta 
publiêa em uma época em que _todas as eco
nomias são poucas para restringir a despoza·, 
de modo a não mais voltar-se ao regimen 

·'dos deficits orçamentarios, julga inopportuno 
. o àngmento solicitado pela IJeticionaria. _ 
· ·. Accresce que não se t!ata .da ooncessao .de 
uma. pensa:o, o que . ser1a uma v_eruade1ra 
graça ou favor feito a requerente dentro da 
alçada do Poder Legishtti v o, mas da a! tera
ção do meio soldo que percebe, de accordo com 
a lei, cuja execução pertence ao Governo e 
cujas prescripções não podem ser abrogadas 
em favor da requerente, visto importar se
melnanto procedimento em crear-se regimen 
de excepção para um individuo, destacando-o 
iniquamente da serie daquelles que, collo
cados em identicas condições, viram seus 
direitos reconhecidos e firmados á. luz dos 
;w.esmos princípios ·légaes que serviram de 

base á autoridade competenfe, para conceder 
o meio soldo de que gosa a impetrante. 
· Nestas conuições, a Commissão acima no· 
meada · é de parecer que seja. indeferida e. pe
tição de D. Ernestina Fontoura Ferreira 
Sou~o. · 

Sala das Commissões, 4 de setembro de 1900. 
-Carlos Cavalcanti, relator. -Gomes de Mat· 
tos.-Pinheiro Junior.- VirgiUo Erigido. 

N. Il2-I900 

Indefere o requerimento do capittlo reformado 
da Brigada Policial Fernando Alves d1 
Souza . Ali'ío, em que solicita reconsideraçl1o 
do acto dó Poder Executivo .que decretou .a 
sua reforma 

A Commissão de Fazenda e Industria, tendo 
estudado convenientemente o requerimento 
que ao Congresso Nacional dirigiu o cat-itão 
reformado da Brigada Policia.! Fernando 
Alves de Souza Alão, solicitando reconside
ração do acto do Poder Executivo que decre
tou sua reforma, afim de melhoral-<t pondo-a. 
de accordo com a tabella de 1894 e atten
dendo a que não sendo Congresso. Nacional, 
instancia superior ao Poder Executivo, escapa. 
inteiramente á sua competencia homologar 
ou reformar actos praticados por este, no 
dasempeuho de suas attribuições constituci~
naes privativas; e mais q~e ~utro proce~I
mento diLfereme da perfeita mdependenc1a 
funccional entre os poderes politicos da Na
ção seria. irregular, pe~turb~dor. e. aberra· 
tivo da natureza do reg1men mstltUido pelo 
nosso codigo político ; finalmente, q~e a 
resolução requerida ao Congresso ~a~u~n~l 
pelo supplicante, tomada qne. fosse, mc1d1r1a 
nas condições acima expostas, po_rquaf!-tO .a 
concessão de reformas, aposentadorut.s e JUbl· 
lações pertence de direito ao Executivo, na 
c~.,nformidade das leis que regulam o as• 
sumpto: 

E' a Commissão de parecer que nã<;~ póde. ser 
attendido o requerimento do otllmal aCima 
citado . 

Sala das Commissões, 5 de setembro de 1900. 
-Carlos Cavalcanti, relator.- Gomes de 
Mattos.- VirgiUo $rigido. 

N. 113-1900 

Indefere o requerimeKto em que D. Catharina 
Augusta Dutra solicita· a rele'Vaçd"o da di
'l>ida cont?·ahida para com os cofres da Bri
gada Policial por seu finado marido, o major 
Benedicto Ribeiro Dutra 

A Commissão de Fazenda e In1lustria, à 
qual foi .Presente o requerimento de D. C~· 
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N ~ 115 '- 1900 tharina 'Augusta Dutra, solicitando do Con
. gressn Nacionar a relevação da divina 
~ contrahida para com os cofres da Brigaria Julga -ser da competencia do Poder Executivo . 

Policial por seu fiuado marido o major ou do Judicittrio a npplicação da lei de 4 de . 
B~nedi~to Ribeiro Dutra. quando exerceu o nQ.vembro de 1.892, que regula a~ aposenta- . 
cargo ae commandante de um dos corpos da darias, ao requerimento em que Joaquim de 
referida · brigada, attendendo n. que e~sa Macedo P.imenteZ, contador aposentado da 
divida, .na importancià de !:197$334, . não Administração dos Correios d() Cearà,-· pede ·: 
pesa absolutamente sobre o modesto orça- .contage'Yrf de tempo. 
mento d!l peticionaria que espontaneamente 
c~nfessa que della, até a presente data, ainda A Commissão de Fazenda e Industria, to~ 
nao se lhe fe:z carga, é . de parecer que mando conhecimento do que requereu Joaquim ; 
na«;;a ba. qu~ deferir no citado requeri- de Macedo Pimentel ao Congresso Nacio- <:: 
mento. nal, relativamente á contagem do tempo 

que lhe. foi feita para sua a:posentadoria, . 
Sala da.s Commissões, 4 de setemb.ro -de· e attendendo que a materia~do requer~- . · 

1900;-0arlos · Cavalcanti, relator.- Gomes mento versa sobre a. execuçao e appll
de llfattos.-Pirlheiro Junior.- Virgílio Bri- ca~ão da lei de 4 de novembro de 1892, que 
gido. regüla. as aposentadorias dos empregados 

N. 114-1900 

Indefere a petição de Domingos Bias de Mes-
quita, na qual pede ao Congresso Nacional 

. um auxilio para a construcção· de um, appa
relho de sua invenção, que virá resolver o 
problema da navegação aerea. 

A Commissão de Fazenda e Industria, tendo 
examinado attenta.mente o requerimento de 
Domingos Bias de Mesquita. em que pede ao 
Congresso Nacional um . auxilio para a con
strucção de um apparelho de. sua invenção 
que, no seu pensar, virá resolvero magno 
problema da navegação aerea, e considerando 
que a Com missão tem deante de si apenas 
uma tentativa, um estudo theorico, sem ne
nhuma experiencia pratica que lhe reco
nheça a efficacia; que não foi apresentado a 
nenhuma corporacão scientitica qu(l -:o:reri
tlcasse, ao menos a luz dos princípios, a sua 
viabilidade; que por este motivo não se póde 
formar um juizo seguro sobre o seu valor, 
tanto mais quanto se t1•ata da solução de 
uma questão que tffm attrahido ·as attenções 
de todo mundo e lançado em constantes in
vestigações centenas de pensadores, sem re
sultado aprecia.Tel; considerando, finalmente, 
que, nas condições a.ctuaes do Thesouro, não 
póde a Nação aventurar despezas com ex
periencia~, cujos resultados são incertos, :po· 
dendo o requerente, amadurecida a sua idéa, 
voltar ma.~s tarde, trazendo com o parecer 
dos doutos ·a quasi certeza do seu triumpbo; 
é a Commissão de parecer que seja indeferida 
a.mencionada petição. 

Sala das Commissões, 4 de setembro de 
1900. - Virgílio Erigido. relator. - Carlos 
Cavalcanti.- Gomes de Mattos;- Pinheiro 

·~·-·~.!1!_":~~":~ . ! 

publicas da União, é de parecer que nã.o ha · .. 
que deferir, cabehdo ao peticionaria dirigir-se 
·ao Poder Executivo. ou ao .Turliciario, aos 
quaes compete executar e applicar as leis. 

Sala. das Oommissões,6desetembrode \900. 
- Virgilio Erigido, :rela.tor.~Carlos Caval• 
canti. - Gomes de Mattos. -Pinheiro Ju
nior. 

N. 116-1900 

Prorog; ate o fim da corrente sessão legisla
tiva a Ucença em cujo goso se acha o Depu
tado pelo Estado . do Parana João Candido 
Ferreira. 

A Commissão de Petições e Poderes, a.t
tendendo ás razões a.llegadas pelo Sr. João 
Candido Ferreira, Deputado pelo Paraná, e. 
de parecer: 

Que lhe seja. concedida a prorogação da li
cença., em cujo goso se acha, ate o fim da cor
rente sessão legislativa. 

Sala das Commissões, 19 de setembro de 
1900.- Paranhos Montenegro, presidente.- .r 

Tavares de Lyra, relator . ....;... José Eusebio.·· 
-A. Galvão.-Sabino Barroso Junior. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 152- 1900 

Concede permissito . ao · cidadão Antonio Jott· · 
quim de AZmeida, para retirar do fundo. da 
bakia do Rio de Janeiro pelo prazo de vmte 
annos, o cxrvao de pedra aUi existente • . 

Tomando a Commissão de Fazenda e In~ 
dustria em consideração o requerimento de. 
Antonio Joaquim de Almeida, · em que pede 
ao Congresso Nacional autorização para . re
tirar do fundo da ba.hia do Rio de Janeiro o 
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carvão de pedra alli existente; e attendendo 
que a quéda constante do carvão por occasião 
do seu desembarque tem levantado o fundo 
de diversos ancoradouros na ba.hia · atten
dendo que a contiruar por essa fór~a. den
tro de breve prazo se dal'á o atulhamento uo 
porto com._ gravissimo prejuízo para o serviço 
de carga e descarga pelas grandes difficul
dades .. que advirão ás ·atracações; tendo, 
além d1sto,._ em consideração a informação 
dada pelo Ministerio da Marinha, que não vê 
na con.ce~são pedida inconveniente algum, a 

. Com~1ssao de Fazenda é de parecer que sejn. 
deferida aquella petição, e propõe á Camara 
dos Srs. Deputados o seguinte 

PROJECTO 

extraordinarios dispensados das otncinas do 
Arsenal de Marinha da Capital Federal 
a di:ft'erença proveniente da desclassificação 
que so1freram em seus salarios nos dias em 
que trabalharam _ dura.nte o exerci cio de 
1898. 

Sala das sessões, em· 19 de setembro de 
1900.-Henrique Lagden. 

Art. Os mestres e contramestres dos · 
Arsenaes de Marinha continuarão a perceber, 
me~mo depois de prog:10vidos, a gratificação 
addicional de 20 o f o sobre seus vencimentos 
que lhes era pa.go ao 'tempo em que serviram 
como operarias. 

Sala das se!sões, 19 de setembro de 1900.
Henrique Lagden .• Art. 1.0 E' dada ao cidadão Antonio Joa

quim de Almeida, a concessão para retirar do 
fund~ da bahia do Rio de Janeiro, pelo prazo Continua em pleno vigor, de aedordo com 
de vmte annos, o carvão de pedra alli exis- o art. ll, n. 3, da Constituiç.ão da Repu
tente, de modo a desembaraçar os desembar- blica. dos Estados Unidos do Brazil; as auto
cadouros ameaçados de atulbamento. rizações contidas no art. 159 do regulamentó 

Art. ·.2.0 Revogam-se as disposições em. de 2 de maio de 1874, revigorada pelo 
contrario. art. 362, do regulamento de 12 de·· se-

Sala das eommissões, 19 de setembro de tembro de 1890 combinados com o decreto 
1900.- Car~os Cavalcanti.-Virgilio Erigido, n. 240, de 13 de dezembro de 1894. 
relator.-Gomes de Mattos.-Pinheiro Junior. Sala das sessões, 19 de setembro de 1900-

Hem·íque Lagden. 
Foram apresentadas na sessão de 19 de se

tembro, ao Orçamento da Marinha, as se-
guintes · 

EMENDAS 

Ao projecto n·: 96 B, de 1900 

Elimine-se a TerlJa de 1 :440$, destinada ao 
forúecimento da Ilha da Pombeba, e dessa 
quantia U.\)plique-se a de 1:200$ ao aluguel da 
casa do porteiro da Secretaria de Marinha. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1900, 
-Nelson de Vasconcellos Almeida. 

Supprimida na tabella 22 a epigraphe -
Pessoal - que ahi não existia nas tabella.J 
anteriores, para o fim de continuarem as con
tas de despezas feitas por essa rubrica a ser 
pagas, segundo o que dispõe o art. 12 da lei 
n. 489, de 15 de dezembro ele 1897, e§ 5° do 
art. 2° da lei n. 392, de 8 de outubro de 1896, 
e regulamento n. 2.409, de 23 de dezembro 
de 1896, arts. 179 e 18.0, que reorganiza.ra.m 
o Tribunal de Contas. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1900. 
- Barbosa Lima. 

Continúa em vigor, no exercício de 1901, 0 Accrescente-se: 
disposto no art 16 da lei n. 652, de 23 de DO· Fica. " Governo autorizado a mandar fazer 
vembro de 1890. a praicagem da barra do Rio Grande do Sul' 

Sala da~ sessões, 19 de setembro de 1900.- por associação particular, de accordo com 
Nilo Peçanha. a lei n. 79, de 23 de dezembro de 1889. 

Art. Os inferiores addidos e·sem commis
sões, perceberão além do soldo, dous terços das 
suas respectivas gratifiilações e o valor de 
suas etapas, como se pratica. com os officiaes 
e estar essa verba consignada no Orçamento. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1900. 
-Henrique La.gden. · 

Art. Fica o Governo autorizado a abrir 
<? credito necessario para pagar aos operar.ios 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1900. 
- Alfredo Varela.- Aureliano Barboza.
Angelo Pinheiro.- Germano Hasslocher._; 
Vespasiano de Albuquerque.-Marçal Escobar. 
-Soares dos Santos.- Barbosa'Lima. 

l 

A' rubrica 16- Accrescente-se á v.erba a 
quantia. necessaria para a montagem dos 
pharóes existentes em deposito. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1900. 
- Galdino Loreto. 
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·~~ 

c;> Sr.-Preaident;e-Estando adean
tada a hora, designo para amanhã,a. seguinte 
ORDEM DO DIA · 

}a parte (até 2 1/2 horas ·ou antes): 
Votação do parecer sobre as emendas · do 

S~naM, ao projecto n. 147 8, de 1900, auto
rizando o Governo a depositar no Banco da 
Republica do Brazil, até um milhão sterlino 
do fun~o de garantia, .a.. emittir 100.000:000$ 
deapollces, P.ara aux1har as transacções do 
.Banco e a abm·com elle uma conta corrente 
até 20;000:000$ (discussão uoica) · - -

Votação do projecto n. 102 8, d~ 1900 com 
par~cer s~hre a .emeilda o:trerecida 'para 
3a d1scussao do proJecto n. 102 deste anno 
que nxa a despeza. do Mioisterio' das Relaçõe~ 
Exteriores (3R dicussão); · 
. Votação do pr~ecto n. 106, de 1!;00, auto

rizando o Poder Executivo a abrir a Minis
teria da Justiça. e NegociQs Interiores o credito 
de 80:000$, supplementar á verba n. 14, do 
art. 2• da. lei n. 652, de 23 de novembro 
de 1899:-Diligencias Policiaes (3a discussão) · 
. Votação do projecto n: ll5, de 1900, auto~ 

r1za.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis
teria das Relações Exterif•res o credito de 
80:000$, em moeda corrente, supplementar 
ao art. 70, n. 7, da. lei n. 625, de 23 de no
vembro de 1899 ( 2a discussão) · · 

Votação do projecto n. 126, de 1900, auto
rizando o Podet• Executivo a conceder um 
anno do licP.nça, com ordenado, ao chimico 
de 28 classe do Labora.torio Nacional de 
Analyses, Claudico Falcão Dias, para tratar 
de s~a sat?-de onde julgar conveniente ( dis
cussao umca ) ; 

Continuação da 3a discussão do projecto 
n. 70 B, de 1900, com parecer sobre emendas 
apresentadas para 311 discussão do projecto 
n. 70, deste anno, que orça a Recerta Geral 
da Republica para o oxercicio de 1901; 

Continuação da 2• discussão do pJ;'ojecto 
n. 87, de 1900, mandando observar varias 
imposições para fiel exeéução da lei do casa
mento c i vil ; 

Continuação da 2a discussão do projecto 
n. 85, de 1900, regulando o sorteio· mi
litar'; 

Continuação da. 2• discussão do projecto 
n. 178, de 1898, do Senado, com o parecer 
n. 204, de 1890, regulando o estado de 
sitio. · 

2a parte ( ás 2 1/2 horas ou antes) : 
2"' discussão do projecto n. 149 A, de 1900 

autorizando o Poder Executivo a despende~ 
atá 10.000:000$ pa.ra !Occorrer ás populações 
do norte,. :flagelladas pela secca, e dá outras 
providencias ; 

2a discussão do projecto n. 107 A, de 1900, 
com parecer sobre emendas apresentadas 
para 2• discussão do projecto · n. 107, deste 

anno, que fixa a despeza do - Ministerio da 
Guerra para o exerci cio de 190 I· · 
- P d.iscussão do projecto n. til A, de 1896, 
autorl:_zando o Po~er Executivo a pagar -a 
Estevao Cunha a Importancia das terras de 
sua propriedG.de, em que foram localizados 
na _ ex-colonia Brusque, por·ordem do Gover~ 
no do Imperio, ~iversos - im_migrantes, de 
nccordo com o arbitramento feito pela Secre
taria d.a lndustria e Viação e constante dos 
documentos alli existentes· · -

2a ~iscussão do projecto n. 129, de 1900, 
autorizando o -Poder-. Executivo a abrir ao 
Ministerio da, Guerra , o credito de l: 400$ 
para . occorrer ao pagamento do bacharel Ma
x~~ino de Araujo Maciel, professõr em dispo-
mbllidade do Collegio Militar; · 

2" ~iscussão do projecto n. 119, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Fazenda o credito especial de . 
4:978$064, para pagamento dt~ gratificação ao 
encarregado da guarda e conservação da fa.: 
zenda dos Dous Rios, José Joaquim Ra.ymun
dc Sobrinho ; · 

3a d.iscussão do projecto n. 104, de 1900, 
autor1zando o Poder Executivo a abrir ao 
Minhsterio da Guerra o credito extraordinario 
de 5:419$720, para pagar ao 1° tenente da 
armada. Nelson de~ " Vasconcellos e Almeida, 
os venCimentos que lhe competem como pro-
fessor do Collegio Militar ; · 

3.0 discussão do projecto u. 97, de 1900, au
toriZando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Fazenda o credito especial de 
77:247$080, para occorrer áo pagamento das 
contas do material fornecido á Casa da Moeda 
em janeiro de 1898, pela 1'he 1J1·aziUan Con-
t?·acts co,·poration ; . 

3'1 ~iscussão do pro.iecto n. 105, de 1 QOO, 
autortzando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o 
credito e~pecíal de 825$676, para pagamento 
dos venCimentos que competem ao escrevente 
jure&menta.do do Juizo B'ederal Antonio Ro
drigues Gonçalves de Macedo; · 

311 discussão do projecto n. 54 B, de -1900, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Industria, Viação e Obl'as Publi
?as o c1·edito supplementar de 2.912:675$525 
n. verba 17a do art. 21. da lei n. 652, de 23 
de novembro de 1899, para occorrer ao pa.~ 
gamento das taxas de esgoto da. Capital Fe
deral no corrente exercício ; 

3a discussão do projecto n. 63 B, de 1900, 
redacção para 3" discussão do . prejecto n. 63 
deste anno, que crea mais um batalhão d~ 
infttntaria, com quatro companhias na Bri-
gada Policial da Capital FEderal; ' 

3" discussão do projecto n. 74, de 1900, 
approvando o regulamento para a Direcção 
Ger3;l de_ Cont~bilidade da Guerra, com as 
modlficaçoes fe1tas pelo The~ouro Federa1 

' 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/05/2015 11:31- Página 36 de 36 

408 

confeccionado pelo Ministerio da Ouerl'&. em 
virtude do art. 20,lettra E, da lei n. 560. 
de-31 de dezembro de 1898, e enviado com a 
mensagem ·de 2 de setembro de 1899; 

Discussão unica do pro,jecto n, _37 E, de 
1900, redacção do a.dditivo destacado na 32 

discussão do pro.}ecto n. 37 A, de 1900 (n. 184, 
de 1898, do Senado), reorganizando o quadro 
do Corpo de Saude da Armada ; 

Discussão unica. do -projecto n. 37 F, de 
1900, redacção do additivo destacado na. sa 
discussão do prejecto n._ 37 A, de 1900 (n. 184, 
de 1898, do . Senl'ldo), reorganizando o quadro 
dos machinistas na-vaes ; ' 

2a · discussão do projecto n. 77 A, de 1900, 
declarando abolidas às transferencias para o 
Estado Maior do Exercito dos tenentes e Jos 
tenentes das tres armas combatentes, com 
substitutivo da Commissão de Marinha e 
Guerra; 

3a discussão do projecto n. 49, de 1900 
(n. 183 A. de 1899), mand&ndo conferir aos 
otliciaes alumnos da Escola Militac do Brazil, 
que concluirem o curao de engenharia pelo 
actual regulamento, os mesmos titulus scien· 
tificos passados aos que o fizeram pelo regu
lamento de 1874, com parecer das Com· 
missões de Marmba e Guer1•a, de 1899, e de 
lnstrucção e Saude ·Publica, deste anno ; 

Discussão unica do projecto n. 124, de 
1900, einendas do Senado ao projecto n. 27 F, 
de 1899, que autoriza o Governo a reintegrar 
no serviço activo da Armada. com a t·atente 
de vice-almirante, sem prejuízo do respe
ctivo quadro, o vice.almirante reformado 
Arthur Jacegua.y ; , 

Discussão unica dà projecto n. 11 A, rle 
1900, emenda do Senado ao projecto n. 11, 
deste a.nno (130, de 1899), que autoriza. o 
Poder Executi7o a abrir ao Mioisterio da 
Guerra o credito extraordinario da somma 
necessaria para pagar ao capitão de fragata 
Alfredo Augusto de Lima Barros e outros os 
vencimentos integraes que deixaram â.e re-
eeber no período comprehendido entre a data 
de suas demissões e a de suas reintegrações, 
e dá outras providencias; 

Discussão unica do projecto n. 145, rle '1900, 
autorizando o Presidente da Republica a 

. . . conceder ao Dr. Rodrigo Bretas de Andrade, 
. ~; · :procurador seccional da Republicano Estado 

de Minas Geraes, um anno de licença, com 
ordenado, para tratar de sua sa.ude onde lhe 
convier; 

Discussão unicado projecto n. 122, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
ao Dr. Agostinho José de Souza Lima, lente 
da Faculdade de Medicina. do Rio de Janeiro, 
um anno de licença, com ordenado, para 
tratar de sua saude fóra. do paiz; 

12 discussão do projecto n. 103 A, de 1900, 
equiparando, para o e.tfeito da percepÇão do 

montepio militflr, o pae decrepitQ ·ou inva .. 
lido, que não tiver outro . amparo, á mãe, 
viuva ou solteirã., de offlcial fallecido ; 

ga discussão do projecto n. 46 B, de 1899, 
que exjgA que as sentencas finaes da compe
tencia rio SuprPmo Tribunal Federal, e quando 
este julgne collectivamente, na fórma da 
Constituiqão e das lt>is. em vigõr, sejam pro
feridas com a presença de 10, pelo menos, dos 
juizes desimpedidos da.quelle tribunal, e dá. 
outras providencias; · 

Discussão unica da indiéação n ~ 30 A, de 
1900, esta:belecendo as regras a seguir-se no 
exame, di~cussão e votação do projecto do 
Codig-o Civil, organizndo pelo Dr. Clo
vis . Bevilaqua, a convite do Governo, com 
os pareceres . da Com missão de ·Constitui
Ção, Lel?islação e Justiça e emenda da Com-
missão de Policia; • 

3a. discussão do projecto n. 37 B, de 1900, 
redacção do additivo destacado, em virtude 
do art. 132 do Regimento Interno, na 2a dis
cussão do projecto n. 184, -de 1898, do Se
nado, . que reorganiza o quadro dos· officiaes 
da armada; 

3a discussão do projecto n. 91 A, ne 1900 
(substitutivo ao pro,jecto n. 1, de 1898), reco
nhecendo officialmente a. actual Academia 
Brazileira de Lettras, fundada na Capital da 
Republica, para a cultura e desenvolvimento 
da litteratura. nacional, e dando outras pro
videncias, com substitutivos das Commissões 
de lnstrucção e de Saude Publica, de 1898, e 
de Orçamento, deste anno ; 

28 discus!:'ão do projecto n. 49, de 18g9, 
estabelecendo regras para a inscripção de 
todos os brazileiros que exercerem a proflssão 
maritima e organiza o sorteio do pessoal 
destinado ao serviço da armada (com o sub· 
stitutiv.o da Com missão de Marinha e Guerra., 
sob n. 8, de 1900, instituindo a inscripção 
marítima obriga.toria para todos os brazileiros 
natos ou naturalizados) ; 

2a discussão do projecto n. 108, de 1900, 
mandando computar, para a reforma dos 
otllciaes do exercito, o tempo que houverem 
passado no extincto Deposito de Aprendizes 
Artilheiros, uma vez que tenham sido trans
feridos daqueUe estabelecimento para a 
Escola Militar, como premio _pelo apr()veita
mento obtido no respectivo curso ; 

2• discussão do projecto n. 109, de 1900, 
dispondo que o cargo de director do Pombal 
Militar SPja :provido por ofllcial subalterno ou 
capitão e:ffectivo de qualquer corpo ou arma 
do exPrcito. com parecer da Commissão de 
Marinha e Guerra, deste anno ; 

2w discussão do projecto n. 156, de 1899, 
concedendo a Lourenço da Silva e Oliveira, 
ou á empreza que organizar, o direito de 
construir, em uma rla.s ilhas do· littoral desta 
cidade, um trapiche destinado a receber, du~ 
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rante trinta annos, inflammaveis, ·explosivos 
e corrosivos, nos termos da-proposta que 

. apresentou ; _ 
2• discussão no projecto n. 146, de 1900, 

autorizando~o Po~er Executivo a mandar pa
gar a Carlos Galdmo Leal e outros, auxili~ 
res e se~ventes, nos '_trabalhos de exames pre
paratortos no Externato do Gymnasio N ,cio
nal. a quantia. a que tiverem direito pelos 
seniços prestados durante os mezes de ja
neiro, fevereiro e março do corrente anno · 

13 discussão do projecto n. 76 A, de 1900, 
declarat:do que, na. liqu~dação do tempo 
de servtço para a. concessao do meio-soldo 
não será descontado aquelle que for passad~ 
no goso de licença para tratamento. de 
saude; · 

Ja discussão do projecto n. 42 A de 1900 
man~endo a instituição do jury corri a compe: 
ten01a que ora lhe cabe para. o julgamento 
dos crimes sujeitos á jurisdiccão federal e á 
justiça local do Districto Federal, e modifi
cando a composição e o funccionamento do 
mesmo tribunal ; 

I• discussão do projecto n. 58 A de 1900 
determin~~do que o cumprimento' dos con~ 
tractos ctVJS e commerciaes será exigi vel no 
primeiro dia util seguinte, si o em que se 
vencer o contracto for feriado; 

Dis~ussão unica do projecto n. 129, de 1897, 
autorizando o Governo a. aposentar o machi· 
nista de 1•• classe da Estrada. de Ferro Central 
do Brazil, José Rodrigues de Ollveira Braga, 
com voto em separado ; 

Discussão unica do parecer n. llO, de 1900 
indeferindo o requerimento em que o alfere~ 
do 28" batalhão de infantaria João Teixeira 
Mattos da Cost" pede ser promovido por netos 
de bravura praticados na. campanha de Ca-
nudos; · 

Discussão unica da projecto n. 86 de 1900 
autorizando o Poder Executivo a 'concede; 
seis mezes de licença, com ordenado, a.C'. ba
charel Manoel Eugenio Pereira Maia, atna
nuense da Bibliotheca Nacional, para tratar 
de sua sa ude onde lhe convier ; 

Discussão unica do projecto n. 162. de 
1899, concedendo á viuva do jurisconsulto e 
ex-Senador Joaquim Felicio dos Santos a pen
são mensal de 500$000 ; 

Discussão unica. do projecto n. 68 A, de 
1900, autor·izando o Poder Executivo a. pro
rogar pur mais um anno, sem vencimento 
algum, a licença concedida ao engenheiro 
civil Aglib~rto Xavier, preparador de chi
mlca orgamca da Escora Polytechnica desta 
Capital, para tràtar de sua saude onde lhe 
convier; 

Discussão unic~ d~ projecto n. 95, de 1900, 
regulando a anttgUidade da promoção do te
nente-coronel João Leocadio Pereira de Mello 
a;. esse posto; 

Camara V. V 

Discussãounicado projecto n. 203E, de 1899, 
additivo destacado na 3a discussão do projecto 
n. 203, de 1899, (orçamento da rlespeza do 
Ministerio da Marinha para 1900), fixando 
em 7:200$ os vencimentos do auxiliar do au
ditor, de accordo com o art. 17 do Regula
mento Processual Criminal· Militar. 

Levanta-se a sessão ás 6 horas e 10 mi
nutos da tarde. 

.11 Qa SESSÃO EM 20 DE SETEMBRO DE 1900 

Pre&idencia dos Srs. Vaz de Mello(Pre.çidente), 
Angelo Neto (2" Secretario), Vaz de MeUo 
(Presidente), Jose Boiteux (3° Secretario) e 
.Angelo Neto (2° Secretario). 

Ao meio-dia 'Procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo 
Neto, José Boiteux, Gastão da Cunbn, Castro 
Rebello. Urbano Santos, José Euzehio, 
Cunha. Martins, Anizio de Abreu, João Ga
yoso, Joaquim Pires, Virgilio Brigido, Fran
cisco Sa, Frederico Borges, Serg"io Saboya, 
Gonçalves Souto, Tavares de Lyra, Pereira 
Reis. Er·mirio Coutinho, Teixeira de Sá, 
Gomes de Mattos, Herculano Bandeira, Bricio 
Filho, Pereira de Lyra, Cornelio da Fonseca, 
Juvencio de Aguiar, Elpidio Figueiredo, 
Epaminondas Gracindo, Araujo Goés, Arro
xellas Gal vão, Rny~undo de Miranda, Jovi
niano de Carvalho~ Seabra, Felix Gaspar, 
Manoel Caetano, Eugenio Tourinho, Paula 
Guimarães, Adalberto Guimarães, Augusto 
de Freitas, Paranhos Montenegro, José 
Monjartlim, Celso dos Reis, Augusto de 
Vasconcellos, Barros Franco Junior, Nilo 
PeçAnha, Lourenço Bftptista, Silva Castro, 
Cu~todio Coelho, Pereira dos Santos, Au
reliano dos Santos, Oliveira Figueiredo9 

Joaquim Breves, Theophilo Ottoni, Viriato 
Mascarenhas, Esperidião, Penido Filho, Mon
teiro <la. Silveira, Bueno de Pa.iva, Alfredo 
Pinto, Carneiro de Rezende, Adalberto Fer
raz, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, 
Lamartine, Gustavo Godoy, Di no Bueno, 
Valois de Castro, Adolpbo Gordo, Elias 
Fausto, Cajado, Alfredo Ellis, Xavier de Al
meida, Teixeira Brandão, Lindolpbo Serra, 
Manoel Alves, Paula. Ramos, Francisco To· 
lentino, Marça.l Escobar, Angelo Pln heiro, 
Germano Hasslocher, Aureliano Barbosa. e 
Vespasiano de Albuquerque. 

Deixam de comparecer com causa parti· 
pada os Srs. Julio de Mello, Carlos de No
vaes, Agapito dos Santos, Carlos Marcellino, 
Albuquerque Se rejo, Sá Peixoto, ·Augusto 

52 
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Montenegro, Artbur Lemos, · Pedro Cher
mont, Antonio Bastos, Indio do Brazil, Ro· 
drigues Fernandes, Christino Cruz, Guedelha 
Mourão, Thomaz Accioly, Eloy de Souza, 
Soares Neiva, Trindade,Camillo de Hollanna, 
Silva Mariz, Celso de Souza, Moreira Alves, 
Estacio Coimbra., Pedro Pernambuco, José 
Duarte, Sylvio E,omero, T.osta, Francisco So· 
dré, Vergne de Abreu, Alves Barbosa, Tolen· 
tino dos Santos, Julio Santos, João Luiz, 

· Monteiro de Barros, lldefonso Alvim, Frau
cisco Salles, Leonel Filho, Necesio 'lavares, 
Antonio Zacarias, Henrique Salles,Landulpbo 
de Magalhães, Matta Machado, Silve.ira 
Drummond, Arthur Torres, Manoel Ful· 
gencio~ Lindolpho Caetano, Miranda Aze
vedo,-Alfredo Pujol, Malta Junior, Domin
gues de Castro, Oliveira Braga, Paulino 
Carlos, Hermenegíldo de Moraes, Ovidio 
Abrantes, Xavier do VaJle, João Candido, 
Barbosa Lima, Rivadavia Corrêa, Pinto da 

. Rocha e Cassiano do Nascimento. 

Assim, fica consignado na acta da · presente 
sessão que estou sempre prompto para colla
borar nos diversos tra.balbos commettidos á 
Commissão de que faÇo parte. 

O 8k~. Angelo Neto (1° Secretario) 
- Sr. Presidente, é digo a. de ser considerada 
a reclamação que o nobre Deputado · pelo 
5° districto ue Minas Oeraes acaba de fazer. 

Só por equivoco, a Mesa. determinou que os 
pareceres, a que S. Ex. se referiu, fossem a 
imprimir, para entrarem na ordem do dia. 

Nestas condições, entendo que a Mesa dev~ 
providenciar, no sentido de que sejam devol· 
vidos à respectiva.Commissão esses pareceres, 
para o tlm a que o nobre Deputado se referiu. 

O Sr. Presidente -O pedido do 
nobre Deputado por Minas será tomado na 
devida consideração. 

Si não ha mais quem qneira. fazer observa· 
ções sobre a acta, vou dal-a por approvada. 

· (Pausa.} 
~sem causa os Srs. Fausto Card?so, M~r- Está approvada. 

colmo Moura., Eduard!J Ramos, Sa Fre1re, A Mesa julga int,.rpretar fielmente os sen-
~aul Barroso, Deoclec1an~ de Souza, . Ma.r- timentos da camara, accedendo ao convite 
tmho Ca;IDpoS, Alves de ~r1t?, José. Bomfac10, ·que lhe foi dirigido e aos representantes dos 
La~oumer G?dofredo, F1rm1a.no Pmto, Costa di versos Estados, nesta Casa., pela commissão 
Jumor, Fl~r1~no de Moraes, EdmuJ?do d_a promotora. das exequias em homenagem á. me
Fonseca, Cmcmato J!3raga, Arthur D1eder1· moria do pranteado jornalista Ferreira de 
chsen e Alencar Gmmarães. Al'aujo, para se fazerem representar nessa 

Abre-se a sessão.· solemnida.de. (Apoiados; muito bem.) 
Para representarem a Camara, nomeio os 

Srs. Deputados João Lopes, Neiva e Rodolpho 
A breu. 

E' lida e posta. em discussão a acta. 

O SI", Bueno de Pnlva -Sr. 
Pl'esidente, V. Ex. e a Mesa são testemunhas 
de que sou assíduo aos trabalhos desta Casa e 
de que, si não tenho tomado a palavra., é por
que reconheço a minha. posição modesta e 
obscura (na:o apoiado1), limitando·l.ue a. votar 
de a.ccordo com a. minha consciencia e pro· 
curando sempre acertar. 

Sabe tambem V. Ex. e sabe a Cama.ra e 
bem assim os mens illustres collegas da Com
missão de Fazenda e industria. que os meus 
serviços estão sempre á disposição de 
SS. EEx. e que não me furto absolutamente, 
no seio desta Commissão, aos trabalhos que 

- me forem distribuidos. . -
Entretanto, não sem surpreza, vi hoje no 

Diario do Congres3o que foràm apresentados 
di:tferentes pareceres pela Commiasão, a. que 
me refiro e u.que tenho a honra de pertencer, 
sem que me conste que tenha ha.vidoreunião 
para esse fim. 

Acho uma verdadeira anormalidade serem 
publicados pareceres, assignados apenas pela 
minoria da Commissão ; por isso, rogo a 
V. Ex. que se digne mandar devolver esses 
pareceres á respectiva. Commissão. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para se proceder ás votações 
das materias constantes da ordem do dia, 
passa-se á. ma.teria. em discussão. 

E' . annunciada a continuação da 3a dis"!' 
cussão do projecto n. 70 B, de I QOO, com pa
recer sobre emendas apresentadas para 3• dis· 
cussão do projecto n. 70, deste anno, que 
orça a Receita Geral da Republica para o 
exercício de 1901. (Pausa.) - . 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Heredia de Sá. (Pausa.) 

Não estã. presente. 
Tom a. palavra. o St•. Oliveira Figueiredo. 

O Sr. Oliveira Figueiredo -
Sr. PrE-sidente, uma vez que passou pü.I"<l a 
terceira. discussão do Orçamento da. Ueceita. a 
phase politica, um tanto irritante e eft'erve· 
scente, e entrou ella na do calmo exame das 
medidas · o:trerecidas ã. nossa. consideração, . 
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!~ 
sEssio EM · 20 DE · sETEMBRo DE ·1 ~uu -........ 

------------------------------------~------------------------------------
sob a fôrma de emendas, não levem a mal 
v. Ex. e a Camara que eu roube alguns 
momentos á sua preciosa at.tenção no estudo 
de uma destas, cuja adopção me parece 
muito inconveniente. 

Quero referir-me á em_enda sob n. 58, of. 
ferecida pelo nobre Deputado pelo Esta.do de 
Pernambuco, o Sr. Gomes de Mattos, a cuja 
otflcaz collaboração nos trabalhos da Camara 
ninguem mais do que eu rende o merecido 
preito. . 

S. Ex., propondo-se a accudir a um servi
ço inadiavel, teve no final de su~t emenda 
uma exigencia que a inutiliza e contraria o 
fim almejado. 

Essa emenda, entr·etanto, obteve parecer 
favoravel da honrada Commissão de Orça
mento, o que importa estar em termos de 
ser approvada. 

Espero, porém, que as considerações que 
passo a adduzir sobre seus resultados pra
ticos conseguirão modifica.r o modo de pen
sar a seu respeito, tauto de seu ilfi1strado 
autor, como da digna Commissão que recom
mendou a emenda. 

E' esta do teor seguinte: (Lê.) 
Por uma singularidade, cujos fundamentos 

escapam á nossa penetração, foram prohibi
dos para os a.rtefactos estra.n_gcirol:i, corn ex
cepção dos de procedencia · portuguez<t, os 
rotnlos no idioma portuguez. -

Querendo obviar aos manifestos inconveni
entes (le semelhaute prohibição, cujo alcance 
não se comprebende, o nobre Deputado avre
sentou a emenda que acaho de ler·. 

A que ordem de interesses attende a di::: po
sição vigente 1 

Aos do productor; aos do eonsumidor 1 E' 
difficil sa bol-o. 

E' certo que, parn. a lisura do commcrcio 
e para as conveniencias do mercado con
:sumidor, o que se deve impedir é a appo
sição de rotulos em linga estrangeira em 
productos de fabricação nacional. Isso, sim, 
evita a fraude do fabricante ou a do ven
dedor. Mas, o contrario, da.da, infelizmente, a 
manifesta inferioridade das nossas industrias, 
não acautela interesse algum. 

Não se comprehenrle que o commercio 
do nosso paiz procure introduzir nelle 
para o consurno pr·od uctos de fabricação 
estrangeira com o intuito de illudir os com
pradores, fazendo pass:1r taes productos como 
de nossa industria. E' um perigo inteiramente 
chimerico. 

Q_ nobre Deputado, digno autor da. emenda, 
procurou com esta sanar o mal dn. disposição 
vigente, consentindo que os artefa.ctos estran
geiros tenham rotulos '3ffi portuguez, mas 
conclue exigindo que esses ~otulos con
signem a localidade da procedencia dos 

mesmos artefactos e os nomes dos respectivos 
fabricantes. 
- Si, pela designação_ da localidade.- o 
nobre Deputado entende referir-se ao paiz 
da origem da fabricação, nada ha a 
oppôr. , 

E' o que se pratica nos centros indu· 
striaP-s da Emopa. A Inglaterra, que tantas 
razões tem para temer a concurrencia em 
seu pt·oprio solo da industria allemã, nada 
mais entendeu necessario fazer para li
mitar os . effeitos dessa corwurrencia sinão 
exigir que os rotulos tragam · a declaração 
de serem os productos · provenientes ·da 
Allemanha, não se preoccu:pando absolu
tamente em patentear nos rotulas a lo· 
calidade da . producção si, por exemplo, 
foram fabricados em Berlim, Hamburgo ou 
Dresde. 

Mas, a expressão- localidade-. empre
gada na emenda, está sujeita a duvidas; 
pàde se dar que na execução da medida, si 
ella fôr approvada, vá se exigir a designação 
da localidade da fabricação e não a do 
paiz. • -

Ora, · nem semelhante designação e nem o 
nome do fabricante são admissíveis sem 
graves inconvenientes, e isso por duas razões 
de peso, sendo a primeira. que muitas vezes 
as fabricas são obrigadas a tra)Jalhar com 
segredo para satisfação de certas encommen
das, no interesse, sobretudo, de ni'i.o descon
tentar outra parte de~ sua freguezia, que no 
mesmo mercado receiaria. a concurrencia de 
productos da mesma ot•igem. _ 

Nestas condições, muitas fabricas prefe
ririam recusar as encommendas, a prepa
ral-as com descontentamento e até com 
per·da de outra freguezia mais antiga, ou 
m<1is remuneradora. 

E com este embaraço nada tem a lucrar o 
mercado consumidor. 

A segunda razão é que muitas vezes tam
-l:>em os artetactos não são preparados em 
fabr·icas e sim em pequenas porções ou quan· 
tidades por operarios em seus proprios domi
cilios. 

O intermediaria ou commissario do impor
tador recebe deste a encommenda e a di
vide entre os operarios a. que me refiro ; 
depoi~ de rounicios os productos, elle os acon
tliciona, pondo-lhes os rotuios, e os despacha 
para. o nosso mercado. 

E' este um facto real que não póde ser 
contestado. 

Agora perguntarei á Camara: para se
melhante producção, que chamarei, sem im
propl'iedade, anonyma, como se hade pro· 
ceder a respeito da declaração do nome do 
fabricante nos rotulos. E' impossível, e, si o 
é, não devemos exigil·o em disposiçãQ legiB· 
lati v a. 
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Entretanto, a. necessidade dos rotulos em 
portuguez impõe-se á nossa consideração, 
reclamando a revogaÇão do interdicto a seu 
respeito. 

A grande maioria da classe - consumidora. 
não está · habilitada a. comprehender o enun
ciado nos rotulos em língua estrangeira; 
mesmo a parte mais culta . della não poderá 
perceber o que dizem rotulos em allemão, 
dinamarquez, russo ou grego. · 

Como batle, portanto, conhecer o producto 
que procura e que o rotulo · lhe deve in
dicar~ 

Além destas consirlerações, eu lembraria á 
Camara. que a prohibição, a que tenbo allu
dido, dos rotulos em portuguez nas merca
dorias estrangeiras, é tão balda. de funda
mentos e tão inconveniente que o honrado 
Sr. Ministro f\a Fazenda, cujos tempera
mento e hombridade não são para condes
cendencia e contemporizacões, tem adiado até 
o presente a execução da medida com suc
cessivas pro rogações de prazos para e lia. 

Supponho que esses adiamentos teem sido 
feitos para · dar tempo ao Poder Legisla ti v o 
reconsiderar o assumpto e reparar o mal 
feito. 

Ainda mais: a execução da merlida trazia, 
sem proveito de qualquer especie, avultado 
prejuízo ao commercio. inutilizando grande 
q11antidade de rotulos já. existentes, que re
presentam importantes sommas despendidas 
na sua impressão. 

Si a emenda do nobre Deputado pelo Es
tado de Pernambuco, sob o n. 58, que assi
gnalei, pudesse ser emendada, eu a acceitnria 
como de grande utilida.de aos legítimos in· 
teresses do cornme)!cio, e, portanto, da na· 
ção. 

Bastaria neste caso supprimir suas duas 
ultimas linhas, e ella ficaria completa. 

Mas o nosso Regimento não permitte nesta 
discussão este remedio ; ou a emenda ha de 
se1• approvada in tot·um ou recusada na 
mesma amplitude. 

de modo que o a que ella attende não póde 
ser utilmente estudado. 
· .. são estas as observações que submetto á. 

consideração da C::~mara. -

o Sr. Paula -R~mos tem ne. 
cessidade, antes de éntrar na analyse do pa. 
recer sobre as emendas o:tferecidas ao Orça. 
mento da Receita, de dizer algumas palavras 
sobre o momento actuaL 

Antrs, porém, modificará uma. opinião que 
emittiu, quando se occupou desse projecto na. 
2• discussão. 

· Extranhou, então, que o Sr. directol' das 
Re11das Publicas ainda não houvesse remettido 
ao Congresso o seu relator·io. O illustre 
funccionario increpado apressou-se em esw 
crever ao orador, mostrando a sem razão da 
censura, pois que não havia disposiçí:i.o de 
lei que o obrigasse a escrever e apresentar 
relatorio. 

De facto assim é, o director das Rendas 
Publicas não é 0brigado a fazer relatorio. 

O equivoco do orador originou-se do facto 
de estar habituado a ler os importantes tra
balhos e informações, espontal}.eamente for· 
necidas pelo illustre funccionario pÚblico. a 
quem agradece o ensejo que lhe o:ffere1~eu de 
corrigir o en~no ·e a quem rende preito de 
homena~em pelos seus serviços relevlwtes. 

Ainda antes de fa.llar sol>re o momento 
actual, o ora(lor extranha o procedimento 
da Mesa., acceitando emendas offerecidas ao 
projeclo em debate, modificando as tarifas e 
a lei de impostos de consumo. 

No anno findo a Camara, que costumava 
votar modificações de tarifas no Ot•çameuto 
da Receita,creou uma Commissão Permanente 
de Tarifas. 

Discutindo-se, então, ao mesmo tempo, o 
projecto de Orçamento da. Receita e o que 
modificava as tarifas, a Mesa resolveu enviar 
á Commissão respectiva as emendas que sobre 
tarilas foram offerecidas â.quelle orçamento. 

Este anno, porém, não é regular que a 
Mesa tenha identico procedimento, uma vez 
que não ha em discussão ou estudo projecto 1 

especial de tarifas. 
Quando criticou o procedimento da Mesa, 

ouviu do Sr. Presidente que ·havia rejeitado 
in limine as emendas refeientes a tarifas. 

Nestas condições eu pedi.-·ia, em vista do 
que acabo de ponderar, ao nobre Deputado, 
á illustrada Commissão e á Camara que 
prescindissem della., o que não trazia a mi· 
nima. desvantagem, porque, além do que eu 
já disse, a digna Comm1ssã0 de Tarifas, sendo 
relator o distincto De.P.utado- Sr. Rodolpho 
Abreu, já apresentou ' a Camara um pro- Entretanto, essas emendas foram remet· 
jecto especial sobre o mesmo objscto, quebre- tidas á Com missão de Tarifas, que sobre ellas 
vemente entrará em discus5ão. O projecto é se pronunciou, tendo tambem a Commissã.o 
e! te. (Lê.) de Orçamento opinado acerca de algumas 

No exame desse projecto a Camara se pro- dellas. · 
nunciará de uma. maneira mais completa, do A lei de consumo, uma lei permanente, 
que póde fazel·o agora em emenda, que veiu tambem esta sendo alterada por emendas 

. ao o1·çamento da receita na sua terceira dis· apresentadas 110 projecto em discussão. 
cussão, e de envolta . com muitas outras Ainda mais: em tace do Regimento, na 3a 
emendas sobre assumptos importantíssimos, I discussão dos orçamentos não se acceitam 
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e~endas que nugmeutem despezas e que, por Feitas estas ligeiras observações, vae oc-
conseguinte, diminuam a receita. cupar-se do projecto de auxilio ao Banco da 

Em virtude dn. ultima refor-ma regimental, Republica, que dentro em pouco será votado 
foi estabeleci~o que, impresso o projecto de e enviado á sancção. 
orçamento, fica sollre a mesa para receber · Lastima que a Camara tenha se abstido de 
emendas, pelo prazo de cinco dias, findo o discutir o projecto, que volta do Senado radi-
qual é remettido á Commissão, que se pro- calmante modificado. · · - . -
nuncia sobre o projecto e sobre as emendas. Felizmente, porém, as melidas · suggerida.s 
Votado, o projecto vae a Commissão para na outra Casa do parlamento, que attenta· 
redigil-o conforme o vencido. Volta, então, á vaiÍl contra o bom senso e contra a legisla
Mesa, onde fica por tres dias, depois do que ção, desappareceraín em virtude das sub· 
é remettido á Commissão, que, nestà 3a dis- emenda! approvadas. 
cusslio, só tem attribuição para dizer sobre · Não obstante, ainda notam-se senões no 
as emendas, sendo-lhe vedado modificar o projecto. · . 
projecto. O SR. PRESIDENTE . - Peço ao nobre Depu-

Entretanto, a Commissão não só se pro~ ta.do para interromper o seu discurso. Ha nu· 
nunciou sollre o proje~to em 3"' discussão, mero . para votação. 
como apresentou emendas substitutivas. o SR. PAULA RAMos-Perfeitamente. 

Lavrado este protesto, passa a óccupar-!!le 
da. situação do paiz que é, segundo affirmarn Comparecem mais os Srs. Gabriel Salgado, 
o Governo, o parlamento e os orgãos de pu- Serzedello Corrêa, Luiz Domingues, José 
blicidade, bastante critica. Avelino, João Lopes, Augusto Severo, Lima 

O orador poderia. recordar as opiniões que Filho, João Vieira, Malaquias Gonçalves, 
tem emittido desde 1896, sustentando sempre Esmeraldino Bandeira, Rodrigues Doria,Neiva, 
que não havia excesso de papel-moeda. e que Milton, Satyro Dias, Rodrigues Lima, Diony-
0 existente não influía poderosamente sobre sio Cerqueira, Galtlino Loreto,Pinheiro Junior, 
a taxa cambial, determinando a depressão Heredia de Sá, Sampaio Ferraz, Henrique 
della, bem como que a. retirada do papel Lagden, Nelson de Vasconcellos, O:;car Godoy, 
da circulação não redundaria na alta. do Irineu Machado, Antonino Fialho, Pereira 
cambio. Lima, Mar-tins Teixeir~, Rangel Pestana, 

Disse então que,si a emissão era excessiva, Estevão Lobo, Rodolphó Abreu, Mayt·ink, 
0 papel realmente em circulação não 0 era. Sabino Barroso, Rodolpho Paixão, Padua. 

Não procura saber, no momento, quaes 08 Rezende, Bueno de Andrada, Joaquim Alvaro, 
responsaveis pela crise: elles são muitos, Azevedo Mu.rques, Benedicto de Souza, Lame-

d d' · 11 b d nha Lins, Carlos Cavalcanti, Soares dos 
sen ° Immuta. a parce a que ca. e a ca a Sa. ntos, Victorino Monteiro, Alfredo Varella 
um, isoladamente. 

Não .pó'de precisar tambem a ·data em que e Campos Cartier · 
se manifestaram os primeiros symptomas da 
cri~?e . O Sr. President.e- Peço aos no-

bres Deputados que occupem as suas cadei· 
Salienta, entretanto, que pensa hoje, como ras, visto que vae-se votar. 

pensava hontem, isto é, Clontinua. a acreditar Antes de submt~tter a votos as matarias 
que foi um mal a clausula inserta no fun- que se verificam na primeira parte da ordem 
di.ng-loan, pela qual o Governo se collocou na tlo dia, vou .submetter á dehoeração da Ca.· 
situaQão de incinerar uma certa somma de mara as redacções tinaes, . projectos e reque
papel-moeda ou de depositai-o em banco es- rirrientos que se acham sobre a Mesa. 
trangeir'o, 

Não censura o honrado Sr. Ministro da Fa· E' posta a votos e ~em debate approvada 
zenda, porque S. Ex. é mero executor de um a. redacção final do projecto n. 73 B, de 
compromisso tomado pelo Governo passado. 1900, para ser enviada ao Senado. !} 

Affirma que a retirada do papel-moeda e Posto a votos, é approva.do o requerimento f., 
uma das causas da crise. Aliás, parece que o:trerecido pelo St•. Fausto Cardoso, na sessão i{;; 
o illustre Sr. Ministro da Fazenda já está de 11 do corrente, cujo teor é o seguinte : ./ 
disso convencido, porque S. Ex. resolveu 
suspender a incineração até que rlesappareça Requeiro que o Governo informe : 
a. crise existente, segundo notjcia um orgão I. o Qual ~~ somrna até hoje averbada na 
de publicidade. caixa de garantia. e de amissão em papel-

Que a retirada do papel-moeda é um mal moeda. t · 
dizem os jornaes europeus. O Times, orgão 2. 0 Si o emprestimo recente-· Jo Banco da 
dos principaes banqueiros de Londres, attri· Republica. foi feito em ouro ou em papel· 
bue a crise á escassez do meio circulante, do mo'eda ~ St em ouro, em que cspecie rever-
papel-moeda, portanto. terá ao Thesouro e em que praz.o 1 
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414 . 

3. 0 Si, dada a nova situação do ThesÕuro 
, para o Banco,o Governo voltará a intervir na 

.. . --~(.àdministração do mesmo banco. 
~ -: :;!f~ . 

d) Em quanto importam anuuahl1ente as 
contas daquelles fornecedores pagas pela 
Contadoria da Marinha ? · 

···<, Posto a votos, é rejeitado o requerimento 
offerecido pelo Sr. Barbosa Lima, na sessão 
de 19 do corrente, cujo teor é o seguinte : 

_ e) Em quanto importam as contas dos 
mesmos negociantes, acaso pagas pelo The
souro Nacional, :por fornecimentos ao Minis
teria da Marinha 1 

Requeiro que se solicitem do Governo as n Quaes os ârtigos fornecidos por esses 
seguintes informações : negociantes, e si o fazem mediante concur-

a) Por que repartição :publica são pagas as rencia publica~ 
contas dos negociantes Teixeira Borges & Feita a leitura e procedendo-se á verifica
C~mp., fornecedores do Ministerio da M~- ção, re.conhece-se ter sido o referido requeri-
rmha 1 - · · t d s B· b L' d 

b) S
- - · · ~~ . ·t . d' men o o r. a.r osa 1ma approva o. 
ao ou nao essas conw.J,s SUJei as as IS""-. ·{ , . _ . 

posições da lei n. 489, de 15 de dezemb1•o '\ E annunCJada a votaça.o do.pa.recer sobre · 
de 1897, art. 12, e n. 392, de 8 de outubro as emendas do .senado, ao proJecto n. 14~ B, 
de 1896, e na hypothese negativa qual a dis- de 1900, autonzand? o Govern~ a depos1t3:r 
posição de lei, derogatoria daquellas, que no_ Banco ?a Repubhca. do Brazil.até um. m.I
permittiu semelhante pratica ? limo sterhno do fund~ de garantw, a. ~mitt1r 

c) Ha, além das contas desses fornecedores, 100.000:900$ •le apohces, pa_ra aux1har as 
outras que deixam de ser pagas pelo The- tr<msacçoes do Banco, e a abrir com e_lle u~a 
souro e de ser submettídas a registro do Tri- cm~ta corrente até 20.000:000$ (dtscussao 
bunal de Contas ? umca.). 

d) Em quanto importam annualmente as São successivamente postas a votos e ap-
contas daquelles fornecedores pagas pela provadas as seguintes emendas do Senado ao 
Contadoria da Mar·inha? projecto n. 147 A, de 1900, da Camn.rn. dos 

e) Em quanto importam as contt~.s dos Deputados : 
mesmos negociantes, acaso pagas pelo The- Ao a.rt <:> o • 
so~ro Nacio~al, :por fornecimentos ao Minis- Substl·t'u""a~se. P"'lo seg · t . 
ter10 da Marmha? o um e • 

() Quaes os artigos fornecidos por esses ne- . «Fica o .Gov.erno autorizado a emittir apo
gociantes e si o fazem mediante concurrencia hces nommat1vas ou ao portador, do valor de 
publica ?' um conto de réis a cem mil réis, a. juro 

annual de 3 o ío, que serão resgatadas á razão 
de 20 °/o tia emissão, por anno. Os juros, 
que começarão a correr de 1 de setembro, 
serão pagos por semestres vencidos no Banco 
da H.epublica do Brazil ou no Thesouro Na
cional. 

O Sr. Alfredo Ellis (pela ordem) 
-Sr. Presidente, peço a V. Ex. qne se digne 
proceder á verificação da votação do reque
rimento do Sr. Barbosa Lima e á. sua leitura, 
afim do que possamos ter perfeito conheci
mento da. materia. § 1.0 As apolices ao portador não poderão 

ser de valor inferior a conto de réis. 
O St•. 1.0 Secret.ai·io procede á lei- § 2.o O resgate set•á feito por compra, 

tura do .seguinte · quando os referidos titulas estiverem abaixo 

REQUERIMENTO 

Requeiro que se solicitem do Governo as 
seguintes infor~ações: 

a) Por que repartição publica são pagas 
n"' eontas dos negociantes_ Teixeira. Borges & 
Co n p., fornecedores do Minis~erio da Ma
riuha ~ 

b) São ou não essas contas sujeitas ás dis
posições da lei n. 489, de 15 de de~tembro 
de 1897, art. 12, e n. 392, de 8 de outubro 
de 1896, e na hypothese negativa qual a clis
posição de lei, derogatoria daquellas, que 
permittiu semelhante pratica ~ 

c) Ha., a.lém das contas desses fornecedol'es, 
outras que deixam de ser pagas pelo The
souro e de ser submettidas a registro do Tri
bunal· de Contas ? 

do pn.r ; mediante sorteio, quando estiverem 
ao pn.r ou acima delle e na fórma. do art. 4° 
da presente lei. · 

Ao art. 3°: 
Supprimam-se as palavras: «excepção feita 

do Thesouro». 
.4.o mesmo artigo. 
Accrescente·se: 
Paragrapho uni co. O pagamento será feito 

aos credores á medida do vencimento ou da 
exigibilidade dos títulos de creditas, conside-. 
rando-se para esse effaito exigíveis os che· 
ques visados pelo Banco da Republicit do 
Brazil. 

Ao art. 4•: 
Substitua-se pelo seguinte: 
O Banco da Republica do :Jra?.il fica. obri .. · 

gado a receber os referidos títulos pelo seu 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:33- Página 7 de 36 

valor nominal, quando oJferecidos em paga- ctivos a.ccionistas, na confor~midacle da pre· 
mento de di vidas actuaes ao mesmo Banco, sente lei. 
que não sejam garantidas por penhor ou_ · § 1. 0 A reunião dos eredot>es terá logar no 
hypotb.eca. _ prazo tle quatro dias depois da publicação 

Paragrapho unico. Poderá f'mbem o mes- dos annuncios de convocação. 
mo banco receber, pelo valor que entender § 2. o Os cr~dores podem se fazer repre· 
conveniente, porém, nunca acima -do par, sentar na reunião pot• meio de procuradores 
aquelles títulos em pagamento das dividas com poderes sufficientes, conferidos na fôrma 
garantidas a que se refere este artigo, bem do decreto n. 79, de 26 de agosto de 1892. 
como dos provenientes da venda de bens e § 3. 0 Os credores ausentes em logar sabido 
valores de seu activo actual. e com o qual haja communicação telegra.· 

Ao art. 6°: phica ou telephonica, serão avisadcs por esse 
Substitua-se pelo seguinte: ~eio ou, ~onforD?e a distancia, por carta re

gistrada com remto de volta. 
Art. Os accionistas do Banco da Repu- § 4. o os credores ausentes poderão consti-

blica do Brazil •. para que possam r~ceber ~s tuir procurador por telegramma, cuja mi· 
favores concedtdos pela presente le1, deverao nuta authenticada ou legaUzada deverá ser 
reformar os seus estatutos de acco.rdo _com o apresentada ao expedidor, que na transmis
Governo, dando ao Banco a o~gamza.çao que são menci<'nará. essa circumstancia. 
for mais conveniente, contanto que a sua Art. E' requisito essencial para a vali
administração ~eja con.fiada ao mesmo Go- ds.de do accordo que elle seja consentido por 
vern~ por ~e~o ~e directores de sua no- credores que representem mais de dou~ ~er
~eaqa?, detmsstve}S por el!e, até o resgat~ ços da importancia total dos creditos SUJeitos 
dJfimt1vo das ~pol.Jces_ de que trata o art. 2 aos e.ffeitos dos mesmo accordo; e reputa-se 
e a. completa. hqmdaçao e pagamento do de- perf'eito e acabado desde o momento da a.ccei
bito do Banco para co_m o Thesot_Iro. . · tação, mas só pt•oduzirá os seus e:ft'~i~os de 

Estes estatutos serao submettldos a appro- direito depois de homologado pelo JUIZ da 
vação do Governo. Camara Commercial. 

§ 1. o Os accionistas não poderão revogar AI•t. o pedido de homologação do a.ccor-
o mandat~ confiado ao Go.verno •. durante .o do, que será feito logo após a acceitação da 
t~mpo _amma fixado, ~em mterv1r na atlm1· proposta por parte dos credores, deverá ser 
mstracao do banco, d1rectamente, nem por instruido com a relação nominal dos mesmos, 
meio de fiscaes. indicadas a natureza dos títulos e a impor-

§ 2. 0 A deliberação será tomada em assem- tancia de cada credito e com a acta da re
bléa geral extraordinaria, convocada e~pe- união onde constará a. delib~ração da accei
cia.lment_e p~ra esse fim no dia_ immedia~o ao tação 'cto accordo, em maioria legal, assignada 
da publlcaçao da presente let, por melO tle pelos que votaram. 
aununcios publicados no Dia1·io Officiat e nos Art. Recebida pelo juiz da Camara. Com· 
jorna.e.s d~arios destaCapi~al,preseute nume~o marcial a _ petição devidamente ins~ruid&:, 
de acetomstas que no_mimmo.represente mats mandará este immediatamente.expedtr. edt· 
de dous ~ercos do ca:p1t~l somal •. _ _ _. ta.es com 0 prazo de tres dias, Independente-

§ 3°. St nesta pr1mmra. re.uma.o n.a~ com- mente de assignatura e lançamento em au
pa.recer o numero de acmom~ta.s ex~g11io D? diencia, annunciaudo o pedido de hornolo· 
paragrapho antecedent~.! no dia segut_nte te:a gação, dentro do qual prazo poderá ser feita 
fogor a segunda reumao, onde tlelibera:ao a reclamação. 
accionistas, seja qual for a somma do capital · § l.o A reclamação poderá apenas consistir 
representado. . _ na arguição de má fé, fraude ou dôlo e será 

§_ 4°. As dellberaçoe~ ~a assembléa geral provada em 48 horas. 
serao tomadas por mal<?rta de votos. § 2.o o juiz polera mandar proceder por 

Accrescente·se o segumte: peritos de sua. th;rnc·1ção ~ verificn~ão da 
Art. A. directoria do Banco da Republica do relação dos credor,~s ua nnportanCia. dos 

Brazil, depois de deliberada pelos accio- creditos. , 
nistas a. direcção do Governo, nos termos Art. Homologado o accordo, sera. elle 
do art. 6°, convocara immediatamente -ror obrigatorio para todos os credoJ•es actu~e~, 
a.nnuncios publicados por tres vezes, em d1as .Presentes ou ausentes, conform~s. ou dJss~· 
consecutivos no Diario Officiat e nos jornaes dentes, exceptuando-se os de dommro, os pr1· 
diarios desta' Capital, os seus credores para, vilegiados, os hypothecarios e os por ta dores . 
em <lia e hora designados, se reunirem no de notas emittidas pelo extincto Banco do 
ed.ificio do Banco, sob a. presidencia do pre- Brazil. 
sidente ou seu substituto, afim de delibe- Paragrapho unico, A sentença que homo
Iarem sobre a proposta do accordo pa.ra seu logar o accordo passará. em julgado no prazo 

gamento, 1ormulada em nome dos raspe- de 48 horas, que correrão em ca.rtorio, e della / 
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ha. verá o recurso de a.ggra vo de instrumento 
para a Camara Civil da Côrte de Appella.
ção. 

deste anno, que :fixa a despeza do Ministeroi 
das Relações Exteriores (3K discus~ão) ; 

Art. A recusa do ac.:mrdo pelos credores 
chyrographa.rios não induz á. liquidação for· 
çada. 

Ao art. 7a- Substitaa-se pelo seguinte : 

Ficam revogadas, para o e:treito da ex;. 
ecução desta lei, todas as disposições em con
trario. 

P..osta a votos, é approvada a seguinte 
emenda o:trerecida pelo Sr. Pereira de Lyra: 
- «Fica. o Governo autorizado a gratificar os 
funccionarios da Sem•utaria. do Exteriol', que 
o merecerem, si a renda dos consulados ex
ceder á. previsão orçamentaria.~ 

-E' o projecto n.- 147 B, de 1900, enviado á 
Commissão de Redacção. 

E' tambem approvada a seguinte emenda 
·da Commissão de Orçamento, additando &. 
emenda acima o seguia te: 
~· Não excedendo as gratificações á. quantia. 
de 26:000$, papel-moeda, em quanto monta a 
di:trerença, conforme a tabella apresentada 

O Sr. President:e-Vae-se officiar pela Cornmissão de Diplomacia e Tratados em 
ao Senado do occorrido. sessão de 3 do corrente. 

E' annunciada a votação do projecto Assim emendado é approvado em 2a dis-
n .102 B, de l900,com parecer sobre a emenda cussão e enviada á. Commissão de Reda.cçã.o o 
oft'erecida para 3a discussão do projecto n.l02, seguinte projecto n. 102 B, de 1900: 

Art. o Presidente da Republica é autorisado a_ despender pelo Ministerio das 
Relações Exteriores, com os serviços designados nas segumtes verbas, em papel 526:920$, 
e em ouro 989.000$, a saber: 

1a. (papel-moeda)-Secretaria de Estado 

Pessoal: 
Ministro de Estado. 

Ordenado, decreto n. 27 H, de 1 de dezembro de 1899 .••• 
Representação, idem n. I927, de 31 de janeiro de I895, .•...• 

1 direetor geral: 
Ordenado, idem n. 291, de 29 de março de 1890 ••....•.•. 
Gratificação, idem, idem .•.••••...••................•......• 

4 directores de secção: 
Ordenado, idem, idem; •••.•......•..••...............•...• 
Gratificaçií.o, idem, i nem •••••.••• , •.•.•.•••..•••••••..•..•• 

4 primeiros omciaes : 
Ordenado, idem, idem .....•.......•••...•...•..•.•..•. 
Gratificação, idem, idem ..•• . ..•• • ••.......•••.•.•..••• 
4 segundos oificiaes : 
Ordenado, idem, idem ..••••••.......................•. 
Gratificação, idem, idem .••.....••....•..••.•.• _ •.•••..• 
7 amanuenses: 

Ordenado, idem, idem •....••••...•..••.••••...••...•••.••• 
Gratificação, idem, idem •••.•..... .........•.••.•.•.•... •••. 

I archivista: 
Ordenado, idem n. 1121, de 5 de dezembro de 1890 ....... 
Gratificação, idem, idem .••.••.•.•..••...•....•.•.•..•..•.• 

1 offl.cial de gabinete : 
Gratificação, idem. n. 12()5, de 10 ~e janeiro de 1893 .•...•. 

I auxiliar da Directoria G:lra.l: 
Gratificação, idem, idem ....•••......• -••.•..•••.•.••.. , •.. , 

I porteiro: 
Ordenado, idem n. 291, de 29 de março~ ................... . 
Gratificaçãó, idem, idem .••. , .•• , .••• ,., ••• , ••••.•.••..•.•• 

2.(:000$000 
12:000$000 

6:000$000 
1):600$000 

10:200~000 
·9:600$000 

15:200$000 
4:800$000 

12:000$000 
.(:000$000 

15:400$000 
5:600$000 

4:000$000 
2:000$000 

2:400$000 

1:200$000 

2:200$000 
800$000 
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ajudante de porteiro: 
Ol'denado, lei n. 266, de 24 de dezembro de 1894 .••••..••.•.. 
·Gratigcação, idem, idem ••.....•.•.•... _ ..•.....••••••••.... 

2 contínuos : 
Ordenado, decreto n. 291, de 29 de março de 1890 ..•...••••.•• 

- -Gratificação, idem, idem .....•.... ; .. ':. ..... -•...•••..•• : . • , , 

\ 

5 correios : 
·Ordenado, ide In. idem •••••...••...•••....•..•••..••..•....• 
Gratificação, idem, idem •.•...•••.......... , ..••.. ·• •••••••.• 
Para pagamento de duplicata de vencimentos por Sllbsti· 

tuiçào.-•. .' ..•..••.•.••.•..••.•.•.•...•••.•.•••..••.. , .• 

MATERIAL 

·! - mDectos neces"ario.s para o expediente e registro, acqui
quisição e encadernação de livros para a biblíotheca, en
cadernação da correspondencia otficial, assignaturas de 
jornues, compra de almanaks, de co!lecções de leis e deci-
sões de Governo ..•.......•.•..............•..•...•..•.• 

·:2. - Conservação do jardim, asseio da casa, salarios dos ser
ventes, illurninação interna e externa e despezas miudas. 

3 - Porte da correspoudencia official para o exterior, grati
ficação as ordenanças e conducção dos empregados em 
SGl'VÍÇO ••••••• , ••••••••••• , , •• , , , , ••• , , •••••• , • , , •• , • •• 

4 - lmpres::ão e revisão do relatorio e dos actos do Go-verno, 
inclusive circulal'CS, publicação do expedienie no Diarío 
Official e em outras folhas .•...•...•......•.......•....• 

5 - Public<Lçã.o de documentos officiaes, determinada pelo 
decreto n. 4258, de 30 de setembro de 1868 ........•••..• 

5 - Fardamento para os correios .•••••.•••••••••••••.•••..• 

2n. (papel moeda) 

Empregado em disponibilidade : 
Pitra empregados em disponibilidade ..•..•...•..•••••.•..••. 

(3n. papel moeda) 

Extraordinario no interior : 
Para di versos serviços extraordinarios no :01terior e despezas 

eventuaes, inclusive telegrammas ....•...•.•..••.••.•..• 

4a. (papel moeda) . 

Para com missões de limites ...•.........•.............•....• 

5a (ouro) 

LEGAÇOES E CONSULADOS 

Estados Unidos clt& ....-1merica 

enviado extraordinario e ministro pleni-
potencíario ~ 

úrt'lenado •..•••.•...•.•••••.• -••.•...•..•.••.• 
G1•atitlcação ...•.••..••.•••••.••..••.•.•....• 
H.epresentação ••...•.•..•....••.•...•........ 

Cnmara v. V 

6:000~000 
4:000$000 

14:000$000 

1~600$000 
800$000 

2:400$000 
800$000 

2:400$000 
800$000 

417 

3~000$000 157:200$000 

12: 100.~000 

12:980$000 

4:040$000 

15:000$000 

10:000$000 
600$000 

70:000$000 

45: 000$'000 

200:000$000 

525:920$000 

t.3 
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i-;; secretario de Legação: 
Ordenado ...•...•...•.... . ..•.....•...••..•.. 
Gratificação •.••.•.••.•...•..•.......• , .•..••. 

I consul geràl em Novn, York: 
Ordenado ...••......•..•••.••.....••.••.••..• 
Gratificação .•...•.•••••••...••......•.•••••• 

1 cbanceller em Nova York: 
Ordenado ...•...•....••.••.•........•....•.•• 
Gratiftqação ..•••••..•..•............•••..••• 

:MATERIAL 

Aluguel da casa para <L Chancellaria da Legação 
Expediente da Legação .......... . ........... . 

Pe1·ú 

enviado extraordinai'io e ministro pleni~ 
pot~nciario: 

Ordenado ....•.•........••............•..•.•.• 
Gratificação ............•................•... 
Representação ...........................•.•• 

·--1 I o secretario de Legação : 
Ordenado ..............••.....••.•......•.... 
Gratificação ... . .........••................... 

I consul em Iquitos: 
Ordenado .....•••.••.••.•...•........•.•.•.• 
Gratificação ....••.......•...•....•.......... 

MATERIAL 

Aluguel de casa para a Chancellada da Legação. 
Expediente da Legação ......... • ............... . 

Chile 

Enviado e:xtraordiuario e ministro pleni-
potenc!ario: 

Ordenado ...•......•...•....••.....••......• 
Gratificação ........••. . .....•.....•.....••.• 
Represen taçãr:> .... ........•••.............•... 

1 I o secretario de Legação: 
Ordenado ..........•..•....••....•.....•...• 
Gratificação ........••.•..•.•..............•.• 

MATERIAL 

Aluguel de casa para a Chancellaria da Legação 
Expediente dn. Legação •...•..•.. . .•.. ••. . .•. . 

Bolívia 

1 Enviado Extraordinario e Ministro Ple
nipotenciario : 

Ordenado ................................... . 
Gratificação ....•..... , ......•..•...••..•... . • 

_..> Representação, .•.. ~ ..•..•••..••..•. , .•.•.••. 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
7:000$000 

2:000$000 
2:000$000 

6:000$000 
4:000$000 
6:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
4:500$000 

6:000$000 
4:000:!;000 

12-:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

6:000$000' 
4:000$000 
6:000$000 

44:000$000 

2:000$000 
500$000 

29:000$000 

2:000$000 
500$000 

28:000$000 

2:000$000 
500$000 

<ÍÔ: 500$000 

31:500$000 

30:000$000 
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I lo Secretario de Legação : ·· 
Ordenado .•...•....•.....••••..•...••..•.••.• 
Gratificação ..•••••.••••.••••.. , .•••.• , ••.•••• 

\. MATETUA.L 

Aluguel da cn,sa para a Chancellaria da Le-
gação ......•...........•..••.... ~ .....•. 

Expediente da Legação ...................... . 

3:000$000 
3:000$000 

' . 
Republicq, Argentinct 

l Enviado Ex.traordinario e Ministro Ple-
nipotencia~io : 

Ordenado .•........•..•••••.••.•.••••.•.• , .•• 
Gra titicação ..•..•. . ..•...•. .•....•.....•....• 
Representnção .......•.•..••....••.•.•.••.•• 

l I o Secretario de Legação : 
Ordenado ........•.•...•...•• . •.•..••....... 
Gratificaçiio ...............•..........•..•... 

l Consul geral em Buenos Aires: 
Ordenado .......•.•••.••••••.•.•••.•....•.•.• 
Gratil1cação .......•.....•........... , ..•••.. 

1 vice-consul no Rosario : 
Gratificação .........•.....•....• . ........... 

1 dito em Pousadas : 
Gratificação .................•............••.. 

MATERIAL 

Aluguel da casa para a Chancellaria da Le-

ô:000$000 
4:000$000 

12:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
7:000$000 

4:000$000 

4:000$000 

gação ...•....•...••.....•.• · •....• ·· .. ·••••····•·•·•·• 
Expediente ~a Legação . . ......... · ...... .. .................. . 

Republica 01·iental do Untgttay 

I enviado extraordina.rio e ministro pie.;. 
nipotenciario : 
Ordenado ........ . ......•••.•.. _ ............ . 
Gra tíficação ..........•••.•...•.•....•.....••. 
Representação .••...•••••...•••..•.....•.•.•. 

1 la secretario de Legação : 
Ordenado .••.••••.••••••••••••••••••••.••.••• 
Gratificação .... , ............. ·., •............. 

1 consul geral em Montevidéo : 
Ordenado .........•.. ...................•.... 
Gratificação ..•....•..•.•..•.........•.....•. 

1 consul no Salto : · 
Ordenado .....•.....•••••.•••••.••...•.•••..• 
Gra. titicação ..••...•.•.•••..••••••...••..•• • •• 

6:000$000 
4:000$000 

12:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$000 
7:000$000 

2:500$000 
4:500$000 

22:000$000 

2:000$000 
500$000 . 24:500$000 

46:000$000 

2:00C$000 
500$000 

45:000$000 

.{8:500$000 
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UA.'rERIAL 

Aluguel da cas~ _para a Chancellaria da Le-
gação .. --......................... -. . . . . . . . . . . . . . . ......• 

Expediente ua Legaçã.o .................................... . 

Pa1·agu~ty 

I enviado ex.traordinario e ministro ple
nipotencial'io : 
Ordenado ........•..•...........•.....•...... 
Gratifica,.ão .. ·;• •..........•.........•••. .- •.. 
Representação ..........•.•... , ............•. 

1 1° secretario de Legação : 
·- Ordenado ....•.... . .....•.••............. .... 

Gratificação ...............•................. 
I vice-consul em A~sumpção: 

Gratificação .......................•........•. 

l\IATERIAL 

Aluguel da casa para a Chancellaria da Le-

G:000$000 . 
4:000$000 
G:000$000 

~:000$000 
3:000$000 

4:000$000 

g~'lção .......... a ••••••••••••• · .~ ........... • .• ••••••••••• 

Expediente da L~gação .•.....•........................•.... 

Venez-uela 

encarregado de negocias : 
Ordenado ...•.............•.......•.........• 
Gr~>.tificação ...................•......... . ... 
Representação .............................. . 

MATERIAL 

Aluguel 1la ca~a para a Chanceilaria tla. Le-
gação ...••.......................•....•• 

Expediente d:t L~:· gaçã.o ..•.... . :~: ........... . 

Suissa 

I enviado ext!·aordinario e ministro pie
nipotenciario : 

Ordenado .•.•............................•.. 
Gr<t ti fi cação ........................•......... 
H.e prese n tação ......•..•....• , .•....•.... , ... 

I 2° ~ecrotario de Legação : 
Ordenado ....•...•....••......••.......•.•... 
Gratificação •. · ....•.......•.................. 

MATERIAL 

3:000$000 
~i:OOO~OOO 
8:000$000 

Z:OOO:!;t!OO 
5002.000 

G:OOO~OOO 
4:000~)00 
6:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

Aluguel da casa para a Chancellaria da Le- r·,,, .. ,~.•v 
gação . .......................................... ·~.- .. ~~- ~'· .... ·: 

Expediente da Legaç~o ...•..............•.••...••...•..... 

2:000$000 
500$000 

26:000$000 

2:000MOO 
50C•$•JOO 

14: 0008·100 

2:5008000. 

21:000$000 

2:000$000 
500$000 

47:500$000 

n:500$00o 

10:500$000 

23:500~000 
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SESSIO EM ~U·DE SETEMBRO DE l~VV 

Gra,~-B?·et;,_nha e Ilollcwrl ~ 

l enviado exlraordinario e ministro ple
nipotenciar-ío : 

Ordenado .•.....•.•........••......•...•..... 
Grntificação ...... , ..•....•.........••....... 
Represent:1c;ão .....•...••....•.•.....•.......• 
' l ~ I 0 secretario de Legação: 
Or•doJnn.do ...•.•.....•••...•.••....••.•.••..• 
Gratificação .......•........................• 

l 2° dito: 
Ordenado ...•....••.•••..•.•...........•.... 
Gratifiçação . . . . . · ..•..............•..•...... 

1 conml geral em Liverpool: 
Ordenado .......•.•.••..••.•.•.•..•.....•.•. 
Grat.iticaçi1o ........•...•.........••........• 

l dito em Londres: 
Ordenado ...............••.................. 
Gràtífi.cação ...•..•......•...........•......• 

1 dito em Cardiíf: 
Ordenado ....•............•........•. , •...... 
Gratificação .........•..............•........ 

l chnnceller em Liverpool: 
Ordenado ...................................• 
Gratificação ....•....•.......•..........•.... 

I comul em Southampton: 
Ordenado ....•..•.•.•.•••••..•.•..•.....•.... 
Gratific:.u;·ão ..............•.................• 

niATERIAL 

Aluguel da casa para a Chancelln.ria da Le-
gcl~~à{) . ...................................... . 

Expcdienta da. Legação .................... .. 

li''l'ança 

1 env;iacto ~xtraot'dinario e ministro ple
nipotencial'io: 
Ordenado ...............................•.... 
Gratificação .............•.•......•........... 
R Jpresentaçüo ..........•...............•.... 

1 1 '' secrt:tnrio de Legação: 
Ortl(~nado ....•...•••••••.•.••.•••..•••.•..••• 
Grati ficnção .........•.....••..........•..... 

1 2'' dito idem: 
Ordenado ...........•.•.•................... 
Gratificação .•.....••••.•.•.......•..•.••.•.. 

I consul geral no Havre: 
Ordenado ........... , .••..........•.......... 
Gratificação .•...•.....•..•.......••......... 

1 dito em Pariz: 
Ordenado ....•.....•..................•..... 
Gl'atificaçüo ..•......•.•.•..•....•...•..•..•.. 

6:000:~000 
4:000$000 

14:000$000 

3:000$000 
3:000$000 

2:5005000 
2:500$000 

:l :000$000 
7:000$000 

2:500$000 
4:500$.000 

2:500$000 
4:500$000 

2:000FOOO 
2:000$900 

2:500$000 
4:500$000 

6:000:';000 
4:000$000 

1·1 : 000$000 

3:000$000 
3:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

3:000$000 
7:000$000 

2.5008000 
4:500$000 

7 J:000$000 

2:0008000 
1 : 5'J0$1JOO 

73:600$000 
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ANNAES DA CAMARA 

1 dito em Marseiha: 
Ordenado .••••••••.•..•.••..•.•. •-· .•.••••.•• 
Oratificação ••.. ...•..••..........•.........•.• 

1 dito em Bordéos: 
Ordenado •..•••..••..•.•......••.......•••••. 
Gratificação ••.•.•.•...••••.•.•..... , •••....• 

M:A.TERIAL 

Aluguel da casa para a Cbancellaria ela Le-
gação ........... .-.. . ........•.....•.....•.. 

Expediente da Legação ..................... . 

Sant,L Se 
1 enviado extraordinario e ministro ple· 

nipotencíario: 
Ordenado ...........•..•.•.................. 
G-ratificação •• • •..••....•..••........•.•••.•.• 
Representação ....•............•............. 

1 2° secretario de Legação: 
Ordenado .•.............................•..• 
Gratificação ....•.........••.•......•.•...... 

l\fA.TEIAL 

Aluguel da casa para. a Chancellaria da Le· 
gaçiio ..•....•..•....•.•••...•.........•.•. 

Expediente da Legação .................... .. 

Po1·tugal 

1 énviado extraordinario e ministro pleni
potenciario : 
Ordenado .......... . ...........•....... _ ..... 
Grnti fica cão ..... _ •......•. : . ..•......•...... 
Repr·esentação ....•......................•... 

1 1 o secretario de Legação : 
ordenao() ...............•..... _ .....•.....•.. 
Gratificação ... . .......•.........•....•...... 

1 consul geral em Lisboa: 
Ordenado ........•...••.....••.....•........ 
Gratificação ............ . .. ; ................• 

I chanceller do consulado ger·al em Lisboa: 
Orclensdo .•.•.•••.•.••• · •••.•.••••••.•••••••• 

· Gratificação .•..•.••.•.....•••••••••.••..•. , •• 
. 1 consulno Porto : 

Ordenado ......•.••..•••......••....•....•.• 
Gratiflcaçüo .•.•..•.••.•••...•. . .....•.•....• 

MATERIAL 

Aluguel da casa para a . Chancellal'ia da Lega-
C}ão •.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Expediente da Legação ..................... ,. 

2:500$000 
4:500$000 

2:500$000 
4:500$000 

6:000$000 
4:00o$000 
6:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

6:0C0$000 
4:00U$000 

12:0C0$000 

3:000$000 
3:000$000 

3:000$;000 
7:000$000 

2:000$000 
2:000$000 

2:500$000 
4:500$000 

66:000$000 

2:000$000 
2:000$000 

21:000$000 

2:000$000 
500$000 

49:000$000 

2:000$000 
1:000$000 

70:000$000 

23:500$000 

5~:000$000 
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·IS..Il> l:Si:SA.U · J!jJYJ. · f',j'\J ·.· JJX> 

Imperio Allernão 

I enviado extraordinario e ministro pleni-
potenciario : -

Ordenado •......•.•••...•..•...••......•••••. 
Gratificação ..•.......•.........•......... , ..• 
Representação ............................... . 

1 1 o secretario de Legação : 
Ordenado .•.•.•.•.•.•..••..•....••.•.....•••• 
Gratificação ..•.....•....• . • ................•.• 

1 consu1 geral em Hamburgo: 
Ord·enado .......•..............•..•.........•. 
Gratificação .••••• ,", •••.•..•....•..•.....•..• 

1 chanceller em Hamburgo : 
Ordenado ..••••• -.•..•.•••.......•..•.....•.•• 
Gratificação ...•...•.••...•.•....••.....•••••• 

1 vice-consul em Bremen : 
Gratificação .•.•• . ••.••.•••.•....••...••..••. , 

MATERIAL 

Aluguel da casa para a Chancellaria da 
Legação ..............•.................••••.• 
Expediente da Legação ....... , ............. .. 

Belgica 

1 enviado extraordinario e ministro pleni
Jlotenciario : 
Ordenado ............•.....................••. 
Gratificação ...•........••...••..••........•.. 
Repre~entaç~ão .... .......•. , ..... · ........... . 

1 2" sect·etario 1\e Legação : 
Ordenado ............•.. : ...•...•..•......... 
Gratilicação .. ,, •••.••••.••..•••••••.•.•.••.. 

1 consnl em An tuerpi~\ : 
Ordenado ...............•.................... 
Gra tillcação ...••.•......•....•..•••. . •.•.•.. 

MATERIAL 

Aluguel da casa para a Chancellm•ia da Le-
gação ..•••..•.•••.••..•..•...••••.•... 

Expediente da Legação ................. · .... . 

Austria-Hungria 

I enviado extraordinario e ministro pleni
potenciario : 
Ordenado ..•..••••.....••••...•.••.••...••.• 
Gratificação ..•.•.•.••.•.••..•....•..•.•..••• 
Representação .••.•...•.••...•....•..•..•••.• 

1 2° secretario de Legação : 
Ordenado .•••..•••.••••••••.••••.••• • .• ·•·•• 
Gratificação. • . • . • • • • • • • . • . • • . . . •..•.•.••.••• 

\..:...J 

6:000$000 
4:000$000 

12:000$000 

3:000$000 
3:000$UOO 

3:000$000 
7:000$000 

2:000$000 
2:000$000 

4:000$000 

6:000$000 
4:000$000 
6:000$000 

2:500$000 
4:500$000 

2:500$000 
4:500$000 

6:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

2:500$000 
3:500$000 

46:000$000 

2:000$000 
500$000 

28:000$000 

2:000$000 
500$000 

48:500$000 

30:500$001 
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L consul em Trieste: 
Ordenado ......•.....•.......... • ••....••..• 
Gratificação ..•..•.•..•....•..•..•.......... : 

li!.\. TERIA L 

Aluguel de casa para a Chancellar1a da LGgaçã.o 
Expediente da Legação .• : ................. . 

Russia 

enviado extraorclinario e ministt'O pleni-
potenciario : · 

Oedenado ...•..•..•.•...•...•.•..•...•...•.•• 
Gratificaçã.o ...•••....•.••....•....•.........• 
Representação ......••••.............•..•..... 

l 2° secretat'io de Legação 
Ordenado ...•••.•.•...••.•..••••.......•.•.• 
Gratificação, ....•...........•.•............. 

:MATERIAL 

Alucruel de casa para a Chancellaria da Le-
~c!t!ção . ......................... . ....... . 

Expédiente da Legação .................... .. 

I ta lia 

1 enviado extl'aordinario e ministro ple-
nipotenciario: 

Orden;lrlo .•...•..•...............••........• 
Gr<l ti fi cação ...•.•.•.•............•....•....• 
Representação .......... ! •••••••••••••••••••• 

1 1 o secretario de L<~gação : 
Ort1enn.rio .· ..•.•.•.•.•.•..•..•• · ••.••••.......• 
Gt'atificação ..•••...•.....••••..•.•..••.•.... 

1 consul geral em Genova : 
Ord.enarlo ........••..•.••..............•.... 
Gratificação .....•••..•.••......•..•..••....• 

1 ehn.nceller em Genova: 
Ordenado .•..••.••....•••••••.•..••..•.....• 
Gratificação ..........•.•••••.....•.......... 

Alugncl de casa para a Chancellaria da Legação 
Expediente da Legação ..................... . 

Hespanha 

enviado extraordinario e ministro e ple-
J?.ipotenciario: 

Ordenado .....••..••..•..••.....•••••.•••..• 
Gratillcn.rlo ..•.••.•.••••..•..••.•....•.•••.•.. 
Representação ...•..••.•••..•..•••••.••••.•• 

1 2° secretario de Legação : 
Ord[~nlltlo •.••.••.•.•••••••.••...•••• , •.••.•• 
Gratitlcação ..•.•••. ,, •.•••.•.•....•••..•••.. 

2:500$000 
4:500$000 

.......... 

6:000$000 
4:000$00() 

10:000$000 

2:500$000 

3:~: 000$000 

2:000$000 
- 500$000 

2:500$000 ~5:000$000 

6:000~,000 
4:0008000 

1 .~: ooo.sooo 

:~: OOOSiOOO 
3:000$000 

3:000$000 
7:000.)000 

2:000~000 
2:000$000 

6:000$000 
4:000~000 
6:000$000 

2:500$000 
2:500$000 

2:000$000 
500$000 

42:000$000 

2:000$000 
500$000 

34:500$000 

~7: soosom> 

44,: 500$000 
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SESSAO EM 20 DE SETEMBRO DE 1900 

con sul em Barcellona.: 
Orrlenado ........................•..•....•.• 
Gra tificaçã.o .............. · ..........•......•.. 

Aluguel tlc cnsn. para a Chancellaria da Le-
g::u;.~ão •••.••••••••.••••••••••..••••. .- •••• 

Expediente: da. Legação .•...•....... '; ....... . 

Japi'to 

l encarregado de negocies : 
Ordenado ............•..................•... 
Gratiflcnção .•.•••...•••.•••...........•. _. ..• 
Representação ..... _ ............•........ · .... 

MATERIAL 

Aluguel de casa para. a Ch,mccllaria da Le-
gação ................•.............•.... 

Expediente da Legação ..................... . 

2:500$000 
4:500$000 

3:000$000 
:1:000$000 
8:000$000 

2:000$000 
500$000 

6" (ouro) - Ajudas ele custo 

Pt:ra. n,iu~1a.s de r.usto de nomeações, remoções, 
retiradas e expt·cssos .................. .. 

7a (ouro) - Extraordinario 

Para soccorro ela bt•azileiros desvalidos e nau
frt:~gm; em pnizes estrangeiros, tdegr·um-
mas o outl'as tlespezas eventuaes ........ . 

s:~ (ouro) 

Para comn1i.~ :;ões de limites .....•..•......... 

28:000$000 

2:000$000 
500$000 

-----.-· 

1,1:000$000 

Rl~l>ACÇÃO 

30:500$000 

16: :SOO$OOG· 

80:000$000 

60:000$000 

100:000$000 

~89:000$000 

I 

O ~r. §eJ-.,;(>:dello Corr•~n (pr:lct 
o;·(lem) -~1'. Presideute, achan(!o -se sobro o. 
1\~esa. n. r(:dacr,~i'io tinal do projecto sobre auxi
ho ao Bo.nco r1it Republica, eu pecliria a V. l~x. 
~tue consultasse a Casa se concede dispensa de 
nnpressã.o, p:n·a. ser votada., agora mesmo, a 

N • 14 7 C ....:. 1900 i 

reJ'erida redacçoão. · 

O ~r. P.re~?.idente- O Sr. Dcpu
!ado Serzecldto Corr·êa. requer dispensa de 
Jmpretisão o:ua ser votada immediatamente 
a. redaéção 'ti nal do projecto n. 14 7. C, deste 
anno. Os senhores que approvam queiram 
levantar-~e. 

Cousult.l.da a Ca.mara, e concedida a dis
pensa pedida. 

Em seguida ó post1.1 a. votos e sem debate 
a.pprovada a seguinte 

Canmra Y. V 

Redacçt.To (iflal do pnjecto n. 147 A, deste 
anno, que autol'isa o Go·vel'no a depositar no 
Banco ela R-Jpl~b!ica rlo Brazit ate 1tm 
milhão este1·lino cl·J ·· {im~lo de garantia, a 
emittir cem mil contos r.le apolice~ paí'('
attxiliar as tt·ansacçõüs do Banco e abrir com
eU e ttma conta con•ente atd v-i11te mil 
contos 

O Congresso Nacional decreta 

At't. 1. ° Fica o Governo autorisado a re
colher em conta corrente ao B•1nco da Repu.
btica atú a somma de 1.000.000 esterlino do 
fundo de garantia crea.do pela lei n. 581, de 
20 de julho de 1899, para o fim ele :poder o 
Banco operar em transacções cambiaes. 

54 

I ·-
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Art. '> () Fica o Governo autorisado a 
emittir apolíces nominativas ou ao portador, 
do valor ele um conto de réis a cem mil 
réis, a jUl'o annual de 3 "/o, que serão resga
tadas á razão de 20 "/oda emissão, por anno. 
Os juros, que começarão a correr de l de 
setembro, serão pagos, por semestres ven
cidos, no Banco d<t Republica do Brazq ou no 
Thesouro Federal. -

§ 1." As a.polices ao l)ortador não poderão 
ser de v alo r inferior a c0nto de réis. 

§ 2°. O resgate ser• á feito por compra, 
quando os referidos titulo.:; estiverem abaixo 
ào par; mediante sorteio, qnando estiverem 
ao prw ou acima delle e na fórma do art. 4° 
da presente lei. 

Art. 3. o Os títulos ele que trata o ~•rt. zo 
serão exclusivamente destinados no paga
mento dos credores cloBanco da Republica. 
do Braz i!, medi:l.nte accordo com os rel'eridos 
credores, e serão garantidos até o resgate 
definitivo pelo activo do referido Banco e 
pelo Governo. 

Paragrapho unico. O pagamento seri feito 
aos credores á medido, elo vencimento ou da 
exigibilidade do:> titulas rle credito, conside
rando-se para esse effeito exigíveis os che
ques visados pdo Banco da Republicn. do 
Brazil. 

Art. 4. 0 O Bo,nco da Hepuhlica. do B1•n.zil 
fica ohrigado a. receber os refer·idos titulos 
:pelo seu valor nominal, qn:mrlo o[erecidos 
em pagamento de dividas actuaes ao mesmo 
Banco, que não sejam garantidas por penhor 
ou l1ypotl1eca. 

Pa1·agrapho unico. Poderá tombem o 
mesmo Hanco I!,~ceber·, pelo valor quo entEm
tl.er conveniente, porém nunca. acima do par, 
aquelles títulos em pHgnmr~nlo d<ts dividas 
garantiria~: u.. que se rB!<3re ost(l al'tig·o, bom 
como rlos pt'ovenicntes da vendtt lie bens e 
valo1·es de :-:eu uctivo actual. 

At·l. 5." l''ic:t o Cioverno :wtori;;ado a abl'ir 
uma cnn ta. corr·en te com o Banco ch Repu· 
l1lic:t do Hrazil t1té vinte e cinco mil contos, 
para o fim de auxiliar as operações de des
contos, à medida das necessidatles legitimas 
do commercio, vencendo o juro de 2°/n. 

Art. 6. o Os accionbtas do Banco ela Repu
blica do Benzil, para que possam receber os 
favores concedi:ios pela presente lei, deverão 
refor·mnr os seus estatutos Lle accordo com o 
Governo, dautlo ao Banco a organisação que 
fôr mais conveniente, comtanto que a sua ad
ministração seja confiada ao mesmo Governo 
por meio de directores de sua nomeação, de
missíveis por elle, até o resgn.te definitivo das 
a.polices ele que trata o art. 2° e a completa 
liquidação e pagamento do debito do Banco 
para com o Thesouro. 

Estes estatutos serão submettidos á appro
vação do Governo. 

-
§ 1. 0 Os accionistas não poderão revogar 0 

mandato confiado ao Governo, durante 0 
tempo acima fixado, nem intervir na, .admi
nistraçã.o do Banco directamente, nem :por 
meio de fiscaes. 

~ 2." A deliberação será tomada em assem
bléa geral extraordina.ria,convocada .especial. 
mente pam esse tim, no dia imrnediato e.o da 
publicação da presente lei, por meio de an
nuncios publicados no Dir.Lrio Of!icial e nos 
jornaes clia,rios desta Capital, present~:J nume· 
l'O de accionistas, que, no minimo,:represente 
mais de dous terços do capital social. 

§ 3.0 Si nesta primeira reunião não com:pa· 
recer o numero de accionistas exigido no :pa
ragrapho antecedente, no dia seguinte terá 
logar a S<~gunrla reunião, onde deliberarão os 
accionistal:l, seja qual fôr a somma do ca.pital 
representado. 

§ 4. o As deliberações da nssernh!éa geral 
serão torrwclas por tnaioria de votos. 

Art. 7. o A directoria do Banco da Repu
blica do Brazil, depois de deliberada pelos ac
cionistas a direcção do Governo, nos termos 
rio art. 6°, convocará immed.iatarnente, por 
annuncios pulJlicarJos por tres V1·.·zes, em dias 
consecutivos, no Dia1·io O(ficid e nos jornaes 
t1iarios dest.a CapJtal, os seus credores para, 
em dia 1l hora. designados, se r·eunirem no 
edificio do Bn.nco, sob a. pl't3Sidonclo.. do presi· 
dente ou ;;eu substituto, :~fim de deliberarem 
sobre a proposta do accordo pêtl'a seu paga
mento, formulada em nome rlos respecti~ 
vos n.ccionista.s, na conformida.de da pr·esente 
lei· 

§ I . u A reunião dos cl'etl.ores teriL loga,r no 
prazo de quat1·o rlias deroís da publicação dos 
:l!lllUIICiOS de C011VOC<1.ÇãO. 

§ 2. u Os credot'es podem se !'azer represen
tat· na reuniã.o por meio de procuradoi'es com 
poderes sutrlcielltes, conferidos na fót'l11lt do 
decreto n. 79, de 2ô do agosto fle 1892. 

§ 3. o Os credores ausentes em logar sabido 
e com o qunl hnjn, comrnunicação telf'graphica 
011 telephonica, serão a visados por· esse meio, 
ou, conlcwme a distancia, por carta registrada 
com recibo de volta. 

§,Lo Os credores ausentes porlerão consti· 
tuir procuradores por telegrarnma, cuja mi~ 
nuta autllenticada ou legalísada deverá ser 
apresentada ao expeditor que, na transmissão 
mencionará essa circumstancia. . 

Art. 8. o E' requisito essencial para a vali
dade do accordo, que elle seja consentido por 
credores que representem mais de dous ter~ 
ços da importancia total dos creditas sujeitos 
aos etreitos do mesmo accordo ; e reputa-se 
perfeito e acabado desd<? o momento da accei
taçã.o, rnas só produzirá os seus effei.tos de di
reito depois de homologado pelo juiz da Ca
mara Commercia.l. 
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Art. 9. 0 O pedido de homologação do ac- Posto a votos, é approvado em 2a discussão 
cordo será feito logo após a acceítnçã,o da pro- o seguinte artigo unico do 
posta por parte dos credores e rleverá see~ 
instruido cem a r~lação nominnl dos mesmos, 
indicadas a natureza rios titulos e a importan
cía de cada credito e com a acta da rennião, 
onde constará a deliberação da acceitação do 
accordo, em maioria legal assignada pelos que 
votaram. . 

Art. 10. Recebida pelo juiz da Camara 
Commercia! à petição, devidamente in::;truida, 
mand;:ráeste expedir immediatarnente ~~ditar, 
com o prazo de tees dias, independentemente 
de assignação e lançamento em n.uuiencia, 
annnneiando e pe_dido de homologação dentro 
do qual prazo póderà ser feita a recla
mação. 

§ 1. 0 A reclamação poderá apenas consistir 
n:t r~rguição de - má fé, fraude ou dólo e 
será provada em 48 horas. 

§ 2. 0 ·O juiz poderá mandar proceder, por 
peritos rle sua nomeução, á v(n•iticação da 
relação dos credores e da importancia dos 
crer1itos. 

Art. li. Homologado o accordo, serú. elle 
obrigntorio p:1ra todos os credoree nctuaes, 
presentes e a u:;entes, conformes eu dissi
dentes, exceptuan•1o-so os de dominio, os 
privile~·iados e os hypothecnrios e os porta
dores de notas emettidas pelo extincto Banco 
Brazil. 

PROJECTO 

N. ll5-1900 

O_ Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao Ministerio das Relações 
Exteriore.s o credito de 80:000$. em moeda 
corrente, supplementar ao art. 70, n. 7, da 
lei n. 65·2, de 23 de novembro de 1899, fazen
do as necessarias operações e revogadas as 
disposições em contrario. 

E' posto a._ votos e npprovado em discussão 
unic:1 e en via.clo á Commissão de Redacção o 
seguinte 

PROJECTO 

· N. 126-1900 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I .o Fica o Podel' Executivo autorizado 

a conceder um anno de licença, com ordena
do, ao pharmaceulico., Claudino Falciio Dias, 
chimicr• de 2" classe l'!o Laboratorio Nacional 
de Ana.ly~es. pam tratar de sua saude onde 
julgar conveniente. 

Parr~grapbo unico. A sentença que homo- Art. z.o Revogam-se as disposições em 
Jogar o aceordo _passará em j11lgado no prazo contrario. 
de 48 horas, que correrão em cartorio, e 
del!a haverá recurso de aggra.vo d11 in,trn- o §r. Presiden:te-Estão findas as 
mento pat·a a Carnara Civil da Côrte de Ap- votações. 
pellção. · 

Art. 12. A recusa do accordo pPlos cre- Cnntinúa. a 3" rliscussü.o do projecto n. 70 B, 
do1·es çlJyrogmplmrios não induz á Jiquidaç[to ele 1900, com parecer sobre emendas apr·esen
for·ç:;vla. . tadns para 3"' discussão elo projecto n. 70, 

Art. 13 . Ficam revogadas, pat·a 0 em~ i to deste anno, q,ueorça a Receita. Gerai da Repu
ela execução c~esta lei, todas us di!jpo:;içü;;!s blica. para o exercício de 1901. 
em eontrario. Continúa com a palavra o Sr. Püula Ra-

Salas das Comrnir,;sões, 2:-1 de setembro de mos. 
1900. - A1·aujo Góes- Estevam Lavo. 

Posto a votos, é app1•ovado em :-l" discussão 
e enviado á Commis~ão de Redacção e se
guinte 

PROJECTO 

N. 106-1900 

O Congressõ Nacional resolvo: 
Artigo unico.. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrit' ao Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores o credito de 80:000$, 
supplementar á verba n. 14 do ar-t. 2" da lei 
n: ?52, de 23 de novembro de 1899, para
DJltgencms Policiaes- fazendo as neeessarias 
?Per:ações e revogadas as disposições em con· 
• rarto. . 

O §r. Paula R .a1nos (continuando) 
não vem proseguir· nas suas considerações 
sobre o projecto que a Camara acaba de vo
tar e que ~egue ca.minho da sancção. Não 
continúa a di8cutil-o, mas julga uecesr;ario 
fazer uma declaração á Camn.ra e ao paiz. 
E' assim que, ouviudo em conversas de bonds 
e em murmurios de grupos que no Banco da 
Republica fui encontrada uma lista de deve
dores contendo nomes ue alguns represen
tantes ela Nação, apreSS<t-se a vir dizer á Ca
mnra e ao paiz que nunca teve transa.cção 
:dguma com o Banco da Republic'.t e nem com 
qualquer outro banco, mesmo porque não 
dispõe de bens que possam garantir qualquer 
emprcstimo e nem tem economias que possa. 
levai' a esses estabelecimentos de credito • 
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Em ultima analyse, á si tu ação deste esta- aproveitados por serviços federaes. A emenda 
belccimento de credito, pergunta, si não supprirne essa. autorização por inconstitu. 
seria pl'eferivel ao Banco da Republica emittir cional, pols que é privativ;•. do Poder Legl~
debmtw·es garnntidas pelo seu gr·ande a<:tivo. !ativo n. attribuiçi-IO . de alienar os beus do 
E' uma. pergunta que faz, já tendo ouvido a. patrimonio nacional. 
reEpeito um jurisconsulto de nomeada, que Demais, conforme o texto constitucional, 
julgou a llypothese muito vin:vel. _ os_proprios nacio~aes que. :J_ão estiv~rem oc. 

Explica o seu Yoto ao projecto em .questão cupados por serviços da Umao p~~sarao pa1·a 
e diz quo-votou certo de que praticou um o dominio dos Estados. A respe1to o orador 
mal para evitar mal . maior. E' uma atte- faz muitas considerações respondem1o a di, 
nua.nte peevista. pelo Codigo Penal. vet•sos a:p.\rtes, e annly:;a o parecer res:pe-

Passe. em seguida a analysar a. 8rnenda 11. I ctivo. 
n.o Orçamento da Receita, emenda do no~re Estuda a. emenda . 27, suppr-imindo por in
De-putado Oliveira. de Figueiredo, a. ~m2a constitucional a autorização ao Governo po.ra 
CJUe, tendo parecer contrario da. Comnns:::ao ceder a. particulares diverso:; immoveis de 
do OrçH ment() yassou 11a votação do_ projecto q uc nii.o tem necessidade. . 
em 2" disem:;ão. O relator respecttvo relor- · . 
lnou d<,pois 0 seu narecm•, 0 r1ue ceve consti- Apresentou es::a emenc~a. p~rqne recet.a que 

t' '
1 vh. de rod:1 ne;;;t;L autonzaçao o servtço de 

tu ir um r:xcrr.plo li Camara par;:. que cada abti.stccimento de agna desta Capital. Com a 
vez n1ais 1eolw. cuidado r;a votação das 

1 a.ut.orização,corno está no projecto, o Governo 
e mend:~ s, cujos pal·eceres, ás vezes, são a- não tet·ia. cscrupulos em arrendar ou vender 
vrados sem ccnveniente estudo. o referillo seeviço. Mas, com receio de que a 

Apenas trntou ela emenda n. l para sn.· emenda. suppressiva. não tive~s~, ~orno não 
lienv1r este facto. teve 0 assentimento da Corntms~ao, apre-

Analy~a a. emenda. n. 4. O nobre Depuh<do sent~u uma emenda interpretativtL, que no 
:pelo Ceat'ó, Sr. Sergio de SahJya. apr~sentou irupl'e~so te1.n 0 n. ~ü, q_uanuo. deveria toro 
uma emenda ct·eando uma taxa cu 1m posto 11 . 2?, iEIO e, de verta vH· depois da emenda 
cnjo producto e destinâdo a melhora.mentcs snppressiva. Estn. emenda salvaguarda o 
de por·tc-s que disso necessitarem,_ell!-endaque serviço de abastecimento de agua desht Ca· 
teve parecer fhvorav~:-1 dl.\ Comm1ssao. O ora· pita I, e foi acceita pela Commi;;são, que a mo· 
dor oj)iJHt que o preducto dNse imposto on dificou desta. tormn. :«Não se comprehende 
tax~l deve ser destinado a av.xilicw essas llGssa disposição immoveis nccess~1·ios ~o ser· 
obras. viço de abastecimento de agua ~· Cap~tal F~· 

A emenda em questão, dec:!arnndo que Llera.l».Não lhe <1~-radu esta modtficaçao, pms 
esse fundo é destinado a auxiliar as obras de por elle póde até Eer ar:renclada ou vendida a 
melhoramentos de portos, tambem é do Estr·ada de Ferro do Hio do Ouro, si ror jn~· 
oraoo1': é um<< medir1u. que vem providen~iar gada de~nece:;.sa.ria ao serviço de ab.\slec1· 1 
no sentido que vS reiel'idos melborauJ<mtus mfl.nto. 
sgj:un f'1" itos com mais pt'esteza e, pot·ianto, Tem mnito receio ,!essas autorizações desde 
cüm maiot• economia para n. União. que um Ministro de Estado sup-primiu as 

Si n:io fi)r assim, os Estados Sllcritlcam·se c Alllmdegas de Porto Alegre e ltajahy, hll.· 
pouco luci'nm. searalo·~c em uma autorização que abso· 

SnlH·e a ~menua n. 13, que supprime o. au- luta.mcnte não cogitava de taes medidas. 
torizc.r;ão do Governo para arrendar ns C!:;· Em seguida, 0 orüclOI' refet·~·se á ei.nenda 
tradas de feiTO, não se demora em unalySt'S suppr!'ssiva rio art. 14 do proJedo e útz li· 
poi1!que a Cu.mam já de sobra conhece os seu::; · gciras corliiidernçõesno i 1~tuito de demonst~ar 
argumentos contra esta mediàa. que as autor~zações con~tda_s naquelle art1g_o I 

Sempre se tem extemado contra tal auto- ferem disposrções coostltucJOnaes e o Regi· 
riwçilo, sempre n tem imrugnado e dado o mento da Cttso.. 
seu voto em sentiuo contro,rio. Dia a dia mais Prentendia dizer alguma causa sobre a 
s:e conhece de que a. razão está do seu emenda. que 88 refere ás aguas min~rae_s; 
lado. · estando, })OféiD, esgotada a. h~Wa da pl'lmeJf<l 

Nã.o lhe parece bnstante patriotico o pa- parte d<1. ordem f. o dia, pede a Me:;a que lhe i 
recer da Commbsã.o a respeito, Laseiando-se reserve a palavra para amanhã. I 

apenas este parecer em que nos annos ~n- I 

terior:es t1: Camara tem appr·ovado a referida 0 St•. Presidente -0 p
3
dido do 

a.ulorizuçao. nobre Deputado S3rá attendido. 
Em seguida, passa a analysar a emenda · 

que manda snpprimir a autorização ao Go- 1 Fica a dis~ussão adiad'l J:e~a hora. 
vemo pa.m alienar proprios nacionaes. de 1 
quG a União não precisa. e que não esteJam Passa-~e á 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncia.cla a za discussão do projecto 
n. 140 A, de 1000, autorizando o Poder 
Executivo a despender até IO.O::JO:OOO$ para 
·soccorrer ils populações do norte, flagelladas 

. pela sccca, e da. outra:.'\ providencias. 

fesa nacional, economias cujas consequeucias 
se estão fazendo sentir, vrincipa.lmentc na. 
administração drL Guerra, e influindo para 
um resultatlo, que eu não direi de retro· 
gradação, mas do verdadeira paralyzação, 
em que teem vivido as instituições militares 
'do nó~so paiz. -

· Sei, Sr. Presidente, quanto deve in· 
O Sr. Presidente-Tem a palavra fluir no animo dos que governam a nota 

oSr. Neiva. das despezas c.onsumidas nos diversos depa.r· 
~ _ • _ ta.mentos da administração publica ; sei que 

O !31". N erva de~lara nn,o apyesentar · preci:::amos evitar a continuação do cleficic, 
emendas corno. prome~tm, p~ra _evitar d~- anm de que o credito do paíz nã.o possa 
lon~a · ao p~o.Jecto tao _ merttorw; to~a yHt so:ffrer um grande abalo ; süi que Lleve· 
'expoe as duvtdas que l~1e assaltam o espm_to, rrios economizar, porque essa. é a .norma im
-e. c~nclue da,ndo ~:s_razoes po_r que por_ patr!o- '))osta a touas as n;;;ções · que teem dividn. ex
tlSSJtnO, por e~pll'lto de caridade, nao pode terna e tal é a situação do Brazil no momento 
negar esse auxilio que mge quanto antes seja actual. ' 
-enviado aos q~e estão ~ soft'rer a.s torturas Mas eu desejo que a Commissão àe or(·a
da sede .e da t01?e. (ll1utto bem; mwto bem. O mento me informe si se chama, de facto f,1;.er 
omdo?· e comprwtenlado.) economias, estar armada tle alftmge que corta, 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer- que inutiliza os serviços e vae lentamente ma
rada a· 2" lliscussão do a.rt. lo .e em seguida. tando uma instituição que representa o 
sem debate, a do art. 2° do proJecto n. 149 A, prineipio viviticador da Patria - o Exer-
de 1900, ficando adiada a votação. - ctto. 

E' annunciada. a 2a. cliscus::ão rlo projecto O Exercito, sim, porc1ue a elle compete 
.n. 107 A. de 1900, com parecer sobr·e emen- muitas v ... zes emencL1r os erros possíveis de 
das apresentadHS para 2a discussão do pro- nossa diplomaci<L e defender o solo sagrado 
jecto n. 107, deste anno, que fixa a despeza nacional, na hypothese tambem po~sivele 
do ~1inistel'io da Guerra para o exercício de mesmo provavel,de alguma usurpação estran-
1901. geira.. 

Sr. Presidente, não e3tou nesta, tribuna 
O Sr. p 1 ... esidente-Tem a palavra para f<tZGl' recrimioaçõe:::, nem qum·o que se 

·o Sr. Soares dos Santos. attribua a umA. sitmt~~ão pa,L·tidal'in, n. eritica. 
que estou fazendo sobre o Orçt1mento utL 

O §r. Soares dos Sa.no~os (·)
Sr. Presidente, ao iniciat• a serie de conside
rações que tenho de tilzel' sobre o Orçamento 
iia Guerra, preciso manifestar á Camara as 
diffieulclndes com que luto para poder conci
liar os interesses ecoriomicos da Republica 
com a necessidade de justificar despezas que 
:Se prendem á manutenção e instrucção do 
nosso reduzido Exercito. 

As contrariedades que assaltam meu espi
r·ito neste momento silo grandes porque sinto 
não poder concordar com a opinião dos que 
julgam que, para attender. ás circumstancias 
-actuaes do paiz, tudo ~e deve negar ao Exer
·cito, que retira tantos braços á iurlustria e 
ao tl•abalho, e votam, por conseguinte, um 
·Orça.rnento que reduz o e:ffectivo desse 
Exercito a 15.000 homens, contrario ao que 
está. determinado na lei de fllmçilo de forças 
de terra para J 901 . 

Não escondo, Sr. Presidente, o meu con· 
·strangimento, ao vir discutit' este impot•· 
tante asmmpto, com o optlmismo que talvoz 
não seja agradavel aos Srs. Deputados, si é 
que a Camara participa desse mesmo desejo 
·de fazer economias com o sacrificio da do· 

Guerra. 
Venho de um Estado, onde se acha aquar

tella.t.ln. grande parte do Exercito Federal, 
Estndo que possue urna linha extensa de 
fronteiras, e esta cit•cumsta.ncia, ligada ás 
condiçõas de inferioridade em que se encontra 
aqueli'1 força, obeiga-me ao sacr·iticio de fazet• 
estas cousiüera,ções, que não teem absoluta
mente o iutuito de convencer a ninguem e 
que, si algum merito traduzem, é justa
mente o da sinceridade com que ellas são 
feitas, partindo de u~ offi.cinl do Exercito e. 
mais r1o que isto-tle um representante do 
Rio Grande do Sul. 

O SR. PAULA GUIMARÃEs-De geande com
pet~ncia. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS-Muito obrigado; 
é bondade do nobre Deputado. 

Lendo o parecer da honrada Commissão de 
Orçamento, solJL'e a pr·oposta do Governo 
po.l'l111S despezas do anno financeiro de 1901, 
notei que lt d.igna Commissãó se preoccupa 
extraorllinai•ianwnte com o crescendo das 
verbas destinadas á manutenção uo Exercito 
da Republioa, 
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Assim e que o parecer faz notn.r que, 
nestes ultimas anuos, isto é, de 1890 para cá, 
as verbas destinadas á manutençã.o do Exer
cito teem oscillado entre 29.000:000$ e 
52.000;000$000 . 

Entretanto, é preciso notar que a propost!L 
do Governo este anno cinge-se á cifra tle 

'- 45.593:000$433. ' 
Comparada esta proposta_ com a que se 

_ votou para o exercício -vigente, vê-se que 
ha, por par·te do Governo, uma economia, este 
anno, de 77:536$000. . 

Pois, Sr. Presidente, a honrada Commissão 
não se contentou com esta eqt•nomia pro
posta p9lo Governo e ainda propõe uma re
ducçào de 34:805$000, emendant1o a proposta 
para 45.515:464$433. 

Sein duvid;t a Commissão assim fez em 
obediencia ao plano, que se traçou. de dimi
nuir as despezas do Ministerío da Guerra. 

Si o plano de economüts tl'<\ÇlldO pela 
illustre Commíssão de OrçPmento consiste 
com eft'eito em diminuir o qu,ntum das des
pezas tio Ministerio da Guerra, declaro que 
a proposta do Governo é ainda insufficiente 
para que possamos ter um Exer..:1to na al
tura a que elte deve chegar, <tfim de consti
tuir um nucleo de resistencia, sobre o 
qual se venba apoiar, em momentos dados, 
a defesa da Republica. · 

Para demonstra1-o, basta compa.rarmos o 
que somos e o que devemos ser em face do 
poder militar de que dispõe a Republica Ar
gentinu; não falla1·ei já nessa Repu blica, que 
disputa a hegemonia. militar da America-
o Cniie. 

Si se J.órle avaliar esse poder pelo que 
despende a Republica Argentina com o se11 
exercito eu dieei que a inreriorida.de em que 
nos a.chamm;, rektlvamente á nossa for·ça, 
é manifesta. 

Segundo as noticias ultimamente colhidas, 
cheguei ao conhecimento de que a verbn, 
destinada ao Exercito, votada por aquella 
Republica, para. o futuro exerctcío vem a 
ser de 13.000. OuO pesos. 

Mas, Sr. Presidente, eu quero crer, com 
relaçao ao Mçamento que estou discu tiodo, 
que a honrada Commissão tiv1•sse muito em 
em vista o estudo das di1Ierentes verbas par
ciaes ; quero crer que a digna. Commisstlo 
tivesse chega.Lio a esse resultado, opinando 
pela reducção orçamentaria., depois de haver 
estudado convenientemente quaes os elemen
tos que se tOJ·navam indispensaveis á sus
tentação do no!isO Exercito, de accor·do com as 
posses do T hesouro Nacional. 

Si assim é e como eu creio, torna-se, entre
tanto, necessarlo que saliente ·um contraste, 
que é prol'unrJo. 

Emquanto a honrada Commissão,no seu lou
vavelintuitode economisa.r,vae diminuindo e 

negando mesmo seu apoio a toclas as ídéas 
que se prendem á defesa nacional,existem lei~ 
que autorizam a execução de S(')rviços, para os 
quaes já foi non1eado um pessoal não pequeno 
com funcções determinadas nos regularnent~ 
em vigor. Refiro-me á lei da crenção do 
Estado-Maior do Exercito, lei que foi decre. 
tada em -qm período em que a situação 
economica da Republica estava exigindo 0 
mesmo zelo, o mesmo cuid•1do em acautelar 
despezas, lei que não sotfreu, entretanto 
nenhuma impugnação aqui, porque ella real: 
mente representa uma necessidade organica 
do Exercito Federal. 

Quero referir-me tambem á lei da r.eorga. 
nízação d<t Direcção_ Geral de E_ugenharia,a 
lei que J'eorganizou a Direcção Geral de Arli· 
lharin., leis que estão pesando na balança. orça. 
mentaria., com uma cifra extraordinaria e 
que nem síquer a Cornmissão pensou ainda 
em reduzir. 

Toda vi 1, si se for pedir os elementos que se 
tornam inllis})ensav_eis para que estas leis 
justifiquem a necessidade quH as motivou, 
a Commissão affirmará, sem duvida, que o 
estado actual do paiz não admitte taos des· 
pezas, que precisamos economizar, dispen· 
sando, muito embora, as aptidões dos offi· 
ciaes do Exercito. 

Exemplifiquemos: 
Entre os differentes serviços que, segundo 

a plano da administração da. Guerra., compe· 
tem ao Estado-Maior do Exercito, destaca-se o 
do levantamento da cartn. gernl da Republica, 
serviço irnportantissimo, porqud delle está 
dependendo a escolha tle um plano seguro e 
exequivel da defesa do paiz. 

Pal'a levar adeante este trabalho, o honr~do 
Sr. Ministro d•• Guer·ra solicita. no seu im· 
portaute reln.torio, a consignação de uma. 
ver·ba que não seja inferior a 20:000$, desti· 
nada á compra de iilstr.umentos e a. trabalhos 
iuiciaes de campo. . 

Pois bem, Sr. Presidente, a honrada Com· 
missão ele Orçamento, esquecendo o nobre 
appello e levada pelo mesmo intento de eco· 
nomia, diminue, pelo contrario, a verba da 
rubrica-Material-de 80: 000$000. 
Economizou~ pergunto eu. 
A' primeira vista parece que sim; entre· 

tanto, ella. não fez mais do que adiar a ex~ 
ecução de um ser·viço, consd·vnndo, entre· 
tanto, um pessoal que o h a de executat', man· 
tido com as gratificações que llle silo consi· 
gnadas na lei. · 

Entt·etanto, Sr. Presidente, a Commissão 
nenhuma alteração fez na tabella da rubrica 
n. 1 e isto quer dizer que não serão ex· 
ecutaclos no exercício futuro os trabalhos que 
competem ao Estado-Maior General do Ex· 
ercito; mas a Commissão reconhece a neces· 
sidade desses serviços e, por conseguinte, 
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mantem o pessoal que devera executai-os mais de 120 .aluumos, _ estando~ porern; -em 
no fu tnro. ·-- estado de asseiO e conservação. 

Uma outra rubrica que precisa um detido A ente1•maria continúa a funccionar em 
exame para ver si se póue fazer uma. alte- local improprio para o tratamento dos 
ração nella, no sentido de melhorar o serviço· alumnos doentes, ~ falta de uma dependeucia. 

.a que ella se refere e, ao mesmo tempo, · re~· que possua as necessarias condições para 
duzir n. de;;peza., é a tabella n. 5-InstrucÇão este fim.» . · 
militar. . Esta nota precisa de uma e.xplícnção. Como 

- Posso assegurar a Camara que parte não o edificio onde se acha a escola do Rio Pardo . 
peque_na desta ·yerba está sendo consumida ·não satisfaz o fim que o Governo teve em 
no pagamento de ordenados e gratificações vista, este foi obrigado a alugar outros edi· 

- aos lentes _ que estão em disponibilidade em ficios particulàres para servirem de dependeu- -
virtude do regulamento de 1898, que extin- cias da mesma escola; assim é que a secre· 
guiu as 8uas cadeiras, ou em virtude de não taria, a enfermaria, o quartel que serve para 
terem sido aproveitados pelo Governo an- alojamento do batalhão de engenharia, e 
terior, que lhes deu súbstitutos. outras depenclencias da escola estão occupando 

Por conseguinte, torna-se necessaria uma predios ,particulares, pelos quaes paga o Go· . 
providencia, que ,ja está sendo indicada por verno o aluguel de cerca de doze contos ao
iniciativa do Governo, qual a de :fi1zer are- nualmente. . 
visão dessl3 regulamento, no sentido de serem Custa crer que todas essas despezas sejam 
acautelados os direitos prejudicados, tirando- feitas quando existe em Porto_Alegre um edi
se com isto um duplo resultado: de um lado ficio proprio, o da Escola Militar, com o qual 
o melhoramento do ensino militar e do outro clespendeu o Governo mais de mil contos, edi
a diminuição da despeza pela cessação desta fi.cío quí1 está quasi abandonado, occupado 
duplicidade de m•denados e gratificações dos apenas, provisoriamente, por um batalhão de 
prolessores em disponibilidade e dos profes- infantaria, até que o Governo se ache 'habi· · 
sores em exercício. litado a dar-lhe um destino mais conve· 

Mas não é só por este aspecto que deve niente. 
ser encarado o .prejuízo que traz ao p: · · ' Devo dizer ainda,pelo amor á verdade, que 
regulamento de 1898; basta dizer que, ,l;l o Governo, realizando esta reforma do ensino 
regulamento, ao passo qu~ supprimiu escolas, a que me vou referindo, teve em vista au· 
augmcntou despezas, sem melhorar absoluta· gmenta.r o ensino pratico, ao lado do ensino 
mente HS condições do ensino oflicial. theorico. Assim é que, ligando a escola. pre-

Assim é que, Y~ no exercício em que se paratoria ou tbeorica. a escola pratica, teve · 
deu esta transformação, o Govemo foi abri- em vista utilizar as linhas de tiro, onde os 
gado a fnzer despezas extra.oJ•dinarias com o alumuos da antiga escola. pratica etiectua
transporte de otliciaes e praças que passnram vamos I'espectivos exercícios. Mas a in'con
de umas escolas para ou&rlts, o mesmo com veniencia deste alcance está demonstrada 
a mudnnça de séde dos estabelecimentos. pelo proprio relatorio do Sr. Ministro, onde 

Para insta.llar os estabelecimentos CI'eados, se diz: «que o commandante da escola de Rio 
o Gove1·no tevo de preparar edificios de modo Pardo pondera ser deficiente o ensino pratico; . 
a adequal-os ao fim que se teve em vista e que é sacr·ificado pelos estudos theoricos». 
com este preparo teve necessariamente de Com etieHo,assim devia ser, porque o campo · 
despender não pequenas quantias. ·de· tiro, estando situado a alguns kilometros 

Na do Rio Pardo, por exemplo, onde fun- de distancia da escola. os alumnos ou hão 
cciona,va uma escola de tiro que,aliás, preen- de dedicat·-se ao estuclo pratico ou ao theorico 
chia o iim para que fôra creada, foi instai- havendo, por conseguinte, incompatibilidade,. 
lada a Escola Preparatoria de Tactica, tendo no horario. 
o Governo de despender para mais de cem Ainda outra circumstancia, e é que, quando 
contos em augmenlo do edificio, que não é alli existia a escola de tiro, o transportf:' para 
J>ertencente u:Fu:t.enda Nacional, que pertence a linha da Boa Vista e de Cabral, era feito · 
aum pnrlic:~llar·, com o qual nem siquer o Go- pela estrada de ferro ; mas desde que a es
verno mn,ntem um coutracto que lhe sirva trada passou para o domínio dos arrendata- · 
ue garantia na hypotbese muito provn,vel de rios beJgn_s estes exigem o pagamento de 4$ 
quatquet' eventualidade d~. fu~m·o. pelo transporte de cada alumno, o que se · 

Por outro lado, o edificio assim modi11cado torna muito dispendioso. 
ai.nda não preencheu o fim que se te v~ em Alem disso os adiamento~ de pag~men~o~ são · 
vista, como vou provar com o relatorw do taes que os transportes uao são teltos smao a 
Sr. Ministro da Guerra,nestes dous períodos, dinheiro à vista, negando-se as companhias a -
que passo a ler : acceitar vales passados por autoridades mi-

«A Escola funcciona em edificio acanhado, litares, por não quererem ver as respectivas -. 
como já se tem observado, não comportando contas cahirem em exercícios findos. 
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. E' doloroso, mas é o que se tem passado no de ot'ganização de reforma., porque o que 
meu Esta,do. existe actualmente é alta meu te pt•ejudicial 

Outro ponto que merece tambem a, minha aos interesses da patria e da, Republica.. 
:111alyse, é o que se refere á verbit consignada Um outro ponto da minha contestação é 
paea as clr.sses inactivos. aque1le que conc~rne á rubrica l2,ctasajutlas 

A honrada Commissão de OL'çamento con- ele custo~ 
seguiu r.cduzJr est<L verba de 100:000$~ 13fl'e- · A este resp8ito o meu honrado collega por 
ctuando, lJOL' conseguinte. est:;. economia com Minas Geraes, cujo nome /peço licença. }>ara 
n, declaração de haver sobras do exercício declinar, o Sr. Rodolpho Paixão, apresentou 
passado na irnportancia de 204:957$706. Con- a seguinte emenda: 
f'esso ·á Camara que, difficilrnente acceito ·l:l «Art. O Governo reverá, na vigencia, desta 
existencia des::;as sobras, porque si ha umü lei, as ta.bellas de gratificações de exercicio 
verba que seja computada verdadeiramente e abono de ajuda de custo aos officie,es do 
sobre dados positivos é aquella, que se refere exercito, tornan"do-as mais equitatívas e 
aos reforrnaclo3, âs classes inactivas. applicaveis aos officiá,es elo qwLdro e classes 

Mais a,inda: A . Commissão propõe a eco- ·annexas da armada, confor·me disr,-õem o 
nomia de 100:000$ relativamente á gratifica- art. 85 da . Constituição Federal e . art. 3o, 
ção de n:ddicionaes, de accordo com o decreto ns. 2 e 3, da lei n. 247, de 15 dedezembi'O de 
n. 139 A, de 3 de janeiro de 1890, quando eu 1894.» 
só posso acceitar a existencia dessas sobras A honrada Commissão não acceitou esta 
como provi nelas da fi.1.lta ele. pagamento des-. ' 1 · d" emenda; jnlgon que não havia, neces$idade 
ses aduicionaes, em -vtrtua.e c a ma 1stri- de lia, em -vista da autorizaçiio que havia 
buição de creditos, o que quer dizer, por con- sido dada ao Governo pela lei 11 , 247, de 
seguinte,_ que existem muitas dividas em 1894 . 
e:kerc;cios tindos. 
~ Em todo caso, 0 que a Commissão teve em Sabe, entretanto, a Camara qual -vem a ser 
-vista sallentar, opinião com a qual estou de essa autorização? 
accordo, foi a cifra elevada a que sobe no mo- Não é mais do que uma interpretação 
menta a verba destinada as classes ioactivas. do- art.85 da Constituição d~\ Republica, que 
EfféctLvamente. Sr. Presidente, eleva-se a manda, que sejam equiparadas ns condições 
quasi 2.000 contos 0 computo da verba con- e vantagens dos otficines do exercito as da 

· . classe da armada, isto é, da. mal'inhn. . 
. sumida pelas classes !llacti vas, e 1sto em vir· Com effeito, eu tenho aqui as ta bellas da.~ 
tude do plano de reforma que possuímos. 

Quando entrei nesta Camara, levado ·por ajudas de custo que competem aos o!Jiciaes 
1 d da armada, pelas quaes se vê que e::;sas 

estas idéas e comprellenc en o que precisava- aJ·udas dA custo são nagas, não só se~rundo cs 
mos f11zer alguma cousa no sentido de serem t' ~ 
mellwradas, ja as condições dos otnciaes do ex- postos dos officiaes, ou segundo as viagem 

d que tenham de emprehe.nrler como tnmbem 
.ercito, já 0.5 proprios interesses o Thesouro, seocrundo as commissões que ti verem de des-
.apresentei um project0 pelo qual ficava abo- t 
.lida a reforma voluntat·ia. e reduzida a. re- empenhar; isso não se dá no exerci o, onde 

as commissões são differentes e os olliciaes 
Jorma compulsoria. á unidade absoluta,qua.es- recel:lem ajudas de custo, segundo as viagens 
quer, que fossem os postos dos ofilciaes. Eu 
.queria que otllciaes,em pleno vigor da idade e e postos que desempe~ham. 
em condições de estarem :prestando serviços á O SR.. PAULA GUIMARÃEs-Legem habem.v.s. 
patria, não ficassem pertencendo á classe dos Todos os annos estamos dando autorização 
jnactivos, pesando fortemente no Thesouro ao Governo, que não a cumpre . 
. Publico. Por outro lado, é preciso dizer: não O SR. SoARES DOS SANTos-Estou de accordo 
tenho espm·ança de que o meu projecto passe com a Comrnissão em qLie essa aut!)rizaçi1o 
nesta C<Lmo.ra. não póde ser tomada em conta. pelo Goveruo, 

Sei que se costuma .dizer que a reforma sem que isso venha alterar profundamente as 
-compulsoria é o viveiro do exercito, como o condições do Thesouro publico. 
é da al'mada, e, nesst"I.S condições, ó pre- Niio que1'o igualar as contliç~ões dos officiaes 
ciso ha,ver uma transacção qualquer a que do exel'cito, nesta crise que vamos atmves
não me obrigarei com o meu voto. sando, ás grandes vantagens dos otHciues da 

Mas, si não posso esperar · pela victoria do armada ; o que quero é salientar certa in· 
projecto que tive a honra de apresentar, o justiça da tabella existente para os otllcíaes 
que é v~rdade é que a Camara e os pode- do exercito. . 
res publicas precisam pensar na importante A verdade é que essas tn.bellas, vigentes 
-cifra a que -va.e subindo essa verba das para o exercito, teem disposições tão das
classes inactívas, ·e, por conseguinte, tomar arrazoadas que se torna necessarin. uma in· 
uma providencia, qualquer que ella seja, tE~rvenção do poder publico, no sentido, de . 
no sentido de ser adaptado um outro plano melhorar as condições do official do exercito. 
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Basta. computar-se, com effeito, as referidas para que estes lhes forneçam os meios necessa.
ta.bellas para ter-seem vista os absurdos a que rios de transporte. 
ella póde dar logar. Assim é que um official Sei que para aquella colonia. uma estrada 
que empr·ehende uma viagem em serviço foi construída;, mas a'Camara ctvaliará o que 
para. qualquer dos Estados da Republica ou possa ser eRsa 'estrada construida ha muitos 
qu~ e tran~:;ferido,por exemplo, tem para a ida annos e que não tem tido conservação, e, -
-uma ajuda de custo que é maior o o que quando além de tudo, não tem ~ido transito. 
elle tenha de :regressar. Este absurdo_Sclbe de Ass_im, · um offtcial que precisa vencer 
ponto, qnando se considera que _essa ajuda de aquelle longo percurso só ·conseguirá um 
custo é justamente · maior · quando o official conductor de vehiculos com grandes diffi- . 
viaja embarcado e. tem a. viagem . paga pelo CJildades e mediante enorme despeza,que não 
Go-verno, ao pa~:;so que; quando elle tem de esta ao alcance de sua bolsa. _ . 

. viajar por terra 'e á sua custa, as suas cou- Essa é a razão. por que as nossas colonias 
dições são precarias. · militares, pontos estrategicos situados nas 

Para não ir mais longe, sem mostrar as regiões tronteiriças, não teem progredido, não 
condições em que um official que parte de teem satisfeito o· fim para que foram creadas~ 
um Estado para outro fi;a~ quaud0 tenha de Collocadas nesses extremos, em verdadeiros 
viajar por terra, basta que eu lembre .as suas desertos, isoladas dos· centros commerci~es, 
condições, quando tenha de viajar no mesmo sem ineios de commtinicá.ção, sem siquer 
E:5tado. disporem de linhas telegraphicas, com as 

Neste ultimo caso, um otficial general-diz quaes se possam communicar com os centros 
a ta.bella.-perceberá 3$ por legua; um official populosos, essas colonias são ·antes um pre
superior 2$, e um official subalterno 1$000. juizo do que um b3netlcio, ·como pareceu â. 

Note a Camara: nem ao menos é por ki- intenção que as motivou. . 
lometro percorrido; é para cada uma legua., Por isso, não posso deixar de dar meu 
isto é, para seis kilometros de caminho. apoio franco e leal as emendas dos meus íl-

E nestas condições, quando os recursos lustrados ctillegas Srs. Soares Neiva e Dio
escasseam, quando ha necessidade do of- nysio cerqueira e as dos meus companheiros 
ficial procurar meios, por sua. propl'i::L in i- de bancn.da., os Srs . . Victorino Monteiro e Ger
ciativa, para transpurtar-se de um ponto mano Hasslocher•, emend11S que foram appro
para outro, é que o Governo . o abandona, não vadas pela commissão de Orçamento, o que 
lhe dando meios, nem o pondo ao abrigo das é mais um motivo para rejubilar-me, e prin
necessidades e privações. cipalrnente á que se retere á colúni\1. militar 

Com relação ao facto que vou n.llega.ndo do A~to Uruguay, que me interessa mais de 
do offlcial que tenha de percorrer uma zona per·to por estae sitl:lada no meu Estado. 
do m~smo Esta.do (no meu Estado, por exem- Vou terminar, mas antes de o fazer, pre
plo), o official que tenha de mal'char de um ciso abordar uma questão que, no presente 
ponto para outro, já o disse, si é um official momento, me parece ser de ordem capital. 
general percebe 8$, si é superior 2$ e si é Tenho deante de mim o relatorio do honra-
subalterno, 1$000. do Ministro da. Guerra, documento vc~lioso, 

Haverá nada mais injusto do que isto 1 importantíssimo, porque S. Ex. não se cifra 
Pois é possível que o otncialpossa. vencer unicamente em dizeraquillo que o exercito é 
todas essas difficuldatlos, contando apenas com e 0 que 0 exercito precisa ser, não indica só
a sua propria iniciativa A c.1m os exíguos \nente 0 mal, mas aponta os remedios neces
recursos que o Governo lhe dá 1 sarios para ve,ocer as ditficuld>1de:5 do mo· 

Assim, no meu Estado, é um verdadeiro mento e elevar o nosso exercito a altura em 
castigo a ordem dada pdra o offieial transpor- que se deve achar, afim de poder prestar á 
tar-se á colonia militar ào Alto Uruguay. Republica os serviços que a Republica tem o 
.~ té a cidade de . Cruz Alta. o olficial segue direito de exigir delle. 
bem, porque Sl.té ahi I a meios faceis de tran· Reudo neste momento as minhas homena· 
aporte, mas dabi· até o extremo onrie esta gens ao digno administrador da úuerra, 
collocada a colonia militar do Alto Uruguay, tànto mais que, com maguaodigo, ~~e tod~s 
sãv 3:3 leguas que teem de set· percorridas por os chefes dos departamentos da adtmmstraçao · 
caminhos inbospitos, vencendo verdadeiras publica o unrco que . teve a gloria de ver a . 
ditllculdades; e, tratanrlo-se de um olficial sub- sua proposta. diminuída pela Com missão de 
alterno, 5ão 33$ que o Govet·uo ll1e dá. para Orçamento. 
que.elle vença o p~t·cur·so em _uma zona ~o~- Rendo igualmente preito de since~a _!~.orne• 
pletamet~te deshab1tada, servmdo-se prtuCI- nagem ao illu;tre relator da Comm1ssao de 
pai mente dos ra vortls dos particulares. Orçamento pelo seu trabalho justo, si bem 

E. é o que se dá no meu Estu.do: .os officiaes [que dentro dos moldes a gue .. não poLi ia .fu. gir .. 
não viajam sem incommodar os parttoulares a Commiseã'l-da. economia, . · . , 

C~t.mara V, V ~~ 
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0 SR. PAUI,A GUIMARÃES -Leito de PrÜ
custo; 

0 SR.. SOARES DOS SANTOS- Comprehendo 
. as difficuldades com .que teve de lutar a Com

missão, e por isso nada posso exigir de sua 
iniciativa. . · 

Entretanto, lendo o relatorio, deparei com 
uma condição de que faz timbre o Sr. Minis
tro rla Gt~erra para levar o exercito á altura 

· de poder valer' alguma cousa, como elemento 
de defesa nacional; · 

S. Ex. consig·na, . ·como base do plano de 
reorganiza·ção ·do exercito, a medida da · con

. . centração das forças pelos differentes pontos 
do .territorio da Republica. 

Si é . unia convicção que alimenta o Minis
tro da Guerra, não serei eu c1uem venha. des
tazel-a, tanto imi.is que esta, convicção obe
dece ao :plano, por mim já lembrado, de 
reorganizar o nosso exercito, que verdadeil·a-
mente definha. · · 

Mas, quando penso na difficuldade com que 
luta presentemente o Thesouro Nacional, 
tenho receio de que essa me·lída lembrada 
pelo Ministro não venha transformar-se em 
alg-um de~astre, si, porventura, s. t<.:x. não 
puder vencer as diificuldades do momento, 
assoberbado pelo excesso de despeza que essu. 
convergeucia de forçt1s ha de forço5amente 
acarretar. Teuho receio de que o exercito, 
marchando para esses differentes por:.tos de 
concentração, fique ahi eternamente atirado 
sem os recursos necessal'ios, pola falta dos 
seus respectivos quarteis. 

Todos nós sabemos quantos são os recLtrsos 
de que precisamos dispor para olevant<Lmento 
desses edificios; portanto, o meu receio está 
em que as economias apontadas po1• S. Ex. não 
venham ain1la transt'nl'mar-se em alguma fonte 
de desastt·e,quo nós !JI'eeisa,mos,a todo otmnse, 
evitar, para, que a situação do exercito não 
se torne mais precaria do que já é. 

E' verdade que S.Ex. annuncia como a fonte 
de onde deve tirar todos es3eS recurso!: neces
sarios á realização do seu plano de concentra
ção-a venda dos metaes velhos e dos proprios 
nacionaes que se tornarem dispensaveis do 
serviço da União. · 

Bem se vê que o Ministro da Guerra esta 
sendo levado nessa tentativa por um opti
mismo, cujas consequencia.s eu temo, si bem 
que não seja contrario á bondade de sua pella 
intenção. - .. 

S . Ex. estit convencido de que os con
currentes, que se . apresentarem para a 
compra dos proprios nacionaes, virão talvez 
adquiril-os segundo o criterio da avaliação 
official; quer dizer, portanto, que S. Ex. 
ainda não ·está desesperançado com a primeira 
concurrencia · aberta para ; a venda. desses 
metaes velhos. 

A h! S~. Presidente, antes de ser levado 0 
ultimo Ia.nce . para a venda dos propríos nacio. 
uaes, que o Governo re:fiicta na responsabUi. 
dade de seu acto! Talvez que seja preferível 
uma reconsideràção immedia.ta para acceitar 
o ~ooselho do conservar melhorando. E este 
co!1Belho se torna tanto mais necessario 
quanto, no meu entender; o Governo vae ser~. 
vir-se de nma autorização que o ·Congresso 
deu; mas que de direito não podia ter dado, 
em face do que se acha escripto na. propriil · 
Constituição da Repub~ica. ( Muito .· bem . 
JnUitO bem, O Qrad01" e C01l1primentado,) I 

O Si·-. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Neiva. . . 

O Sr~ Neiva- A' vista, do adeantado 
da hora, Sr. Presidente, desisto da palavra, 
pedindo a V. Ex. que me conserve o direito 
de fallar amanhã. 

O SR. PI'tESIDENTE -- V. Ex. será at. 
tendido. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Passa-se á hora destinada ao expediente, 

O Sr. Bricio Filho (servindo de 
1. 0 Sec1·etMio) procede a leitura do seguíntll 

EXPEDIENTE 
Oftlcio: 
Do Sr. Antonio Pedro Alves de Barros, de 

24 de agosto proximo findo, communicando 
que nessa data assumiu o exercício do cargo 
de presidente do Estado de Matto Grosso, por 
ter cessado o motivo pelo qual teve de deixar 
temporariamente em 4 de abril ultimo.
lnteirada.. 

Requerimento : 
De Antonio Augusto Ferreira, praticante 

da ·Administração dos Correios de Minas 
Geraes, pedindo pagamento de vencimentos a 
que se julga com direito.-A' Commissão de 
Orçamento. · ·• 

O Sr. Neiva vem apresentar á consi· 
deração do Sr. Presidente uma emenda ao 
Regimento, que eada vez se vae tornando 
mais necessaria. -

As queixas contra o se_rviço tachygrapl!ico 
e o de redacção dos debates são frequentes. 
E' certo que o trabalho não parece feito com 
cuidado. Ha, porém, notaria injustiça em 
fazer cahir a responsabilidade desse fa;cto so· 
bre o digno corpo de tacbygraphos e os illus
tres redactores. A culpa cabe bastante aos 
Srs. Deputados. Basta ver como o serviço e 
feito, :para. sentir essa verdade. 
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Em todos os grandes parlamentos, os ora- senhoras e à do corpo diploma,tico e-o que é 
dores, quando teem de falln.r, vão · á tribuna. _mais-falla.udo tambem pa.ra as costas de 
Ficatn destacados, em e\ddencia; ~é facil aos grande numero de seus collegas. E' verdade 
stenographos guarda.rem-lhes as palavras, que isso nunca succede, porque esses collegas 
porque :ficam junto á tribuna e ouvem-nas ou -cercam o orador, ou tomam nas suas ca
melhor que qualquer outra. pessoa. deiras as attitudes mais fantasistas, desde-

. . Aqui, não. Cada ora:dor .falla do seu logai', nhando de algum modo a Mesa, afim de se 
cercado· dos seus collegas, agrupados em voltarem para o orador. . - . . 
massa em torno delle. Os tacbygraphos teem E' por causa de todas essas extravagancias 
de cooquista.r um logarsinho, de . pé; entre de situação que o serviço de tachygraphía. vae 
esse grupo, para escreverem sobre uma ban- mal. O mal não é dos encarregados delle,que 
cada, a todo momento sa.colejada, . ou pelos cumprem o seu dever. O mal é. do systema até 
rasgos declamatorios do orjldor, ou pelas sa- agora seguido e que cumpre modificar,porque . 
cudidellas dos Deputados que entram, que se torna verdadeiramente lastimavel á Ca
saem, que passam, que se agitam. Juntinho mara ter Annaes; como nós temos. 
do stl:'nographo, aos seus ouvidos, . dous ou Quem faz um longo e minucioso discurso, 
tres representantes, esquecidos do orador •. como oor· exemplo, o que ha dias aquipro
travam ás vezes ou disputas vehernentes, ou ftJriu o Sr. Barbosa Lima, sobre a Receita, ou 
conversas .muito interessantes sobre assum- o Sr. Serzeuello sobre o Acre, precisa perder 
ptos por vezes alheiosao que se discute. E o depois dous ou tro.s dias a corrigir· duzentas 
empregado tem obrigação de só ouvir para e tan+.as paginas de notas tachygrapb.icas, a.s 
tr·a.nscrever fielmente o que o orador disser. mais das vezes truncadas, alteradas, 1rre
E' impossível! conhccíveis-nã.o por culpa dos que se enl3ar· 

Quando elle tivesse a perfeição mecanica regam dessa tarera. mas por culpa nossa, que 
do mais delicado phonographo, reproduziria a tornamos impossivel.. Nestes termos vem 
muitas vezes um amalgama de palavras em apt·esentar a seguinte emenda ao Regimento: 
qne, a ~ar de cifras ~usteras ~o Orçamento «Nenhum Deputado usará da palavl'a, a 
da Receita, appa!'ecerm.m allusoes,phrases de não ser em curtas reclamações pela ordem, 
menos opportumdade. sem tomar loiJ'ar na tribuna..» 

Antes, quando a camara, compunha-se de . : t:> • , - • -
quasi metade dos Deputados actuaes, como . Vem.'~ ~esa, é ~lda e envtada á Commtssao 
succedia no tempo da monarchia e succede de PollCla u. segumte 
hoje no Senado, os Deputados distribuíam-se INDICAÇÃO 
todos por duas filas de cadeiras. Não h a via d 
então inconveniente em que cada. um fa.llasse Accrescente-se no Regimento - on e con .. 
(lo seu lagar. Os stenographos podiam do re- vier : . _ 
cinto tomar·llles os discursos. Ninguem ca.· Nenhum De.puta.do usara da palavra, n. nao 
recia levantar·sa e vir acercar-se do orador ~ser em breves· reclamaçlíes-pela ordem, ou 
1)ara ouvir o que ellA f1izia.Em uma. Camat·~, Pfl:l'a explic::tçíio pessoal-sem tomar logar na 
porém, que tem sete filas de bancadas, a. s~- tribuna. 
tua.ção não ê a mesma, principalmente quanao Sala das sessões, 20 de setembro de 1900. 
este não é da ordem do que ora occupa a tri- - J. A .• Neiva . . 
buna. Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 117- 1900 

Por tudo isto, para que o serviço de deba.· 
tes possa ser utit e bem feito, lembrou-se o 
orador de submetter á Mes<l., uma emenda a.o 
Regimento, determinando que todo o orador, 
desfie qtte t)ãu tn.lle pela ordem, devre fallar Ntí.o considera inconstitucional a autotisl).ção 
da, tribuna. . Sel'á tal vez desagrad:tvel para gt~e ao Gouer.no confe.,·e o a>·t. ao do proje~to 
alguns collegas essa. meltidn., mas não }?.a Re- de lei da Receita para 1901, em 3a. du-
lÜrnE~nto, em· paiz algum cuja C<tmara. exced<t d ' · cttssi!o, para « vender oM arren ar. ?ne-
de IuO Deputados no qual não lla.ja essi1 pre- diante conctw,·encia publica, os propr ios 
scripção. nacionaes que não estiverem applicados a 

O orador aproveita a occasião de estar tra- serviços puljticos », com voto em separado do 
tando deste assumpto, para dizer que ta.m- 81 •• 7'eixeira de Sd. 
bem a collocação- da tribuna não lhe parece a .. 
mais feliz. Não pôde ter o prazer do viaju.r (Sobre iudicaÇãodos Srs. Alfredo Varella e Bar-
pela Europa, mas conhece phot.ograpb.ias das bosa Lima) . .. 
salas dos parlamentos da França, da Ita:tia, 
de Portugal e da Hespanba e nunca. v1u .a 
situação de um orador, enxertado no mew 
das bancadas, de costas pára. a tribuna das 

o projecto ora em 3a ~.Iscussão · ~a lei da 
Receita. para 1901 no arr. 3° autoriza o Go
verno «a 'l)ender ou a1·rendar:, mediante cón-
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ctw1·encia publica, os proprios r~acionaes que perca o dominio ~obre elles. Si depois disso, 
não estivtwem applicados a serviços publicas•» a União não o fizer chegará então a vez' dos 

Os illustres Deputados Srs. Alfredo Va- Estados chamarem-n'os a si. 
rella. e Barbosa Lima requereram que esta Antes dessa regulamentaçno indispensavel, 
Commiss[o de Constituição, LegislaÇão e Jus- a União retem os seus primitivos direitoii do
tiça «dê par&-cer.julga.ndQ da constituciCmali- mínícnes, e aos Estados não é dado av-ocar ou 
dade dessa autoTizaçc!o» e adduziram bri- reiyindicar o domínio, cuja esperança lhes foi 
lhan~es considerações tendentes a esclarecer condicionalmente promettirla. Os Estados !;ào,. 

-os seus louva veis intuitos. · em face do espírito e da lettra do texto em 
E' sem duvida importante a questão e questão, titulures de um direito meramente 

susceptível· de grandes explanações que, in· eventual, porque depende de um~ condicão 
· felizmente, a escas!ez de tempo e a urgencia, verdadeiramente resolutiva. 
posteriormente · :pedida pelus requerentes, não Quer tudo isto dizer, como e: obvio, que só 
comportam. , passará para o domínio dos Estados, empre· 

A Commissão vem, pois, dizer em summa a juizo do da União, qualquer proprio nacional1 

sua opinião. de que esta não careça, quando o Poder. Lé· 
A Constituição da Republica estatuiu no gi~lativo assim determinar, ou quando regu. 

art. 64, paragrapbo uriico, que: «PASSARÃO Jada por lei ordinaria a execução do art. 641 

ao dominio dos Estados, em. · cujo te1-rito1·io paragrapho unico da ConstituiçãO, forem rea. 
estiverem sitttaclos, os prop17ÍOS rzacionaes qw~ Iizadas as condições adaptadas para a transfe· 
niio FoRE.M necessa?"ios aos serviços da União.» rencia. 

«PASSARÃO,., quando 1 O illustre . commentador da Constituição, 
A Constituição nfc.o o disse; e compreben- Sr. A; Milton, Deputado constituinte, julga 

àe-se que ess<' TRANEFERENCIA de domínio e mesmo necessaria a audiencia do Poder Exe· 
de posEe depende de TEMPO, de modo e, prin- cutivo, e diz: « Nfio hn medida m.ais ra· 
cipalmente, da condiçao expressa no texto cionat do que a de ouvi1·-se o Poder Executivo 
constitucional. da União tcda a 11ez que o Legislativo qui;;er 

Tão arbitraria, portanto, sera SUf:\tentar-se PASSAR pa1·a o domínio de algum Estado qual· 
que a transferencia operou se ao ser promut- quer des.~es proprios .. . » (CONST. DO BR.AZIL1 
gada a Constituição, como em opeJ·ar-se-hft pags. 338 e 33\:.1.) 
em qualquer outra época não prefixada · Portanto, não é inteiramente exacta a se· 
por lei. guinte conclu::i'i.o dos t·equerentes: 

O certo é que ella subordina-se a condição « Cabe aos Estados a lH'OJn·iedade ACTUAL 
.. constitucional de nao serMn os r•1·opn'os na- do.~ pl'op1·ios nociorwes, com e:~.·cepçiJ.o daquelles 

cionaes necessaríos aos serviços da Unicío. E. que o Governo da Uniiío rleclat·e p1·ecisa1· para 
a União não podia, precisamente 110 dia da te1·em destit1:> perm·tnente em serviços nacio· 
promulga~ão ou do inicio da execução da naes.> 
Constituição, saber ·ou declarar q uaes os pro- « Propriedade ACTUAL», porque ? 
prios nacionaes de cujos ser·viços poderia Quem estudar a. questão em face da bel'· 
abrir mão ou não vir a precisar. meneutica, do elemento bistorico e dos prin· 

Por sua. natureza, pois, o cumprimento cipio:; jurídicos ba de sentir quanto é forçada 
dessa promessa constitucional depende de a icléa de ACTUALIDADE embutida nessa con· 
act.Os posterior·es complementares que ao clusão. 
Poder Legislativo cumpre pratica·r. A verdadeira situação é esta : A União é, 

\)S proprios requ~rentes reconhecem, em como sempre foi, proprietaria dos proprios 
suas consider8ções escriptas, n. necessidade nacionaes. Si delles utiliz~r·se em seus 
de uma declaração por par.te do GoveJ'no da serviços jámais perderá o dominio, muito em· 
União, designando os proprios naeiunae:i de bora. ver1ba a abandonar momentaneamente 
qu •. \ não precisar para os seus serviço~. Onde esse mo. Os Estados;porém, adquirirão even· 
essa dechtraçào 1 · tualmente o domínio daqúelJes proprios de 

E si o Governo declaras~e ou declarar que que a União abr·ir mão, depois de estabele· 
de tooos precisa 1 , cida.s as condições, mediante as quaes a União 

A nenhum de!les terão direito os Estados . perderá o dito dominío. 
Deduz-se do ex{Josto que a Constituição ex- Do exposto se deve inferir que coNTI· 

pressou a reg{'a fundamental, generica, de NUANDO no dominio da União os proprios na,· 
uma espectativa de direitos em tiwor dos cionaes que ATlb AGORA não foram pas~ados, 
Estados; d<\ndo implícita 0 logicamente aos legü.l e expressamente, para o dos Estados, 
cougres~os ordinários a faculdade de estabe- póde a União oxel'cer· sobt·e elles todos os 
lec•jJ em o teiDJlO e as eondições praticas em uii"eitos de propr·iedC~de plena; e, consequente· 
que a União compete applicar ern seus servi- mente, póde vende l-os ou arrendai -os como 
ços o<; proprios' uacionaes, que LHE PERTtt;N· p,.opõe o art. -3° do projecto dã lei da ·Re· 
QEM1 para que na !alta dessa applicação ceita. · 
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A autorização não se refere, certamente, antigo regimen e que se pretende desba· 
aos vroprios naciona.ces que,yorventura, já es- rata r. 
tiverem formal e express!}mente transferidos, . Não está em causa o valor ma terin.l desta 
pelo põder competente, , ao domínio dosEs· reivindicação, mas é um ponto de honra na~ 

· tados. . cional .em que brilham as tradições gloriosas · 
Não ha, -portanto, ao que parece, inconsti- do civismo de nossos antepassados de 1831 e 

tucionalidade alguma na proposta; nem 1834, que fizeram .a reforma. constitucional . 
mesmo perigo de attentado aos direitos dos d'o aclo a.ddicional, chamado por '!'à vares Bas
Estados, Suppàndo, na · mais frízante : das tos a nossa bullade ouro. Por· estareforma, 
hypotheses, que o Governo tente vender, ou disse elle, as provincias brilharão no firma
chegue mesmo a realizar a. venda de algum mento do imperio, verdadeiras estrellas, com 
próprio nacional já pertencente inequivo· a ~ua luz . propria cada uma, não como pla
camente a algum Estado, este, como si à au- netas opacos, em que se reflecte a esmola de 
torização não .existisse, reivindicará, sem luz do astro oue o acaso coHocou no centro. 

· .duvhla, o seu dom.inio perante o Porler Judi- Ora, o acto â.ddicional determinou no art. 11 
ciario, em justo litigió, que terá o direito de § 4° ...,., ficar compethido ás assembléas legis
propor como qualquer cidadão que se visse Iativas provinciaes regular a administ~ação 
esbulhado de sua po~se ou ferido em sua dos bens provinciaes e que uma lei geral ha-
propriedade. · · via de marcar est~s bens. 

A autorização em si não tem, pois, incon- Assim, desde então as províncias ficaram 
veniente sensível. Diante della o Governo sendo eonsenhoras, p1·o in di!J1·so, dos referidos 
não pódorá vender ou arrendar si não aquillo bens pertencentes ao acervo nacional, atê á 
que legitimamente pertence á União. partilha que se teria de fazer entre ellas e o 

Si em virtude de máo uso dessa autorização poder geral. . 
for J>:ra ticado um acto ,inconstitucionrll, Para este fim diversas tentativas se fizeram 
prompto remedio encontrarão os o:ffendirlos que, não sortindo eifeito, continuou o estado 
nas leis civis que constituem o nosso direito de communhão. 
positivo, não innovado pela autorização. Veio a Repuhlica.. O acto addicional tinha 

Sala. das commis!!ões, 13 de setembro de sido o primeiro protl3sto nacional para a fe-
1900. _ J. J. Seabra. _Azevedo Ma1·ques, deração, e a Constituição republicana não 
re.la.tor. - Rivadavia Corrêa. _Frederico podia esfJuecer a questão do domínio dos pro
Borges. _F. 2'olentino, com restl•icções. _ prios nacionaes, em que o esfot•ço br·a.zileiro 
Alfredo Pinto, de accordo com as conclusões. não tinha conseguido . completo exito. 
- Lui:- Domingues, com ~ seguinte decla· As Jlrovincias passaram a Estado::;, regendo
ração de voto: A questão suscitada pola in- se po:r sua.s Cont>tituiç:ões e leis, decretando a. 
rlicação é a de sa.ber qual a verdadeira intel- Constituição que os mGsmos Estados haviam 
ligoucia do art. 64, da Constituição. Esse de ter todo e qualquer· podet· ou direito ainda 
artigo parecia excluir por sua clareza. toda não expres~amonte concedido por ella, e só 
interpretação ; entretanto, já sendo varias não o teriam si ella lh.'o negasse por clausula. 
as interpretações, os Estados que se julgarem expressa ou i~plicitamente contida nas su11s 
lesados pela venda terão seu direito resguar- clausulas .expr ess!l-s:,- . 
dado no recurso para o Supremo Tribunal !'e~ ' ~ respc_lto da dl vt::;ao_ ou parttl~a dos pr?· 
de!a], que é ~ interpret,~ supremo da consti_. p,r10s nact~~laes, qu,esta.o. que_ vmh~. ~alpt
turçao, e por tsso subscrevo o parecer por seu tante ~.o sew <.la t~an~:~rma2ao po~lttc,L .que 
ultimo consideranio, ubi: A autorização em si se opera. va, a Con~t,lturçao nao podta deixar 
nãotcm pois elc.-TeimeimdeSd(vencido) com de re~olver· cle_fimt1vamente, como.l'esolveu, 

' ' pelo mta.do art. 64, p!lragrapho umco. 
VOTO EM SEPARADO Reconstruido o texto constitucional por 

inversão da ordem gra.mmatical, diz elle:
Pa.ssarão ao domínio dos Estados, em cujo ter
ritorio estiverem situados, os proprios na
cionaes que não forem necessarics para ser-

A autorização que se pretende dar ao Go 
verno da União para a venda dos proprios 
nacionaes situados nos Estndos, seja-me licito 
dizer, é um escanda.lo perante a Constituiçã.o 
da. Republica. . 

A Constituição diz no art. 64, paragrapho 
unico: «Os proprios nacionaes, que não forem 
neces"arios para serviços da União, passarão 
ao domínio · dos Estados, em cujo territorio 
estiverem situados. » 

Antes detudo é preciso dizer, Beste artigo 
e paragrapho está o complemento de uma. 
reivindicação ganha p_elo povo .. brazileiro no 

viços da União. · 
A linguagem no futuro-forem ou p(f,sso.rão 

é de todaa lei, e um preceito constitucional 
não póde ser ambulatorio ou dependente de 
condição suspensiva. por . méra presumpção, é 
preciso que elle positivamente o deçJare. 

Um direito já reconhecido ás_ províncias agi- . 
tando-se para ser fixauo detioitivamente desde 
1835 (aviso de 6 de. abril) até1861 (aviso 
n. 345, de 10 de o.gosto), .comprehende-se de 



Câmara dos Deputados - Im presso em 20/05/2015 11:33 - Página 30 de 36 

438 ANNAES DA CAMARA 

simples intuição . que o legislador consti- leis sanccionadas .. pelo poder constituinte 
tuinte não o havia de deixar vacHlante em determinam as attribuições dos poderes publi-
relação aos Estados; ahi sim, é que cabe ao cos, suafórroa e rela~ões. -
interprete applicar a. presumpção natural. De modo que o Estado, estando constituído, 
- Domesmo modo para determinar o sentido póde e deve prover por seus orgãos ordinarios 
dás palavras ser,iços da União, os quaes de- tudo que entender . com as necessidades da 
viam ser os delineados pela propria Consti- - ordem ~ocial; . porém não. póde aJteràr dis
tuicãQ,que assim se exprimia, os do apparelho cricionaríamE'nte o seu _modo de existir como 
da União, do seu mecanismo go:yerna_mental: Estado, vio!àndo a lei de sua organizoÇil.o . . 

1°. por se tratar de um direito concernente Ora, não pód<~ haver nada mais ligado á 
ao organismo da federação que não podia ficar existeoncia. mais constitutivo ue um regim eu 
manco e defeituoso em uma das suas· essen- de fe•leração · que os direitos assígnados, ao 

· ciaes relações, e isso é o que não póde .admittír poder federal e aos Estados federados. 
presumpção; o erro · e o absurdo e vedado Si"estivesse -na mente da Constituição con-
attribuír ao legislador; feril' á União o dominio de todos . os proprios 

20, porque, como já prenotei, consultados os nacionaes situados nos .Estados federados, 
antecedentes historicos do povo hrazileiro, as -para tudo que ellit entendesEe de seu serviço, 
aspiracões libernes que o animaram no esforço emquanto uma lei não viesse restringil·~l1le 
para se desembaraçar da acção entor.pecedora esse domínio, ou o preceito constitucional se 
de um poder absorven~e no centro deste tornaria illusorio cu a. Ouião não podia. ex
vastissimo paiz, deixando, na pbrase de Toe- ercer precipuamente actos de domínio ainda 
queville, a circumferencia em paralysia, im- não adquirido a-respeito desses bens, nem de 
portaria em uma traição .á Republica. o insi- exclusiva poEse, porque a posse entre con· 
nu ar que, na questão do dominio dos proprios senhores é commum. 
nacionaes, ella, deixou os Estados em peior Entretanto, não sei que mais admire: si as 
condição do que as províncias estavam no razões de hermeüeutica constitucional do H
antigo regimen; lustre relator d11 receita, em .justificação do 

3°, porque admittido que a Constituição não alludido domínio absoluto da União, ou a 
se referisse aos serviços que ella designava adaptação da. idéa de ser1>iços da Unicío a ... 
para a União, da ordem politica, mas sim a fazendas de gado; isto e que d curioso! 
todos quantos fossem acontecendo pelo des- As razões são estas: «que a Constituição 
envolvimento das necessidades do Governo não podh\ ter querido despojal' a. União om 
Federal, sob esse ponto de vista todo o acto benelicio dos Estndos,,ia llles havendo _lindo as 
legislativo posterior, que tivesse por escopo terras devolutas. e, no e11 tanto, nau lbt!S 
assentar um marco na successão de taes ser- confiando a tlet'esn. do torritorio-quo entl'o os 
viços, seria um verdadeiro contra senso. serviços a cargo da União fiptra o rl1~ divida-

Por outro lado. poderia ser acoimado de que seria ctwio,,·o que ella entregnsse os PL'O· 
inconstitucional - t.L) por di:;tinguir materin prios nacionaes aos Estados, o (lepois. con· 
que a Constituição não havia distinguido ;-b) struisse ou arrendasse os do que prec1sasse 
por falta de attribuição escripta do Congre~so para nlfandegas, quo.rteís, etc •.• » 
Nacional para legislar sobre o assum:pto. Parn. que, porém, a Camarn. aprecie esta 

Mas apezar de ta.ntas e tão absurdas conse· exGge~e do nosso direito constitucional, em 
quencias, como a~sim me parecem, dalct 'lle- virtude da qual as fazendas de gado de Ma· 
nia, espiritos aliás doutos, de illnstra.<;ão rajó, no Pará, do Arh•ó, no Rio ele Jan~iro, do 
provada, cujn, autoridade não sei como possa Piauby, assim como outros bens existentes 
arrostar na deducção destes argumentos, nos Estados e no Districto Federal, consi
pensam que a Constituição não resolveu defi- cleram-se na forma da Constituição necessarios 

. nítivamente a questão dos proprios nacionaes, pnra serviços da União, recorra ao anl?-exo 
·em Telação ao domínio dos Estados, e de.ixou do Relatorio da Fazenda de 1896, e ahr en
isso á conta de uma lei ordina,ria, entendendo contrará as mais edificantes informações sobre 
o caso dependente da. competencia do Con- as condições em que n, União os tem adquirido 
gresso em decretar as leis organicas para a (para seus serviços), como são administrados, 
execüção completa. da Constituição. a rencla que prod~zem e o destino que s~ lh~s 

Já disse qrie tal cousa não se pótle presu- tem dado prinCipalmente com :relaçao as 
mir, que si a Constituição assim houvesse cas~s da Quinta da Boa Vista. 
querido teria dito expressamente. · Depois, a 

. justa e precisa noção das leis organicas, que Di rneliora · • • 
são as decretadas pelo Poder Legislativo Ol'· Tenho assim justificado o meu voto contra 
dinario, em regra se determina pela funcção a. autorização, peço licença á Commissão para 
de regular as condições obrigatorias das rela- assim mo exprimir, como escandalosamente 
ções jurídicas da ord~m social, emquanto ·as inconstitucional. 
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INDICAÇÃO A QUE SE· REFERE O PARECER 125 de março era O_ t~ bernaculo sagrado ; . to• 
SUPRA car-lhe ninguem ousava, sinão na conformi· 

. _ . . dade dos ritos de preceito e feitas as ablaçõeS 
~~quereD?OS _ gue a Co_mm1~sao de Cou~tl· de estylo; noli me tan,qere, entendiam di vi

tmçao, Leg1slaça!J e ~ust19a de. parecer, ~ul· sar alguns no portico do magestoso edificio, e 
g3ndo da. constituciOnalidade da a:ntoriZt<- reputavam profanar sua . architectura com o 
ça.o concedJ_da ao governo, no proJecto . Q8 minirno retoque. Pata aquella · O'ente ve- ~ 
!e1 da receita ~este ~nno, para. vender ou neranrla, de fé viva e ardente, fôr~ o maior 
arre~dar propri?S ,nacwnaes. . dos· crimes, o minimo desrespeito ao docal'ogo 

SeJa-nos _perr.lllttido o~e!'ecer aqm algumas fundamental. _ . 
consideraçoes a Comm1ssao, para melhor e .· - . . . . . 
mais prudente juizo da questão. A geraçao de h~J~ considera ISto um pu_ro 

A Carta Constitucional adaptada pelo Go· acer~o de ~uper?tiçoes obsoletas, anac~roms
verno Provisorio e sujeita; ao referendum mos lnacceltaveJs neste seculo doO?-olldor, e 
do Congresso Constituinte, estatuia, a 1·tigo entende _na . . sm~ orgulhosa sabeclor1a que as 
63: «Uma lei do congresso Nacional dis· taboas d~'· lei podem ser emend?.das por qual
tribuirá. aos Estados certa extensão de _quer scrtba: a obra tlos. Moyses remodelada 
terras devolutas, demarca.das á custa por umhebreu v.u~gar! <:U por ~ac~~rdotes de 
delles; aqu@m da zona · da fronteira. · da zelo acco:nmo~~tlCIO, sma.o ph~l't.s~ICo. 
Republica, sob a clausula de as povoarem . T~es.d_!sposJço~s moraes no mww de un~a 
e colonizarem dentro em determinado prazo, wstttmçao, · mmto a compromettem, e nao 
devo! vendo-se quando essa resal v a se não tendo ~ontrabalanço ~m . outras, de ig-ual e 
cumprir, á União a propriedade coclirla.» cootrar.ta força, que mclme!fl a. manter-se 

A doutrina do texto esposava a idóa. de com pr1mor e desvello a lei supro1na, fic:te 
manter o domínio superiot· do Governo cen· certos, senh~res ropro~e~l~o.nt.el-3, quo a h_ora 
trai nas terras publicas. A assembléa maior presente ass1gnr1la . o I11lr: Lo de sel!- prox.tmo 
rlo novo regimen ~·epelliu, porém, u:::sa ten· derrocamento. ~ note-se 1!ue . d1.z~rno::; de 
iativa rett•ogra.tla, sustentando o principio seu clesabat• e nao ~c sua ~n.bs~ttmçao, pOl:
federalista, til·mado com toda a pm eza pelo que, na verdade, pa.1z onde VlCeJam os. sent!
decreto n~ I, de 15 de novembro de 1889, mentos .que verberamos, é terreno mfertll 
base.fundamental do nos::;o direito publico e para que floresça uma lei qualquer. _ 
das vigentes instituições livres : decla.rou O Governo do Imperio encetou um dia cer
perteocerem aos Estarlos (art. 64 da Consti- tas obras não autorizadas: a construcção dos 
tuição) as minas e tert•a.s devolutas situa· paços do monarcha. Impetrou depois ao Par
das nos tet•ritorios respectivos. E este prin· lamento que sanccionasse o feito, votando 
cipio acceitou-o ella com um tal rigo1• que a verba para o pagamento dos gastos illegal
«Commiss~o rios vinte e ·- um» lhe propondo mente realizados. Nossos milagrosos inter
uma re::;tl'lcção, isto é, de que coubessem il pretes actua.es lo~~rariam descoiJrir em sabias 
União ns terras« que cxi.:stellt nas f'rontei'ras exegeses o meio do justificar o abuso e·san
nacionaes, comprebent1idas dentro do urna titicttl·o ate. Nttquelle tempo vil'il, não; ao 
zona de cinc) leguM e as quo fossem neces· menos o attentado não pass<tva sem vivido 
sarias para a- · construcção de estradas de protesto. 
!'erro nacionaes», .a Constituição recuson pe- Leva.::tou-se Berdardo Pereira de Vascon
remptoriamonte a largueza, deixando ape · cel!os e a brados disse quo se « devia rejeita.r 
nas á Federnção a pa1'LO do tcrritorio n:wio· a proposta»,accrescentando: (<pa.r;t quo o Go
nal iudispensavel « par<.~ a defesa das ti•on· verno se não habit.uo a razer-nos destas.>> 
teira~. fortificações e construcçõe~ militares, Nem a pr•oduzida u.llegaçã.o ele que se ia as
e estJ•a.das de ferro federaos (Constituição, sim perder a obra, rlemoveu o rígido pa-
art. 64).» triota.: antes de tudo, cumpria que se não -

Não ficou ahi o legislador ; seu pc·sitivo p:rdesse .a Constituição, de muito mais pre-
desig-nio rie restringir o domínio ·rederal foi cwso valor, certamente! _ 
mnis iong,:: no paragra.pho unico do citado Não é de homens vasados neste austero 
at•tigo prescreveu que, além das terras devo- molde;· ao . que parece, · a sociedade a quem 
lutas, passassem pat·a o cabedal dos Estados cabe veli1r pela Constituição de 24 de feve
os proprio::> nucionaes que, em virtude das reiro. E:ste soberbo quadro de 'nossas liberda· 
novas condições politicas do paiz, o Governo des, vão-no seus guardas uffeiçoando ás von
federal viesse a dispensar. O artigo respe- tades e caprichos dominantes no seio da na
cti-vo é terminante-, mas desde logo o so· cionalidade, de fórma qu~ . bl'e-ve ficará elle 
phisma interesseiro se apparelhou para in- uma pura semelhança desse falado e formoso 
verter seus termos clat•os e precisos. painel sujeito um dia. á correcção do profano 

Observa-se em nossa histciria que, para a vulgo : nada mais, nada menos, que uma 
geração contemporanea, a Constitui<;>.ão de horrenda monstruosidade. 
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Mas, . deixemos ao chronista de amanhã o 
desenho desta leviana inclinaçP:.0 dos contem-

-poraneos; nosso dever e oppor decidida bar
reira aos estragos que vae fazendo. Não nos 
move outro proposito, no intento, que impe
dir se sopbisme um dos mais christalinos 
dictames da lei mag-na, qual o -que entende 
com a ma teria. referente · aos proprios nacio
naes. 
. Apezar dos termos sevHos do texto legal, 

interpretaçã.ó muito 1orçada tenta desf:igarar 
a.. doutrina que assentou, insinuando que na 
pàlavra «serviço&» está incluído o serviço da. 
divida e que; portanto, precisando o Governo 
federal dos ditos proprios para a amortização 
desta., licito lhe é negai-os aos Estados e dar-
lhes o indicado emprego. . . 

A brilhante intelligencia. que concebeu esta 
original idéa. funõou seus raciocínios em 
pouco segu!'as e insolirias bases. Infelizmente 
para os que fazem tabula rasa de expressas 
manifestações da vontade. do legislador con
stituinte, a interpretação .obedece a regras 
que não nos é permittido violar ou es-
quecer. · 

E' assim que o abalizado relator do pro· 
jecto de lei da J ecei ta, cuja. fecunda acti vi
dade somos os primeiros a adimirar, apre
senta ao julgamento da Casa uma hermeneu
tica singularíssima, em que o enunciado con
stitucional figura, não conformo a. doutrina. 
victoriosa nos debat~s legislativos, mas sim 
de accordo com a conveniencia governativa 
do momento, ou o modo de ver particular do 
autor desta heterodoxa tbeoria. Curioso é 
que o infatigavel representante se não de
morou em dizer-nos, no m.enos, si a ambi
ciosa P.ropnsição está de harmonia com a his
teria. da lei, o que é essencial no assumpto, 
limitando-se a. formulai-a com o laconismo 
de um axioma indemonstravel. 

Sujeitemos o dogma do illustre Deputado, 
m•namento desta Casa. e de sua. geração, a 
uma infallivel pedra de toque : o perscruta
manto do real modo de pensar dos autores do 
artigo, quanto ao ponto controvertido. Inda
guemos o que mirou estabelecer quem pro
moveu a adopção da materia que consagra, 
no seu todo. · 

Como diz o tlouto Paula Baptista«a historia 
da lei de muito vale. Por meio della o. inter
prete conhece dos successos que contribuíram 
para a lei, as circumstancias especificas em 
que o legislador a. concebera, a razão e fim 
que o determinaram a. fa.zel-a, etc». 

Estão ahi os Annaes de nossa primeira 
assembléa republicana a facilitar-nos a obra; 
com elles pouco trabalho teremos ao recon
struir o pensamento matriz da infielmente de
batida disposiÇão constitucional; pouco, es
tamos certos, custará apanhar a.s causas que 

contribuiram para·a. sua genesis, no- quadro 
de nos~as instituições regulares. . 

Foram os Srs. Nina Ribeiro, Lauro Sodré, 
IndiÕ do Brazil, Cantão e Paes de Carvalho· 
que apresentaram ao Congresso o additivo 
convertido derois em · paragra.pbo unico do 
art. 64. 

Na sessão de 9 de ja.n·eiro de 1891, o pri· 
meiro dos signa.tarios do projecto, <O:em nome 
da representação para~nse», justificou-o em 
dtscurso que nos fornece os motivos e causas 
originarias do texto contemplado sob o ci
tado numero da lei organica. do paiz. ~Possue 
a União, disse o Dr. Nina Ribeiro, em todos 
os Estados, bens que eram destinados ao ser
viço do seu governo centralizado. Esses ser
viços cessaram para a União e passaram para 
os Estados.,E' justo que os acompnnhetn os 
bens a elles destinados. Os palacios dos presi
dentes, as casas dos tribunaes, residencia dos 
chefes de policia, as terras e fazendas, que 
constituíam ben.~ nacionaes passam a per
tencer, pelo additivo que apresentamos, ao 
dominio dos. Estados. Diz o additivo: c:Os pro
prios nacionaes, que não forem neceisarios 
para serviços da União, passarão ao dominio 
dos Estados, em cujo territorio estiverem si
tuados.» Narla mais justo e mais consen
taneo com o regimen federalista, proclamado 
pela revolução e consagrado no pacto consti
tucional que elaboramos». 

As palavras por nós grypha.das deixam bem 
patente qual a classe de proprios qne a 
assembléa ia transferir aos Estados e que 
transferiu, e a que « serviços ~ se refere o 
art. 64, pal'a~rapho unico, que ora se quer 
sopbismar. Si aquella enumeração pud.esse 
ainda admittir duvida.s, ahi está. outra. pàrte 
do discurso do repr·esentante paraense em 
que completa as considerações citadas, a 
qual menciona a unica errcepç(io que os auto· 
res do projecto acceitavam. 

« Não cogita o a.dditi vo dos bens que por 
sua natureza estavam ao serviço dtt igreja, 
porque me parece f6ra de qualquer contes· 
tação que, com a separação da igreja doEs
tado, esses bens acompanham a igreja a cujo 
serviço Ee destinaram.:~> De facto, ha.via já 
disposto sobre taes o grande decreto de 7 de 
janeiro de ISQO, o maior padl'ão de glorias 
do Governo Provisorio (art . 5°, in-fine). Os 
unicos reservad(1s á União-unicos !- são os 
indispensaveis ao funccionamento dos varies 
serviços federaes; todos mais pertencem aos 
Estados e si alguem os pretenda deter, cabe
lhes acção judicia.ria para os rel1a.ver em 
qualquer tempo. Note o · Congresso a porta 
que se pretende deixar aberta a. um grande 
confiicto futuro, de funestas consequencias. 

Desta singela exposição resalta que só 
por escandalosa violencia aos factos se poderá 
sustentar que o pensamento do legislador é 
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esse que, com mais astucia do que ingenui
dade, se apresenta ne!!ta · c·asa·, sob a fórma 
de autorização para dispor . o Governo Fe
der;tl dos proprios nacionaes ; quando, pelo 
contrario, o deturpa completamente. Afilr
mar que entre os «serviços:. de que falla o 
art. 64, paragrapho \mico, compr~hende-se 
o «serviço da divida publica~, é uma ousada 
proposição injustificavei. Si a Constituinte 
houvesse tido em mente consentir no em
prego das antigas pro.priedades immoveis da 
nação ao pagamento dos compromissos fe
derHes, não houvera. disposto que revertes
sem· aos Estados em caso algum, pois que a 
situação financeira era .i á temerosa, mais até 
do que actualmente, eeguncio ~s inform~ções 
officiues·: -o Ministro da. Fazenda em 1890 
dizia-a ·verdadeiramente assustadora ; o de 
hoje. que é lisonjeira: aos 40.000 contos de 
deficit, ·com que se nos aterrava naquelle 
anno, com ·o fito de matar o federalismo; a 
pertinaz administração actual contrapõe um 
animador superavit,- prova cabalissima de 
que não o regimen político e sim a prodiga
lidade e o esperdicio compromettiam a vida a 
credito de nossa Patria! , 

Um espírito da ordem do illustre relator 
do projecto de lei da Receita não claudica 
inconscientt~mente, da fórma por que o dei
xamos exposto, sabemos:- na boa vonta.cie 

· de seu conhecido civismo, quiz servir a altos 
interesses do,paiz, á consolidação do credito 
nacional, e foi mais longe do que lhe per
mitte a Carta de 24 de fevereiro ... Não jul
t:rarnos, purém, que o meio seja adequado.
E' cooperar tambem para que se levante o 
credito o proceder de modo que se firme 
perfeitamente, inabalavelmente, a ordem pu
blica, e para isso é ;ndispensa.vel, antes de 
tut.lo, o respeito á lei, e, sobretudo, á lei 
das leis. 

Não contribuir po.ra que se desenvolva 
ainda mais em nossos desregrados costumes 
políticos a desobediencia a tão sagrados di
ctames, 1Jej1 para o mal, seja até mesmo para 
o benn!. .• . 

O exemplo, partindo de nós então, seria fa-
talissimo... . 

Legdrn. habemus. E mostrai-o a espíritos 
sinceros é pôr um decisivo remate á contro
ver'Sia: isto ousamos fazet• com a maior leal
dade, e sem desejo algum de contrariar pla
nos, que, seja dito de passagem, reputamos 
louvaveis. 

Si o projecto que combatemos collide-se 
com a Constituição no ponto debatido, o erro 
encontrava desculpa em supposta interpreta
ção. No que resa sobre os terrenos da mari· 
nha, tleseobre o proposito de usurpar. 

A ordem regia de 1 de outubro de 1726 
firmou a doutrina ·de que entravam no domi

. nio .da nação, probibindo que continuasse a 
Camara V. V 

aforai-os o Senado e a Camara. do Rio de Ja.· 
neiro. 
· A lei do orçamento para o anno de_l834 
abriu mão, quanto aoA da Côrte, do direito 
real crearlo por aquella ordem em favor d'o 
Estado, cerlenclo á Camara do Município a 
faculdade de aforar os terrenos de marinhas e 
Tevertendo a renda proveniente em beneficio 
da mesm'a Camara, dadiva e::;ta em 1887 au
gmentada com a all:torização de aforar os ao
crescidos. 

A lei que isto estabelece, a de n. 3.348, de 
20 de outubro de 1881S, astmdeu a legislação 
relativa á Côrte a tonas as províncias, as 
quaes, dessa data em deante, ficaram senho· 
ras e possuidoras legitimas dos terrenos de 
marinhas e accrescidos, conforme indicara o 
eminente jurisconsulto Lafa.yette ROdrigues 
Pet•eira, em relatorlo ministerial de 1884. 

Esta a situação legal d0s ·terrenos de ma· 
rinhas nte o advento da Republica. 

O Gove1•no Provisorio nada innovou, a nova 
Constituição nenhumarererencia fez a este 
assumpto. . 

Sabemos, porém, que «em geral todo e qual- · 
quer poder, ou direito, que lhes não for ne
gado por clausula expresBa. ou implícita- . 
mente contida nas clausulas expressas da 
Constituição:~>, foi por este instituto declarado 
pertencer á et:tphera potencial dos Estados, 
segundo se vê do art. 65, n. 2. 

Foi-lhes negado o dominio sobre os terrenos 
de marinhas e a.ccrescidos por clausula ex
pressa ou implicitamenie contida em clausula 
expressa da citada lei organica~ Não. E. este 
julg-amento ainda e confirmado pela lettra do 
artigo 64: « ••. cabendo á União sómente a 
porção de territorio q\le fôr indispensavel 
para a defesa das fronteiras, fortificações, 
construcções militares e estradas de ferro fe
deraes)). 

A despeito, todavia, da,s terminantes dispo· 
siç!'les da lei fundamental, o Governo da 
União pareceu logo disposto a demasiar-se, 
não só quanto <lOS proprios nacionaes, como 
quanto aos terrenos de marinhas. Sobre 
aquelles fez baixar una acto referendado pelo 
Ministro Alencar Araripe, passando para os 
Estados apenas os palacios outr'ora occupa
rlos pelos presidentes de província. 

Em nnensagem ao Congresso Legislativo 
de Pernambuco, no anno de 1895, o respe
ctivo governador clamou contra a. extorsão, 
convidan~o esse ramo do poder local a «in
tervir junto aos altos poderes publicos no 
sentido de sel'em entregues ao Estado os 
chamados terrenos de marinhas e accres
cidos». 

Desouvida. até agora a justa reclamação, 
resurge no projecto de lei da Receita o velho 
intento de galardoar a União com o que lhe 
não pertence. 

56 
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:Pre. cisa ella desses an.tigos bens nac.ionaes~ I aos empregado~ m'vis .d. os _Ministerios ~a 
Appelle para a generosidade dos legítimos Guerra e da.Marmha, umform1za;ndo-as desde 
donos, que nada lhe regatearão no sentido que. se trate de empregados de 1guaes cate-
de auxiltar-se, quanto em todos cQuber, _o gor:as : ·· 
patriotico terrtamen do Govern?,Ferlera_l, IDl· O C ngresso Nacional decreta.: 
rando o restaurarnento do abatido cred1to da 0 . · • . , . 

Nação Brazileira. . Art. J.o Aos empregados. mv1s ~dos Ml-
Longe estaria o· poder central de andar nisterios da Guerra e da Marmha sao conce

·sujeito ao vexame que ora profl;gamos, fâ· didas honras militares, de accordo com a se-
zendo dinheiro por todos os meio.s que se lhe guínte classificação : . 
antolham licitos, si J:?ais b~m avisados os re· De capitão de mar e guerra ou coronel-'-
presentantes. do p::uz houvessem adopt~~:do Aos directores geraes ou contadores. 
o plano discr~minador das r·eudas, sugger1do De capitão de fragata. ou tenente-coronel-
pela ~ancada I,'iogra~dense-:- e~ caso tl.e Aos directores e chefes de se~ção. . . 
calamidade pubhca ?u ms~tnc~nclt\ de ~e~e1- De capitão-tenente ou mtqor-A?S pnmel· 
ta para attender as obr1gaçoes da d1v1da. ros officiaes, primeiros escripturarws das se· 
nacional, .a União dispunlia semvre .do re: cretarias, almoxa.l'ifes e pagadores. · 
curso de cobrar uma quota proporcwnal a De 1 o tenente ou capitão-Aos segundos 
renda dos Estatl?s, e com isto nunc~ lhe_ fal- officiaes e segundos escripLUrarios das se~r,e· 
taria o necessar10 .Para ampla sat1sfaçao de tarias, contadorias, al'senaes e alrnoxaritu.-
todos os compromissos. dos e dezenhistas de la classe. 

Não o quiz admittir a cegueira dos homens; De segundos tenentes ou tenente- Aos 
o resultado ahi tivemos patente na dolorosit amanuenses, ter·ceiros otficiaes. terceiros es
moratoria de 1898. . cripturarios, apontadores, agentes, compra

A dem.o~stração. a que aca~amos d<~ pro· dores, fieis dos pagadores, e dezenhistas de 
ceder legitima, pois, as segumtes conclu- 2" classe. · 
sões: . . . De guarda-marinha ou alf~res- Ao~ escre-

J.a A permanenCia dos propr10s namona_:-s ventes praticantes, fieis dos almoxartfa.dose 
sob autoridade~:~ posse do Governo d3: Uniao trem bellico. 
só se justifica, tend'? os mesmos proprws em- De sarganto-ajudante ou brigada-Aos por-
prego certo em serVIços fe~era~s. . teiros. 

2.~ Não te_ndo essa appllcaçao, ~s propr10s De pr.imeiros sargentos- Aos ajudantes de 
nacionaes EO poclem passar da mao do Go- porteiros. 
verno central p!\ra o pode1• dos Estados. oe seo-undos sargentos-Aos primeiros con-

3.a Cabe a estes aplena propriedade.~ctual tinuos. 0 

delles, sal"yo os que o Governo d.a Umao de- De Furrieis-Aos segundos continuas. 
clare premsar,, para .terem destmo perma.- Art. 2 .o os empregados civis dos mi· 
nent~ e!R ser~Iço~ nam?11:aes. ~ . . .• nistcrios militares, no~ Est.ados,. te1·ão as 

~· So os propr10s .naCionae::~ Sltos no D1s. honras immettiatamonte mfer10ros as do que 
trJ?~o Fedet•al coptmuam n. pe~tcncer _a gozarem os de i()'uu.L categoria nu. Capital 
Uma:o, sem excep_çao_alguma, e as Ilh:1s nao Federal. 0 · 

cont~guas a t_err1torw de n~nhu~ Estado. Art. 3 ... As honras militares concedidas 
5.a. As .IEarmhas e ac~resctdos nao perten- por esta lei só poderão ser contlrmadas pot• 

.cem a Umao .•. salvo das 1lhas que ~eza. o nu;- carta-patente aos empregados que tenham 
m~r~ anter10r. Nos Estados CUJél;S Cons~l- 10 annos di} serviço eft"ectivo nos respectivos 
tmçoes lhes houverem d~d? dest:no, terao ministerios. · 
natural.men~e o q~e ellas .marguem, no ca.so Art. 4 . o 05 empregados não cornprehen
contrarlo, VI~or~r~ a legislaçao. antes ex1s- di dos na classificação do art. 1 o te1•ão honras 
tente (Constitmç~o da Republ!ca, art: ?3), iguaes ás de que gozarem os de igual 
que endtregou c:s. d1

1
t.ods dterrenos a~ dmmmo e categoria. 

posse as mummpa l a es. Art. 5." Ficam revoo-adas todas as dispo-
Sala das sessões, 24 de agosto de 1900.- zições relativas a hon~as militares a em-

Alfredo Varela.-Barbosa Lima. • pregados civis, cont~d~s nos diyersos .regu-
Vae a imprimir o seguinte lamentos das rep_artiçoes dos Mmtster10s da. 

· Guerra e da Marmha. PROJECTO 
N. 152 _ 1900 Sala das sessões, 15 de setembro de HIOO.-

Augusto Severo. Concede ltorwas militares aos empregados ci,is 
dos llfinistdrios tl•t Marinha e da Guerra 
Consirletaudo que ê da toda convenieuci& 

regularizar a concessão de honras militares 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nada mais a tratar, designo·para. amanhã a 
seguinte ordem do di~: 
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Ia parte até 2 l/2 horas ou antes: infantaria, com quatro companhias, na Bri-
Votação do projecto n. 149 A. del90Q, àu- gada Policir~l da Capital Federal ; 

torizando o Poder Executivo a despende-r até · 3a discus::ão do prnjecto n. 99 B, de 1900, -
10.000:000$ para soccorrer ás populações do redacção pnra 3a. discussão do projecto n. 99, 
norte, flagelladas . peht secca, e dá outras pro- rl~sto anno. que reorganiza a, Justiça do 
videnci.as (2·1 discussão); · Dist.ricto Federal ; - - · 

Continuação da 3" discussão do projecto · . 2" discussão do projecto n. 129, de 1900, 
n. 70 B, de J 900, com parecer sobre eroPildas !1Ut·~rizando o Poder Executivo a_ abrir ao 
apresentadns pà1•a 3a discussão -do p 1~oj.::•ct.o M!nisterio da Guerra. o credito de 1:400$ para 
n. 70,.r'este anuo, que orça a Receita Geral occorrer ao pagamentodo bacharel Maximino 
daRepnblica !•ara: o exercício dG 1~-JO.l ; de . Araujo Maciel; professor em disponibili-

Continuação da 2"' discussão do projecto dade do Collegio Milita-r ; 
n. 87, de 1900, mandando observar varias 2a. discussão rlo projecto n. 119, de 1900, 
disposições para fiel execução da lei do casa· autorizando .o Poder· Executi-vo a abrir ao Mi
mento civil; . nisterio da, Fazenria· o .credito especial .de 

Continuação da 2a discussão do projccto 4:978$064, para pagamento da gratificação 
n. 85, 9,e 1900, regulando o sorteio mílitar; ~o encarregado dn .guarda e conser:vação da 

Continuação da 2" disc!lssão do projecto fazenda dos_ pous R10s, Jo~é Joaqmm Ray
n. 178, de 1998, do Senado. com o parecer mu~d<? Sobr_mho; . 
n. 204 de 1899 reaulando o estado de 2 chscussao do p!'OJecton.104, de 1900, au-
sitio. ' ' 1::> torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi-

, 
9 

<> . I nisterio da Guerra o · credito extraordinario 
Segunda parte as,., 1/:.. horas, ou antes : de 5:419$720, para pagar ao }o tenente çla. 
2a discus~ão do projecto n. 107 A, de 1900,1 armada Nelson rl,e Vasconcellos e Almeida, 

com pal'ecer sobre emendas apresentadas os vencimentos que lhe competem como pro
para 2a discussão do peojecto n. 107, deste fe.<sor do Collegio Militu.r ; 
anno, que fixa a despeza do Minbterio da 3a discussão do projeclo n. 97, de HJOO, 
Guerra para. o exercício de 1901 ; autor·izando o Poder Executivo a abrir ao 

2" discussão do projecto n · 77 A, de !900, Ministet·io da Fazenda o credito especial de 
declarando a.bolirlas ns tt•ansferencias pa.ra o 7i:247$080, para occor1·er ao pagamento das 
Estado Maior do 'Exercito dos tenentes c contas do material fornecido á Ca!:la. da Moeda, 
Jus tenentes das tres armas combatentes, com em janeiro de 1898, pela The Bl'asiUan Con· 
~ubstituti v o da Commissão de Ma,rinha e t1·acts Corporation ; 
u uerra ; 3" db:cussão do J>rojecto n. 105, de 1000 

I" discussão do projecto u. 171 A, de 1896, autorizanJo o Poder Executivo a abrir ao 
autorizando o Poder Executivo a pagar a Es· Ministerio ela Justiça t' Negocios Intet•ior·es o 
tevão Cunha a importancia das terras de sun. credito especial de 825$676, 11ara pagamento 
propriedade, t!ID que for.-lhl localizados ua dos vencimentos c1ue cou1petem ao escrevente 
(~x-colonia Brusque, por ordem do Governo juramentado do Juizo Federal Antonio Ro
do Jmperio,díversos immigrantes, de acccl!'llo ddguesGonc;o<t1ves de Macedo; 
com o arbitramento feito pela Secr,~taria: 3•• di~cussü.o do projeclo n. 54 B, de 1900 
da lndustl'ia e Viação e constautet; 1lo::~ que autoriza o Poder Executivo a abril• ao 
ilocnrnentos ai li existentes. Ministerio da Industrin., Viação e Obras Pu-

3" tliscussfio d·> projecto n. i4, de 1900, blic:•s o credito supplemento:r de 2.912:675$525 
appt•ovnndo o regulamento para a Direcção a verba 17a, do art 21, ela. lei n. 652, de 23 
Geral de Contabilidade da Guerra, com. as de novembro de 1899, parn, occorrer ao paga
moclitlcações rei tas pelo Thesouro Federal mento d<1S taxas de esgoto da Capital Fe-iera.l 
confeccionado pelo Mioisterio da Guel'ra, em no çorrente exercício; 
virtude do art. 20, lettra E, dn. lei n. 560, de I Discussão unica do projecto n. 37 E, de 
31 de dezembro de 1898, e enviado com a 1900, redacção do additivo destacado na 3a. 
mensagem <1e 2 de setembro de 1899; . discussão do pr·ojecto n. 37 A, de HlOO (n. 184, 

Discussão uuica. da indicação n. 30 A, de de 1898, do Senado), reorganizando o quadro 
1900, estabelecendo as regras a seguir-se no do corpo de saude da a,rmada; · 
exame, discussão e votação do projecto de Discussão unica do projecto n. 37 F, de 
Codigo Civil, organizado pelo DI'. Clovis Be-11900, redaeção do additivo destacado na 311. 
vilaqua., a convite do Governo, com os pare-~ discussão elo proJ_·ecto n. 37 A, de-.1900, (n.IR. 4, 
ceres da Commis~:;ão de Constituição Legis- de 1898, do Senado}, reorganizando o quadro 
lação e Justiça e emenda da Commissão de dos machinistas nn.vaes; 
Policb ; 3" discussão do projecto n. 49, de 1900 
· 3" discussão do projecto n. 63 B, de 1900, (n. 183 A, de 1899), mandando conferir aos 
redac~ão para 3a diwussão elo projecto n. 63, officiaes alumnos da Escola Militar do Brazil, 
deste anno, que crea mais um batalhão de que concluíram o curso de engenharia. pelo: 
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actual regulamento, os mesmos títulos scien- de Instrucção e de Saude Publica, de 1898, e 
tificos passados aos que o fizeram pelo re- ' de- Orçamento, deste anuo ; 
gulamento de 1874, com parecer da.s Com- 2a discussão do projecto n. 49, de 1899, 
missões ne Marinha e Guerra, de f899, e de estabelecendo regras para. a inscripção de 
lustrncção e Sande Publica, deste anuo ; todos os br;,,zileit·os q ne exercerem a profissão 

Discussão ugícrt do projecto n. 1'2i, de marítima, e organiza o sorteio do pessoal 
1900, emenda do Senado ao projecto n. 27 .F, destinado ao serv\<}o da. a.rma1ia (com o sub
de 1899, que autorjza o Governo a reintegl'ar stítutivo da Commiss_ão de Marinha e Guerra, 
no serviço activo .da armada, com a patente sob n. 8, de 1900, instituindo a inscripção 
de vice-almjrante, sem prejuízo do respectivo marítima obl'igatoria par'\ todos os brazi. 
quadro, o vice-almirante reformado Arthur leiros natos ou naturalizados ) ; 

· Jac~guay _!; • • . · 2" discussão do projecto n. 108, de 1900, 
D1scussao um~a tio proJecto. n. ll A, de ma.ndan(lo computar, paN a refo~ma dos 

1900, emenda d? Mnado no prOJe~to ll, deste ofilciaes do exercito, o tempo que houverem 
anno (~30, de · 1.899), q?-~ a.u~om.a o Poder passado no extincto Deposito de Aprendizes 

. Exe~ut1vo a abr}r a9 M1mster10 da Guerra_o Artilheil'os, uma vez que tenham sjdotransfe
credrto extraordma:r:1~ da somma necessarm ridos daquelle estabelecimento para a Escola. • 

._ para pagar a_o cap1tao de fragata Alíred_o Militar, como pt•emio pelo aproveitamento 
August~ deLtma Barros . e outros ·os venc1~ obtido no . respecti 'lO curso ; · ·. 
m~ntos. mtegraes que ~euaram de receber 2a. discussão do projecto n. 109, de 1900, 
no perwd_o ~omprehend1do en~re a da_!;a de disponrlo que o cargo ele director do Pombal 
s~as dem1ssoes . ~ a. de suas remtegra\·oes, e Militar seja. provido por official subalterno 
da ~utr;'_s_provu~enClas; . . ou capitão effectivo de qualquer corpo ou 

D~scg.ssa~ umca do JH'OJecto n. 145, _de arma elo exercito, com parecer da Commissão 
I90u, autorizando o Presidente da Repubhca de Marinha e Guerra deste a.nno · 
a conceder ao Dr. Rodrigo h retas de An- .,. . . ~- ' . ' 
drade, procurador seccional da RepubEca no 2 d1scus::;ao do prOJect? n,. 156, d~ 1~99, 
Estado de Minas Geraes, um anno de licença, con~dendo a Lourenço da_ Stlva e ~ll:re1ra, 
oom ordenado, para tratar de suasaude onde ou a Sl!lpreza que org:amzn.r, ? d1re1to de 
lhe convie.r. c?nstrmr, em Ut~a das 1l~a.s do ltttora.l dest-'l 

Discussão unica. do proj13cto n. 122, de 1900, c~dade, _un~ ~rapwhe. de~tln~do ~ receher •. du· 
auto1izando 0 Poder Executivo a conceder r<\.nte tr1!lt '1. <lnnos, mtla.mmavCJs, explosrvos 
ao Dr. Agostinho José ue Souza Lima., lente e cori'Oslvo:, nos termos da proposta. que 
da Faculdade de Medicina. do Rio de Janeiro, a~r~se?-tou -~ . 
um anno de licença_, com ordenauo, para 2 ~~sc~ssao do p:o.)ec.to 11: 14ô, de 1900, 
tratar de sua saude fóra do pa.iz; aut?It~an lo. o Pudet E.'i.ecutrvo a ~nand~r 

1•. discmsão do projecto n. 103 Ã, de 1900, ~ag.a.r a Ca~los Galdino L~al. e outros, ~UXl
eqUJpa.r·an1to, para 0 etreito da. percepção do h~r~s e s::I ventes, nos tr,tlJ,t\h?s de ~~·lmes 

• montepio militar, 0 pae decrepito oujuvalido, P} e~a.raton~s n.o Ex:terna.to c~o Gy~n~sto ~a.
qu~ não tiver outro amparo, á mãe, viuva ou ~1011~1, a qua.nt1a a que tiveiOm d1r~1to pe!os 
aolteir<l, de officinl f;lllecido. se~vtços pres~ados dura.nte os rnezes tle Ja.: 

3a discussão do projecto n. 46 8 de 1900 nmro, fevBreJro e marco do corrente anno. 
que exige que as sentenc,~s fin,;es da com: 1 ~ discussão do prqj~ct~ n._76 A, de 1900, 
petencia do Supremo Tribunal Federal, e decl~ra.ndo que, na l~qu1da.çao _do tempo ~e 
qwwdo este julgue collectivamente, nn. fórma ser~1ço para a conce~sao do meto·soldo, nao 
da Constituição e . rlas leis em vigor, sejam sera desc.ontado aquelle que for passado no 
proftlriJas com a presença de 1 O, pelo menos, goso d~ llce~ça para t,ra tamento de saude ; 
d?sjuizes desimpedidos daquelle tribunal, e P d1scussa:o d? 'P}'~ecto n: 42 A, de 1900, 
da outras providencias ; mante~do a mstltmçao do JUry ~om a com-

3a. discussão dn peojecto n. 37 B. de 1900, peten~1a qne ~r~ lhe. c.ao~ P.ar~ o ]nlgameot? 
redacção do additi vo destacado ern virtude dos crtmes SUJetto::; a JUrrsdiCÇlLO tederal e a 
do art. 132 do Rec.rimento Inter'no na 2a dis- ,justiça loc:.tl do Districto Federal, e moditi
cussão do projecto n. IR4 , de H~98, do Se- cando a ?omposição e o funccionamento do 
nadó, que roruaniza o quadro dos officiaes mesmo tribunal ; 
da armada; o P di~cussão do projecto n: ;,s A, de 1900, 

3a discussão do projecto n. 91 A, de 1900, deternm~aJ?rlO que o et;tmprim~uto .d?s con
(substituti vo ao pPojecto n. l, de 189-3), reco- tr~cto~ c1v1~ e co~mercl~&3S se~a extgt vel no 
nhecendo officialm~ote a actual Academia prtmeJI'O d1a utll segumte, s1 o em que se 
Brazileira de Lettras, fllndada na Capital da vencer o contracto for feriado ; 
Rep.ublica, pa.r·a a.. ctütu1·a. e desenvolvimento Discussão unica do projecto n. 129, de 1897, . 
da httel'atura nacional, e dando outras pro- autor1zando o Governo a apoaentar o machi
videncic.ls, ootn substitutivos das Comm\s:-,ões ni3ta de }a classe da Estrada de Ferro Centl'al 
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do Brazil José Rodrigues de Oliveira Braga, 
com, . voto em separado; · 

Díscussão unica do parecer n. 110, de 1900, 
indeferindo o requerimento em que o 8lferes 
do 28>)_ batalhão de infantaria João Teixeira 
Mattos da Costa pede ser promovido :por 
actos de bravura pratictLtlos na campanha de 
Canudos· ~ - • 

Discussã.o tmica do projecto n. 86, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
seis mezes . de licença, com ordenado, ao ba
charel Manoel Eugenio Pereira Maia, amo.
nuense da Bibliotbeca Nacional, para tratar 
de sua saude onde lhe convier; · 

Discussão unica do projecto n. 162, de 1899, 
concedendo á viuva do -jurisconsulto e ex· 

·Senador Joaquim Fel!cio dos Santos a pensão 
mensal .de 500$000; 

Discussão unica do projecto n. ô9 A, de 
1900, autorizando o Poder ~xecutivo a pro · 
rogar por ma:s um anno, sem vencimento 
algum, a licença concedida ao engenheiro 
civil Agliberto Xavier, preparador de chirnica 
organica da Escola Polytechnica desta Capital, 
para tratar de sua saude onde lhe convier ; 
_ Discussão unica do projecto n. 95, de 1900, 
regulanr!o a antiguidade da promoção do te
nente-coronel João Leocadio Pereira de Mello 
a esse po8to; 

Discussão unica. do projecto n. 203 E, de 
1899, a•lditi vo destacado na 3a discussão do 
pro.iecto n. 203, de 1899, (orçamento da. des
pezrL do Ministerio da. Marinha para 1900), 
fixando em 7:200$ os vencimentos do auxiliar 
do auditor, de accol'do com o art. 17 do Re
gulamento Proce~Ssual Criminal Milita. 

Levanta-se a sesst:.o ás 4 horas e 15 minutos 
da tarde. 

lll 3 SE::>SÃO EM 2 1 DE SETEMBRO DE 1900 

P1·esid~·ncia dos Srs. Vaz de Mello, (PI·esi
dente) Angelo Neto, (2° Secretario), Jose 
Boitev.x (3" Secretario), At·lgelo Neto (2° Se
cretario) e Jose Boiteux (3° Secretario.) 

Arroxellas Galvão, Raymundo de ·Miranda, 
Joviniano de Ca'!'valho, Fausto Cardoso, 
Seabra. Neiva. Milton, Manoel Caetano,Adal· 
b~rto Guih1a:rães, Augusto de Freitas, Pa
ranhos Montenegro, ,]?in beiro Junior, · José 
Monja.rdim, Her·edia de Sá, Celso dos Reis, 
Augusto de Vasconcellos, ' Nilo Pecanha, . 
Silva Castro, Pereira dos Sàntos, Aureliano 
dos Santos, · Martins Teixeira, Oliveira Fi· 
gueii'ede, Estevão Lobo, Rodolpho Abreu, 
Viriato Mascarenhas, · Esperidião, Penido 
Filho, Monteiro da Silveira,Bueno de Paiva, 
Alfr·edo ·Pinto, Carneiro de Rezende, Adal 
berto Ferraz, Necêsio'Tavares, Qlegario Ma· · 
ciel, P11dua Rezende, Gustavo Godoy, Do· 
mingues de Castro, Dino Bueno, Valois de· 
Castro, Bueno de Andrada, Elias Fausto, 
Adolpho Gordo, Cajado, Alfredo Ellis, Xavier 
de Almeida, Teixeira Brandão, Manoel Al~ 
ves, Paula Ramos, Francisco Tolentino, Mar• 
çal Escobar, Angelo Pinheiro, Germano 
Hasslocher, Aureliano Barbosa e Vespasiano 
de. Albuquerque. 

Deixam de comp:1recer com causa partici
pada. cs Srs. Julio de Mello, Carlos de Novaes, 
Agapito dos Santos, Carlos Mar·cellino, Albu
que!'que Serejo, Sá Peixoto, Augusto Monte
negr·o, Arthur . Lemos, Pedro Chermont, 
Antonio Bastos,· Indio do Brazil, Rodrigues 
Fernandes, Chl'istino Cr·uz, Guedelha Mourão, 
Thomaz Accioly, Eloy de Souza, TrinJade, 
Camillo de Hollanda, Silva Mariz, Celso de 
Souzu, Moreira Alves, Estacio Coimbra, 
Pedro Pe:·nambuco, José Dua.rte, Sylvio Ro· 
mero, Tosta, Francisco Sodré, Vergne de 
Abt•eu, Alves Barbosa, Tolentino dos Santos, 
Julio Santos, João Luiz, Monteiro de Barros, 
Ildefonso Alvim, Francisco Salles, Leonel 
Filho, Antonio Zacar·ias, Henrique Sa1les, 
Landulpho Magalhães, Matta Machado, Sil· 
veira Drummond, Arthur Torres, Manoel 
Fulgf:ncio, Lindolpho Caetano, Miranda Aze· 
vedo, Alfredo Pujol, Malta Junior, Oliveira 
Br·aga, Paulino Carlos, Hermenegildo de 
Moraes, Ovidio Abrantes, Xavier do Valle, 
João Candido, Carlos Cavalcanti, Rivadavia 
Cor·rê:t, Pinto da Rocha e Cassiano do Nasci
mento. 

E sem cama. os Srs. José Euzebio, . João 
Ao rneio·tlia proe6de·~e á chamada., á qual Vieira, Rodrigues Lima, Dionysio Cerqueira, 

respondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo Raul Barroso, Antonino -Fialho, Deocleciano 
Neto, José Eloíteux, Go.stão da Cunha, Castrô de Souza, Martinbo Campos, Alves ele Brito, 
Rebello, Gabriel Salgado, Serzedello Corrêa, Çustodio Coelho, José ~ouifacio, Lamounier 
Cunha Martins, Anisio de Abreu,João Gayoso, Godofredo, Rodolpho Paixão, Lamnrtine, Fir
Joaquim Pires, Francir:co Sá, Gonçalo Souto, mia.no Pinto, Coeta Junior, Floriano de 
Augusto Severo, Tavares de Lyra, Pereira Moraes, Edmundo da Fonseca, Cincinato 
Reis, Soat·es Neiva, Lima Filho, Ermirio Cou- Br-aga, Arthur Diederichsen, Alencar Guima· 
tinho, Teixeira de Sà, Gomes de Mattos, rães e Campos Cartier. 
Hereulano Bandeira, Bricio Filho, Pereira de Ab ~ 
Lyra, Cornelio da Fonseca, Elpidio Figuei- re-se a seseao. 
redo, Epaminonaa.s Gracindo, Araujo ~Góes, E' lida e pósta em disc~ssão a acta. 
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1 O Sr. Fausto Cardoso -Sr. 
\ 1 Presidente, no Diario do Congresso de hoje, v na parte em que se da couta da S'3ssão do 

Senado de houtern, leio o s&guinte: 
«0 81·. Gomes de Castro (·)-Sr. -Presidente, 

fui informado que um ill•JstJ·e Deputado por 
Sergipe, o Sr. Fausto Cardoso, disBe h ontem 
na Camara dos Deputadas que eu havia decla· 
rado ao Senado t;tão ter lido o projecto apre
sentado pela Cornm15são de Finanças, substi
tuindo o que vei u daq uella Oamara em re fe
rencia a auxilias ao Banco da Republica do 
Brazil. 

O Senado sabe que não fiz nem podia. fazee 
semelhante decla.mção. Respeito· me muito 
e ainda. mais a.o Senado para commetter in
conveniencia. de b:~.l ordem.» 

S. Ex.· disse fui in{o1·mado. Devia infor
mar-se melhor, antes de f'ttllar. O que eu 
disse, a Camara. ouviu, e não está, a.liás, re
produzido de modo claro, eVidente, no resu
mo do meu discu[·so; foi: «A verdade é que 
a Oamara e o Senado votruam o projecto 
sem o conhecer, e que isto fôrn. confessado 
pelos Srs. Senadores Rny Barbosa e Gomes 
de Om>tro. 
· Assisti á sessão do Sena•lo e ouvi perfeita
mente o Sr. Sena,lor peJo Marauhão declarar 
que o Senado nii.o devia perder tempo em 
adiar a questão e explicar, defendendo o 
açodamento do tleb:lt(} e da votação. 

E esta phro.se que ouvi de S. Ex. encon
tra-se no seu discurso, como se verifica nos 
trechos que von le1•: 

«O Sr. Ruy Ba1·bosa-Está V. Ex. demons
trando que conhecemos mal e muito mal as 
emendas. Ha emendas de hontem e emendas 
de hoje. Ninguem tomo. pé dessas emendas. 

O Sr. Gomes de Caslro-OI'eio que o Rogi· 
mento permitte que se vote por partes .•. 

O Sr. Ruy Ba1·úosa-Mas é no momento de 
votar• que se estudará a questão~ 

O Sr. Gomes rle Cast,·o- Não, não é no mo
mento de votar-se: é no momento de dis

-cutir. 
O Tbesonro está llojo~, pela. emenda substi

tutiva., "bdgado a. receber em jJaga.meoto 
estas H : • dices. Portanto, não se crerl p<ml. 
elle UIJ1.!. :;ituação especial. 

O S1·. Ruy BM·bosa-';\las o Thesouro esta 
obrigado1 E:::>ta emenda. foi retirada. 

O Sr. Ramiro Barcellos-A emenda reti
rada era rala ti va n.o art. 6° 

Um S1·. Senador-Sim; houve equivoco. 
(Ha out1·os apartes) 

O Sr. Gomes de Castro-Vê o nobre Sena
dor que, pelo menos nesta parte, não se nega 

\ ·) Não foi revisto pelo orador. 

a estes titulos a ce~ndição que lhes dava valor 
no illustl'ado couceito de V. Ex. 

O Sr. R-uy Barbosa-Ma.sV.Ex:. está vendo 
a inconvenienciil. do· debate precipitado. 

O Sr. Gomes de Castro-Estes debates são 
sempre prêcipitados, porque obramos sobre a 
urgencia. dos acontecimentos; nfi.Õ podemos 
ter liberdade quanto ao tempo: ou se faz, ou 
não se faz mais. 

O Sr. Ruy Barbosa-Ei1tão não se devia 
ter adiado de hontem para hoje,- porque a 
11tesma razão que existiu para adiar de hon
tem para hoje, existe paru. adiar de hoje pura 
amanhã. · . 

O Sr. Gomes de Castro-Nesse cn.so não ha
via um p ttradeiro aos adiamentos. Porque 
<J,diou-se p:1r:1. lwje h<:l. dG a.diur-se para. ama
nhã~ E' mais um dia llesaprovlli t;,do. As 
emendas hojr~ ofterecidas melllorn.m muito o 
pl'ojecto>> . 

Mas S. Ex. confessa claramente que o Se
nado votou sem ler. J~stá no dh;curso de 
S. Ex. 

O sr. Ruy Barbosa, em seu discurso, dizi:t 
que essa causa que se ch;tma Sellarlo, ,já per
dera o seu caracter ·deliber<ttivo, e existia 
apenas como assembléa ~.·votante, como o 
prov;wa a discussão do projecto alli então 
em debate e a votação das leis annuas, que 
eram alli approvadas sem debate e sem lei· 
tura. 

Vejamos o que, em resposta, disse o Sr. 
Gomes de Castro : 

« O orador não tem n pretençito de esclare
cet' o Senado sob1•e a materia .. Mas, antes ele 
concluir, seja-lhe permittirlo lBvantar a cen
Stn'ü atirada sobre o Senado, de estar se in
utilizando nestas discussões como se inutiliza 
na votação da lei de orçamento. . 

Ren.lmeute, qunnto á le1 de orçamento, o 
oradOJ' subscr·eve, sem alteração de uma vir
gula, as obseevações do honrado Se11ador pela 
Bahia. 

O Senado está. se re<luzindo á verdadeira 
imltilidude. Tem votado orçamentos sem ler. 
( Apoiad.os.) 

O orador tem votado contra. 
Mas ha urna grnde dilfarençn. em votar-se 

::r ça.ineutos com~ se teem vo~ado de 1894 
J)>H'a cá e vota,· uma medida oiestu. ordem. 
• O orçameuto é nssim votado porque o Se· 
nado se vê colloca.do neste dilernma.: ou votar, 
ta1 qual os orçamentos que a. Camara re
mette á ultima hora, ou deixar o Governo 
sem mP.íos. 

Não censura a. Camara, mas a verdade é 
que os documentos necessarios para. a con
fecção da lei do orçamento chegam tarde. 

Por conseguinte, a responsabilida~e é divi
dida entre o Governo, que .. demora estes do-
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cumentos, e a Camara, que não deixa o Se
nado desempenhar a missão que a Constitui-

-ção lhe confiou. de collaborar no estudo das 
lei8 de meios. Tem . h a v ido occasião em que 
os relatados apparecem no Senado depois de 
encerrada a se5são. 

Dizem que hoje o seryiço augmentou ex
traordinariamente, que é muito . difficil dar 
expediente a estes papeis. Acredita o orador 
que a verdade é que os documentos . chegam 
tarde ao Ministro para a confecção do seu 
relatorio; mas para isso o Governo tem meios 
de repressão. A impunidade é a lepra que 
está corroendo o regimen. Em todo o sentido 
a impunidade está. .nos abrindo a ruína. Cad<t 
um taz o que quer. 

. O Sr-. Ruy Barbosa-Cada um faz o que o 
Governo quer. 

O s,.. Gomes de Casti·o-Não ó o que o 
Governo quer ; é. o que cada um quer. 

O Sr. Rtty Barbo~a dá um aparte. 
O Sr. Gomes de Castro - V. Ex. vae ver 

um exemplo recente. No Governo passado o 
Ministro da Fazenda entrou no Thesou!'o um 
dia e não achou lá ninguem. O Minist.ro não 
queria isto. que1·ia que todos estive!:lsem no 
trabalho. Limitou-se a expedir uma por~ 
taria manuaudo encerrar o ponto, r~com· 
mendação ociosa, inefficaz, porque já estava. 
no regulamento do Tbesouro. 

O actual Sr. Ministro da Fazenda repetiu 
a experiencia: entrou um dia. lá e só encon
trando dons ou tres empregado:;, suspendeu 
os outros. Mas a imprensa acudiu logo di
zendo 'que era. injusti<;a, por serem os sus
pensos empregados muito zelosos. 

Si não tivesse o orador receio de que en
xergassem nas suas palavras uma censura, 
diria que o Ministro não andou bem sus)Jen
dendo os empregados, porque realmente elles 
não tinham culpa. 

A razão da suspensão foi não encerrarem o 
}lonto na hora regulamentar, mas não lhes 
competia isso; o ponto costuma ser encerrado 
pelos empregados superiores ; e, como estes 
tinham deixado de comparecer no dia ante
rior, e como naturalmente costumam ir mais 
tarde, o empregado seu subslituto legal dei
xou de encerrar o ponto. 

D'ahi resulta que os relatorios veem brde, 
as tabellas ainda mais tarde; a Cama_ra, por 
sua :vez, demora, quando podia andar mais 
depressa, si quizesse.ou pudesse. 

A consequencia é que o Senado tem de 
votar os orçamentos nos ultimos dias da 
sessão, já nos fins de dezembro, e re<;ignar.se 
a applicar sua chancella e nada mais. 

Eis a situação da votação dos orçamentos. 
E' esta a situação presente~ Esta lei é acto 

de deliberação longa, meditada, ou é tomada 
sob a pressão de acontecimen,tos gravíssimos, 

que podem ter as consequeneias as mais 
desastradas. 

E' a urgencia que explica o açodamento. . 
. E' de lamentar que senadol'e:) tão conspí
cuos, como são todos, e alguns especialmente 
nesta ma teria, que não é ob,jecto de estudo de 
todos, peln. precipitação da discussão, não 
possam apl'esentar os aperfeiçoamentos que 
ella podia recel.Jer; é de lamentar, mas é fa
talidade de momento. 

Não entra na nnalyse destas medidas. 
Ellas serão efficazes1 Não tem o orador ·o 

preparo necessario para de ante-mão annun
ciar qu~'~ não são. 

As suas a.pprehcmsões não deixam de ser 
muito fortes, quando vê o Gove1 no ir intromet
ter-se ua liquidação de um banco cujo acervo 
é muito impol'tarite, cujo acti v o é elevado e 
cujo passivo é muito grande; e não só porque 
não acha isso muito proprio do Governo, 
como porque receia que o Governo não possa 
impedir irregularidades. 

Mas qual era o outro meio de acudir de 
prompto1 

Vê V. Ex. que a palavra que não empre
guei, a palavra-ler-foi empregada pelo Se
nador do Maranllão, dizendo que o Senado 
votava sem ler, os orçamentos. E que isto, 
alli, era censuravel, mas em relação ao pro
jecto de auxilio ao Banco. da Republica, não 
era, porq 11e era pedida pelo Governo ; e, ac
crescentava elle, o Poder Legislativo deve 
dar ta.es medidas sem se preoccupar dellas ; 
-bastava que o Governo as pedisse para que 
o Parlamento as votasse. 

Mas, este illustre Senador pelo Maranhão 
vae além. Diz. o seguinte: 

(!:Dizem tambem que entre os credores h:t 
urna quantidade immensa de individuas que 
não operam por si, que estão debaixo da ad· 
ministração alheia,que, emtim, ha uma quan
tidade de pessoas a quem o engenheiro ame
ricano ·.:1ão teria pef'mittido Jlfl.Ssar a pin
guela por não serem maiores. 

Eis a razão desta lei de excepção, 9-esta.. 
derogação do direito commum, de rigor dra
coniano, .em que está estabelecido o processo 
quanto aos prazos e recnr:,:os. 

O honrado Sena.dor· pel:L Jl;; hia. concluiu as 
suas sensata::; o.bservaçves jl( !•~i:;do <L Deus qu(j 
abençoasse estas retbnnas cu estas medidas. 
Acompanha o orador a S. Ex. neste desejo 
que revela seu patriotismo e ficará satisfeito 
si o Governo conseguir o seu desideratum. 

Si o não conseguir1 a responsabilidade é 
inteiramente delle; si o conseguir delle serâ. 
a gloria. 

Permitta o Senado que muito em segredo, 
com licença do honrado Senador pelo Paraná, 
que preside a sessão. o orauor diga o que 
pensa a respeito de accusações como éssa. 
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Não havendo perigo, o que compete ao 
PoJer Legislativo fazer, elle está fazendo. o 
mais, pertence ao futuro, e espera o ora,lor 
que si todos reunirem as suas orações ás do 
honrado Senador pela Bahia. estas medida& 
poderão produzir o desejado e:ffeito. > . 

Acha-se o paiz sob o regimen do governo 
presideJ.!cial, e nessa t'órma de governo, para. 
a qual não contribuiu o orador de maneira 
nenhuma, os ministros, para viverem, não 
precisam do apoio do Parlamento, ou por 
outra, as moções de censura, a.s recusas de 
meios, t>Odem prejudicar o paíz, mas a esta.-
bilid~de do governo, não. Veem 1 Neste regimen, diz o illustre _se-

Podem, em these, porque, si realmente 0 uador, não se devem discutir taes medidas.
Governo tiver contra si· o Congresso inteiro A obrigação da Camara e do Senado é dar o 
e a opinião publica, é um Governo que está que o Governo pede . 

. condemnado. . . Sr. Presidente, S. Ex., ainda não com-
prebendeu o regimen presidencial. 

O Sr. Ruy Barbosa- Esse risco elle aqui No regimen presidencial o governo não 
não corre. · dieta as medidas que, por meio de leis, se 

O Sr. Gomes de Castro -Neste caso elle devem dar ao paíz. O sou papel é executar o 
vive independente de nós. que o Congresso legisla. 

Nessas condições de independencin, que pa- Entre o Poder Executivo e o Legislativó, 
re·ce aos creadores da Republica a situação no regimen presidencial, dá-se o que se dá 
ideal dos governos livres, vem 0 Governo ao entre a iutelligencia e a vontade, no homem: 
Congresso e diz: dá-se um facto grave e pre- a intelligeucia esclarece e a vontade executa; 
ciso de taes e taes medidas como meio de con- o Potler Legishtivo é o principio intellígente 
jurar a influencia perniciosa deste facto. o de que o Governo é o ex~cutor: 
Congresso deve a.pprovnr essas medidas, sejam . E talvez :por S .. Ex. nao conhecer a essen
quaes forem as observações feitas a respeito, ma d? . nosso r~g1m~n, que me emyrestou 
su'pponha~s~ mesmo que hajam divergencias uma IdeJ. que nao t1ve, qual a de _dizer que 
entre a Commbsão, por intermedio da qual o Senado voto~ sem ler. Quem o dissa, des-
elle se entende com este ou aquelle ramoj culpan?o-~, foi S. Ex. . _ 
do Poder Legislativo. O Governo diz: co mea Rel~w, S. E~. o seu discurso com attençao, 
plano, o que estudei, tendo em atteução os e vera que atiirmou que a Caip.ara e o Se
factos que ora são publicas, porque sei p~r- nado _!Otaram sem coub.e~er, porque, em tal 
feitamente qual é a posição do Banco, tenrJ.o ques~ao o Parlamento só t10ha uma. conducta: 
em attençfio o seu passivo e o seu activo, é seguir o Governo. 
este, são estas medidas. Com estas medidas Peço ao nobre Senador pelo Maranhão que, 
eu espero conjurar os males; sem ellas eu de_ outra vez, ao enunciar suas pa:lavras, na 
sou irup;...tente para remedial·oS.» tribuna, o faça com mais calma., mais re-

Nú antigo regimen parlamentar, 0 parla- fle~ão, mais ponderadamente, para que de
mento p_ç>dia dizer ao Governo: <nós negamos- pois.·· 
lhe estes au:xHios», e a comequencia dessa O SR. HEREDIA DE SÁ - Já V. Ex. está 
recusa serict a retirada do rnínisterio. A op- dando conselhos de calma. 
posição lhe dizia: «não lhe dou estes meios, . 
porque eu tenho meios superiores, melhores ~ Sr. FA~STO CARDoso- Quer V. Ex. dl-
do que os seus, e quf\ro pr·atical·os:&. o Go- ZOI que me falta calma? . 
verno sa!Jiria, e seriam cballJ.ados para tomar Puls bem. ~u,. que ~e de1xo arr~ba~ar 
a direcção dos negocias os mais illustrados pelo ~ogo da::s mmh<~s Idéas, amda na_o tive 
m~mbros da opposio;ão; elles dariam conta da necess!dade d~ ex.plwar palavras mmhas, 
missão. enunciadas ne:;ta tubuna. 

Aqui, não; aqui neste reg-imen, a responsa- . E _tarJas as q_ue tenho prorerido as mantenho 
bilidade seria do parlamento si l'ecusasse os mte~ramenta mtactas, m~egr·aes .. _ 
meios que o Governo julga. necessarios pa.ra . Y~ V· Ex. q.ue. a mmha paixao _é uma 
conjurar o pet•igo, e o Governo continuaria a pa~x~o qu~ racwcma, .pensa. e med1ta, e a 
viver independente do apoio do parlamento. pa.lXao ~os que se dizem ponderados, os 

. _ . . · leva a dizer uma cousa num dia para as 
E esta s1tuaçao e. tanto m_ais grave. quanto negar no outro. 

é~corr~flte en~~·e nos, e ou;ur1os ~e memb~os Pe~irei, dizia ao Sr. Senador pelo Ma· 
O:, ~ah auto11zados do Congresl)o ~ dJcla- ranhao, que, de outras vezes, pronuncie as 
raçao_ solemne de que o <2ongresso ~ ~le no- sua:> palavras com mais calma, mais reflexão, 
meaçao do Govern~, e f!aO de_ ele1çao p~- para que, quando ar"guido por outrem, não 
pula~; o Gove~n~- nao te~Ia rccew de se d1- tenha ne~essidade de v1r dizer queuão dbse 
vorCiar da opm1ao mamfesta~b~ p~lo. ~oto ~o aquillo que de facto dLsser·a. 
C~ugresso, desde que el:lte nao e orlglUarlO, Mas, a maior prova de que o nobre Senador 
nao nasceu do povo, é mera creatura sua. pelo Maranhão não conhecia o projecto, é que 
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:no debate que lá se travou a respeito de um 
artigo, deu-se o seguinte: 

O Sr. Ruy Barbosa referia-se a um ar
tigo do projecto e S. Ex. o Sr. Senador pelo 
Maranhão declarou que este ar~igo havia sido 
eliminll.do, sendo preciso que alguns Sena
dores lhe fizessem ver que o artigo suppri
roido ern outro, e não aquelle a que S. Ex. 
se referia. 

E este Senador era. e é membro da Com
missão que dera. parecer sobre o projecto da 
Oamara, no Senado. 

O S1•. Presidente- Não havendo 
:inais quem taça observações sobre a acta, vou 
dal-a por approvalla. (Pausa.) 

Está approvach~. 
Antes de passar-se á ordem do dia, a Mesa 

leva ao conhecimento da Camara que, das 
emenrlas npresentadas ao Orçamento que 
:fixa a despeza do Ministerio da Marinha 
para o exercício de 190 l, deixou de acceitar, 
~Jor importarem em augmento de despeza, 
nove emendas, que são as seguintes: 

Do Sr. Henrique Lagden : 
<Art. Os mestres e contramestres dos 

Arsenaes de :\Iarinha continuarão a perceber, 
mesmo depois de promovidos, r. gratificação 
':ld diciour~l de 20 °/o sobre seus ve::tcimentos 
::tue lhes e!'a paga ao tempo em que serviram 
como operarias.» 

Do Sr. Galdíno Loreto ~ 

<A' rubrica 16- Accrescente-se á verba a 
quantia necessaria IJara :1 montagem. dos 
[Jllaróes existtmtes em deposito.» 

Outra do SP. L:tdgen, no.'3 seguintes ter
mos: 

«AI't. Os infer•ior•~s addidos e sem com
missões percGbcrão, além do soldü, tlous ter
ços das suas respectivas gratificações e o 
-valor de sua$ etapas, como se pratica com os 
officiaes, por estar essa ver-ba consignada no 
Orçamento.» 

Outra do Sr. Ladgen, concebida nos se
·guintes ter·rnos: 

Continuam em pleno vigoz·,de accordo com 
o art. li, n. 3, da Constituição da Repnblic;t 
dos Estados Vnidos do Brazil, as autor·izações 
contidas no art- 159, do regulamento de 2 
de maio de 1874, revigoradas pelo art. 36':!,do 

· regulamento de 12 de setembro de 1890, com
binado com o decreto n. 240, de 13 de de
zembro de 1894 .» 

Outra apres~ntada pelo Sr. Galdino Lo
reto, que dispõe o seguinte: 

-«A' rubrica lo: 
Accrescente-se:-e de 40:000$ para mon

tagem do pharol da Ponta da Raposa, no Es
tado do Espírito Santo.:. 

Camarâ V. V 

outra do Sr. Raymundo de Miranda, nos 
seguintes termos: · 

«Inclua-se onde convier o seguinte: 
Art. Os medicos do corpo da armada 2os 

tenentes terão as gratificações que compe
tirem aos pharmaceuticos 1 oa tenentes nas diM 
versas commissões em que se acbarem.» 

A emenda dos Srs. Neiva e Castro Rebello 
á t abella n. 11, concebida assim: 

«Em vista da mensagem do Governo seja 
accrescentada á . tabella n. ll a quantia de 
3:600$, sendo 2:400$ de ordenado e 1:200$ 
de gratificação a que tem direito o secretario 
do extíncto Arsenal de Marinha da Bahia 
Odorico Carneiro Ribeiro.» 

A emenda do Sr. Galdino Loreto á rubrica 
n. 16: 

«A' rubrica 16-Accrescente-se á -verba a 
quantia necessaria para a montagem dos 
pharóes existentes em deposito.» 

Outrit do me8mo senhor á rubrica n. 26: 
<<A" rubrica 26: 
Ac,3r"escen te-se: ficando equiparadas as ajuw 

das de custo dos otllciaes das classes annexas 
ás dos o!Ilciaes combatentes. 

No artigo relativo á collocação de um pha
rol entre o rio Gurupy e Salinas, em vez de 
-u:n doe pharóes existentes em deposito
diga-se: o pha.rol de Salinas que se acha de
positado no Arsenal do Pará.» 

São estas as emendas em numero de nove 
que a Mesa. cleixou de acceitar, pm' importarem 
em augmento de de::>peza. As det11a.is foram ac
ceitas e vão á Commissão respectivu. com o 
projecto. 

O Sr. Neiva ·(pela ordem)- Sr-. Pl·e
sidente, creio que é occnsião aza.da para · éu 
muH0 humildemente pedir a V. Ex. quere
considere o seu despacho a uma das emendas7 

por V. Ex. recusada, na preoccupação muito 
Justa de dar execução Gompleta ao Regimento. 

Entre as nove emendas recusadas por 
V. Ex. :figura uma assig-nada polo Sr. 
Castro Rabel!o e por mim,igual a uma outra, 
com pequenas modificações, apresentada pelo 
íllust.re Deputado pelo Rio Grande do Norte 
e que foi a meu ver muito justamente ac
ceita por V. Ex., porque esta nossa emenda 
é resultado do pedido feito á Camara por 
uma mensagem do Governo. Devemos convir 
que quando o Governo pede, em mensagem. 
é porque o assumpto jà passou por todos os 
tramites. 

Trata-se do Sr. Odorico Carneiro Ribeiro, 
secretario do Arsenal de Guerra da.. Bahia, 
que tem trinta e tantos annos de serviços 

57 
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--------·-------------------------------------------------------------------~ 
importantes prestados á. · patria e louvados 
po-r todos os seus chefes, para. pagar ao qual 
o Governo pede o credito necessario. 

Parecia que ern. occasião_. opportuna de in
~luir-s3 na despeza, da ·verba respectiva dos 
arsenaes, ou dos addidos de marinha, verba 
para este antigo e zeloso funccionario pu~ 
blico. 

Neste sentido formulei essa emenda, que 
foi tambem assignada pelo Sr. Castro Ke
bello, porque si fosse minha · só eu bem sabia 

. que nada obtinha porque, · infelizmente, ex
iste o preceito de que os Deputados não 
podem ap1•esentar emendas e que só a Com
missão o póde fazer. Mas esta emenda traz o 
cunho officjal, e mais que official até, porque 
i'oi pedido f0i to pelo Governo por meio da so
lemni.d.nde de um1.t mensagem. 

Nestas condições, peço a v·. Ex. que não 
queira ser como aquelles conselhos de guerra 
de França, ou como o Supremo Tribuual de 
Justiça, que não querem :reconsiderar o en
gano, que volte at.raz da sua, decisão, porque 
à minha nm<=>nda tem toda a razão de ser 
apresentada, acceita e approvada. 

V. Ex. andou certamente muito bem em 
relação ás ontras emenda~, mas em relação a 
esta acho que a deve acceitar como deve 
acceitar a do Sr. Severo. 

Er·am as considerações que muito respeito
samente tinba a fazer, esperando de sua re· 
~onhecida rcctidão que V. Ex. reconsidere o 
seu acto e concorra para um acto de justiçét, 
já que infelizmente a outro.3 nã,o se póclo atten
der. 

O !Sh•. p._~e~.ident.e.- A emenda a 
que se refere o nobre Deptltado é concebida 
nos seguintes termos: «Em vista da men
sagem do Governo. seja accrescentar}a á ta
bella. n. li a qnantla. de 3:600;~, sendo 
2:400$ de orcl~nado e 1 ::?00,) ele gratifieação a 
que tem tlit·r~ito o se•.·retario do extiucto Ar
senal de Marinba da Bahia. Odorico Cu.rntiro 
Ribeiro.» 

A Mesa deixou de acceitar a emenda alten
ta adisposiçi1o do art. 127, paragrapho uni-

- I!O, 11ne disp<".e o seguinte: «Na 3" discuiSsii.o 
não se admittirão emeu(la.s creando despezns; 
~i, porém, jl\ estiverem ct·nadas, poderão ser 
•limínuidas, supprimiuas, ou restabelecidas, 
neE.te ultimo caso, ele accordo com a propbsta 
do Governo.» 

, Ora a proposta do Governo, não tru.zendo 
tal rubrica, e claro que a Mesa não podia 
il.cceitr..t' (;Sta emenda, destle que importa au-
gmento de desrjeza. · 
. Além dns eniendas a que ha pouco se refe

l'lU a Mesa, existem outras que elln, ainda 
nã? pôde examinar, o qua vae fazer ainda 
lloJ~>, cbndo elo resultado conta :\ Camara. 

O §r. Augns'to SeYero (pela 
o,·dem)-Sr. Presidente, entre as emendas a. 
que V. Ex. acaba de se referir e que t inham 
~ido presentes á Mesa estão quatro apresen
tadas por mim. Uma delln.s refere-se á con
signação do ordenado e gratidcRção para o 
secretario do extincto <trsenal da Bahia. · 

Tomo a liberdade de lembrar a V. Ex. que 
essa emenêla está perfeitamente de accordo 
com os termos do nosso Regimento. · 

Quando a despeza não está creada, nüD 
póde ser consignada no orçamento ; quantlo, · 
porém, a desrcza está .creada por lei, como 
aquella a que se refere a emenda, consignal-a 
no orçamento é o que ha de mais natural, e. 
nem para outra co usa e o orçamento. 

O funccionario de quese trata existe perce
bendo -vencimentos, porque occnpa logar Yi ta
licio, tornado assim por exercicio S1lperior ~~ 
lO annos. 

O Governo nã,o pócte se furtar ao p:tga
mento de seus vencimentos e, naturalmente , 
tem occorrido a es=a despeza, por outrns 
verbas, rara. não deixar de satisfazer a um 
compromisso legal. 

Esse funccionarío foi aproveitado porque 
não podia. ser demitttido ; o Governo pediu a 
consignação cht despeza e eu aproYeitei n 
emenda ... 

O SR. NEIVA - De accorclo com a memrt· 
gem do Governo e em propost<t solemn0. 

O Su.. A:vGUSTO SEVERo- ••• com a qnal. 
folgo decia.ra.r, está de uccortlo o illustrc 
relator da Commis1:ão de Orçamento. 

O SR. NE!VA- E o propt•io Sr. ~Iinistro 
ela Marinha. 

O St~. I~resid(~nte - A ?II -:..3a e:xa
min:uá a emenda. 

O Sr. ~ilo Peça:n.h•:~ (pela. o;-dem ) 
·-Se. Presidente, declaro, na qtw.lidade ue 
relator da Commíssito de OI·çamento, que. 
militam as melhores razõBs rcgimcntaes em 
f'a,vor do que disseram os nobres Deputado;; 
da Bahia e do Rio Grande do Norte. 

ORDEM DO DlA 

I'RIMEIRA PARTE DA ORDE)I DO DU. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para se proceder ús Yotações 
das materias constantes da ordem do dht. 
passa-se á materia em cliscu:ssão_. · 

E' annuil.Ciada, a continuaçã.o dn. 3' d isc1;.ssão 
do projecto n. 70 B, de 1900; com parecer 
sobre emendas apresentttds.s rar-a 3~ d \scussão 
do projecto n. 10, deste anno. que orç:1 a 
Receitu. Gerat da. Republka :pa;.·~\ o e-xerci ci'~ 
de J 001. 
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O Sr. President.e- Tem a palavra] Defende, em seguida, a segunda. parte de 
o Sr. Paula Ramos. .. sua emenda, que parece ao orador importan4 

- tissima por consignar ' ·uma medida de alto 
O §r·. Paula. Ran1os diz que pro- interesse para o commercio e para a alfan

cedia á analyse das emendas apresentadas dega. Esta emenda foi condemna<.ta pela 
ao projecto de orçamento da rec;eita, quando Qommissão, que não deu uma unica razão a 
foi obrigatlo a interromper o seu dis~urso, respeito. . . 
por estar dada a hora. Trata, depois, da emenda sob o n. 34. O 

Terminava nesse momento a anrdyse da, oto.dor aponta á Casa apenas um inconve
emendn, que autorizava o Governo a vender uiente d?sta emenda, por estar certo que os 
os proprios nllcionaes, que não fossem neces.- demais ja são conhecidos; suppõe que, para 
sarios ao serviço da União, e mostmva a o anno, o estado de uma industria entre nó~, 
dupla iuconstituciona.lidade da medida pro- seja de natureza tal; que exija que o con
posta. _ gresso a livre do pagamento rle impostos, e 

Quando o parecer da Commissão de Con- que a existencia da. indtistria dependa ua 
stituiç[o, Legislação e JastiçfJ. a. respeito suppressão desses . impostos. O Congresso 
desta emenúa. for discutido, o orador mostrará póde supprimir o imposto, mas, pergunta o 
'~ stta sem razão e que as conclusões estão de orador, o Governo, executando a lei do Con
accol'(1o com as premi!isa.s. gresso, poderá exig·ir do contractante que 

Passa a. tratar da emenda, conhecida pela l1lle abra mão da cobrançG. desse imposto? 
denominaçfl.o llB emenda da supergazeificação Naturalmente, n5.o ; elle serà prejudicado e 
de nguus mínorans. a consequencia forçarla será esta: ou o Go-

A lei n. 641, de 14 de novembro de 1899, verno executa a lei e terá de pag·ar uma 
regula.men ta da pelo decreto n. 622, de 26 ele indemnização ao contractante, ou se vel'á 
mP.rço d1'ste aono, estabelece que as aguas na dura. coutingencia do não poder execut:.tr 
miner,,eg na.turaes não :pagarão imposto de a lei, ou ainda a. hypothe;:;e mais acceitavel 
consumo: A emenda uo orador vem praticar é que o Governo, conhecendo do contracto, se 
um acto elo justiça.. 1 verá na dura contingencia de não pode:;:o re-

Ba.sta. a. este respeito o que dis~e o nobre. vogar o imposto. (A.poiados.) 
Depntn.rlo Sr. Manins Teixeira, para que a Refere-se á. emenda do Sr. Serzeclello Cor· 
emenda tenha a ;\pprovnção d::~ Camara. rêa, sob o n. 47. ;'l.pprova o or?.doc a medida 

Pas~a depois a trt~tar da. emenda qua npre- constante desta emenda, sómente achando 
sentou c qtw figum sob o ll. 40. Esta.ementla que o melhor loga.r para a me::;ma ser trab
compõe·se do durts partes, as q nae;; o onu!or da, nüo é no orçamento da receita e sim no 
'la,e sepuntr, afim ele mostrar a.s razões de regulamento do sello, ou em outro codigo 
.-~u.da mna dellas. Encerram questões muito qualquer. Faz a mesma. observação quanto á 
~)úrin.s e quo <\izem respeito ao i\lto interesse emenda sob o n. 51, que tambem está deslo-
,[o fisco. . cnàa, no orçamento da receita. 

TL;atando t;,,, primeira :parte tht sua emenda, Discute n emr:nua do Sr. Augusto Severo, 
diz o ora,rjOJ' q ne, na lei do orçamento vigente, sobre o abast,~cimen to da agua da Capital 
se deu á Cornmissão ele Tarifas attribni~ões Federal e combate-a. por julg,ü-a altamente 
que a, con\·eeteJ'am em tribunal: tf'iiJUIM1 prejudici<ü aos interesses da Capital da Repu
uonsulti v o <J tribunal ueli bcrati v o, compostos blicti. 
tlc confe1·etit•~ s nomendos p:~Jo Miuistl·o, sob Declara votar peln. emenda. npresentada 
Pl'Opo~t;L do administrador da alfandega, que polo Sl'. João Noiva, sob o n. 55, que não é 
é o proshleute da. commhsão. Comp·~te a es::a. mais do que uma :reproducção da apr·f.sentn.
commiss5o não só responder ás consultas (]Uo da em 2" discussão pelo Sr. Martins Teixeira 
lhe sii.o f-ibs pelas pa.rtes interess9.d;.\S, sobre e cliz respeito ao imposto sobre vencimen
clnssiflcaçito e qualificac;:ão de mercado!'ias, tos. 
como tambem decidir das questões que se Não . sabe como a Mesa. acceitou e a. Com~ 
agitem entre o commercio e os empr·C'gtdos mi::são deu parecer fJvoravel sobre a emenda 
do fisco, tambem quanto á c!assific•\ção o n. 62, que tr<Lt::t da Jeducção do imposto do 
qualificaç[o das mercadorias. sello, em cada maço de palhas para cigarros. 

Continúa ~1.dduzinuo argumentos em fa,vor Esta medi(la é boa, mas é anti regimental. 
llessa. p1•imeira parte t1e suít emenda, e evi- Vota pela emenda do Sr. Eduardo R ::t mo.s, 
denciando abusos commettidos, como o de uma que lê. 
casa, commercial, fornecedora de canote:;, que Assim que vier do Senado o projecto sobre 
manda vil' a sua fazend<\ em eór'tes' ao tamn.- terrenos de marinha e terrenos devolutos, 
Dho de cobertore:::,afimdecomo;taldespachal-a. dirá á Cama.ra a razão que tem para desse 
A taxa de cobertores é de um quarto ou de modo pensar e votar. 
um quinto menor do que n. que devia pagar a E' de opinitio que o;; terrenos ele marinha, 
íuzentla. bem como os accrescidos, pertencem á 
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União, e as 
Estados. 

terras devolutas pertencem aos pela base uma das leis de physica, que tem 
po1· si a observação e o criterio da razão, que 
lhe presta o seu assentimento. Trata áa emenda n. 67 , .. combatendo a 

restdcção que a Commissão adaptou ao ac
ceital-a. Acha o orador que absoluta.men te 

~ não lla argumento que sustente a doutrina 
da reversão para a Uuião dos pt'oprios na
cionaes em que os Estados já tenham domi-
nio e posse. - • 

Falta, sobre diversas emendas que a Mesa 
não acceitou e que, entretanto, teem parecer 
da Commissão. Approva o procedimento da 
Mesa e acha que ellas não podem s0r sul.Jmet
tidas a votação. 

Referindo-se a um(\, emenda, sobre os im
postos aos lnctieinios estrangeiros, declara 
votar contra ell:1. O orador diz ter o dever 
de votar pela lavoura contra os interesses 
estrangeiros. 

Termina dizendo que não e tempo de an
dar-se com theorias, com a exposição de bel
lissimos theoromns solJre economia e :finan
ças, quando do que se precü:a é de medidas 
praticas. 

Estuda as questões como ell:ls se apresen
tam e procura tl'a.zer ao conhecimento da 
Camara argumentos que convençam no sen
tido dG votar pr-ó ou contra as mG<tidas quo 
pareçnm ntei:;.: o upr·oveitaYcis aos altos in
teresses da I\ a<; à o. ( MHito bem; muito bem.) 

O Sr. M:u·tins Teixeira (pa1·a 
uma cxplicoçtío pessoo.l)-( ·) Sr. Presidente, 
pedi a rnlavra Jlnr:l dar, durante alguns mi
nutos, urna expiic<wflo pessoal ao n:ppe\lo que 
me acaba de ~;er feito pelo" men iUustre cal
lega e amigo o Sr. Paula Ramos soke as 
emenclns das ng-uas mineraes, que se debatem 
no orçamento ih receita. 

Per•gtmtou-me S. Ex. si, na impos5i bilidndn 
de uma perJeit:t _dbtincção 0ntre as aguas 
mineraes na.t.nra.i\S e artificiaes pelos proco,;.sos 
cbimico;;. não srl!'ia possível, eomo lhe pal'ece, 
úistiuguii-a:; pot· caracteres e pllenomenos 
physicos superwmientes, qual seja o modo 
particular e a duração do desprendimento do 
gaz carbonicoem cada um dos casos. 

Sr. Presidente, tratando-se de duas aguas 
mineraes quo apresentem exactamente a 
mesma composição real, não póde colher o 
1·ecurso apoutado por meu nobre collega; 
porquanto, obedecendo a, solubilidade dos ga· 
zes á influencia. de duas circunttancias, que 
vêm a ser n. tem:peratur·a e ::i' pressão, está 
claro que, si essas aguas forem submettidas 
parallelamente e por igual á acção dessas duas 
circumstancias, a mesma quantidade de gaz 
se dissolverá, e o desprendimento se fará da 
mesma sorte e com as mesmas variantes de 
intensidade. O contrario disto seria derribar 

( ·) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

Si, porém, nãC' se trata de aguas minoraes 
pel'feltamente imitv.das,de sorte que a an~lyse 
chimicn. :p0ssrt vir a encontrai' differenças 
de composição relativamente ás natnraes 
correspoudentes, então o facto não só é ad
missivd, como até mesmo perfeitamente 
explica vel. 

CompPehenclc-se que certos saes, o bicar
bona.to ferroso, por exemplo, existRm na 
aguf.\ mineral, e que, depois ele n,berta a 
;..:anaf:l, priucipie a. rea.lizn.1·-se a decompo· 
siç:&o de:"sos saes, decomposição e~sn. que 
poderá durar algum tempo, ás veze;; mesmo 
muito tempo: e então o gaz carbonico, que é 
prod::cto nece;.sario de tal met,:morplwse 
chimica, dará bolhas ga.zos~1s mais on menos 
!requentes e por torupo mais ou menos pro
longado. 

Si. porém, taes qualidades est.i vt?rem de 
prel'erencia realizadas na ngua nrtiiicial me, 
nos t:em imitada, será então tle~ut que tal 
despt'endimento gazoso deva realizar-se de 
modo mais lento e demorado. Tratando-se 
dn a.gn:' ga.zosa dos syp1lões que constitue 
bel>ida. commum, o facto terá 1mtural Bxpli
caç:ío, l'('is ndles o ga,z carbonico ncha-se 
clif's :d v ido <·m su~ quasi to ta\ ;dnde, lia vendo 
nlguw superposto à a.gua. e formado de certo 
nwlio <L atmo:-phera ,~:lo recipie:lte ; crn estado 
de comhinaç[o, porém, é q1w €:lle rJão está, 
nem p:lderin. esta!' de sorte alguma, tratan
do-~e de agua commum, saw:·a.d;c plJysica
monte ue g;u ca1'11onico mGdillute. ilJl,u. gran
de prcssii.o creada pcdo pr-oprio gaz. 

S'cl'ia curioso investiga. I' dn:; J·[u.ôe:; porque 
du:1s agnas de igual COHlposk:Tn cllnniea pe
l'<UJlt\ a l'c'SP•Jct i v a :mal;yse,~ilo d ii!<~!·,·ntes en
tr-e tanto á vista dos sens rc~:;ul taclo!-.i verifica
do" sobre~ os doentes,que são neste cnso verda
deiros re:1gentes vi vos para o cr·itr.!rio do 
medico .pratico. 

A parte interpretativã da analyse chimica. 
na distribuição dos generos e das especies 
salinas descobertas, e o p:.1pel llossivel da. 
materia versfttil, de que tanto importa des .. 
confiar no conselho de Orfill, e que figura de 
modo, qunsi sempre anonymo, poJGrão tal
vez explicar essa feição mystel'iosa das aguas 
minei'aes, que justifica a preferencia dada ás 
naturaes em prejuízo das obtidas por pro
cessos d() laboratorio. 

Como quer que seja, tudo isto em nada in
flue sobre a sorte das emendas, que estão 
assentes sobre razões positivas. Quiz apenas, 
em respeito e consideração ao appello d.o meu 
illustre collega, cumprir um dever a que 
não me podia subtrabir. 
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Eis o qu3 tinha o, dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem ; muito bem. O orado1· foi viva
mente ~tpplawli.do.) 

Liquidadas as suas observaç.ões sobre esta 
emenda, passa o orador a tratar da outra 
emenda, que diz respeito ás loterias. 

Sente não poder acompnnhar o Sr. Augusto
O Sr. IIeredia de Sá ao tomar Severo no ponto em que S. Ex. procurou 

~pa.rte na discussão do projecto do Orçamento tirar elas loterias recursos necessarios para 
da Receita, não tem :por fim apreciar os n.s- manter a subsistench de infelizes creanças. 
sumptos que se relacionem rlirecta ou intima- Em· resposta. a varios apartes, affirma o 
mente com a qurvlra diffi.cil que se atravessa. orador não admittir imposições do Governo. 
Nl\o -vem, tão pouco, lembrar providencias Novamente aparteaclo, diz estar formulando 
que devam ser· adoptadas no sentido de me- uma hypothese unicamente. 
lllorar este ou aquelle ramo da administra- Responde a um apar·te do Sr. Malaquias 
ção publica.. · Gonçalves assegurando ser o leader de si 

Vem apreciar as 4uas emendas ao pro- proprio e cleclt~rando julgar fdiz o Deputado 
jecto, offerecidas pelo illustt-e Sr. Augusto que pôde falla.r por si, sem du satisfação a 
Severo, emendas que, felizmente, for:1m re· governadores ou a outra.:> au~Ol'i 1la.des.:Atflrma. 
jeitadas pela Commissão. nada dever ao governo e s1m ao .elettorado, 

Tcata da primeira. dessas emendns que e I que o .eleg~u por vonta·l~ propr1a, e pensa · 
, ll · I',... , b· t · t ' · ,' . (~ , ser ma1s fellz do que mUitos. 

~que a_q~~~seret ,,re_aoa ~s, 1ec~men o c,e,_L,.;~a , Pergunta si, no cn.so de ser approvada a 
a pop?-lu.ça > ela Capttal Fe .eral e na qu.ll:se emenrla a Comp· 1-hia tem ou não 0 direito de 
autortza ~ Governo a fazer o arrendamento recusaÍ-~. e, apa~t~ado pelo Sr. Augusto se
desse serviço. vero, diz que o contract·J estabelecido não 

. O orador não ve qual a vantagem que vise cogita. disso, si bem que tudo quanto fosse 
dtrecta.mente a emenda do seu co !lega, pol'- condjção drwia estar nelle estipulado. . 
que, si ella_l'oi apt•esentn.d~ para melhorar o Aparteado pelo Sr. Bricio Filho, diz não 
actual serv~ço do a.b:Jstectmento de n.gu;\, d(;~ ter tido a honr·a de estar ao lado de S. Ex. o 
fôrma a fazer· cal~nr as queix_a~ constantes <~o ;mno passado, por não haver S. Ex. tomado 
:povo, S. Ex nao consegntra o seu deseJO parte nos trabalhos Ü<l ultima legislatura, do 
c?m a. appr?v;\ção de stu, emenrla; ao. contr~-1 contl'Grio po:.leria S. Ex. ver que o orador se 
rto: so trara dtlftculd,,des e aw:nt:ua (:ontra 

1

. pronunciou ~obre varios assurnptos, guar
os mteres:>es do povo. dan•lo sempre a sua inderenr.le11cia, até em 

A providencia a ser tomaria, diz o orador, relação ao. proprio Sr:_ Dr. _Prudente de 
é a Carnarn. vota.1• os ct•etlitos neces:;ltrios oam ~~~ot·aes_, pOIS teve ?C~~'lstuo, tnmtas ~ezes, de 
esse serviço, confoPruc btntas vdze.~ 0 oraJo;:• dt vel'/!ll' de sua opt!lJao, ·rotando ate con~ra 
tem querido. um ·lJe_to de que d1zmm faz~t' S. Ex .. mmta 

De,;cü1 que. erltrou pat'a a Ca.mara,, ; oralül' I q~estao. para que fosse manttdo. _(1ipowdos.) 
Lem titlo c.um•> principaL preoi!C:Ut.mção m13- f~cmuuL o or~d.or afflrmando nn.o depen1ler 
lhorat• o s·n·viço dA abastecimento tie ag-u;t da do ~.toverno .e _nao ser frequent:tdoe de s~cr~
Capital tla. Republic;t, sem que a. c.unara 0 1 tar10.s .d~_.mtntstr~s p:u:n. ter !Mdo. de ~mtt.~r 
attenda . 

1 

sua O]Hnw.o. O un:co J mz n. rr uem da. sn.t tsfaça.o 
Comlnte nmn. idea que, segundo. diz, •13t ). é o eleitot'<~do do l" rlis_t ricto d;t CapitaL Fe

predorninando, e contt'<li a qual se hií.o de d..;t·al. (M~tto bem . .Mtt!to !Je,JL) 
et•gnet• os Deput.ldos totlo::; 11<1 Capitctl Fica a discussão adiad~t peLt hora. 
Federal. 

Comparecem mais os Sl's. Urbano Santos, 
Pe1le a.o St•. Aug·usto Sevet'.) qu3, com a. Luiz Domingues, Vírgilio Brigido, José Ave

infiuencia de qne g-osa, pt•iacip.a.lmente ju·tto lino, João Lopes, Frederico Borges, Sergio 
ás ban~;ulas do norte, c:Jnsig<L que sej<~ vo- SalJoya, :Malaquias Gonçalves, Esmeraldino 
tatlo o pPojecto que o oradot' ~!.pt'esetltou, Bandeil'a, Juvencio dé Aguiar, Rodrigues 
autorizando o Governo a a.pplica.r ne.;;se ser- Dol'ia, Felix Gaspar, Eugenio Tominho, Pa.ula 
viço das aguas, por espaç~o cl '' 5 annos, a Guímat•ães, satyro Dias, Erlua.edo Ramos, 
rend~ liq~i~a da, taxa ~e. pan~s d~ .a.gua.~. , Mart:olino Moura, Gahlino Lor·eto, Henrique 
~p:trte_. tdo p'=>r um ~L. D-puta_lo, dtz ::;er La,gden, Sn.mpaio Ferri1z, Irineu Machado, 

systematwa.mente contra todos os 1mpost~s e Nelson de Vasconcellos, oscae Godoy, Sá. 
lembl'a a cn.mpanlla que moveu cont1•a o 1m- Freire, Barros Franco Junior, Lourenço Ba
posto do sello · I ptista, Pereira Lim<t, Joaquim Bl'eves, Rangel 

Pede á C tm"l.ra que o deixe tratar á Pestana, Mayrinlt., Sabino Barroso, E.du,~.rdo 
vontade d11 emendu. sobre o abastecimento Pimentel, Joaquim Alvaro, AzAvedo Marques, 
de agu:.~. á Capital, pois a sua. preoccupaçã.o é Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, La
que o Govee.uo t enha os meios uecess<\rios I meuha Lins, BarboSl. Lima, Soares dos San-
pü.ra melhorar estfl serviço. I tos, Victorino Monteiro e Alfredo Varella. 
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SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncíndn. a za discussão do projecto 
n. 107 A, t1e 1900, com parecer sobre emendas 
àpresenü1.das para. 2'' discussão do projecto 
lL 107, deste anno, que fixa ~1 despeza. do Mi· 
nisterio da Guerra, pura o exer·dcio de 190 i. 

O St~. President:e-Tem a palavra 
o Sr. Neiva. (Pausa.) 

Não está pees3tlte. 
Tem a p1lavPa o St'. Paula, Guimarrtes. 

1895, 103:703.-';3~8; em 1896, 26:1:4?0$896; em 
1897, ll2:4S4~;7B7; em 1898, 44:55e$80J e em 
189::), :204:957~70(). -

Lê a :parte. do parecer refetcnte a o as
sumpto. 

Contestv, o qne disse o oradoe prece,Jente, 
qua.nto ao plano de concentraçü.o de forças, 
mostrando que não será feita de cho1'1'e, mas 
sim á medida que as circumsta.ncias o per
mittirem.n.rrnauo como está o Governo,quanto 
a di::ipendim;, com as vantagens que hão de 
provil· da. vench permittida pela lei rle 28 de 
novembeo, dizendo que, si o Se. Deputado 
rio-grandense acha inconstitucional a venda 

O §r. Pauhlt Gnh1i1arães sobe á de pr·oprios nacionaes, ntto pells<t as:.;im a 
tribuna. impellido pelo devel' a ne lhe in- dig-aa Com missão de Constituiçií o, Legisl:lção 
cumhe, como relatc•r do projecto ·nm qncstão, e Jnsriça,que deu par<'cer f,wor-avel, sóml3!lie 
de responder <lO dhcurso proferido na sessão corn o voto contrario do Se. Teix.:.:;ira de 
anteril)l' pe!o nobre Deputei do pelo lU o Grande S(~. 
de Sul, de rcconhecicht competenci:c, n Sr. Soa.- :\Iostra ns V:1Iltt1,gens disciplinnr(::s e eco
res dos Stmtos, não querendo que se encen·n 1omicn.s do pln.no do Ministcrio th. Guerra,es
a cUscussão. na. f<dtn, de outr-os orndorcs, sem tende:Hlo-sc em cons:deraç~ões m!n uciosss a 
corr·esponrler· á deliCadeza de s. Ex:. talre~:peito. 

_CO!lffll.l~.nto o or:1clor (t que respsnde tivesse Ao termina.r, apresenta. um estudo sobre as 
fmto Jnshça ao t"ab:llho da. Cc1mmissão, cousa sobe,>s d'•S rlíveesas verbas, nn orç;tmento da. 
ra.ra., poJ'qne <~ Commissão do O:·ç;;mento é Guerr<i. rle 1892 a 1897, como complemento tlo 
se_mpl'e i!'lvo de ag~re:.;sões injustas qna.ntlo traballto rln, Commíssü,o refel'':~ntc aos exer
nao :\ccelt;t emenda:; n.pc•esentu.das, !'0z, entre- cicios de 1808 a 1899. (1lfMito De;n. O o,·ador d 
tanto, observações qne merecem eontradicta. cumpri,nei'd(tdo.) 

Não fora.m dcsor·gn.nizarlos serviços, a.nir3:-; 
<t Comr!1i~Sii.o com todo o cuidado evitou córtes 0 §r. :'Veiwa n- St'. Presidente, 
que :t'."n.rrctassqn futur-oscrorlíto:;snprJlemt~n- rpltHHlo ha })OIWO, rw, defGSt\ dos direilo;:; de 
tiH'e.::<;, cham,mcto o oradol' a att:mçi1.o para as um dos cidarlii.os que eu julg·o 1'l~p:·e:~nnbr 
r:izo1.'S expnstrts no minu.cio:.:o pn.re.:el' qu, neste Parla.:nent::J, usava da p::lavr\t nfirn de 
apt·e~e:Jton fl f]lln dt~via tei' mcrccUto IeituJ•n obstnJ' que V. Ex. JHlzos~e li m:<:·gem a 
acuJ·v. !a.:, s que se dedicam nos e.studcs or- emenda qun tive a honra. tle otfer·e::er ao 
çamenturic.s, Or·ça.mcr.to dü Marinha, garttntinclo os t.lir·nitos 

TJ·:ttada lei 1le CJ'C'a•:ão do e;;ta.do-maior, ex- do n.ntigo funcciunario, zelüso o p:·ubo, o 
plican~lo tu·:o qn:wtp OCC·)l'ren a rcsprito, Sr. O.lOl'ÍL'O Ca~·ueiro Ribeiro, que C,)i privado 
mo~tJ•ando :1. qw, intuitos Gbedcc.m a orga.ni- de continurtr no exercicio rlo cal'!.!·o de se
zaçao :d!nrLila., que mcrecr~u <tpplausos dos c:·etttri) do Arsen.ü àe :MaHnhrt da Bahia. 
t~ompel(\~Jtc•,', e que rlove tr~l' os complem0ntos quo, d tu·ante deze:1as de n.unos, de,:empenlwu 
necu.~:iél!'Ios, como pc~asa. o Ministr·o da Gno:rra, a contento de: quanto.;; chefes tovl\: qn:.tntlo 
iJUG t<"lo tlet!icu.tlamente trata dos-interesses eu dernonstrava que V. Ex. não devia pôt· 
dC i-'Utt pusta.. i~ nnrgem cssn. emenda. porqtH~ elb. 0!':1 p~~-

Sobre a par•te refer-:mte á instrucçãQ mi- di,l:~, tlo modo muito expre::.~ivo, p01quG era 
litar, o ot•:tdor recorda a Lei ultimamente vo- I o Sr. Pr·r6sidonte da H:~publica quem 0111 men
tnJ!a nn. Camar:\. o em andamento no Senado sag-em solicitava da Can:ara as qnaDtias ne
sobre lentes em disponihílirlade, devendo sa- ee;;::mr·ias para que fossem p:.•gos :'tqne!Le 
lientn.:·rtue tudo qu<tnto flisse o Sr. Deputado cidadão o sen ordenado e gro.titicar;ão; eu 
:pelo Rio Grande em desabono do Estado recebia a tr·iste nova <leque no nleu Jae pessoa 
actual, v.<e ser s·m~tdo no regulamento do que mB ú multo cv.ra_ tinha. sido nccomett-ida 
ensino militar. offerecido pelo Ministro da de inco:11modo tão rorte qne rne obr-igoa a 
Guerra. ao estmlo do Congresso. deixn.l' a Cama.ra. acornpanlw.do do rnen medico 

Trata das sobrft.S em diversas rubricas e pilrticulv.r :tmig-o o illustre t•e!ator do Or
orçnmentar'ias a que a Iludiu o precedent<~ çrtmcnto da Guerra qnc, ~olici to e rloclieado 
orador, lembrando que nas dividas dos ex.er- a.bandonou como eu por momentos o -posto 
cicios linllo.~, que no departameuto ua Guerra que aqui ternos, e qun ~olicito~~ e eonstantes 
nttingem a 618:8G7$057, dividas na mór pa.rte occnpa,rnos, pl~ra ir prestai' OS auxílios rle sna 
do material, não são muitas as r-eferentes a profissão á pessoa a que me referi. 
reformados, autes l'aras, mostrando as sobras 
da rubrica-classes inactivas-que foram: em (·) l·:stc discurso não foi revisto peLo o~·ador. 
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Quando de volta cu entrava no recinto, 
V. Es:. me dava a palavra para, occupar a 
tribuna.. sobre o Orçamento da Guerra, para 
cnj::t discussão me havia inscripto. Não 
uude atteuder a V. Ex.; fugi :por instantes 
Ã.o cumpf'imento do meu dever e, apezar de 
ouvir V. Ex. pronunciar o meu nome, tive 
de attender pressuroso aos cuidados do lar, 
a enviar para minha filha os remedios que 
se tornavam necessarios. 

Por poucos instantes afastei-me, mas ao 
chegar á sala, já occupava a tribunêt o H
lustre relator do Orçamento da Guerra, e, 
pois. só agor~t me e dado o di rei to de desem
})(mhal'-me da missão _q_ue me impuz de dis
cutit· esse orçamento. 

Don esta, explicação nn. singeleza e since
ridade com que costumo í'albr, para. que ern 
nenhum. tem_po se diga qu~ ~oi um pretexto 
·pn.ra evtta.r o debate, que fo1 um accordo ou 
q Ll<llquer destas c ousas que a maledicencia 
]_lóde suppor e propalar. 

Entrarei na nn,llyse do Orçamento da 
Guerra, mas nã.o com aquella alacridade 
qtw me é peculiar, porque V. Ex. com
prehende, pelo que n,cabo de expor, que o 
meu espieito não está completamente calmo, 
e é incompntivel o humour com o pczar. 

sinceridade com que proceuo, sem que tenha 
o intuito de encommodal-o com esse exame. 
por isso que nao vacillai·ei em apontar 
qualquer lapso, que, por acaso, tenha esc~
pado ao talento e à.o estudo do iUustre re
Lator, que ha muitos annos se occupa destes 
assumptos, se:ç~do o unico talvez, que des
cobriu o verdadeiro modo de fi1zer um orça
mento. 

O Sr. PAULA. Gun.rARÃEs-Amigos, amigos; 
nego cios a parte. 

O SR. NmrvA-Erar o caso de, si eu qou
besse latim, àizer-amicus Plato, sed magis 
amicus 1Je1·it1s-amigo de Platão, porem mais 
amigo da verdade; e si eu conhecesse a fun
do a llistoria de Platão e não tivesse mesmo 
raceio que dissessem q ne eu me confundia, com 
Platão, eu que apenas conheço Platão de 
nome, ou por algumas referencias feitas a 
elle .... 

0 SR. EDUARDO RA:.\IOS dá um aparte. 
O SR. NEIVA.- Si eu potlesse fazer uma. 

referencia, uma. comparação com os homens 
da.quelle tempo, em que elles se ennobreciam 
pelo talento, pela palavra, pelo amor á ver
d:tde, como Epaminondas p?.la sinceridade e 
pelo amor dtt p:ltt'ia, e neste ca.so si Platão 
teve e:;sa.s qualidades louva.veis era o caso de 
apresentar como Platão o meu honrado ami
go, o relator deste orçamento. 

O SP .. BARBOS.\. LIM.\.- Não ha duvida; 
apoiado. 

0 SR. PAt:r,A GcnL\ItÃEs-V.Rx. é suspei
to, fatiando a meu respeito. 

O Sit. B.\RDO:JA Ln.u-:.l"ão apoiado; é o1·gão 
da. Cu.mara intcit•a. 

O pew.r•, porem, nU.o é neste momento de 
ordem a me privar do cumprimento do dever. 
A·qui estou, portanto; aqui estou princípal
'aente, porque o relator do Orçamento é nos 
homens politicos da minha teera. aquelle a 
quem mais quero e preso, aquelle a quem 
s~m- lig•tdo a qnem me prende a viva gl'a
tJdao, o mais caro reconhecimento, como 
medico, amigo, conselhniro, g·uia., em muitos 
usstUi1ptos; ma~, si cu o estimo tanto, n.precio 
e estimo tam!Jem aos relatores d0s outros 
:>rç·a,mentos, apt·ecio muito c do longa data 
o ci:b<li'io i!lustro que, cada vo'/. CJ.Ite· s1jbe n. 
cstu, tribuna., cada vez que a.pt•csenta, um 
tmballlo S(!U n1o.is revob o seu alto valor, o 
:listincto Depu t;ttlo pelo P<\.t'Ú., Sr·. Set•zedello 
Corre:1, e dedico as mesmas sympa.thias e 
amizade uo nobre Deputado pele Rio de Ja
neiro, Se. Nilo Peçanha, que foi nomeado 
:·.;Jatot· do orc~amento da murinha. 

Por isso Ínesmo que eu discuti os orçu,
mentos que foram relatados por esses illustres 
Lleputaclos, por isso mesmo quo tive occasião 
1}.e me~ extern:.tr sobre ellcs.' c julgai-os d~1, 
'orm<L por qlle o fiz, por ISSO mesmo que 
·rvatei desses trabalhos <Lf<mosos e delicatlos, 
d.evu tambem, estudand0 o :parecer solJre as 
emendas e o projecto de orçamento da guerra., 
d1: CJ._ue foi relator o meu prezado amigo, meu 
•ltsnncto col:ega, discutil-o como home
nagem do respeito a S. Ex. como dei aos 
dewais, procurando ver si descubro algum 
ealcanhar de Achilles, algum l?Onto por 
unde el!o }Jossa ser tocado e para. mostrar a, 

O Stt. Nmrv.\.-Porque si já houve quem 
dissesse nesta Casa que eu repre~e!lta v a a 
sympathia no pu.rlamento, com certczn. é o ' 
caso de reconhecer-se a.gora que V. Ex. re
pl'esenta a estima gerai da Camara, porque 
todos, at() os recemvinúosjá formam de S. Ex. 
o mesmo juizo, que formam os seus compa
nheiros de long::t data, pois é bem conhecida 
a sua hom·osa norma d~ proceder, a força 
da sua moral, as elevações de seu c;~racter 0 
do seu espírito. 

O illustre Deputado vae ver cumprir-se á 
l'isca o apophtegma latino. 

Vê, pois, Sr. Presidente, com que cuidado 
entro na discussão deste orçamento ; não li· 
mitei-me a ·lei-o, mesmo porque o relator era 
o meu prezado amigo, não; tornei, como 
:posso demonstri1rá Casa, o cuidado ele estudar 
todos os orçamentos desde 1895 até o pre-
sente e confrontar o actual com os anteriores, 
e foi com grande satisfação quo vi, que, si 
em 1895, o orçamento, de que foi relu to r o 
meu distincto amigo, já, trazia idéas dignas 
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de serem notadas; si desde aquella occasião, · O SR. NEIVA- O nobre Deputado está in ... 
S. Ex. transformava o orçamento em reali- fe1iz com os apartes que me está danrlo. 
dade e não em cousa fallaz ; si em 1896, o 
orçamento foi calcado já nos moldes estabele
cidos por S. Ex. no anuo anterior; em l89i, 
S. Ex. outra vez relator da Commissão accen
tuou seu pentõamento, avigorou o desejo de 
tornar o orçamento o que elle deve de ser.,. 

0 SH .. BARBOSA LIMA-Muito bem; como 
não se fez em nenhum outro. 

O SR. NEIVA- ••• urna realidade, e não 
uma fantasia. para não dizer o termo que me 
occorreu aos labios, afim de que ainda uma 
vez não sejs, illudida a Nação e algum raro 
Deputado que, como eu, não entenda bem 
destes assumptos. 

O Sa. PAULA GUil\!ARÃEs-E' de justiça 
notar que para isso muito concorrera'n os 
meus íllustres companheiros Srs. Coelho 
Cintra., Bnrbosa Lima e Henrique Va.lladares. 

O SR. NHIYA-Começo, Sr. Presidente, 
desviando-rne do curso de amabilidades, 
dando n.erhns da minha sinceridade e fran
queza para com o collega. 

O nobr·e Deputado deve saber que quando 
se tratar do nome destes di;slinctos Deputados 
e do amigo a quem muito prezo e apoio o Sr. 
Coelho Cintra, não preciso que ninguem rne 
recorde os seus feitos. 

0 SR.. PAULA GUIMARÃEs-Mas V. Ex. 
não os conhecia. 

O SR. NEIVA-Conheço-os e ia citai-os 
quando V. Ex. aparteou-me. :Não quero quu 
se po::;sa sup:>or que eu des,;onliecia, as irléas 
do Sr. Coelho Cn1tra, cujos trabalhos pal'la· 
mentares tanto louvo. 

, 0 Sa. BARBOSA LIMA-Todos nós fazemos 
justiça a esta sua affeiç·ão. 

O SR. NEIVA-Atfdçüo muito justa porque 
nunca tive co! lega mais deuicado. O bahiano 
que quizer vang-loriar-se ele ter-me prestado 
auxilias nas campanhas pelos direitos da 
Bahia, hu de igualar-se ao Sr. Coelho Cintra, 
mas não excerlel-o. 

Ji em 1898, Sr. Presidente, o orçamento 
não foi elaborado por S. Ex., ma,s é dever 
dizer qne não se a:fastou dos moldes por 
S. Ex. estabelecidos. 

Mas aquillo que é verdade eu digo com 
toda a franqueza. O orçamento de 1~99 des
Viou-se rlo cur:l:lo que. os outros iam seguindo 
de 95 para ca e foi de uma economia de 
palavras, foi tão succinto, tão J'esumido, que 
não esta v a. na. altura do seu laureado alltor. 

0 SR. PUALA GUIMARÃES- Mas ntteudeu 
melhor certas verbas, deu os serviços com a 
quantia necessaria, o que não tinha ::;ido 
feito com o orçamento anterior. 

Eu reconheço e cheg-aria a externar tam ... 
bem opiuião, porque conf'rontei os orça
mentos; mas devo dizer que faltou no or" 
çn.mento' do illustre relator essa minucía 
que r3 imprescindivel para a Camara. 

Tenho combatido muitas veztiS por este 
principio. Não quero que se acceite aqui 
tudo quanto a Commissão lembra aos Srs~ 
Deputados; -podemos acompanhal,a. em muitos 
pontos, mas não vamos agora acceitar tuclo 
in-limine. 

0 SR. PAUI,A GUIMARÃES- :Mas a Commis~ 
são justifica o que propõe. 

O SR. NEIVA - Deve ,justificar, p[l,ra isso é 
que ha um relato e. E' como nos processos 
que se .ventilam nos tribml<\es; escolhem um 
que é o relatol' para estudar a questão e 
expol n, f\OS outl•os, o que não obsta, que os 
outros estudem tambem. 

E parece. me amda que hou 1re tempo em 
que um só estudava e os outros apenas vota
V<im. 

Mas admittamos que não o seja r~ssim, o 
relator tem em todo caso obl'igação de estudar 
e elucidar a. questão. 

Mas este uitimo orçamento não cogitou 
rlisto, h<c medidas em que elle melhorou, hs. 
alguma cousa, mas não esclart:ceu n. Camara 
a respeito. 

Agor·a temos em discussão nm trabalho ao 
qual <L imprensa já fez justiça e rtue hão de 
fazer todos os illustres orauor<'s que subirem 
a tribuna como ja o fez brilhanv:mente o que 
encetou o debate. 

O illu->tJ'O relatorapresentou :1mminuciosot 
preciHo e precioso trabalho, digno ele todos os 
louvores. · 

Nesso t1·abalho S. Ex. concrttenou ao acbal 
o que fizera em 97. 

Por·que, Sr. Presidente, para cópiar as ta
hellas do Governo e apresentar como tra.ba
lho estas tabellas a qne chamam folhetos, 
assim tambem eu me proponho candidato a 
uma Commíssão de Orçamento. 

O Sn .• MALAQUIAS GoNçALVES- Como foi 
que V. Ex. disse 1 Nestas tabellas a que cha
mam folhetos ? 

O SR. NEIVA~Foi engano, eu queria di
zer nestes folhetos a que chamam tabellas, e 
que pórle-se até dizer que teem o seu horos· 
copo no nome ; acabam por bellas. Ou então 
teem a sua origem nesta, phrase: Si vis pacem, 
pa1·a beUum,. Dahi talvez tenha sido dado 
o nome a todas as tabelbs, porqu.e do orça
mento primordial, em tempos iLlos, o mais 
importante devia ter sido o Orçamento da. 
Guerra. 
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'1'a quer dizer-- para para, em latim pre
·para beUas-guerras, tabellas-prepara. gJier
ras. 

A despeza. actual, a que foi proposta pelo 
illust:.·e Ministro da Guerra, é de facto infe
rior a 77 contos, desprezadas as feacções á 
despeza votada o anno passado, mas o iilus~ 
tre relator tornou ainda essa uespeza infe
rior á propria· proposta. S. Ex. hontem 
oonte:stou isto, mas o illustre Deputado pelo 
Rio Grant.le do Sul, sympathico do Governo, 
combateu immensamente e o discurso de 
S. Ex. tão bem elaborado, está nn. me mo r la 
de todos nós . · 

Creio que o digno relator contestou apenas 
por excesso de modestia, que lhe é peculiar, 
quiz tirar de si mais esta gloria, porque 
S. Ex. procurou, embora augmentando algu
mas verbas, procurou e achou economias a 
fuzer. ' 

O Sa. PAULA Gun.IARÃES- As economias 
foram feitas com as sobras. 

O Sa. NEIVA.- S. Ex. demonstrou em 
um estudo qne ha de servir com certez(l, de 
exemplo no futttro para aqueUes que se pro
puzerem a historiar os negocias publicas deste 
paiz, qu.~ em um pel'iodo de cerc11 dB 8 annos 
a despeza da guerra ascendeu Lle 29 mil con
tos a mais 52 mil. quasi o dobro. 

E verdade quo, nos dous ultimas i1nnos, 
ella decresceu de 52.374:026$699 o que attin
giu em 1897, ~l. 46.329:295$790 em !89K, tendo 
subido no ultimo anno a 44.3~H:956$883. 

Nas suns investigações, dignas da mais ele" 
vada consideração, dignas de sert:m muito e 
muito apt·eciadn~, S. Ex. fez a a.nalyse in
telligente dos diversos creditas supplemen
tares, extr·aorüinarios e até especiaes, mos
trando tambem a geadação comparativa 
delles, comojá o ftzet'il. em relação ás despezas 
votadas, e desse trabalho deprehcnde-se que, 
nos dous ultimos annos teern diminnicto 
esses credi.tos, especialmente os supplemcn
tares e que, si no ::tnno que corre, jú. os ex:
traordinnrios subiram a 714:000$, dev0 este 
facto ser attribuido a obras imprescindíveis, 
realizadas n:.~. fortaleza da Lage, riespeza que 
não podia dGixar de ser verificada, porque, 
do contrario, teriarnos que la~timar uma 
perda para a nação, um gt>a.nde prejuízo, 
alem do enfraquecimento do mais importante 
de nossos pot'tos. 

Houve, é veedade, no orçamento de 1894, 
um accrescirno pasmoso, um augmento consi
deravel, devido ao augmento do quadro 
eft'ectivo dos alferes, na importancia de 
6.438:640$, além do valor médio das etapas, 
que importaria tambem em mais de 
3.200:000$000. 

O SR. PAULA GUIMA.RÃ.ES dá um aparte. 
Camau v. Y 

O Sa. NEIVA-Preciso bem estes numeres;, 
mencionando as fracções, porque elles intl uem. 
na totalidade. 

Poder-se-ia notar o grande -accrescimo de 
despezas que houve, de 1895 par<t l8'í)ô, que 
foi, creio, de 36 a 52.000 contos de 
réis. Mas, V. Ex:., zeloso, como sempre foi, 
deu cabal explicação desse augmento de des-
peza no Orçamento da Guerra. . 

No bem elaborado peefacio (é como eu devo 
chamar esta parte do parecer, porque S. Ex:. 
não fez a sua tntroducção, não acompanhou o 
systema da moda), no bem elaborado pre
facio, dizia eu, S. Ex. assim se externa: 

« E' de prevGr o facto de maiores economias 
no ministedo em questão, pelas lisongeiras · 
esperanças da. alta, do cambio, que reduzirá o 
prAço das etapas e do material, dispensando 
creditas supplementares, e por medidas admi~ 
nistrativas de que cogita o Minbterio da 
Guerra, a concentração das fo r·ça:>, por exem
plo, sendo di.~:.:-nas de ponderação as palavras 
que a tal respeito são aqui transcriptas do 
relatorio da Guerra (1900) pag. 40.» 

E S. E;c transcreve em seguiàa as pala
'Tas do Sr. Ministro. 

Sr. Pl'esidente, c0meço a divergir, começo 
a afastal'-me da opiniã1 elo esclarecido rela
tor do Orçamento da Guerra e peço a S. Ex. 
desculpas, pol' fazel-o; mas quero dar ar
rhns do meu sentimento de imparcialidade 
com que discuto este o qualquer assumpto. 

Não concordo, Sr. Pre,;Idente, e isso não é 
de hoje, com esttt (!hamada concentraçií.o das 
torças, idéa,q1H~ se apresentou no Brazil,desde 
que assumiu a direcção da. p~sta da Guerra. 
o Sr. marechal, entilo gen~>ral Mallêt ou Mai
lét (não sei bem como é que se diz). 

O SR. Axrzio DE Al:REU- Nilo faça V. Ex. 
q uos tão disso. 

O Sit. NEr vA-.lnstamrntc,Sr. Presidente.sao ' 
clignr.~ de ponrleraç(io n.s palavras que S. Ex. 
extractou do relatorio do Ministerio da 
Guerra, transcrevendo-as no seu prefacio. 

Não é exacto que seja economica a concen~ 
tração das forças. 

Basta n.ttendermos á despeza que acarre
tará o transporte dessas forças, ba~ta consul
tarmos as tabellas, para vermos que ella 
sobe a centenas e centenas de contos de reis, 
por estas mudanças apenas de Estado para 
Estado, por esta. transferencia de offlciaes de 
um corpo p.1ra outro. 

Imaginemosag:)ra o que não se verificaria, 
si se estabelecesse uma mudança mais lata. 

Accresce ainda, Sr. Presidente, que as 
localida.des escolhidas para esta concentração 
de forças nã.o teem os quarteis, as accommo
dações, as vantagens, que trazem à concen
tração das forças nas capitaes, onde actual~ 

58 
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mente elias existem e então temos este at·gu
mento a m:Lis contra esr.a medida, qual a do 
accrescimo de clespezas neste particular. 

Sem querer estnd:tr este assumpto, em 
1'elaç-üo aos demais Estados, eu reporta-m~, 
~penas ao Esklflo da Bahia .. 

Vme. ocen.siiio, S. Ex., o Sr. Ministro d(), 
Guerra, que já Gnlã.o cogitava do pro,iecto do 
con-::entra.ção d.e forç::::s em outro ponto, que 
não o da. Capital, p{!rguntou-mo, em um en
contro fortuito, que tivemos, qual seris, o 
melhor logar . p:J.ra n. mudança. da força. da
quella capital e eu, com a minha costumada 
franqueza; declarei que sei'ia intenso a esta 
medida., üwto mais quanto ella vinha a ser 
:1)rejudici;.tl á, capital, que en rerresento, <tlérn 
de trazer prejuizos á. propria União. 

Toda.via. como S. Ex. me consultava. sobre 
a melhor loealid.<lde, eu apresentei tren lly
potlleses - o Cn.nwmú, Santa Cl'uz ou Cara.
velbs, hes local idades, cGm portos aptos 
para receberem n <-rvios de alto boPdo, sendo, 
?.wrém, p1·ef.:rive!s <L Camamú e Caravellas o 
6e Sa.ma C!'Uz, porque ha,via, a bahia. Cabra.
lia e na outJ'a ::\. bs.hia Camflmú. vastís;.;ima,, 
onde podem ancOl'àr navios de toda.s as lot:t
•:ues }hra., 1·apido.mente, so transportm·e1u <t::> 
forças. 

Na. bahia, Ca.ura.li<L podem reunir-se it von
tnà.e e:;qn.,dras ô.e rnnitas nações. 

Na. lmhía üe Ca.mnmu, lfLtnlJem vilsta, por 
occa::iúo d~L lei de coDscripçi"i.o, quando lá 
}H'Otbtnram coutr·u. o sorteio militar e houve 
levanln.monto, como lhJUV1~ na Parahybü, e 
mn mlt1os pontos do Brazil, em 18i5, cste·ç:e 
um navio de g1'2.nde calivlo, umn, corveta, 
-~ue o Guvet·iw pa.ra li man.dou. com muit~L 
tr•lpa. · 

Eu lembrei quo Cevia ser a. b'1hia Ca
bt'<~lia.,Jlü lfllle , :oi~;!tlll(lu diz•~m os comiJetontt~s 
•<:ll:.t <':'.11:<J, NU m~l!wr posi<;,Jn ; ns l'or<rls par
rin.tl) dtdd Yii.1) m;;. is ra.pid:unento a Mina~. 
do f[ uo iríu.m, !, Í pal'tisscm ue CnmrtlllÚ, por 
L:X~mplo. O nok·~ Deputado r1ue é dístincto 
1'G[.l!'e:->1~rJLu.u :(~ de~te dbtricto, (rufcri.nrlo se ao 
:::,·,-. Feli,'J; r;asJlro·j su.be muito bem a.s difri· 
enldades rl11e l.w, pa.r-a a naveg-ação de Cu.nm~
vi,~íras e pam :1 ,1e !lhéos 

Ao plEntoar uma eleição p::ra um amigo, 
ti v c oc:c •siü.o üc ver llum o porto de llheos: 
:tlquei horwrisado ao entrar, parecia-me que a 
cada momento o vapor iu. desCa.zer-se ue en. 
conlro áq ttei.Ies enormes rochedos que dií.o-lhe 
e nome de llll éos, especie da. Scylla. e Cha
~~ibd.es, não n1euos perigosos que aquelles, a 
que l!a dias ~e alludiu aqui. 

Cabralià. não tem urna pedra, parecendo 
([U,l3 a pr·üvíd.::ncin. divina quiz ui:t.er a Cabrrtl 
e aos seus companheiros: abiquem alü, por
que este e o veruadeiro Porto Seguro. 

A c:idado de Caeavellas, porém, ,_li:;se eu a. 
S .• E~:., ú estrategicamente a ma is conve-

niente, porqUQ é nquella qne pórlo em um 
momento da.do · transportar forç·as ou rece
bei-as de Minás, porque, como se salJ ,~ . a 
estra,da de ferro parte do porto de Caravellas 
e vae a TheophiLo mtoni. Mas fica, muito 
longe do centro da ca.pital. 

Eu fai sempre muito opposto_ a toda a cen
tralização, a toda a, concentração de voderes, 
e, talvez poe estn. inclina ção, fui contrario a 
est.n. concenb'ação politica que uqui se formou 
e desappareceu, apezar de ter 11esse :partido 
muitos amigos ; fui sempre contra a ,::;oncen· 
tt·ação c1as forças, -pol'que, o.lém do prejuízo 
que ella traz á minha: capital, já desfalcRda 
das vantngAns que au(eria dos dou~ e:::tabele-· 
cimentos -Arsenal de Marinha. e Ar2ennl d0 
Guerra-, T;rejudica-a. no seu commercio, e, 
portnnto nas suas rendas, com a passagem 
clns forças dn. c:\pital l)arn. Caravellas, que 
fn hoje talvez mais negocio pa.ra. o Rio de 
Janeiro do qne para o por-to da Bahb. Eu, 
ha tempos, pela imprensa, protestei contra a 
idéa da estrada de ferro pat>tie de Caravellas, 
porque previa esto üfasta.mcnto ele grande 
parte do commercio daquella. r·egião vara o 
ruo ó.c Janeiro. Mnis tarde, quando tive 
as~ento na Assembléa Provincial, renovei 
c;:;·; e pro tosto. 

Natu:::-~!.lmente, este facto que eu allego 
em relação á Bahia ha. de sel' a.l!egn.do por De
putados de outros Estados em relnçí?,o á con
centr~\ção de suas forç.os, bto é, o af';;~tn.ment'j 
tla.s forças das capitaes para outras locall
dades. 

Ja que está presente o nobre Deputado p0r 
Pernambuco, que tom sempre a. generosidatle. 
de me ouvir, eu perguutareí a S. Ex. par[L 
onde irh a força no seu Estado~ 

O Sl~- 1\Lu,AQUlAS Go~çALVEi:i--Pl\'a Ta
mand,,ró. 

0 Sn.. NEIVA-Para Ta.manda.rc. !iül'(!U\3 
p3.ra o c~ntro nii.o, por entender qlie a força 
deve estar proxima 1t0& por·tos oode cs l1i1ViC·S 
possam I'ccehel-as em qualquer elcet•gencia. 
para. as condnzir a outro p.mto, como acon
tl?ceu por occasião da revolta, em q ne foenm 
removidas <1S forç:.~:; d tt c::tpital da Bu.hia. para 
aqui, unquelh viagem a.dmir:lvel em quo se 
J.emonstrou a grande coragem deste v;:tlente 
marinheiro para. quem a H.epublica e os qu<: 
foram favoraveis á causa da lep;didnde teem 
sido de algum modo ingrato:?-o ah.nit·ante 
Sr. Jeronymo Gonçalves-em que se cal'acte
rizou o valor bahiu.uo pelos seus feitos , posso 
clizel' que homericos. (Apo io. rios.) 

0 SR. ANlZIO DE ABREU-Não se entende 
commigo, que ten!JO sempre votado. 

O SR. NElVA-Perdôe-me, pois, o meu dis
tincto amigo ter dissentiuo do seu modo d'e 
-pensar em reln.r;ão a. este -ponto do seu 
parecer, embora S. Ex. viesse tr-azer, e.m 
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.:~,l)Qno da ma opinião,~ opinião do Se. ma.re S. Ex. é muito habil. Conscio de que os 
chP.l Ministro da Guerr~ .. Contraponho a essa Srs. _-Deputados ir·iam por sua ·vez, com o zelo 
opinião os 3.rgümentos que apresentei. que lhes é característico, estudar uma a. uma 

Em seguida., Sr. Presidente, o illustre dessascitações, si elhts são reues, si não hgt 
J.'eln.tor passou a e~tudar n.s rubricas, expli- engano de datas e si essas leis são as mesmas, 
ca.ndo _p:·ecis;unente qual a missão especial enum~;ron-as com cuidado, 
rla.s Commis:ões, que é a do illuminar, con- S. Ex., ventilando essa. questão, 1w.s razões 
cor-rendo 111m~ o verdadeiro esclarecimento 

1 
que externou, esqueceu-se dn.quelta que, a 

cl<t Camarft, pnra. que ella .possa se orientcu· · meu ver, devia ser primoroial : a concen
melhor, c nào impondo a su.a opinião. tração elo serviço hospitalar em um :::ó ponto, 

Isto é o que deve ser o seu encargo, e não o que sorin de con veniencia para o e:\e!·cicio 
mo canr:o de o dize!', tod;\S as vezes que trato da medicint'l., pa.ra a fiscalizaçãq e de g-randes 
r:! e Commis~ões : ó oriental' e. bem orientar a economias, si estivessem os hospitaes re
Camara, jà qne estamos e!n política ele unidos ern logar apropriado, que não como 
oricn taçã.o. estão. 

O SR. M.\Li.QUL\S Gol'\ÇÁLVEs-A questão é 
~.:e rumo. 

0 Sn.. PAULA GmMA.P..ÃEs-Não tenho f;~ito 
Jn~is elo qu~ seguir o exemplo de meus 
c:ollega.s. . 

O Sn. 1\ErvA-Fazcr o quo V. Ex. fez; 
in~<s não eo:ao Jez o anteeessor de V. Ex., 
que acceítou as ·verbas taes qu~tE:s tinllum 
-..·indo na t;·~ b :~!la, ou modificou-as, sem dar a 
rnU.o, co1no que dizcndü-ou crê, ou morre. 
ilia wn upa.-·te.) 

Aqui nã.o é ». morte material, mas a morte 
do voto, a morte ela. o-pinião individual. Mas 
S. Ex. estuda, ns rubricas uma, por uma. e, 
·wdus as -vozes oue trm de fazer uma alteJ'a· 
r;J.o, c~::clarec·~ a Camara e diz : a rubrica. to.l 
~noditi([Uei, para mais ou pal'a metws. por 
esta ou aque!Lt r,tzão. Compenetr<t~sem-se 
todos ele sua mi:s:;~Lo, e todos fariam assim. 

Creia a Can:at·a quo nii.o é o affdcto pesso:1l 
que me le-.·r~ a:;;sim n.. externar-me, porque lH1 
.l'ubrica e1t1 que não con~.:ord.o com S. Ex., 
1:omo a Cam:u·;t vne vet•. 

O Sn.. FI~L I X GAf:'PArt-V. Ex. está a. pre
-parat' a·-.; con •; ic(,~Ü G:3 a seu f'a. v o r. 

O Srt. l\'Ern-~a rul)l'ic(l. s:~. trata.-se de 
hospitacs e. eu lenrmria:S. Diz S. Ex. : 

«Na ruurica s~-Hospitaes c Enfermarias
que por ter nd:-itrictas outras consi,cm;1ções. 
passa a denominar-se-Serviço de Saw.le
deduziu 10:560~; de enfermarias supprimid.as, 
e, afim de dur definitiva instttllação ao depo
sit.o _do matel'ial sanitario do exercito, úe qus 
tra.ta.m a lei n. 277, de 22 de rnarço,e decreto 
de 7 de n.1Jril do 1890, c a lei n. 403, de 24 de 
outubro de J89Ci, confirmada no para[irn.plw 
ll!lico, lett.ras e e f elo art. 1", e art. 84, n.l 
do regulamento que baixon com o deci'eto 
n. 3.220, de 7 de março de lt\99, augmentou 
7:245$ para. o pessoat do referido d.eposito, 
attendendo deste modo ás reclamações do Mi
nisterio Ja Gucna em seus relatorios e exi
gencias elo serviço.» 

Cita todtts as leis, artigos e regulamentos. 

O SR. PAUL.\ G GDL\RÃES-V. Ex. me per
mitta um aparte. 

En pensei assim, tanto que ::mgmeutei a 
verba pa.ra o hosrital central. 

O Sn.. NEIV.\.-Fez muito bem, e eu s.p:pro
vo. (Sússurro.) 

Sr. Presideóte, eu sei q nc os gmndes ora
dores não so perturbc.m jára:ü.:; ; mas eu, 
lmmilc1e ora(lor-, si me pertul'bo com a con
ver~a que oaço junto t~ mim, quando f'allo, 
f'a.ço itiéa do pobre tacllygrapho. 

SnlJem os collegas o quanto aprecio as sua::; 
opiniões e vor is:;o é que, ao nte:>mo tc:npo 
que fallo, estou <t ouvir as suas confabula.- ' 
ções, mas sempre fico na persuasão de que 
esses a.p:trtes baixinhos parec:.em nccentuu.r 
a;; lacunns no qnD es:ou exte1'nanclo -2 então 
são prof'eridos sotto voce, por um exc·3s.so de 
arna.bi lid.t\de. 

E' assim que noto que SS. EEx. (re('.m:-sc 
aos Srs. Ba/'bo_sa Lima, Ji'eli.?; (;,,s11ar e i.lia
laguias Gonçalves), qu-e constituem uma trin
dade mui to consider·ada pa.ra mim, e~üwam 
accor·des em uma idúa antagonic~. á minha. 
Mns vou mostrar qno de SS. EEx. eu não 
estou loDge. 

En convenho com SS. EEx:. em qne nilo 
conv<im a agglorneração de todos os doentes 
militares desta Capital em umn. só localida
de, e tanto estou ele accordo com SS. :EEx. 
aue vou loavar a medida que S. Ex. to
mou de arranjar recursos para o e:3tn.bele
cimento de barracas denominadas por um 
nome estrangeiro que não pronunc~o, por11Ue 
não sei. 

s. Ex. quer hospit~~r.s em oliver':OS lo)
gares; S. Ex. li) i creado1• do Instituto Bacte
r-:olngico, onJe se fir.era1n estnclos tão apre
ciados e precisos: s. Ex. foi o autor deste 
projecto aqui ; tem essas idéas com as qu::-,es 
estou de accõrdo. 

Mas o que se faz necessario é que tenha 
conclusão esse grande hospital que, si é 
vasto, e composto de grandes pavilhões iso
lados, e para o qual teem sido votadas algu
mas verbas, mas que teem sido insutlicien:-
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tes, porque, ba, de convir a Cama,ra., o hos
pital do antigo morro do Onstello, o hospital 
de Andarahy e outros são absolutamente sem 
hygiene. 

Agora vou mostrar que não mereço brevrJt 
d'irwention. 

Foi o nobre De-pntado mesmo quem no seu 
orçamento de 1899, occupou-se da, unifica
ção do serviço elos hospitaes. 

No § 4° diz S. Ex :· 

O SR. PRESIDENTE-Faltam apenas cinco 
minutos. 

O SR. NEIVA-V. Ex. conhece o amor que 
tenho pela bo<t marchn. dos negocias parta .. 
meutal'es. 

As considerações que até agora tenho feito 
sã.o os prolegornenos da analyse á iutro· 
clucção que podemos fazer ao trabalho do 
nobre Deputado; V. Ex:. poderá a v aliar 
quanto me resta dizer para completar essa 
analyse. 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex. pótle ftcar Íll·• 
scripto para continuar amanhã com a pa~ 
lavra. 

« ... concedeu mais 400:000$ para a con
strucção do Hospibl central em s. Francisco 
Xavier, obra qu\3 não pôde ficar parada e cuja 
conclusão tra.rá futura, economia pela uni· 
ficaçã,o do sm·viço hospitalar <lo exercito nesta 
Capital.» O SR. NEIVA- Deix•), portanto, a tribuna, 

Estou me servindo das proprias palavras á vista da decln.ração de V. Ex. 
de S. Ex., c é meu costume faltar sempre Fica a discussão adiada pela llom. 
baseado na opinião dos competentes· Não Passa-se ã. hora destinada 9,o expediente. 
tenho opiuiflq propria ; cu leio para formar 
a minha opi oiã0. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Está provando e tem 
prOTt\do o eoutrario. 

O SR. NEIVA--Ainda é S. Ex. quem,dand·l 
par~cer sobl'e :~ rubrica 14, diz :«-Obras mi
litares-augmcntou 130:000$, para destinar 
200:000.$ á ·~o .clu~ão de um pavill1iío do Hos
pital ele S. Fra11cisco Xavier, afim 1le r,~zor-se 
a transf'el'encia elos doentes do Hospital do 
Castello, onde não podem continuai' pot• cst<1r 
o velho casar-ão em desaccordo completo com 
a hygiene hospita.lnr. » 

Si eu quizosse prevalecer-me de um engano, 
de um pastel, a exemplo de um iitu:;tr·e re
lator do Orçamento da :Marlnlm que enten Ha, 
quea mi:lila. ernen!a sobr0 os p<itrões-mór.~s 
não podh P•"sar, porqne o:s t.ypogl'a.pllos im
primiram R7 poe 89, en me sor,·iria d(b ta, 
troca de fl.!gcll'ismos para uemonstl'al' que 
S. Ex. clan :icou, augment:lndo 130:000$ 
para destinar 200:000.~. Mas, seria uma in

O §r ERpidio F'igneiredo (ser
'IJindo de 1° secretario) proce . .te à leitura do
seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios 

Do Sr. Deputado João d11 Matta Machado, 
communicando que continuando StWiamente 
enfer·mo requer a promg·ação da licença, até 
o t1m d:t ]_)l'esente sessão legislativa.- A9 

Cornmissão de Petições e Poderes. 
Do Sr. 1° Secretario do Sen!l.do, de hoje, 

co mmunicando que nessa datc1., o Senado en
viou à sancção pl'esideucial os a uGograpllos 
da. eesolução do Congr0;;::;o Nacíunal, prot'O· 
gando até 3l de dezernbt'O du 1904. o prazo 
para a realização de ex<Lilles pa.rcia.es do 
cm·so preparatol'io exigi~lo para matricula 
nas escolas de ensino supeeior. -Inteirada. 

justlçi\. desde que se verificasse quo, si "·Ex. O Sr. Luiz Doruiugues em 
teve 230:000$ para destinar ás obras, tendo respostn, as consideraÇÕiJS de seu 'distincto 
apenas augmentildo 130:000$, foi porque rea- collega~ o Sr. Fausto Cardo.:;o, sobre a acta, 
lizou outras economias que dernm ons;tnclla lamenta que S. Ex:. tenha insisti•io em a,ttri
a tal augmento. buir ao eminente Senador pelo Maranhão, 

Mas é S. Ex. mesmo quem descreve n. im- Sr. Gomes de Castro, a responsabilidade do 
prestabilidade do velho casa1·ão do CasteUo, resumo ae seu discurso, de que o illustre 
coevo tal vez dos primeiros fundadores desta Senador declinara, pela affirrnaçã.o de o não 
Capital... ter revisto e, o que é ml1í:5, pela t>onderação 

O SR. PAULA GunnARÃEs-Quasl contem- de ser incapar. de dizer que vota. sem ler, o 
poraneo dü E:;tacio de Sá. que aliás havia occorrido a todos quantos 

o SR. NEIVA-... casarão onrle 0 sol e 0 leram esse resumo, que, entretanto, apezar 
~ de iucorrecéo dá bem idéa d<t importancia do 

ar nao podei? e_ntr~r e qu<=:, ~nt~etanto, ~ão discurso. 
du~s ?ondrçoes md1sp~nsave1~ a v1da e mmto Outrosim, exteanha. 0 modo pouco gentil 
mais aquelles que estao em risco de perdel-a. das referencias do illustre repre:Hntante de 

O St~. Presidente.-Lembr<? ao Sergipe ao eminente Senador, que tanto tem 
nobre Deputado que a horn. esta a termmar.l feito para merecer de to;ios os bons brazi-

0 Sr. NEIVA-Deseja.va saber si está dada leieos as nttrmções devidas aos grandes servi-
a hora. dores do Paiz, pois ninguem, de certo, se lhe 
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avnntajou nunca em amor á causa publica e 
proficuidade de serviços á Nação (apoiados), 
nos postos a, que ? te~ elevado o se~ grf!Pde 
merecimento e ft JUStlça cte seus conCJdadaos. 

0 SR. EnUA:RTJO RAMOS dá um aparte. 
0 SR. LUIZ DOMINGUES diz que é tal O va

lor elo beput~do, que acaba de dar o aparte, 
que Íla'la accresc.:sntará a.o conceito de S. Ex., 
um dos ornamentos não só desta Carnara 
como já de nosso paiz ; pedindo, porém, per
missão para. n i 11i.la ponderar que o illustl'e 
Deputado pm• Se•·gipe não foi menos infeliz 
attribuinào ao eminente Senador igoorancia 
do regimen pre;,;idencial por lh.13 a~tribuir o 
resumo t·~r dit0 que votou ind1caçoes elo Go
verno, quando. para o nobre Deputatlo, ne~.se 
regimen o Congresso faz a lei, elle só, sem 
suggestões 01: inrlicnções do Governo. 

o orador prdirá a attenção de seu r!igno 
collega p:;,m o artigo 29 e art. 48 § 9° da Co~
stituição, qu0, apezar de consagrar 9 regJ· 
men presidencial, não o acbou incompatível 
oom a apresent;1ção <le projectos de lei e in
dicações ao Cong-re~so pelo Poder Executivo, 
na confecção dns leis .. 

O Sr. l<'.:dl!la:ll"do Ramos- Era 
·oe.ra fazer m.:' lL per·g-unta a V. Ex. Poderá 
V. Ex. dar-n : ~ noticia de um projecto por 
mim a pre<:ent ;;r!o bs algum tempo, a respeito 
de isenção r! e direitos? 

O SR. Pmi:siDEN1'E-0 pedido do nohre 
Deputado se1 á jiL attendido. 

0 Sn. EITAIUiD RAMOS-Faço esta 11Gl'
gunta ::;c·rn e:xi.~ ir que V. Ex. me dê a res
posta. 

O Su. PrtESillEl\iTE - A l'Elspostó. vem ,iá; 
mandei indugar 11a Secretaria, e logo que 
vier irei ao encontro dos desejos elo nobt·e 
Deputado. 

O Sr:. Em.r:,RJ 10 RAMos-Creio que o proje
cto está esq u edl.lo. 

0 SR. MALM~UJM GONÇALVES-Está na Com
missão de 01 ~-n mento. 

O SR. EDUARDO RA:\Ios-V. Ex. recor11a-se 
de que elle tiu ll:t por fim unifbrmizar e3SH 

· materia, qu ·: chamarei embrulhada de:;i
gual, incongruente, desordenada, em relação 
á isenção de impostos. 

As isenções de impostos estão hoje no re
gimen em que estavam no tempo de D. Joiio 
VI; não obedecem a linha alguma. O Sr. 
Ministro da Fa.zenda,, com a solicitude e o 
escrupulo, que tem em cumprir a lei, e um 
dos testemunhos mais seguros disso é que 
obedece a leis infelizes .•. 

O SR. MALAQUIAS GoNçALVEs-"\t. Ex. não 
está sonhando T 

0 SR. BRICIO FILHO- V. Ex. não está eS
crevendo uma pagina de niytbologia ~ 

0 SR. EnÜAR.DO RAMOS- Sei multo pouco 
de mythologia para introduzir nella um as
sumpto de isenção de impostos. Não me 
consta que nos antigos mythos da Grecia, 
existissem represeutações.economicas. · 

Mas, Sr. Presidente, não se incommode 
V. Ex:. com a pergunta ; não vale a peua ; 
póde deixar de responder á pergunta.; por 
isso que ella ter·ia sómente uma vantagem. 

0 SR. PRESIDENTE - Mandei indagar na 
Secretaria. 

0 SR. EDUARDO RAMOS - Muito bem. Es
tani!O a hora. muito adiantada, é prova.vel 
que as informações não posmm -vir a;,sim de 
momento. 

A demora vae extorvar a conclu~ão da 
actual se~são, que foi muito trabalhosa, e 
não q ucro concorrer para i'!so . 
. A perguuta está feita. Retiro-me da tri

buna. (Muito bem; muito bem.) 

O §r. Presidente-Cabe-me apenas 
inforrnar a V. Ex. que o projecto foi enviado 
a Com missão de Orçamento. 

C) §r. Paula Guiinltarães -Pedi 
n. palavra, Sr. Presidente, pal'a l'esponder ao 
nobre collega e amigo, distincto represen
tante do Bt\llil\, 

Tenho a dizer a S. Ex. que, para dar pa
recer, a Commissão de Ol'ç~ammto pediu in
formações ao Sr. Ministro dn Guerra. Estas 
infurrnaç-ôes ainàa não í'oram r umP.tti das. 

Lorio que cheguem ao conheei mento da 
Cormnhsü.o, o p1·ojecto tle S. Ex:. tera o au
dnmeuto qne deve ter, certo rle que todos nós 
tem03 por S. Ex. a maior cou~idel'aç5.o, me
recida, ali:'ts, pelo seu grande talento e pelos 
serviç~os que tem pre5taclo. · 

O §r. ~eiva- Pedi a :ralavra upena.s 
para dizer q11e, apezar de não fazer parte da. 
Com missão de Ot·çamento, quando r:;e discutiu 
o Orçamerfto da Receita e quando se tratou de 
uma emenda contendo medida semelhante a 
1to projecto do illustre Deputado pela Bahia,· 
cu fiz sentir qu,3 igwll idéa havia a l'espeito, 
por proposta de S. Ex., mas que tinha sido 
ou v ido o Governo, q uc ntó aq udin. dnta não 
tinha inl'ormarl.o. 

Si, quando cu fallei, já julgava. haver de
mora, quanto mais agora! 

O Sr. Presidente-Antes de passar 
a dar a ordem do dia para amanhã, devo 
declarar á Camara, reconsiderando a deli
beração tomada quanto á emenJa do nobre 
Deputado Sr. Neiva, referentB á secretaria do 
extincto Arsenal da Bahía, e que a Mesa de-
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clarou na.o acceitar por impol'tar em aug·mento de despeza, que a.cceito a refl3r-id:x 
emenda, visto tratar-se nella de uma. despeza ja creada por lei e procurar-se apenas consi-
gnar-se n. verba destinada a attendel·a. -· 
· Es:;a emenda é igual á apresentada pelo Se. Augusto Severo, que a Mgsa acceita pelo 
mesmo motivo, assim como as demais rtpt•esentadas pelo referido Deputado. . 

As emendas acceitas vão a Commissão para sobre ellas dar pareç_er. 

Vão a imprimir as seguintes 

RBDACÇÕES 

N- 102 D - 1900 

Reâacçt(J final do pn;Jecto n. 10.2, deste anno, q!.!e fixa a desy;e::;a do 11Iínistc1·io das Re~· 
lações Exteriores para o exercício de 1901 

.\l't. 1. 0 O Prcsidmltc da RopubHca ú autorizrtdo :1, dospondor~;l1Glo i\IinL;tGrio u<k 
Rel<L•;Ül'S Extel'io1·es com os sm·viç-os dGsignados nn.s ;-,;ogninto.s vm·b~ts, om p<tpel 5;!.G:\J·~O.) 0 
em un:·o Ui:l9:0U0.-';, a. 13abc1': 

1" (papel moeda) - Secretaria de Est:tdo 

l'ESSO.\. fs 

'\i:;nistt·o ,1ü Est<tdo : 
Ortlona.do, tleePeto n. 27 II. ,lt:~ I dü dt'.z~mbr·o dt: 1890 .... 
ReJlr·c.;;ont::t.<.;üo, iJem n. !.0.:.7, Lie 31 1lo j;:woieo lle> 18!15 .• 

1 d il·nct :n' gc1·al : 
Ohlo11a•.lo itlum n. :?DI. de ~: 1 d t~ mar,;rJ do hmo ... _ ..... . 
tI r·:üitlc::·v:ri•.l, I·lem, idem ....•......................... 

4 di!·oci;,_)J':Js de soq·i"io : 

(h·<lt'.llõLilO, idt'lil, idün1 ....•....................... , ••• , 
Omi.i!il':1,_.,t,o, itlmn, i..iom .............................•• 

-! pi'lint~iJ·u.-; oHkiao:;: 
O'rtlnn:Ld,J. ithnt, idnm .......•..••....•..........••.•• 
(;l'ntltl(::t<;:"IO • .idem, idülll. ..•••.•..•..........•••••..••• 

-1 :-:c,_;-tutdos oJlicl<to.' : 
Orüen~t.do. i<lnm, idem ................................ . 
Ur;:,tiae.ic;üo, idem, idc111 .••...................••. _ ...•• 

7 ClllW,nlletiSOS : 

Ol'donado. idem, iclnm ........ _; ................•...• 
Gmti !leaç-i"lo, Hem, idcrn ............................ . 

l a t•clti üst<.t : 
Ordontlllo, idem n. 1.1:2!. do5 de r1or.cm1JL',)àe 1800. 
c; L'~ttUic~LÇ~Lo, i dom, itlom .........................•..• 

l orricin.l r1o gallinote : 
G!::ctitlc:tç·U.o, idem n. J .205, llo l () tlc janeiro de lSD:L 

l <l1lúlia.r tl::~, Dircctori:t GOl'a1 : 

Grutiilc;tç-Ti.o, idem, ldom ............ , .. , .. , ..........• 

2-l : o:n::;ooo 
12 :000-;.00ll 

t): ll: 10s000 
5:6UO::;>OUO 

l \) : 2( )(1;4)()1) 

~~: GU! l~;;IIOU 

l ;') : .200:-;00: ) 
-1: :-iOfJ.~UIJi) 

J2:oon:::.üoo 
"l: uuo.-.;oou 

l;) : ·1 00~~00() 
5:000~;000 

-J::OO')sooo 
;~:0000000 

.? : :100,)000 

l :200:?000 
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SRSS!O EM 21 DE SETEMBRO DE 1900 

pm'teiro :-

0l'rlona.ilo. idem n. 2Dl, d.c 2!) de março ....... ...... _ .. 
';!':t J; iíicaç,ão, Jdom, idem ..•.•.••.•....•...•..•.......• 

1 ajntl:Lnto de porteiro : 

n.·<lcn;:~do, lei n . 26G, de 24 de dezcmbm (]O 1804 ..•... 
ril'::ttlfie:L('-Ü:O, icbrn, idem ..•....•....... , ............. , 

2 continuas: 

t)rdcm:ulo, decreto n. 291, cle2D de m<.:wço. de 1890.,; •• , 
Gratificação, idem, idem .............................• 

2 correios: 
., I 1 . l •,J . . . . 
~~r-c 0~1.?-C-O._tc 0~11, luOt;-1 ..•.••••••••.•••••••••••••••••••• 
r,r<ttrt1caç<w, Idem, v.lom ............................•. 
P;wa. p:1.,::;·amento llo duplicatlt do vencimento.:; poe :mb-

stitt~iç·ã{) ......... , ............. , ..... ........... . 

~.r A'l'ERI.\. I, 

- Oirje.ctos necc:::3~n·io:-:: para o expediente c rcgi;:;tro, 
acquisiçã.o o cnc:aclcrna.çã.o do liVl'os para ;~ biblio
titectt. cncaclorna.çJo d~L eorrospondencia. oificütl, 
assigntti;ul'as do jornf1.os, compra. tle almana.ks, de 
collecçiies ele lei::; c decisões u:J Governo ........... . 

2 - Consct·vação Llo j<wdim, asseio d<t ·c:;_~3a, ~~,d~Ldos (tos 
scrYentm, illumin:tç·ão intcr·néL c extol'n::t o tlospez:t:3 
nri U(l fJ.:; ..•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 

:3 - l.J orto cli1 corl·c.:;pondcncia. oíticial })at•:.t, o nxteelot·, 
gr·:ttHicaçã:) ás Ol'donança.s e condueção dos empt·o
gaürJs em ser-viço ............................•.... 

~ -- Irrrpr't):ssão c re':isão <l t> rd:ttorio e elos <tct:)s liO nu
Yet·no, inélush·e ciL·cnla.l'C::l, publkação do expe
dicmtü n:J Diw·ío Officia/. o 0111 outt',LS·í'ollta!:i .... , ... 

5 - Pn!Jlicaç·tL!) de docnmcnto.;; ofl'lcütes dctot·minn.rln. 
... p~lo decr-ot~J n. 4.:25S , de 3q ele setombt•o tlc l8G8 .... 
'';~- F :t l'l1M!1CIHO VCH'<L 0:-l COt'l'CltJS .................•.... 

zo. (Papel moeda) 

Eml:~·ogallos em <li~ponibilidadc : 

P:.trn. crr:,y;ref;a'los em <li~pon ibiliol:tdc .........•.......... 

3:\ (Papel moe~h) 

Ext t'D.Ol'<linn.rlos m interior : 

P<t.l'<t divcrs:Js s3rvi<:os extra.ordinarios no inter ior c de::;-
pcz r~:;; c.ventu:Lcs·, indusíve tclcgl'amm:t.s ........... . 

4 {Pa})el 111oeda) 

2: 200:;:~0!}} 

t:lOO ,~GOJ 

l :601) . .:::1)00 
800$000 

. 2:400800<) 
800.)01)() 

2: 400.j0r)r) ' 
800$000 

3 : 000:$001) 

t f I I I. I I I I I lo I 

/ 
i 

j 

PD.l'[~ e-J:11nüssüos do limite.'! ...............•..... ,,.,,. - ,. • •• ,,,., ...• • 

; ":', .:-.·;;,-
· · " -"·•• -.:/ 

463 

!57: 200,~00l) 

L~: 100$000 

12: 930.)000 ;, 

4: 040.)00i~ 

13: OOO.)OOC~ 

10:000$000 
000.'$000 

70:000~,000 

45: OOO.i;OOO 

~00:0008000 

5.26: 920$000 
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'464 ANNAES DA CA.MARA 

5~ (Ouro) 

LEGAÇÕES E CONSULADOS 

Estados Unidos da Anw1·icu 

Um enviado extràordinario e minis· 
t.ro pleni:potenciario : 

• Ordenado ............••.....•.•..•.•••• 
Gratificação' ......... , ••...•••.•..•...• o 

Representação .... . ..... . ...• . ..•.•...• 

1 1 o secretario de Legação : 
Ordenado .... : .................•.•••.• 
Gratificação ....................•••... 

1 consul gm'al em No-va York : 
Ordenado .............•.....•..••.••.• 
Gra tificaç~ão ...•......•....... . ... •....• 

1 cllanceller em No-va York : 
Ordenado ........• , . ....•..•....•....• 
Grat ificaç-ão . .........•• •. .•••.•..••.. 

MATEIUAL 

Aluguel dn cnsa para a chancellm.'ia da 
Lcg-::u:ão .........•..•.....•.•.•••• 

Expcdicn tG da Lc~a~·ã.o .. • .....•. . . . ..• 

1 cnYiad:J cxtravrJinario o ministro 
plenipoteneüu•io : , 
Ordonn.do .. . ..... . .. . .... : . •.....•..•.• 
Grn;r.ifica.ç'fio ...........•.....•....•.••• 
Reprcscntaç:;'i o .... .. ..... ~ ............ . 

l 1 o sncretarío de Legação : 
Ordenado .. . .. .... ..... . ...........• , • 
Gratifica.Qão .....• . .... , ..•.... . .•••..• 

1 consul em Iquitos: 
Ordenado .............• . ~ •.. .•.....•.•• 
Gratificaç,iio ............. ~ ....• . ... , ..• 

MATERIAL 

Aluguel llc casa para <~ chancella.ria da 
Lcgaç~o .... . ........••..•••••••••• 

Expediente da Legação .•.••.•••.•••••• 

Chile 

1 enviado extraordina.rio e ministro 
plenipotenciario: 
Ordenaáo .......••••••••• _ ••••••••••.• 
Gratifi.cação .....•..• .-••••.••. • .•••••• 
;R.epresentação. , , . , ••• I , ••• 1 , , •••••••• 

6:000$000 
4:000$000 

.14: 000$000 

3:000$000 
3:000.~000 

3:000$000 
7:000$000 

2:000.$000 
2:000$000 

ô: ooo.-:·ooo 
4:000$000 
6 : 000.;,000 

::; : 000.~000 
3:000.$000 

2:500sOOO 
4:500,~000 

6:000:~000 
4:000$000 

12:000$000 

44:000$000 

2:000$000 
500$000 

29:000$000 

2:000~000 
500$000 

46:500$000 

31:500$000 
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SESSÃO EM 21 DE SBTEJ1BRO DE 1900 

1 o secrcta.rlo · ue Lega.çã.o: 
Ordcn<J.do .....................•....... 
Gr.:ttiflcn.ção .......................... ·-

MATERIAL 

Aluguel <la, casa, p:1ra a chancellaria da, 
Legação ........................... . 

Expediente tb Loga,ção ............... . 

Bolivia 

l cnvia.do cxtt-.wrclinurio c mini~tl'o 
plcnipotenci tU'io : 

Ord.cna,do , .......... ·. ~ •..............• 
Gt·n.tific~u;-;"io ..... . ~ ................... . 
Reprcscn r.~tçho ....................... . 

l 1 o soct·ct:.lr·i•J de Lcgaç·ãf:. : 
Ortlcnado ........................•.... 
Gra.tificaç-:lo ... . ..................... . 

~L\.TEIUAL 

Alugu~'l da e~ts<~. p ~tra. ~t ch<lnccl.la.l'ia d;~ 
. L9gaç:.'io .... ·.· . .. ·.:. ............... . 

l·.x pcd tente th Lcga,çao .... . .........• 

Rcpublica ltryenlina 

c.n,·t:uJ,) oxtl':tordin:trlo o min:::;
tl'o plcnirJOtcncl:u·io: 
() t·,] on·v I. 1 •••••••••••••••••••••••••••• • 

fil'aLilkn(·ii..u ..... . .................... . 
l~cpt·c.:-:-:n t:tr;{i o. . . . . . . . . . ............ . 

I I" :::c(;:·ota t· i•; uc Lcgat;:'io : 
Onlr~ llitd . > .. . ......................... . 
1; t'<ttHie:u::I L .. . ... ..... ..... · · · · · · · · · 

1 t:.:;t.,:ul gc l'al em Buonos-.\ü·c::;: 

nrden~d -' ............................ . 
r;l,:tLLicat;ho .......................... . 

1 Y:ec-con.;;11l n.J Rosat'i,J : 

l;l':Ltifle:H)O .............. • ·. • · · • • • • • • • 

1\L\ 'l' l·cl ti A T. 

.\Luguol ch cu.s:.L p:U'<.L a. C1tancol<.Ll'Ü 
Lh Log:H;:'io .................... . 

Expotlit\nl;e da. Lcg:y;,ü:o ............... . 

Oilt onvi:tdo n:dt·n.oedln<.trio c mi
n h tt·o plr•n iv :/LOtH~ia.t'io : 
Onlcn:lfl:l ............................. . 
GJ·:~tltie:w:~i.o ..................... · · · · · · 
!: Cl)l'USdll t:Lt~·~ll) . . . ......... " ....•... •H • •• 

C:t:nru·.t V. V 

3:000$000 
3:000$000 

6:000.~000 
4:000:):)00 
6:0008000 

3:000~000 
3:000$000 

t'\ : OUt ):.;!'H} ) 
·t: 0011.'( 100 

12: oon.~non 

:3: OuO . ..;Oil 1 
:3: 000.~! JO(l 

:3: COO!iOOU 
"i: ooo.jco:, 

0:000$000 
·1: oon~;oon 

1.2: OOU800CJ 

28:000$000 

2:000$000 
500$000 

~.2: 000$000 

2: 000$U01J 
5 ')1),..;0()1) 

42:000$000 

.2: 000$000 
GOO.;?O!Yl 

465 :' ' 

30:500$000 

44:500$000 
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466 A.~.jNA.ES DA CA_.!',fARA 

----------------------------------------------------------·-----------------------
Um 1° .';('•.:: t·c·h:·lo tlü Lcp·~v__-;10: 

Ot·don:ttlu ..•........................... 
(3r~t.ti iic;u):f\o . ........................... . 

·r_:!E eun.~ nl ~l':·:n CiH :\bnt0Yi.dt;J: 
Ol•tbll:L•l :J ....... . ...••.........•..•.... 
(i l'~L t l fic-a t;ib .............. ., ...........•. 

Urn c::Jn:; :tl !1) ~:~Lltn : 

Or·J.en:t :.i ............................. . 
Gr~L tific~t\.'Z·.o ........................... . 

3:0:!0$00D 
:-; : ono.~ooo 

:·~ : i·,oo.:;ooo 
' : Joo.;cHJO 

2 : ::-/lO:':;OCIO 
·4 : .SCJU;SUOCl 

Alugn ol :h c·: t. ~·t p:l :·n. :~ C1li!,!lt:t::llal·ia Ü<1 Lo.:::·:.tç·iio .... . .. . 
Expedi ':tk~ :L:t Lc;·:l,:_-:-tu ........•.......................• 

]).'i. r r.' !flUI ,I! 

1 cn\·iado cxt-2:'lc.n·din:tl·io e Jll"inL:>tr;J l1.lc
JÜ})Oto:H.:ia.J·.i:J : 

Ortlim·:tLu ............•.................. . ... 
GratHk<Lc;i"ío ...•....•........•.............. 
I~. ei)l~et~t~~r~a:~·ü.o . ............................... . 

1 l '' :;e:.: ~·ch 1· í·t d-: Le::;a.c::'ttl : 
O r·t1:•.:;:uL.J ... .. ........ , ..................... . 
(:T t-:.ttifh::t:_:,·i.n . ............................... . 

l Y ÍL'(.'-e 'J ll::i r tl o:n "\:;,:u rnp,::'\\l : 
G·ea titi:·a~.' '(o ..•.••.•.••.••.•..••••.••••••••• 

Aingnel ela C.'l~::t [l'l.l':L :t '· 'li:tll·~··l!a t·h ,!;( r.('· 

f~i·~~• 11i·'\]~\;,.·~· ::;_l· ·]·.; ... ::,: .::,;;, ·. ·. ·. ·. ·.·. ·.·. ·.·.·:::.·::::: 

\',·,· ·· :,te{ ·: 

cmt·<.llTí•.::-:d:l ;lt; llO;:!'fl,:iu; : 

OJ·den:td •) ....... · ..•...............•........ 
< i t·a.t Ui c:tr;i"~ 'J ............................... . 

Hepl'C''iC11t:~r>·àrJ ............................ . 

nn dado <~xt ;·(wi·rlina.l'lo n min L>
tJ•o pienipukJL·iario: 
Or-den:ub .........•........•........•. 
Ge:tti :i~. L\_:rin •• ••••• ••••••••••••..••••• 
i{C!ll l'C:Si.! 11 t·.t•;Ó.O ..•• , • , , , , .. , , , , • , •••• , , 

r.:rmt..:ncn 
4 :íli•:).-.:0 )() 
ti:\iO'i.<'Jil.} 

:i: :J~lJ-:OOi) 
:l: i lljQ,'.; I(HI 

:;:(i\lu.-:;CHIO 
:-::: oun .• :ono 
8:0008000 

:2 : OOO.~OüO 
500.-;UO(i 

' ~ 

G: 8\i'}::;:QJO 
'1: 000:-:-:.000 
o : ooo.;ooo 

4::>: U00.-)000 

~:OOOsOOO 
500$000 

~;i: 0• )();.;1) .}) 

:2: (li! O.:;( !CIO 
;,o:l::-:000 

:2: 50J:~OOO 
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SESSÃO EM 21 DE SETEMBRO DE 1900 

1 2° .se.~r·chl'io de Lcgttc)í,o: 

()1\lr;n:.v!o . ........ _ •. · ..••..• .: ••. , ..... . 
-1 h·;L1;lúc<v:il-o ·-· •.•••••••.•••••••••••••• 

.. \.lng·\1;;l üe C<1Si.t p:wn a. Clmncell.;_Ll'Üt 
d:L Log·:1çã.o ..•.....• : • •••..•.•••• 

1-:xpu;Lcnte J.:t Lcgaç:ào •.....•..•.•.•. 

Grcm-Drelanha e Hollancla 

1 enviado cxtra.ordinttrio e minisr.ro 
lilcni11otencüLl'io : 
Ordenado ........•......•••.••.......• 
(rl'::l tifiCitÇ~Í,O ...••..•••..•••••••••••••.•• 
Reprcsenta.ção ........................ . 

1 1° sc:.:!t·ctario de L0ga.ção: 
Ordun:J.clo ......•...•.....•.••••••••••• 
<; l'<.t tifica.çã:o .............••......•..••• 

1 2P dito: 
Ordenado ......................••..... 
'~l'a.1;itlca.ç:ã.o .............•...........•. 

l consul geral em Livcr1Jool : 
<)t•rlcn:ulo ..................•...•••••.•• 
(i ra.ti.fica.çã.o ........................••• 

l dito em Londecs : 
Or·:lena.lo .........•.......••••.......• 
'~ l·atiücn.(:Tto ...............•..........• 

l dito em Cai'llill': 
Ut·dun:ulo .......•..•......•...•.......• 
:;l·atifit.:<Lr;i'LO .•..•.••..•.....•••..•••.•• 

1 cltanccllcL' em Livcrpool : 
Ordon<ttlo ...••.....•..••..•.•• _- .••.•.• 
1_; l':.t tilie<LÇ'i'LO .......................... .. 

1 conwl om Soutlla.mpton : 
01·dcnado .......•........ · ......•.••.• 
'_; l' ;~ tific:t<;~í,:J ........................... . 

:'liA 'l'ERL\.I, 

c\lugud da c:.ts::t pam a Ciw.ncclla.rl:.t 
d:t Lcg·:tçào ..................•..•. 

Exp2(licnt<l (h Lcga,ç,;J.o; •...••..••••• 

França 

onvia.do oxteaortlin::trio e minis
tro plonipotcncl:u-io : 
Ordenado ......••.......•..•.••...•... 
(;r a. Wle<tçã.o .......................... . 
l~Olll\~·SJnG:.tç·.:}~o.· .••. , ... ,.,,,., .. , ••••• .• 

2:500~000 
2:500:;000 

6:000sOOO 
4:0008000 

14: 000.::000 

3:000.)000 
:3:000$000 

2:500sooo 
2:5oo:~ooo 

3:000~000 
7:0)0.)000 

2: 500.~:000 
4:500~0:)(1 

:.2: 50~t::=.ouo 
4: 500:)0: J() 

2:000~000 
2 : 000.)000 

2:5oo_.:;ooo 
4:500$000 

0:000:-';000 
4:000$000 

14:000:)000 

.21:000$000 

2:000.Sü0J 
500~000 

10: 000.)000 

:2:000:--;(100 
l :500.j0új 

~67 

23:500$000 

73 : 50(1.~0 }0 
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ANN AES DA C AMARA. 

1 1 o secretariá de Legação : 
"ordenado .•..••••••..••••..••.•••••••• 
Gratificação .•..•• . •••••••.•... : ...•.•• 

1 2° dito idem : 
Ordenado ....•...•..••.•.•••.•..•....• 
Gra tificaç~ão ...•.•.•.•••.•••.••.••.•..• 

l consul geral no I-Iu.vre : 
Ordenado ..• : .•••.•.••••••...•......•• 
Gratifica.ção ......• . · ....•..•.•••..••..•• 

· l dito ern . Pariz : 
Ordenado ....•..•.•.••.•...•.•..•....• 
Gratificação . • · .........••.••.•..•••...• 

1 dito em 3Iarselh<t : 
Ordenado .......•......•.... .•........• 
Gratificação ............••.•..........• 

l dito em Bordéos : 
Ordenado ...........•................. 
Gr·a tHicaçã.o, .......•......•........... 

:OIATERIAL 

Aluguel da casa para a Ch<tncellar·la da 
Legação .... .. ................... . 

Expediente da. Legação ....•..........• 

Scmta Sé 

Um cn r .lado oü;:·a.oruin;:~,rio e ministro 
plcmipotencbrio: 
Orucna(lo •.••....••.•..•.••••• : ..••••• 
GratHicaç·ão ..........•...•.........•. 
Reprosonta~ão ........••.............. 

Um :'2° Sücrct~t:• lo •l1; lega("í,o) : 
Ordcna.tlo .••.•..•......••....•.......• 
Gra.ti fica<;:fto ••.•••••••••••••••••••••••• 

)L\TEUL\L 

Alugnol da casa para n, cllancol· 
larüt rl:t Legaçio ..................... . 
Exl)Gdicntc d:1 Lcg<\.(,\à.o .........••••...• 

Pol'lugal 

Um enYiad:) cxtraordina.rio o ministr•) 
plenipotencial'io: 
OrJ.en:-vlo .••.•....•.•.....••.•...•..... 
Grn.titlcaçilo ............•....••...••... 

- Ropt·oscnt:~ç·ã.l) .•..•..•.•............••. 

l lo secreta. rio d_c Lcga.ç:"ão: 
Ordona.Jo ................•............ 
Grn.tificaçião ...................... , ...• 

3:000$000 
~): 000$000 

2:500$000 
2:500$000 

3:000$000 
7:000~~000 

2:500$000 
4:500$000 

2:500$000 
·1:500$000 

2:500.~000 
'1 :500$000 

2:000.~000 
2:000.iOOfl 

II:OOO~ílliO 
-1:0110.-.:l)r!O 
t ·, : OOOAlUO 

S!.::lilO . .:;ooo 
2:500.)000 

0:000.";00() 
4:000~~000 
12:000~000 

3:000$000 
3:000$000 

ôG:óoosooo 

i O: 000.)000 

.21 . ooo.sooo 

2:000S;OOO 
500~;000 :23: :S00$000 
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SESSÃO EM 21 DE: SETE1\~BRO --J:m-19ÓO 

I consul ger:~.l em Lisboa: 
Ordena.do . .....•....•..•...•.•.••....• 
Gr<'-ti tlca.ç,ão • .. ....•• . ..•....•.•..•..•• 

l chG,ncollm' do Consulado Geral om 
Lisboa: , 
Ordanu.J.o ...••.•••..•... : ..••.•• , • ..• • 
G1·a tlílca.ç,ão. . . . . . . . . . • . . . . . . . • • .. . . . . . ' 

l consul no :[)o1•io: 
·ürJ.euatlo ...............•...••.•..•.. ·• 
Grn.tiliea~ão . . ........................ . 

:I\! A. TER.IAL 

Aluguel da. casa P<lra a. Cha.ncellaria da 
Legação .. .... . .. . .. • . .. .. • . .•.•..• 

Expediente da Legação ...•. ., ........ . 

Impe-;·io AUem,To 

enviado extraordinar·io c ministro 
plcni potencia.rio : 
Ordcn:tdo .....•..•........•.....•.. . • , 
Gru, t i !icn.çti.o .... ...•.... .• •...•...••.•• 
Hopr-cscJlta<:fw .......... . ............. . 

.l 1 o sct:t·ctario de Leg<~~,fin : 

Orucnatlo ..........•....•......••••..• 
G r a tificcLÇ'Üo •.••.•..• •. .• .•. .• .•••••• • -· 

l ('OII:;ul g;;1·a! em Hamlm,•go : 
Ül',lcnu.do ...•..•.• •• •..•• . •••• • ••. •• •• 
G!'lLtilica(;,fLO ••• ••• •• .••...• •••• •.• ••• •• 

1 Cha.ncellcr em Hamburgo : 
Orllcnadn. . •. .. • •. .•.••..•. . •. , •.• , • . , . 
Gratitk.tçi:í.o ......... ... ..• •.•.•.•••.• 

1 vice-consnl em Bt•omeu : 
Grati'licaç,ão .• ••. •.. • . •.• .••••••• ••••• 

Alugpel dn, ~asa para a Cha.ncellaria 
au. Leg<tçao ........•..... . .•...•.• · 

Expediente d<t Legação ..••••..••.. •.• • 

Bclgica 

1 enviado extraordina.rio e minis
tro plerlipotenciMio: 
Ordenado ...........•.. , .. •. •• • .•...• . • 
Gra ti tica.ção ...•.••••••.•.••.. • • • • ••..• 
Represen ta,çã.o . • ..•• ..• • . .•. . ••• ••.•• •. 

l 2.0 secretario de Legação: 
Ordenado ..• .•..••.••• •.....•. .•. ••..•• 
Gratificação . .......................... . 

3:000$000 
7:000$000 

2:000$000 
2:000.$000 

2:500$000 
<1:500$000 

6:000$000 
4:000$000 

12:000$000 

3:000$000 
3:000~000 

3:000$000 
7:000.~000 

2:000$000 
2:000$000 

-1:0008000 

6:000~000 
4:ooo$ooo 
6: 000$000 

2:500$000 
2:500$000 

49:000$000 

2:000$000 
l :000$000 

46: OOO.SQOO 

2:000$000 
500$000 

-.· 

52:000$000 

48 ; 500$00() : 

. .. ... 
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l 'con~ul mn .Antnm·pia: 
· Ordenn.do ....•.•...••.....•.•....•••. · .• 
Gratil'icação .••••••.•..•••••••.•.....•• 

2:500SOOO .-
4 : ;;i00$000. . . ;~_8 : ó.606t)0ú . 

:.'>L\.TERIAL 

.Alll).!'!!Ol do . c:tsa. par:~ '~ ehanee.l!:u·i:t 
da, Legaç·áo ..........•••......•... 

· Ex11C1licn te <lét _Lcga.ç?lo •••••••.••••• ~ •• 

• A.1!Sli·ia-Hm?[JJ'ia 

l enYít1.do cxtra.ordinn.rio e mini:-::· 
tro plonipotcncütrio: 
Ordenado .•.•••••• 1 

••••••••••••••••••••• 

Gra.tifieac;ú.o ......•.•..• · ...••.....•.... 
llüpl'ú:'Gll ÜLÇ'i\O ••••••••••••••••••••••••• 

Urn :2o Secrct;wio de Leg:u;iío : 

1 )rtlen:L<.lo ..•••..•. .........•............ 
Gr·a tific:tç·~io .•..•...................... 

Um com:nl om Tl'iosto: 
Or~lon:tdo ......•.•......... , .•••......• 

. nratificaç-";\o ............ ~ .............. . 

:.'11.\TEI:l.U . 

• \ln.:Hlf:l 1lc c:t:::a. para. ~1. Clt:tneolla1·h ll<L 
Lcg-<.L<;J.o .••••••.••••••••••.•...•••• 

ExporUcntc d<~ Lega.ç~Lo ..•.••.......•..• 

Russia 

1~m Enviado Extl·a.orclinai·.io o ~\Iinl:::tro 
P lonip.)tencl:wlo: 

Orucna<lo ...•..•.......................• 
i.l-t·:.Ll;ilie:u;·iw .•••.••••...•••• : ...•...••• 
Rnpt·osmn:tç-ft.u ....................... :: 

·[m 2'' Soci·ctn.l'io Lh~ Lcg:t<;ào: 

n l'!lün <LÜ;) •••••••••••••••••••••••••••••• 
,_;r;Lti tk;.~c:i'i.o • •.•••••••••.•.•.••...•.•.• 

::IIATEllL\ T, 

():000.:3000 
-i:OOI)::;OOO 

1o:ooo;:;uoo 

:.?:300.~000 
:2:õ0U:-:UOO 

:'2:5oo;;ooo 
-±:500sooo 

n:OOOSOQO 
-1 : 000.~01)1) 

10:000:';01)1) " 

2:5008000 
::: 500:~000 

.\lugucl tl~ cn.:-::1. })<W<t ~L Chancell;wht r.b 
J.Jc;gn,<.:;rLr) • .......... , ........... ·• • . • • • ... ...... ~ •••••• 

Exporlio11tc ll'L Lcga.(U.o ................ ; ••••• ,,. ...•. ; 

Italia 

l onYiado extr!.l,!Jl'din:u·io e mi
niBÜ'I) l)lGnipotcncÜLt·io ; 

Or·dcnado ...•••..••••••••.•••.......... 
1 .1t·:~tifiertr;T'i o .••••••••.•.•••••••••.•...• 
l(fiJ1l'i\SI::nt<"lç:ã.o •••••••••••••••••••.•••.• 

l 1 ,, sect·ct:wio ile Log:ú,~u.o : 
Ol•,1~;n:H!o .............................. . 
UrJ. tltlca<;ào ••••••••••••••••••••••••.•• 

(i : (/()1)~000 

4 : 000.-;1 )f) I) 
1'3 :(1.' ~1):--;()()1) 

:3 : (}!}ll.;;.ooo 
~~: Güí)~QOO 

.::Z:OOO~üOô 
50()$0fJ0 

3 '!.: OOO;';OCiO 

.:? :ooo:::;oon 
soo::.;ooo 

· 2: OOO;i;1?GO 
5008000 

30 : 500SODC: 

31: .500)'JGO 

.~~~: 500;~DOO 
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SESSÃO. EM· ·~1· DE lS~'l'.!!;lYUHtu Jjx;, .1ovv 

l con::;ul gorai em GonoY[t: 
Ul'den\(d:} .....•.•....................• 
1 ir:ttíflc;t~;ào .................... ........ . 

l cl~:LncGHcr em Gcnov~t : 
ih·,l.onado .........................•.... 
' ; 2aJ·i; ifi(..:_::~ç-~o. ~ .........•. _ .. -.. ~ . ~ ....... ... 

.\lagnot-..:~~ ,;~1.S~L p::wa,. <t CktnceUai'Ü.t cl:t 
L .... .,,,~·<l·O •.••••••••••••••••••••••• 

l·:xporl ie~ne <Lt Lcg<Lç .. U,o ............... .. 

Ilcspanlw 

rrn enviado cxtraordina,rio c minis
r,t'o plcni]JOtcncial'lo : 
1 1:.•;io;;:v1o· ...•..•... : .•••••••. : . ••. • ; •• • 
,_; l':L tillc.n.(:·.[L .-J .. •••• · ....................... . 

r~cptJsunt:.tç:F~o ... I •••••••••• ~ •••••• · .... . 

Cm '.2P socrct:;,:•lo do Lcga('io: 
1)ed onado ............................. . 
í}t"t~tifi·~~t~}[O ... ................ , ....... • 

t:m ej~}s;ll em Barcelona, : 
;)t·•l.cnadu ............................. · 
'".ir-atifica..~:·~Lo, .................. , ....... . 

3 :000~~000 
7:000 . ..:.1100 

2: ooo,;rrOIJ 
:~: OUO;";OJU_ 

ô : 000.-;0(Jrl 
4: !)()(l..:;i)i)[) 
0:000.)001) 

2:50i).~001) 
:~:500;:;00(1 

2.500SOC.O 
4:500;~00U 

.Uuguel i!:J casa. p::tl'~1. <1. C!utncclütr·iLt d~L Lcgaçã:o ..•..... 
E:q) ucU o n to d '~ Loga.ção •.•..........................•... 

Japao 
L'm on:::a.l'L'Og:ulo tiG ncgoci,ls: 

01·den<tdo ............................. . 
(ri' a tífie::tr;fi:,) ..•••.•.•.••..•.•.••..•.... 
R:.J}H'CSCI!"t;;J.c;:-Lu ••••••••••••••••••••••••• 

~l.\.TE11L\L 

:liugud t1e eas:L p:tt'ét <L Clu:wccUal'[:L 
• <1:~ Lü~tL(,~i'\0 ..•.. ,: ..•..•.••.. · ..••.. 

Lxped.u:_·nw üa, Logaç,<t:> .•.•.••......... 

Gn (ouro)-Ajudn.s de custo 
P:lt:t :l.inths (lü custo de nomc;~çõos, 1'8-

m<>~õo.~, rotirad<ts o expressos ..... . 

'7" (o aro )-Extraordinario 

P.:tr~u::c>cc:or·ro do ben.zilciros desvalidos 
·~ mnll'ragos em paizcs estrangeiros, 
tclegra.ntmns o outras des11ezas 
ovcntuacs ........................ . 

sn. (ouro) 

P;n·a commissõos de limites ..........• 

3 : 000.~.000 
:i:OOO . ...:JiJ!) 
s: uoo~-::.~.-~oo 

2: ooo;::'.)O!l 
500.)000 

::2:ooo.-:;ooo 
50wjooo 

28:000$00) 

:2:000$000 
500$00U 

l 'í: OOO.)OOr) 

44: ;)QQ;~OOO 

30:500$000 

10:500$000 

. so: 000,~;000 

G0:000$000 

100:000$000 

!):)\J:000$000 
.\r·t. . Fica o Governo ll.utorisauo a gratificar os funccionarios da Secretari::t do 

Extei'ior, que o merecerem, si a rfmda r!os consulados esceder â previ::-ão orçameutarin,, não 
excedendo as gratillcações á quantitt ele 213:000.$000. 

Sala das se:s:sões, 21 de setembro de: 1900.-.Arm~jo Gàcs.- Estevão LJbo. 
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472 ANNAES DA CAMARA 

N 10í3 A- 1900 

Redacção final do 'JWOjccto n. 106, deste a1mo, 
que atttoriza o Pode?· Executivo a abrir ao 
Ministe'l"io da Justiça e Negocies lnte~·iores 

. o credito de 80:000$, wpplementar â verba 
· n. 14, do art. 2° da lei n. 652, de 2.'3 de 

novembro de 1899- ])iligencias Policiaes 

O Congres~So Nacional resolve :-
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a abrir ao -Ministerio da Justiça e 
Negocios Interiores o credito de 80:000$000, 
supplementar á verba. n. 14 do art. 2Q da lei 
n. 65'2, de 23 oe novembro de 1899 para
Diligencias Policiaes, fazendo as necessarias 
operações e revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das Commissões, 21 de setembro do 
1900.- Amttjo Goes.-Este1Jam Lobo. 

N. 126 A - 1900 

Redacção final do projecto. n. 126, deste anno, 
que autoriza o· Poder Executit:o a conceder 
um anno de licença, com orden,.tdo, ao chi
mico de 2a. classe do Labo?·atorio Nacion(Ll 
ele Analyses, C'lat~dino Falcão Dias, para 
tratar de sua sa1~de onde julga,· convenícute 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I. o Fica o Poder Executivo :mtorizado 

a conceder um &nno de licença, com orde
nado, ao plmrmaceutico Cla.u iino Falcão 
Dias, chimico de 2" classe do 'Laboratorio Nn
cíonal de Analyses, vara tratar de sun saude 
onde julgar conveniente. · 

Art. 2. 0 Revoga111-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 21 de setembro de 
1900.- Amujo Gbes.-Estcvam Lobo. 

Vão a impr-imir os seguintes: 

PR01ECTOS 

N. 118 A-1900 

Parecer sobre emendas otfeTecidas para 2" 
discussão do projecto n. 118, do corrente 
armo, q~ce fixa a despeza do ltfinisterio da 
Justiça e Negocias Jnteri01·es pa1·a o exer
ciaio de 1901 

A Commissão de Orçamento vem emittir o 
seu juizo ácerca, das emendas que foram 
apresentadas para a 2a discussão do projecto 
n. 118, deste anno, que fixa a despeza do Mi
nisterio da Justiça e Negocios Interiores, e o 
fará mui succíntamente, seguindo a ordem 

num0rica, das varias rubricas, deixando para 
manifestar no final a sua opinião quanto aos 
varios additivos. 

N. 1 

Ao 11. 5- Secretaria, do Senado- Augmen
tada de 76$118 (taxa de esgoto). 

Sala elas eessões, 30 de agosto de 1900.
Cornclio da Fonseca. 

Esta emenda, assim como outras offereci
das a vadas rubricas, resultam da modifica
ção do contracto com a Rio de Jonei1·o City 
Improvements, :::enrlo neceSS<1rio que fiquem 
consignadas as importancias para pagamento 
das respectivas taxaf!. de esgoto. D~ve, pois, 
ser acceita. 

N. 2 

A' rubrica R. 8- Secretaria da Camara dos 
Deputados- Augmentada de 76$118 (taxa de 
esgoto).-CornJlio da Fonseca. 

A Commissão repoeta-se tt opinião emittida 
n. r0speito da emenda sob n. 1. 

N. 3 · 

Ao n. 8- Sccrr::taria da Camara dos Depu
tados- Eleva.das no material as seguintes 
consignações: 

A 10:nOO$,a destinada a papel, pennas,etc. 
A 1 JO$,a destinada ll lnnpeza e asseio do 

edift~iu c salat'ics dos sernmtes. 
A 16:000$, a rlestiua·!l1 a despt~zas extraor

dinarias e <wentuaes. 
Sala dns iil~:::~C~t'S, I do setembro de 1900.

V~'z de J11ctlo.- .. h1gelo Neto.- Jose Boiteux. 
-Ctstro Rebelto. • 

A Commissfw é de parecer que esta emenda 
sajfl acceitn; ê elht apre::entada: pela Mesa da 
C'amara, que tem razão de saber do que é 
necessa.rio e indispensavel para a secretaria; 
nã.o parecendo exaggerado o pedido, que é de 
mais 14:000$, consiJet'ando-se que são muitas 
as despezus a attender na pa,rte referente ao 
material da refedda secretaria. 

N. 4 

A' rubrica n. lO-Secretaria de Estado
Augmentada de 76$118 (taxa de esgoto).
Cm·nelio da Fonseca. 

A Commíssão reporta-se ao parecer sobre a 
emenda n. 1. 

N.5 
A' rubrica n.. 11-Supremo Tribunal Fe

deral-Augmentada de 76$118 (taxa. de es
goto).-Cornelio da Fonseca. 

A Commissão reporta-se ao parecer sobre a 
emenda n. 1. 
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N. 6 
A' rubrica 11 - Supremo Tribunal Fe

deral. EleYe-se a consignação: - Ohjectos de 
expediente, stc.,-de 2:000$ a 4:000$, sendo 
o augmento de 2:000$ exclusivamente desti
nado á acquisiçã.o rle livros pata a bibliotheca 

-do Supremo Tribnnfll. _ 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1900. -
CtJrnelio ria. Fonseca. · 

Esta emenda rleve ser àcceita; Os juizes 
de um Supremo Tribun:1l precisam constante
mente de consultar os livros para fundamen
tar suas decbões e no Tribunal deve haver 
uma bibliotlleca sem tluvicla de livros indis• 
pensa veis e necessarios para, serem consul
tados, o que ora não acontece. 

N. 7 

18:000$ a consignação-Aluguel de casa. para 
a secretaria. e te., eliminadas as palayras
taxas de esgoto . -

Sala das sessões, 30 do agosto de 1900.
Cornelio da Fonséca. 

Esta emenda deve ser ac;_~eita, pois o que 
ella tem em vista é evitar duplicata de con
signação para a mesma clespeza,. que está in
cluída na emenda anterior. 

N. 11 

A' rubrica n. 15-Casa de Correcção-Au
g·mentada de 76$118 (taxa de esgoto).-Cor
nelio da Fonseca. 

A CommiSE>ão reporta-se ao parecer sobre 
a emenda n. 1. 

N. 12 
A' rubrica n. 11-Accrescente-se-Augmeu-

tada em 100$ mensaes para aluguel da sala A' rubrica n. 17- Archivo Publico-Au-
!l destinada ás audiencias do juizo seccional de g-mentadn. de 76$118 (taxa de esgoto).-Oor-
rt Minas Geraes. nelio da Fonseca. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1900.
A.lf?·e(lo Pinto. - Leonel Filho. 

A Commissão está informada de que o juizo 
seccional de Minas Gerae.s funccionou em uma. 
sala do Forum em Bello Horizonte, g-racio 
~:amente cedida, pelo Governo do Estado; pos
terior·mente, o juiz federal o:ffereceu gratui
tamente uma pnrt'~ da sua resídencia para 
aquelle mi::lter. O Governo da União acceitou 
e agradeceu a o:tferta. Não ha, portanto, razão 
para esta emenda. 

N. 8 
A' rubrica n. 12- Ju.stiça, do Dístricto Fe

deral - Corte de Appelh~ção- Augfl1entado. 
de 76$118 ( taxa. de esgoto). - Cornelio da 
Fonseca. 

A Commi::silo reporta-se ao parecer sobre a 
emenda, n. 1 • 

N. 9 
A' rubrica n. 14-Policia do Distrícto Fe

deral, Secretaria da Policia-Augmentada de 
136$118. 

Repartição da Policia (aos tres postos)-
Augmentada de 228$354. . 

Casa de Detenção-Augmentada de 76$118. 
Brigada Policial-Augmentada de 380$590. 
Referem se estas emendas ás taxas de es-

goto que se acham augmentadas em virtude 
da modificaç-ão do respectivo contracto. Como 
as da mesma natureza, devem ser acceítas. 

N·. lO 

A Commis&ão reporta-se ao parecer sobre a 
emenda n. 1. 

N. 13 

A' rubrica n. 18- Assistencia a Alienados 
e Hospício Nacional - Augmentada de 
837$298 ( tl1xa de esgotos).- Oornelio da 
Fonseca. 

A Commis~ão repor·ta-se ao parecer sobre a 
emenda n. 1. 

N. 14 

Ao n. 19 - Directoria. Geral de Sa.ude 
Publica. 

Alagóas: 
Um inspector com 2:800$ de ordenado e 

l :400$ de gratificação. -
:Jm secretario com l :500$ de ordenado e 

550$ de gra.tHicação. 
Dons gnardas a 650$ de ordenado e 350$ de 

gratificaçã~. 
Seis remadores a 75$ mensaes. O mais 

como està na tabella. 
Sala das sessões, 29 de agosto de 1900.

Angelo Neto.- A~·aujo Gàes.- ArroxeUas 
Galvão. 

A Commis~ão não póde acceitar esta emen
da ; além de ser augmentada a despeza em 
3:300$, seria preciso que houvesse uma lei 
equiparando vencimentos. 

N. 15 

A' rubrica n. 14 -Policia do Districto Fe- Art. 1°, n. 20- Faculdade de Direito de 
dera!-Repartição da Policia-Reduza-se ele S. Paulo - Accrescentem-se mais 10:000$ 

Camara v. V 
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destinados á Biblictheca da Faculdade, para lvê-~e qu~ a installação electric~ do labora.
acquisição _de novas obr~s, ·conservação e tol'l() e;;ta Pl'estando .sou~ serviços, P.odendo 
·encadenmçno de O.!ltréls ex1stentes. agora, qua,ndo !!e precn:;;.t lazer economws, Sl't' 

__ Sala das sessões, 28 de agosto de 1900.- cllspensaclo o melhoramento pedirJo. 
Jvlir·and·:t "1zeveclo.-Edua1·do Ramos.- .-1ze- N 1 g 

-vedo .Ma1"CJ1i.es. -Cajado • ...::. Valois de C{lStro.- · 
Ar.lolpho G o1'clo.- G,~stao ela Cunha. -J1:fm·tins Ao D • 23: 
1'ei:ceú·a. Na vigencia deste orç.;lmento, continúa. a' 

?\&proposta do Governo existe a consigna
ção d>:l 2:000$ para acquisição e encadcrnaçã.o 
de livros pa.1•a a Bibliotheca dn. Faculdade de 
Direito de S. Paulo; com os 10:000$ pedidos 
na emenda, eleva-se tl .12:000$ esta c:omi
gnação. 

A Commissão, attendendo a que com mu.is 
Ut!1 :pequeno accrescimo póde ser satisfeito o 
"Pedido na emenda, offerece a seguinte sub
emenfia : 

Accrescoute-se mais 1:000$ destinado á 
BibJiothee&. ;h Faculdade, J.la.ro, acquisiç·ã,o ne 
novas obr:is, conservação e enca,clel.'na.ção de 
outras ex.iscente:s. 

quantia consttmte do orçamento em •·igot· 
paJ·a gratificaçã-o á Santü Casa cliL Miseri
cordía por prestar os seus hospi.taes e · o ma
terial necessa.rio ás <Lulas de cilnica. da Facu1-
dade de l\iedicina da Bahia. 

Sala das sessões, 20 de ag•)sto de 1900.-·· 
J. A. Neíva. 

A Commissão, C011Siàerando que C\ Santa. 
Casa. d~L Mb:ericordia tl <1 Bn h in pô o· de h;~ 
muito á disposição nü.o só o:> r,L:us lwspitaes, 
como o material, incLispemmveis para. q fnnc·· 
cionamemo àas aulas c:e clinicn, d<i. Fa.cutda.de 
de Medicina que P.lli tem a su;t sédc, euteade 
que deve ser man tidiL uma subvenção. si bem ç 
que mais reduzida, e por isso ofr .. n·eco a se-

N. lô guinte suh-emenrta : 
Ao n. 22---0nde convier: Aug-mentada, de 25:000,$ para gratiikação 
Na F:•culdade de Medicina. elo Rio de Ja-~ á Santa C~.sa da 1\líseric;or~Ha., por p_rf:\~t~r os 

neiro-supprirna-se a verba de 2:-:00$ de um ;eu.s h_o~[JJtae~ ~- .0 n;ate~I,al n1~'ec~s<•,no p:tt':'l 
conEerv<~~1or, QUe foi tr<tnsf8rido nar[~ o Insti· •18 a.nL.\S de cln.lcl:J, da Fa..,u!da_.e. 
tu to de i\lt:sica, flconclo cxtir.cto esse logro· >la N. 20 
dítéL f.•cul,Jade, e abl'indo-se igual verba n~L 
va.rte J'ülat.iV<I :t C;:,te instituto. Al'Í. lO, n. 2-1 - Esco!n. Poiytec'.wiC[L --

Saln, dn,:-; sef'sõe.El, 29 de :}.gosto ele l9ú0.-. Despez~ com lnbora~ol'ios, etc. -Em_ vez t.J.e 
,J.ar•i,~ 1'ci ··in I 18:000.~, como estu, 11<t proposw., d.tga-sc: 
·' ' '-- :J.c ·-- j24: 000:) J.?ftl'a al~en~er. ti..s nec•!~.s!d ades. UJ'-

No lnr,tituto No.cional. de Mu-sica foram gentes e Imprescmdlvms düs lu.ool'awnos e 
attendidas na proposta tddas as suas com;;i- gauiuetes. 
guacõe.;;; m1o é permittido crear emprego :para Sala das sessões 31 d<3 agoüo de 1\JOO.-

·, o qual se deva. tlcstinat· <t ·verba supprirnidtt, I Pauht Ramos. ' 
e por is.so a IJommissão n5.o :.iceeita a emenua. 

( A Commi~são rle Orçamt:nto ncc,?ita cst.a 
N · 17 emenda, modific:mtlo-a, -visto qu:J esta com>Ji-

A' rubrica n. :22-[•'nculdade do 1Iilrlicina gna.c;iio que, no orçamento vigento é lle 
do Rio dH Janeiro-Augmentada ue 272$~:;: 6 15:000$, já foi elevada na propos:n, do Go-
(taxn. de c;;~r .. to).-Conw!io rla Fonseca. verno a 18~000$, e ofl'erece v. segubte. sub-

~ emendu. : 
A Commist:ão reporta-se aopal'ecer- sobre~ Ao art. 1°, n. 24- Escola Polyh'cluiica ·-

emenda. n. l. Despeza::; eom Jaboratol'ios, etc.- Em vez de 
N. 18 

Ao n. 22-0nde convier: 
São concoditlos 5:000$ -pa.ra o fim especial 

de se meJllora.r a installação eledrica do La.
bora.tol'io ele P hysica da Faculd<.~de de Medicina 
do Rio de Janeiro. 

Sala das sessões, 30 de agosto de l 900.
lriw·tins Teixeira. 

Esta emenfla n[o póde ser acceita, trv.z 
adia.vel augmento de despeza. Pola emenda 

18:000$. diga-se: 20:000$ para attender ás 
necessidades urgentes e impl'escindiveis do::: 
laboratorio;:; e gabinetes. 

N. 21 

Art. 1°. n. 2'1-Escola, Polytedmica-Em 
vez de 23 lentes catbellt·atíeos- 165:600::; 
e 4 lentes cathedrat'icos 24:000$, C<)Jl10 está 
na proposta, diga-se-27 lentes cathedrnt!cos 
194~400$-restabelecidus as gratiilf'açõe.;; de
vidas aos quatro lentes cathedra.ticos, que são 
cllotes de gabinetes, e que foyam supprímidas 
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pela lei orça.mentaria -vigente. (Lei n. 652, 
de 23 de novembro de 1899). 

Sala c1as ses~õ_es, 31 de agosto de 1900.
l'aullt Ramos. 

Estlt emenoa não póde ser acceita não ~ó 
por trazer augmento d_e clespeza, como por 
ser ,justa.a. rlistf'ibuiçã.o feita na. proposta. A 
,;u]lpl'essão, Iia lei vigente, foi determinada 
pda razão uni c::~. de que as quatro ca.deiras, 
r egiclilS pnlos quatro lentes catlledraticos a 
que se refere a en1cnda, por sua natureza nrto 
;:ürecem de gabinetes ou laborii-tbrios, os 
quaes de fl'.cto não existem. 
- São estas ílS cadeiras u. que aca1)íl. de refe' 
rir-se a. Cúmmis~ã.o : 

1 a cadeira do 1 o anno, . (geometria analytica 
e C•llculo dift.·erencial e_ integral); 

l" cadeira do 2° nnno, (calculo d~s varia· 
'~õcs, rnecnnica raeioll;)J) do curso geral ; 
. 3" cadei r \t do 2" ::1.nno, (economia politica e 

1 nnança.s) ; 
3" cMiei.t·a do 3° anno, (direito constitucio

na.!, direito admiDistra.tivo e estatist1ca e 
suas n.ppiicações á engeDharía) do curso de 
engHn ha.rla. c i vil. 

Cc-mo ~o vê, o Ol'<'.amento em vizor atten-
•leu ús necessidades· do ensino. '· 

N <) ') . -~ 
A' rubrica n. 2 '1-Escola. Polytechnica

:\nf.fmenta:ln. de 76$113- (Tax:a de esgoto) 
- Cornelío da Fonseca, 

A Comr11issi'lo reporta-se ao parecer sobre 
•t e.m~ncla n. l . 

N. 23 

.-\.rt. 1", n. 24- Escola Polvtechnica.
Ta.xa. de esg·oto do edificio - Em· vez de 60%; 
como está no projecto, diga~se : - ·~ 4-15-o: 
de uccor·clo com o contracto celebrado com a 
Oity Jmp;·olJements, em 21 de fev·~reiro deste 
anno, e modificado pelo decreto n. 3.724, de 
l de agosto, hoje rindo. 

Sala. das sessões, 31 de agosto de 1900.-
P,w.la Ramos. · 

A Commissão considera, prejudicada ·pela 
ernencln. anterior sob n. 22. 

N. 24 

A' rubrica n. 22- Reduza.-se a 32.:000:\ia 
verba. :para laboratorios, clinicas. etc. . ' 

A' rubrica. 23-Reduza-se a 32:000$ a verba 
pn.ra. bbor:.ttorios, gabinetes de chimiea. etc. 

A' ruurica n. 24- Eteve-so a 24 :000$ a 
Vel'ba pa1•a labor(l.toros e gabinetes. 
.. Sala. das sessões, 30 de agosto de 1900.
Ptu·eü·a Rl!.is. 

:.·::'i .. ,·: .: --;:' .. ~. :;~. :)-'t } 
\ ._;.;. 

A ele-vação ue uma rubrica feita. com a 
reaucção de outras que tnom <~ rn(3sma razão 
de dotação, parece que não é justa e por· isso 
a Commissão não acceita a emenda. De mais, o 
objecto desta emenda, na parte referente á 
rubrica 24 (Escola Polyteehniea) jú. foi em 
parte attendida coni a sub-emenda da. Com
mjssão á emend;1. n. 20 do Sr. Depu ta do Paula 
Ramos. · 

N. 25 

Ao n. ~5-0nd0 conviel':- Fiea :r.estabele
cida. a verba:de 3:600$ para gratificação de 
l :200$ a cnda um dos lentes ~eguintes da. 
Eseol<:Cüe l'v11na.s:- a) tla 1" ca.r\eira.) 2° anno 
( em'so fundamental), IJ) 2!!. do 2'' e I" (curso 
t'undamenta.l ) e c) 4a do 3° ~uno (curso espe.· 
cia l), pelo trabalho de gabinete. 

Salt1, çla.s sessões, 28 de agosto do 1900.
Jos<i Bonifecio. - Padur1 Rf.~;:;enrl,~ . - Leond 
Filho.-Estev(ío Lobo.-Penúlo Filho. 

A suppressão feiti1 pelo orçamento em vi" 
gordas gratificações que pe1·ce~ .1 i a m os lente• 
das ca.lleira.<> de que traüt. a cme:1da supra ro"' 
determinada. pelas razões já. iudicrt.rJas, a pro: 
posito ele e:mcnc1n, da mesma Daturezn. rela: 
tíva á E::cola. Polytechnic(l.. Em ambos os 
casos, o legislador teve unicamente em vista, 
o -verdadeiro interesse do ensino e dos corres 
publico&, e a Commissão de Orça.mento não 
póde ir de encontro a. tão elevadc,s motivos a,. 
a.ssim entende que a emenda dos illustres 
Deputado~ pelo Estado 1lo 1\Iinas não póde ser· 
acceita. 

N. 2t) 

A' rubrica n. 26-Gymnusio Nacion:>.l, In
t..=;rnato, material-Para acqui~i\;:ã.o ~te uma 
mobilia, de accordo com a. liygieue e.~coln.r 
25:000$000. 

Sala da.s se;sões, 1 do setembro de 1QOO.
Cdso dos Reis. 

81 fi:.ssem boas as condições t1nn,ncei;oas da 
União, porlel'-se-hia a.ttendcr a algumas exi
genci~ts para completo mdlwrumento nos 
eslabelccimentos publicos da importB-ncia do 
Gymnasio Nacional, mas actualmente é pl:e
ciso fazer-se toda. economi<~; só despender o 
que é rigorosamente nec~:.ssario, e, assim 
senào, a Commissão não póàe aceeitar ~~. 
emenda, que além de tudo exige quauth 
bastante elevada para acquisição do uma.• 
mobil ia. 

N. 27 

A' rubrica n. 26-Gymnasio Nacionrtl, In
ternato-Augrnentuda de iô$118-Externato 
-Augmentada de 152$236 (taxn. de esgoto.) 

S3.la Jas sessões, 1 ele ~ete.m bro de 1900.
Cornelio da Fonseca. 
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A Commissão reporta-se ao parecer sobre a 
emenda n. 1. 

-N. 28, 

A' ruhrica -n. 26-Gymnasio Nacional
substituam-se as palavras-desde a razão de 
2:4.00$ até-nos mesmos exames, pelas se
guintes: á razão de 200$ por mez ao director, 
150$ ao vice-director, 100$ ao escrivão, 50$ 
a um inspector, servindo de amanuense, 5$ 
diarios aos auxiliares e 3$ aos serventes que 
servirem nos mesmos exames. -

Sala das sessões, 30 de agosto de lQOO.
Cm·nelio d:t Fonseca. 

Esta emenda deve sel' acceita. 
o director, vice-director, inspector e escri

vão teem ordenado e gratificação; na emenda 
se dá mais uma gt·atificação em razão do tra
balho extraordinario durante quatro mezes 
de exames. E' bem remunerado o funccio· 
nario que, além de seu or·denado e gratifi.· 
cação, percebe outra. gratificação~ quando au
gmenta o trabalho a que é obrigado. 

As gratificações dadas na emenda são mffi
cientes, bem assim as quantias determinadas 
para os auxiliares e serventes: 

N. 29 

A' rubrica n. 25-Gymnasio Nacional-Sub
stituam-se as palavras desde - á razão de 
2:400$ até nos mesmos exames- pelas se
guintes: 600$ ao directur, 450$ ao vice
director·, 300$ ao se.creta.rio, 300$ ao escrivão, 
150$ a um inspector servi-hdo de a.ma.nuense, 
5$ dial'ios aos auxiliares e 3$ diarios aos 
serventes que servirem nos mesmos exames 
(mantida a verba vigerlte)-20:000$000. 

Sala das sessões, 31 de agcsto de 1900.
J. A. Neiva. 

Os e::mmes de prepa1•atorios duram, no 
maximo, quatro mezes; ora si a gratificação 
é destinada a remunerar o serviço extraor
dinario dos exames de preparatoríos, deve 
ser, consequentemente, restricta ao tempo 
que elles Limam. O mais é augmento desfar
çado de vencimentos ou injustificavel gene
rosidade para com uns funccionarios publicas 
que não são justamente os menos bem aqui
nhoados. 

Com effeíto, o director e o viée-c1irector 
teem de vencimentos 6:000$ e 4:800$ respe
ctivamente; cada. um delles tem um proprio 
nacional para sua resideucia e pela emenda 
do relator da Commissão toca-lhes amda, ao 
1 o a quantia de 800$ e ao 2° 600$ a titulo de 
gratificação pelos exames de preparatorios. 
Isto quer dizer: que o director do Externato 
d o Gymnasio Nacional e mesmo o vice-dire
c tor tem melhores vencimentos do que os 

directores das Faculdades superiores da Re 
publica. ~ 

Pelas razões expostas,a Commissão não ac
ceita a emenda do Sr. Deputado Neiva. 

N. 30 

A' rubrica n. 27-Escola Nacional de Bellas 
Artes-Augmentada de 272$236. (Taxa de es
goto).-Oornelio ela Fonseca. 

A Co:mnissão roilorto,-se ao parecer sobre 
a emendt't n. 1. 

N. 31 

A' rubrica. n. 28-Imtituto Nacional de Mu
sica-A ugmentada de 76$118 (taxa de esgoto). 
-Oornelio da Fonseca. 

A Commissão reportr..-se ao parecee sobre 
a. emenda n. 1. 

N. 32 

A' rulJrica n. 29-Instituto Benjamin Con· 
stant-Augmentada de 76$118 (taxa de es· 
goto).-Cornelio da Fonseca, 

A Commissão reporta-se ao parecer sobre 
a emencla n. l. 

N. 33 

A' rubrica n. 30-Instituto dos Surdos-Mu
dos-Augmantada de 76$ll8. (Taxa de es· 
goto). - Cornelio da Fonseca. 

A Commissão reporta·se ao pa.recer sobre a 
emenda n. i. 

.N. 34 

A' rubrica n. 31-Bibliotheca Nacional
Augmentada de 76$118. (Taxa de esgoto).
Cornelio da Fonseca. 

A Commissão reporta-se ao parecer sobre a 
emenda n. 1. 

N. 35 

A' rubrica n. 32- Museu Nacional- Au· 
gmentada de 136$!18. (Taxa. de esgoto) ..... 
Cornelio da Fonseca. 

A' Commissão reporta-se ao parecer sobro 
a emenda n. 1. 

N. 36 

A' rubrica n. 35:._ Obras- Augmentada. 
de 136$118. (Ta~l:l, de esgoto).- OorneUo da 
Fonseca. 

A 1 Com missão reporta-se ao parecer sobre 
a emenda n. 1. 
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N.~ N. ~ 
Ao n. 35-0ude convie.r :- A.rt. 2°, n. 1 - Accrescentem-se ás pala-
Para a continuação ua.s obras do Lazareto vras- sem augmento de uespeza - as se-

de Tamanda.ré 300:000$000. guintes: --creação ou suppressão de em-
Sala Jas ses~ões, ~9 de agnsto de 1900.- pregos, augmento ou diminuição de venci- · 

Jfata.quias Gonçatues.- Ermirio Coutinho.- rnentos, como está n'o projecto do Orçamento 
da ~1aJ,"inha. -

Etpidio Figueú~edo. -Juven cio_ de Aguia1·.-
. Peyeira de Ly,·a.-Bricio Filho.- Esmeral- Sala das sessões, 31 cie agosto de 1900.-
dina Bandeira.-Jo(to Viei1'éL Paula Ramos • . 

A Commissií.o de Orçamento acceita esta - 'Parece desuecessario augmentar as condi-
emenda, fazendo apenas uma reducção. - - ções declaradas na emenda, visto como a 

Agora mesmo se faz sen_tir a falta de um clausula-sem augmento de despezu~probibe 
1azareto em Tamnndaró. Os -vapores queda- inteiramente os fins que se tem em vista. 
qui -sahem Eão obrigados ,a. fazer . quaren- Derr.ais, a suppressãoe substituição de ~m - 
tena de 10 õias ua lllla Grande; si tivessemos por outro, pode ser necessa1'ia para melhor 
a.quelle 1azareto funccionando, os destinados organização do serviço. e désdo que seja feita 
aos portos do norte teriam menor demora. dentro das forças do orçamento, é perfeita-

Tendo sido, declarado infeccionado ororto mente acceitavel. 
de Glasgow e suspeitos os portos da Es-
cossia, 03 vapores procedentes desses lagares, 

· que tiverem passa.g-eiros e cargas :para Per
nambuco. terão que vir á ilha Gr:;nde, obri
gando os passageiros a avultadas despezas. 

Accresce ainda. que o G:;-verno da. União 
tem obrigação de dar tres estações quarente
Ml'ia.s em virtude do compromisso internu.
cional tornado em 1895, e o Ex:m. Sr. Minis
tro do Interior indica em seu relntorio corno 
medida necessarin. a concessão de meios para 
conclusão dal:l obl'<IS desse luzareto. 

N. 40 

Ao art. 2°- n. 2- Suppríma·se- Paulcr.. 
Ramos. 

Esta emend<1 n1í.o póde ser acceita. Na lei 
n. 652, ele 23 de novembro de 1899 foi dada 
n. autorisação :para. rever regnln.mentos; por
tanto, .i à existe unm disposição de lei que a.u
torisa o Governo a fazer e~sa revisão ; e a con
versão de que trata o n. 2 do art. 2° do pro
jecto será um grande melhoramento, por
qmmto ficará unil'or-inisada t~ rogularnentação 
das diversas escolas. Já se tem gasto boa somma nas obras do 

referido Jaza.ret0, é conveniente que sejam 
ell~ts conctuidus, afim de não se perder a N. 41 
grande quantidade de material que lá existe. Ao n. 2 do art. 2''-Accrescente-se: 

:\ctualmen te,é p!'eciso fazee-se a mais rigo· 
ro8a economia, executando·se as obras indis· Extendendo a todos os estabelecimentos de 
pensaveis com ~l menor despeza possivel, () ensino superior o regimen livre de que 
por isso a Commissã.o, acceitando a emenda, -gosam as Faculdades de Medicina e Polyte
reduz a despeza. com a seguinte sub-emenda: chnica. 
«~m vez de ?00:000$, dig<\·Se : 120:000$. o Sala._ das sessões, 29 de agosto rle 1900.-

mals como esta.» Rodrigv.es Doí·ia. . 

N. 38 Esta emenda não póde ser acceita; o Go· 
Nas rubricas G~, 8", IOa, 12", 14", 15a, 17,", verno tem autoi·ização na lei vigente, art.2°, 

18', 26", 28\ 20•, 303, 3ln 0 36" modifiquem-se n · 8, para.· rever os regnl<Lmentos das 
as verbas consignadas par.~ pagamento das fttcul~ades e Escolv. _Poiytech~üca, a~"opta.ndo 
bxas de esgoto, pondo-as de accordo com o regvneu .q?e ma1s convenwn~e JUl~·~r, e, 
o contracto celebr&.r1o com a City Imp 1·o-ce- segundo esta m_formacl~ a Comr~ns:ao,_J!.t~~ 
ments em 2\ de fevereit'O e modHicndo :pelo. mm~o adeantados os respectlvo:l_ Ieoula. 
decreto n. 3. 724, de I de ag-osto, ambos deste mentos .. 
anno- Em vez de 32 taxas a GO$, diga· se: 32 Con~edl_?a, a~ena~ ha poucos mezes! . essa 
taxas a~ 4-15-0. autor1zaçao, nao e ra~uavel que seJa ella. 

_ cassada antes ·cte realizada e sem que ne-
Sala das sessoes, 31 de agosto de 1900.- nhnm facto o aconselhe. 

Paula Ramos. · 

0.-paga.mento das taxas de esgoto é feito 
em pa.pel correspondente ao que está decla
rado nas emenclfts o1ferecidas pelo relator nas 
~·especti vas rubricas; por isso a Comtnissão 
JUlga. a emenda prejudicada. 

N. 42 

Ao a.rt. 2° depo1s do n. 3·1 ou onde con· 
vier: 

Fica o Pcder ExécutL vo autorizado a 
mandar imprimir na l:npren!n. Nacional o 
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texto e ns esta.mp~s ,_Ia, J\.Ionographia sob~oJ Esta C<~pitaJ tinha nece_ssidad~ de mais ';lrn 
palmei!'a.s . Q.o bota,!Jico brazileiro Dr .. Toaol· ~~stabelecll_nont.o que scrv1ss_e de asylo ~t cew.n 
-o~r·bo<:a. Rodrio·ues mediante ,accordo com o ças desvalidas; a Escola Qumze cte Nm·embro 
~~m~' - n ' . · veiu preencller essa lacuna . . g' justo que a. 

s:hL.r!n.::ses~Õ.:!s, , 28 de agosto _ele 1900.- ~oiiíolhedê u,m ~~~~lioyaraqueeli~,_?.?S~a 
·- 3--., d 4.:r'vedo.-Edv.anlo Ramos. lregularmente.cheg,~r ao tima 9ue se u~-::.l.lllcl, 

-H
1 
an a • ~ mas tambem e prec1so que, alem dos fa.vores 

Trat:1nilo-~e rle uma pr;blicação sci.enti!1c:-t peüstados pela. boa educação dada ás creança.s, 
r1e · ntilichd."l inc:)ntestavel e senrlo a~dispo- que estão nns condições de s:3r soceorrirla.s; 
siçJ.o r~;di~·idu em fórm~L ele al!torizaçilo, sirva igualmente de meio moralizador para 

· a Commis.sã.o opina pela' ~:pprovar.ao rla, des- aquellas que. tendo paes, não cuidam estes 
peza. d::t direeção dos seus filhos na. vidã soc~al. 

N. 43 aouelles que fica.m entregues aos 'li cios e que 
P , m·aís tarde se tornam criminosos. · .~> .... o ::t:r.'t. 2'' n. ,1- Supprima-se. - (a~t·.~ 

O estabelecimento de que se t1·ata esth ~ob 
Ramos. direcção particular e e necessa.rio que, r-e-

A Corrlinissuo, contr::t. o voto do seu relator, cebendo auxilio da União, acce!tem os dire
não ncceita, essa emencia, poe julgn.r digü.n. de cto~·es condições e ob!'igações. 
apoio rt idéá da henemer·ita Associação do Cen- Assim, a Comtnissão ele Orçamento acceita a 
tena1·io, pre\~enindo prejuízo;; fut,nros,_ desª'.:, emenda com a seguinte redacçü.o: 
que ~;a p:-ocm·;3. preservar de neterwraçao Fica o Governo autorizado a coucedet' o sub
p.:-eciosa.s riqueZ<IS a1·tisticas, que estrag<L~- sidio de 80:000$á Escol::t Quinze de Nover.obro. 
se-llin.m no edifício improprio em que C3tao fundada nesta Capital, com as se gula tes con-
collocaclas. di~ões: 

N · 
44 

I o, o estabelecimento custeará até 100 me-
~\.o [\rt. zo-E' o Governo ~u.torizaclo a nines ; 

subvencionar mensalmente, durante o actual 2", sómente poderão set• admittidos meninos 
exel'cicio. o .lnrJim Zoolog-ico, desta Cu.pital, orphã.os e os rneni.aos encontrados vagando 
com a q1Iantia de G:OOO$. a titulo de au- nas ruas d;t cidade ; 
xilio para. a m;.~.nutenção tlnquelle estubGle· 3o, serã.o tambem admittidos os menino:; 
cimento. que estiverem nas condições do art. 30 do 

S;\l::t de.s sessões, l r: e setembro à c 1900.- Cod i o·o Penal ; 
Jo:~quim Pire.,:. 4°~ nenhum menino poderá ser recebido 

no estabelecimento sem que ac0mpn.nbe 
A Munkip:t!id::v.ie é a quem cmnpete a urna ordem no chefe de policw. da, Capitül ou 

a.dministraç·ão e dlrecção dos jardins, é el1a a do juiz cl'iminal, 110 caso do a.t·t. 30 do Co
<!omuetente na.ra l\1es da.r leis é regula,mentns db·o. 
e attender ás rr :cessidades rle sua conservação ~ 
~ deset:Yo).vimE.nto, c, pot' is-;o, a Commíssilo 
1lão r:õdo ;;cci.•.\tcll' estú. emenda,. 

N. 45 
Onde co:n-icr: 
E' c0ncod irta. ~os alumnos tto I11stituto Be:J

·:amin Con~.tant a meswa vantagem de que 
'gosarn os a!umuos do Instituto N<wional de 
Sul'i!os i\{wlo:::, no que diz respeito à venda 
dos trr. balhos no r elles feitos nas respeeti YflS 
afficinn.:;. • 

Sala d1l.S seseões, 31 õ.e agosto de 1900.
Valois de Cast ;·o. 

E' justo o peJido feito nesta emenda; deve 
ser, por~anto, a-;ceita. 

N. 46 
Onde convier. 
F:c:t o Governo autor-izado ::1. conceder o 

sub:sidk• dt'l 80:000$ á Escola. Quinze de No
vembro, ~·uncla:la. nesta Co. pita!. 

Sal r!. das ses"õões, 31 de ag0st0 de 1900.
'Nito Peçrmha. 

N. 47 

Acccrescente--:se onde convier: 
No corrente exercicio e até· que o Con

grc~so providencie, as cont.s.s ta.xadas no de
cr~~to n. 3.'122, ele 30 de'set•.}mhro de ISG\1, 
ser-ã.o pag-as pelos interessades na expedi<;iio 
e logo depois de concluídos os actos resp·.:!· 
ctivos ; excepto só mente nos hcrbeas-c wpu-;. 
autos crimes. diligencias ex-o{ficio. on uc~ 
feitos em que foi' interessaLb. a União f'e· 
deral. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1900-
Alfretlo Pinto. 

A Commissão entenLle quê esta emendn 
contém disf>osição pel'rna.nento, e, qun ndo 
assim não fosse, não póde ella ser attendid~t 
porque seria refol'rnar, em lei orça.mentarL•. 
disposição de um decreto expre3soem virtudu 
de autorização legislativa, como é o decreto 
citado na emenda. Accresce ainda que 
o :projecto da reforma judiciaria, está em 
3" discussão e nelle se autoriza o Go-verno a. 
reft:Yrmo.r o regimento de custas ; ncssê1 oc-
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casião. a zelosa. autorld<.tfle que tiver de fazer 
a red~ão d.én'erá attenli.er ;L torlas as neC'.es
sida.des reclamadas para. garantia. dos di
reitos d::is partes litigante:; e do~ funccio
nllrio~ puhE(~os. 

N. 4.8 
Onde convier : 
Fica o Gov2rno autorizado a contr<H~tar o 

e~.t:>.belecimento de um re2;istro de autos, na 
O:t.pital Federal regulando o respectivo'sel'
viço. 

S;lln das sessões, l de setembro de 1900.___:_ 
F;·cderico Boi'gcs. 

Um registro de autos cléve ser para. o fim 
do garan \.ir dir·eitos das partes. A gn.rantia 
des~t:S dir0itos já existe deba-ixo ele outra 
forma, não EÓ lJela distribuição dos feitos, 
como pelo dever qne teem os escrivães de 
zelar c conser'i"ar os autos que correm por 
se:1s e;.>.rtorios, Eendo, como f:ão, responsaveis 
:no C<lSO d(l extravio, e :por isso a Commissão 
nii.o accei ta. a emenda. 

N. 49 

AccrescG!1te-Ee onde for conveniente : 
Fica. o Governo nutorizacto a. crear uma 

ln~pectoria de Saurle do Porto t-m Areia 
Branca, no Estado do Rio Gr·ande doNorte. 

Sala das sessões, 28 de agosto rle 1900.
Augv..sto Se-vero.-Tavares de Lyra.-Pe;·ei?·a 
Reis. · · · ' 

A Commissão não a::!ceib esta eme:1cla, 
visto como no Estado do Rio Grande do Norte 
já existe urrüt Inspectoria de Saude em logar 
conveniente. 

N. 50 

Fica o Governo autoriza.do a elevar a 60 o 
numero de alumnos gratuitos do Gyrnna~io . 
Nacional. 

Sala das sessões, 31 de aQ"bsto del900.-
.rit"!fusto Se~Jero. · v 

Esta emenrla pórle se:i· adoptada. porquanto, 
sEmeio g ranue a população ctest11 Cv..pitíd, crP
scido o numero dos que nã:o podem dar edu
caçfw a sens filhos, o augmento de mais dez 
alumnos não trará sinão um pequr-no accre
scimo de despeza, em favor da erlucação, que 
muitas vantagens pócle teazer ao paiz. 

Sala das Commissões, 18 de setembl'o de 
1900.- Paul;.r. Guima?·L'tes, presidente.- Cor
~~elio da .Fonseca, relatol'. -Elias Fa1~sto .
Nilo Peçanlw .- :dia:trl'inh ( com restricç:ão 
qua.nto á emenda n. 25.)- Fro.nc·isco &i.
M. de Escoba1·. 

N. 153 - 1\JOO 

Fixa a despesa do Minístaio da Fa;;etula po.ra o e:ce?·cicio de 1901 

A Commis~ã.o tle Orçamento tem a honra. de offerecee ::í. apreciação e deliberação do. 
C.umara dos Sr:;. Deputados, o pro,iecto que fixa :t verba necessa.ria para oecorTel' a::; des
)>ez:~s com os serviços a. cargo do Ministedo Ja Fazenda, durante o exer·cicio financeiro 
d.e 1901. 

Na elaboração oesse projecto a Commissã.o tomou~ como lhe cumpria, para base de 
seus estudos a propo!'lta d~ orç:1mento enviad<t pelo Poder Executivo, a qual adaptou com 
a.l.gumas ;no1iifícações, attendendo '" novos 'elementos que não podia deixar de toma.r em 
~onsidm•:J(~-o. para apparelllar a. <~li.ministração publica. com os recursos e providencia~ 
in dispensa n~ls a uma. r agulttr dotação orçamentaria. . 

A ·D.nalyse compar<}tiva, quer cl:t proposta, quer do projecto, com o orçamento em vigor 
neste exercicio, revela a preoccupaç~ào continua. de collt~borar o Poder Legi:::lativo nn. r:x~
eução do plano, que a si traçou o Poder Exo:::cutivo, de restabelecer o credito e reor·ganizar 
em b~tse~ solidas as finanças da Repnblicn.. 

A verba fixndu. para. as despezas do :11-Iinisterio da Fazenda pela lei n. 652 d~ 23 
de -novembro de 1899, em vigor no corrente exercício, é ele 22.459:577$547 em ouro e 
de 115.830:213$580 em papel ; a pedida. ntL proposta. para 1901 .é de 2l.976:4i0$<191 nm 
{'ll!l'O o de 95.(3<18:540$185 em :papeL; e a que consignoll o projecto de 93.681 :470$9-tl em 
·ou1•o o de 96.927$055 em pnpel. 

Veri fif!H.-se, pois, uma di:ffet·ença p~.ra menos. da proposta paro. a dotação da lei citada, 
de 483: !0/$J56 OUl'O e de 20.181 :li7:i$395 papet; do projecto Ellll relação a propo::;ta para. 
mais, em our·o 1. 705:000$000, em pa.pel 1.278:515$000. - · 
. Essas diffet·enças entre os tres trabalhos que a Coromissão a.nalysa, provêm do resul- / 
T.n.do das verb;ts a.ccrescidns e das reduccões feitas qual' na proposta, quer no projccto, 
<!nnforme se verific~ do qua.dro demonstrativo da despeza, que acompanha a proposta do 
orçamento, que ora serelata. · 
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--------------------------------------------------------------------------
A proposta contem augmento e diminuição sobre o orçamento em vigcr, nas seguinte~ 

verbas: 

Para mais : 

13 Juros e mais despezas ela divida externa ....•..•... 
4a. Pensionistas ....•...•..•...•.•..................•. . 
ga Caixa de Amortisação.,.; ......•................. 

13a Arlminist.ração e custeio dos proprios nacionnes .•... 
15" Delegacias Fiscaes .......... • ..................... . 
16" Alfaudegas .........• , •... ;. ·-· .................. . 
17a Mesas de Rendas ..•............................ -•• 
26" Juros dos depositos das Caixns Economicas e Montes 

de Soccorro ....••...•........ : ............. _ .. . 
28·) Porcentagem pelfl. cobt'<tnça. executiva das dividas . 

da União ......... ....•.....•.............•..... 
31 a Repartições e restituiçõ:\S ............... ; ........ . 

Som ma accre::;cida: ........•.........................• 

Para. menos: 

2a Juros e amortização dos emprJstimo:; internos de 
1:::68, 79 e 97 ...........................•.....• 

3a Juros da. divida. internn fun.lada ................. . 
5" Aposentados .... · ................................• 
8" H.ecehedoria da Capitrd Fedet'al .....•......••...... 

. J ga Empregados de repartições extincta.:; ............. . 
31 a. Reposições e restituições ......................... . 
32a Exercieios tlndos .............•................... 
35a - Resgate do papel-moedn .........• 

Fabrico de moe-da de nickel •.......• 

Som ma das differ:~nças para menos .... 
Sendo a somma da:-; di !l'ct·l.'lnça.~ p:1ra mais de: 

o resultado t1nal:lpr·esent:1 uma. ec·~nomia de : 
ernrebç{io <lO orçamento de 1900. · 

PAPEL .. 

199:097$949 
12:06;$000 

1:440$000 
15:900$000 

384: 599$3\18 
100: 01)0$000 

240:000$000 

;20:000$000 

973:. 10~$347 

194:610:);000 
4:28:046$472 
30:770$000 
26:644$99:!. 
50:000~000 

1.000:000$000 
19.424:70:1$278 

21.154:775$742 
973:102)347 

20.181 :673$39;:) 

OURO 

728:804$444 

5$960 

·so:oOO$OOO 

778:81 0$40-1 

66:892$500 

1.195:024$960 

1,26::017$460 
7í8:81U$404 

483: l 07$056 

Basta o exame das ttt.bellas justifl.c<ltivrts elas rliversa.s differenças que se not,,m e veem 
mencionadas nos qua.dl'os acima 1l(•scriptcs, p;\ra. t<:r-se o conhecirneDto da.;; J·azõcs que 
à.etet•n:inal'am a8 mod.ifieaçõe:; a:npliativa~ e restl'ictivas das dot<1<,~ões orçtm0nt:u'i~:s, que 
consigna a proposta. 

Assim, esttu.lan•io-se a s tabelhs cxplicí'.ti va~• dn.s despezas a. realiztLr n-) foturo exer
·cicio, ver-sc-ha que os augmentos qne soifrera.m as verbas se justificam d;t maneira se
guinte : 

Na 1=- verh.a ( ,juros e mais despE:zaH da divid. • e-::dei'na }, que accus:1 um nccrescimo 
de 7:28:80-1$144, estàoine1uidos o~Jjuros cor·l•espondcnt•õS á emhsão 1tu Funtlil1fJ·laon, na 
mportanci;~· de ~9i.l73 on 8ti3:7ú0$, que se rdluz àquelfa cífr.a. pela. tbninuiçã.o 
e !:34:955$:-56 nos juros dos emprestimos 1.le iS83 e 1888, cujos títulos, l'Gp:ee3entando 
.:<: 500.3uO; foram resgatadas pela c.essãô da. divida. da Republica do Uruguay ao Banco 
da Republira. _ 

- O augmento de dotaçã.o na V•:?.rba n. 4, rlcst.inada a pensiouistns, é determinado por 
novas pensões concedidas, que o Gover·no ter à de satisfazer. ·· 

- A diiYeeença. parti. mais na verba n. 9, « Caix<1 d'Amortiz'lçã.o », provem. da con
sígnrtção de ver·ba pa.1·a pagamento de mais <le urn servente, de augmento tJ~t. dinria do 
encarregrtdo do serviço da. guarda, de augmento nos de expediente e dinJ·sa,s út:spezas, 
que foram notavelmente a.ccrescidas com a. enca.mpação das emissões dt)S bancGs. 

- A rubrica n. 13 - Administra('ã.O c custeio r1os proprios e fazood<tS n:;cionaes -
t aml)em StJfJreu na proposta o·augrnento de l :•!40$, que se destina ao pagamento do en
carl•ega(\o da. Cotonia dos Dous Rios, qw,~. n:lo sendo emprego de novo creado, l!eixou entre
tanto de ser abonarla nos orçaruento:; antsriores verba parf.i. sntisfazer o pag;;mento do· 
empregttdo, qae acha~:::e encarrcogado do zelar pel:.l. conservação desse peopl'io, desde que 
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foi extincta a colonia correccioual ahi estabelecida. Essa falta determinou a mensagem do 
Sr. Presidente da Republica, de 17 de julho ultimo, solicitando o credito de 4:978$046 para _ 
etrectuar o pagamento devido a esse fUL)Ccionario, que jà tem _parecer da commissão res
pectiva e está pendente de deliberaç~o do Congresso. -

-O augmento de 15:900$ na rubrica n. 15, «Delegacias Fiscaes »,é destinado a 
melhor dotação das verbas« materiaes », por se tornar insufficiénte o credito -vota,do no 
orçamento anteriór,- em consequcmcia do mtüor desenvolvimento que tem havido nas 
rendas internas. · ~ · . 

Esse augmento pedido na proposta, distribue-se do seguinte mod9, :pelas : 

Delegacias Fiscaes 

Bahia: 
Diversas despezas .•....••••.••••......••.••• 

Pernan buco: 
Diversas despezas .•.....•....•.............• 

Pará: 
Diversas despezas .... , ....................•.. 

Rio Grande do Sul: 

Expediente .........•..................•.... 
Diversas d.espezaos .....................•....• 

P::traná: 
Expediente ......•••......•................• 

Ma,ranhão: 

:\Ioveis ............................... · · · · · · · 

Amazonas: 
Expediente .........••.................. ·· ...•• 
Divers[I,S despozas .........................•• 

Alagóas: 
Expe(liente ...........•.•...........•...... -. 

Cearà: 

Expediente ..••............................• 
?.Ioveis ..........•• ·. · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · • 

Matto Grosso: 
1\Ioveis ..........•.........................• 
Para o serviço de repressão do contrabando. 

Santa Catharina: 
Expediente ..•••..••...•.••••••.•••••..•••• • 

!tlgmcnto 

1:000$000 

1:000$000 

1:000$000 

2:000$000 
1:000$000 

1:000$000 

1:000$000 

1 :000~:)000 
800$000 

800$000 

SOG.!iOOO 
2:000$000 

$ 
3:000$000 

500$000 

Dimlnuiçiío Total-1ugmento 

$ 1:000$000 

$ l :000$000 

$ 1;000$000 

$ 
$ 

s 
$ 

$ 

$ 
<:· 
•i? 

1:000~000 
$ 

$ 

3:000$000 

l :000$000 

l :000$000 

1 :soo.:;;ooo 

800$000 

2:800$000 

. 2:000$000 

15:900$000 

Na, rubrica. n. f6 - Alfandegas - em que a pl'Oposta inclue uma verba. a maior de 
384:599$308 papel e 5. 960 <:.uro, . a di:ffere9-ç-o. -procede do restabelecim~nt? da Alfa_ndega 
(le Porto Alegre e de alteraçoes feitas nas d1versas alfa.udeges em attençao as necessidttcles 
de cada uma, conforme descriminar.lameute se vê I;la seguinte demonstração : 

Camara v. V ôi 
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Differenças que apresenta o Orçamento das Alfandeg-as :para o 
. exerci cio -de 1901 

Oapltal Federal: 

_ Di.tferença. das quotls .......... . 
Guindastes - lo machinista ... . 

~Espírito s~wtõ: 

Dift'erença das qtlotas •....... ~· 

B:1hia: 

Di:fferençn. dns quotas ......... . 
Oombu::;ti vel para as Capatazias. 

.-\racajú: 

D::tJ:',n'ença ·das quotas ......... . 

Penedo: 

Di fl'erença. das quotas ......... . 

~.Iaceió: 

Di.fferença dn,s quot:ts ......... . 
Al ugucl de ariilazem .......... . 

Pernambuco: 

Dífr'erença das quotas •..•...... 

Capatazias: 

Pessoal .•........•.•.......... 

Em bu.rçaç:Ges: 

Pessoa.! .............••....•... · 

Pat·ahy\ia: 

Difl'e1'ença. das quotas .......... . 
Aluguel de co.sas .•............ 
Acq uisiç::l·.) de unm lancha, n. Vêtpor 

Rio Gra.nde do Norte: 

Diíl'ercnç:.1 das quotas .•••••.•.• 

Cear·à: 

Diffet·cnça das quot~~s ••....••.• 
Acqubir;:'io de I.Jala.nças ..•...... 

Pill'lW.h yba: 

Differença dL\s quotas ..•...•..• 

Maranhão: 

Díffcn-.~nç.<.\ das quotas •.•..•.••• 

AngmeHto 

$795 
1:800$000 

$100 

S087 
3:000$000 

$016 

8016 

!3;052 
$ 

$400 

12:220$000 

~ s 
50: OOU$')00 

$'20-1 
2:000$00() 

$016 

$132 

$ 

1s: ooo~~ooo 

1:8008000 
$ 

$ 

Dilferen(.:l l';m\ 
mais 

1-:800$795 

$IOO 

3:000$087-

$Gl6 

$015 

48:200.)1:23 

. $104 

2:000$20-i: 

$0[6 

Dí!feriln\a pari\ 
menos 

17 : IJJ'0.)9-1S 
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1IAT.l.':RIAL 

Administrnção: 

Moveis .•.. Compra e concertos. 

Forç:1. dos gtw.rdns:_ . 
Papel, pennas, etc., etc ...... . 
ygn~l, asseio, etc., etc ..•.•.•.• 

Capatazias: 

Acq uisiÇi"io, reparo, etc. ,do ma-
tGrbl ......•.••....•.•..•.•.• 

Combusti v<:l. ..............•.•. 

Embarcações: 

Custeio ..........•............ 

Pü.rú.: 

Di1Ierenç~~ das quotas ..•••••.•• 

ã.u:;mento 

1:000$0C:O 

200:3000 
200$000 

n:ooo;:;ooo 
2:ooo$ooo 

2:000$000 

S78S 
------

?vfanáos: 

Di ll'ereu(~a Jus quotas ........•. 

Santos: 

Diírere.nça. d:1s q uotL~s .......•.. 

P<tranaguá: 

DiJierent;·a das quotas ......... . 
A!:isentarnentu J.e um guindaste. 
Aluguel de cu.:;,~ pu.ra a.rnmzom. 

Santa Cath<.Lrina. : 

Difi'erenç:t do quotas .....•..... 

:ilrATElUAL 

Força dos guardas: 

Expediente .....••........•.... 

Embarcações: 

Concertos na lancha a vapor ... 
Acquisição de escaleres ..••.... 
0umbusti vel. .....•....•.•....• 
Custeio, etc ...•..•...•.......• 

Rio Grande do Snl : 

Diiferença. do quotas .•....•.... 
Trabalhadores das Capatazias ... 
Acquisição e custeio dos me.3n10s 

Uruguayana : 

Di fl'eJ\3nçn. dr3 q.uotns .•.••.••••• 

$248 

$800 

8180 
C• 
·~ 

1 :000;$000 

100$000 

s 
~ 

2:ooo$ooo 
:200$000 

$(150 
s 
$ 

$18l) 

Diminni~ão 

8 

$ 

$ 

$ 

G:OOJ$000 
::; 

20:000sOOO 
5:500$000 

$ 

27:000$000 
3:000$000 

Dilferatu;a 11<1ra 
llliÜS 

;27:400$132 

$783 

$2-18 

$800 

"'' ·~ 

483 

DHfot·ença. pa.r a 
illi.HltiS 

4:\199~8'20 

23: 19\:l$976 

29:990$950 
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MATERIAL 

Acquísição, etc., etc ..•....•.•• 

Sant'Anna do Livramento : 

Differença hn;vida em uma som
ma na proposta. p<tra 1900 ..•• 

Corumbá : 

Differença de quotas .•..••..... 

MATERIAL 

Cápata.zias: 

Com busti vel. ................. . 
Acq uisição e l'cparos de materia-l 

Em barcações: 

Combustível. ....... : .... , ..... 

Despezas imprevistas .....•..... 
Alfandega de Porto Alegr0 ••..• 

ANNAES DA CAMARA 

!ngmonto 

1:800$000 

$ 

$0i5 

200$000 
800.');000 

400;;;000 

$ 
$ 

Diminuição 

$-

$ 

$ 
$ 

Diff•3t'cnç.a para mais .•••..•...••.•....•..••.••.•..•.... 

. Di!Tercnça para _ DilforQII~il par;i 
mais menos 

1 :800$18-5 

900$075 

s 
358: :20(5$000 

470:800$002 
-·· ···- ·· ·__...--. · 

1$000 

1 o: 000;~000 
$ 

86: 200:3()94 

38-1 : 599$398 

A differenç[l, em ouro é devida a. engano, que OJ'a se cor'l'i;C;'e, de tee a lei n. G5:?. eon
slgnaclo vat>a a qtwta fla manutenção da secretaria inler1ncir, n:\l dns tarifas :1Llnaociras 
a. quantia. de 6525;'2-40, em vez da de G58$200, pedida na proposta. A commi).-;iio attende 
a essa clllferença úas a.lter;.1ções qu~ introduz no rn·o,je.~to. 

- Nn. rubrictL n. 17 --1\Ies;ts· de Rondas- a elevação de 100:000-'3, consignn.•la na 
proposta üo orçamento, se ,ju='>tifkt com o desenvolvimento vrog-ressivo das at·t•oc<Lilaçõe;;; 
dos impn,;tos nos Estados, que nn tm·a.lmen te <lC ·,rreLt :1ugmcn to de eles poz;l.. 

- O aecrascimo do 2:10:000$ na v erba sob n. 2G d:t pt·oposta.- .Jtu·o;;; do~ clepoúlos 
das Cuh:as Eeonomicas e ~Iontes de Soccorro ~ pl'ovém do angmento tio .~ Llep-:~s i~o::; rea
lísados. 

- A ele\'adi.o de 80:000$ a. 100:000$ , do c t· edito constante Ll t\ rubrica 11. 28 -
Poecenbgem po!u. c~_.~rança. P-Xecutiv:t ela<:; divirl:t,; tia União - tcn~ em \'i ;; tn a insuf
ficiench darJUclla qnantia, votada pela lei n. 63?, de 2:~ do novombi'O tle li:iOO. 

- :\a. r·ubl'iea n. 31 - Repo"ições e Restltuil,:Ões - 1 si lwu \'é angmcnto Lle 50: 000~ 
no credito eta ouro, rleu-se equivalente diminuição na verba em papel, úe mollo· que~ 
de facto, não se morlWcou o total do credito vutado p:U'a o corrente exercício. · 

E~tendendo-se essa analyse ás cliscrimiuações que se notam nas vet•bas da proposta do 
orçamento, verificar-se-ha: . · 

- que a economia de 66:892$500, na 2" rubrica - Juros e amortisação do:5 em
prestimos internos de 18'38 e 1879- ouro- e de 1897, papel-, corresponde aos juros de 
títulos do empl'estimo de 1879, resgata.dos 1 na importuncia. de 1.48ô:500$000; 

- que a diminuição de 194:610$, na verba n. 3 - Juros da divida. iutema fun
dada. - resulta do resgate das apolices, no valor de 7. 725:400.$. que pertenceram aos 
Bancos Emissores e foram transferidos ao Estado pela eocampação das emissões ; 

- que essa diirerença para menos deveria ser de 386:270;$, si um eng-ano não se 
tivesse vél'ificado no pedido, de menos 191:610$, feito o anno passado, para dotação de.ssa 
verba; 

- que na rubrica. n. 5- Aposentados- h~ diminuição da quantia de 428:046$472, 
em consequencia de fallecimento de alguns desses funccionarios, niio obstante estar con
signada a verba dP. 100:000$ para attenrler à concessão de novas aposentado !'ias ; 

- que a diminuição de 30:7i0$, na rubrica n. 8_- Recebedoria da Capital Federal 
- provém de alterações feitas nas quota.s, elevando a lotação a 26.200:000.~ e reduzindo 

~-~"" ~ ~ :..;-;- ~: -. - ,_·-~~ ,.. __ . ' •. ;·· , é-:::.~ -~-·-.~.. , .. .. , .... ,_._ . , .., .. . • 
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a porcentagem de 0,65 a, 0,36 %, bem como da reducção da verba- Material - feita 
nn, proposta ; 

- que, JlOr haverem sido aproveitados diversos funccionarios de repartições extinctas, 
em nomeações efTectuadas neste _exetcicio, a proposta pede menos 26:M4$992, na rubrica " 
n. 19 - Para empregados de repartições extinctas; _ 

- que a diminuição de 1.000:000$ na r-ubl'ica n. 32- Exercicios findos- se justi
fica pela grande reducção dessa divida, cuja liqtlid<wão no exercício de 1899 reclarilou a 
aborturn do credito supplementar de 2.000:000$, pelo decreto n. 3378, de 22 de agosto 
de 1899; -

- que, apenas achando-se consignada na proposta, a verba -de 25.444:674$722, para 
resg!:\te elo papel-moeda, quando no orçamento para o exercício cori•ente, a dotação -dessa 
rubrica, é de 44.869:379$, houve uma diminuição na despeza a realizar-se em 1901 de 
19.424:704$278. . : 

Aquella, verba, que corrcsponde i emissão do F&rnding Zoan, no primeil•o semestre 
de 190 l, representa não só a, metade do papel-moeda a iuclnel'ar num exet>Cicio, como 
ainda a metade do te·rço tlos Funding Bonds emittidos no 2° semestre Je 1898, que. por 
não ter sido incinerado, foi distribuído pelo resto do prazo do conteacto de 15 ele junho 
de 1898. 

Examinada,s as modificações que 1 em confronto com o orçamento em vigor, contém 
a proposta fi ll'mula.da pelo Poder Executivo, curnpre à Commissão levar ao conhecimento 
da Camata os motivos que a levaram <L fazer oa refet~icla proposta algumas alteeações, ao 
elaborar o projecto, que contém as seguintes ditrerenças, cotejatto com aquella: 

PARA l\IAIS 

8" ReceLedoria............. 22:680$000 nas quotas 
ga Crlixn. 1ht Arnorti::;açü.·J .••.••••••• ,, •••.•••• -. • ••••••• • •• • .• 

16" J\lf<tn1leg:•s ••••.••••••••••••..••••.•.•••••••.•••.••••.••• 
1\}1 Empreg<LiiPS de repartições extinctas .................... . 
20" Fiscal is:JC;ão e mais despe-

peza-: ch·s impostos do 
con~ u mo. . . . . . . . . . . . . . • 1 . 3,19: 400$000 

36" Fu.\n•\eo dn moedas de ni-
ke!. .. . . . . . . . .. . . . . . . • . I. 705:000$000 em ouro 

Hesullado tot:tl para mais .. 
1. 278 · fli5,)0:.;o om papel e 1. 705:000$000 ouro 

Eis os motívos dessas alterações: 

P AR.A MENOS 

6:000$000 no materia 
12:065$000 
73:I00fi;OOO 
2:400$000 

Na rnkíc!L 8"- Recebellol'ia d;_t Capital Feder•al- a Commissão mantém a verbá fi
xada. no vigente Ol'qamento par<t as quotas, conservando tambem a mes;na dot:u;ü.o para 
o expediente e prepat'O 1lc talões. de que resulta, aquella dítl'erença, do peojecto para a 
proposta.- A conservação da mesma qunnthL destino.tdt\ ás quotas parece justa, tendo-se 
em vístn, o augmento de set·viço que ao pessoal ua reparcição acat·reta o accrescimo da 
reuda p1•oveniente dos impostos de consumo. 

Na rubríc'" n. 9-Caixa da Amortísavão-toi mantida a verba para oito serventes e para 
o material dessa repartição, consignada no orçamento vigente, o que explica a diminuição 
de H:065$000 sobre a. proposta, que consigna verba para mais um servente, augrnento 
da diaria ao encarregado do serviço da guarda e augmento da verba para mate
rial. 

Na r1thríca n. lô.:_ Alfandegas- a verba geral sotl'reu uma reducçã,o de 73:100$000, 
comparada com a proposta. 

Essa tlirninuil;ão proveio ele alterações feitas nas quotas das Alfandegas, attendendo 
á renda. provavel de cu.da uma, renda qne ha :i!ído notavelmente modíticaúa depois da. or
ganisação d;t tabella da,s lotaçoes das di versas atfandegas, mandada observar pela. tei u. 559, 
de 31 de dezembro de 1898. 

Si a razão que determinou a substituição das-gratificações fixas aos funccionarios das 
Alfandegn;:; pelas quotas, que variam com o t1ugmento ou cUmiuuição da'> rendas adua
neiras, foi dar-lhes maior ou menor retribuição conforme o gráo de esforço empregado no 
uesempenho do seu cargo, o que d.epende úo maior ou menor movimento da importação, a 
lotac;ão par<L o calculo das quotas deve-se approximar tanto quanto possivel da renda :pro~ 
vavel das alfandegas. 
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Sendo certo que essa renda soffL·cu grandes modificações depois--da ot·ganiiin~.U,o da ta
bella de lotação, de 1101'cent~g-em e de quotas, que vigol':l, não seria. justo quo Jbsse man
tida., nã.o obstante os deDeitos notados, que n.carr·etara,m para aJgnos funccionnr·ios la.rga 
retribuição, para outros excas~a rJmunet•ação. 

Foi c::sa desiguatda/e que a commissão procuron co:•rigir, alterando as 1ot;1çur.s e a.s 
vorcenta.gens, que de,·em constítuir o.s quotas. tornanr1o para base dos <;;eus enlcu.los 
appro:x:imn.dn mente~ ('., 'ren(ln do exerci cio de 1899 e do 1 o lSemestJ·o dr·s!;e exercício. 

A modificação feit,'\, na tabella de quotas ret'erida limita-se âs seguintes aH:\ndegn.s, 
conserva<.:.a a ver•ta nas rlemais: · 

Capital Federn,l- à. i iTerença c! e ....................... , ..... . 
· Espirilo Santo ~ » .•....•.••.....•........•...• 

Bahia » » ••.•.•..••.•.........•.•..•.•. 
Pernan1bnco » » .........••..... , ............• 
Rio Grande do Norte » » .................... , •.. . ...• 
Maranhi'io » » •..•..••.••...•...... ·. , ....•.. 
Porto Alegre » » .•............•..............• 
Rio GNndc do Snl » » ...•.•........................ 
Corumbá » ).) .............................. . 
1-.facahé » » ...........•.......... · · • · · · . • 

PAR,\ C\IA.B PARA MEi'\05 

400::1:;000 
800$000 
5oo;::;ooo 

l:OOOSOOD 
•!:380:)000 

5: ~100$000 
. ,10$0UO 

;:.00;$000 

5:000$000 
2oo::;ooo 

40$000 

7:080$000 11:180$000 
Diffcrençu para menos no totn.I da verba- 4: 100~'000. . 
Além des:=;a, outra8 reducções na. mesm~1- rubricr' ror·am feita.s no pr(•jecto, como ~cjarn: 
De 3:000$ mt v:~r!m pn.ra. combustível das Capat;;zias da. AlfandngtL da. B<l-hla, Jtcando 

mantidí1 r,. mesma qnotn. d0 orçamento em vigor. 
De 50:000.~ na Alfaudega. de Ivhnàos para f!cquisiçiio de umn. lancha n. vapor, por jú. 

ter fig-urado no orçnmcn1o em vigor igual qtwntia pttm o mesmo tim. 
De 5:0008 na. A1f:lrtdPga de Sa.nt'Anna do Livramento para sua. installaç.í:ío, por já 

flgur·ar no orç·amento do actual exercicio igual quaJ. .. tia p;,tra o mesmo lim: o dadn. n. i11sta.l· 
]ação dessr~ Alf'ande~a este anno, toma-se desnecessario 1'- consignaçüo ela. ve1·bo. pan), o 
f'ulur·o exercício. " 

Na rubri(·a Hl- Empregados de repartições extinctas- u dotaçilo estú. rcdu;~irh r!e 
2:400(:;, que ct•lTE::EfJonrlem no vencimento do monsenllor Jcão Píre.s de Amol·irn, que foi 
t.ran~i't"J·ido para o Minjsterio <la .Justiça, em cnjo orçam<:'nto figura a verlJ:J. re:.;peetlva. 

Foi eleYo.ctu. ;~ ? .8~19:4008 a vert·a de 11scali~3çã. o e mais despews dos impostos de 
C(insumo, por se1• essa a quantia que o Gov(~rno ju1g~~ IH:;ces::arin. para. orga.Gisur cs~c serviço 
deaccordo corn a ki n. 6'!1, de 14 r1e novembro de Jf'!Ji1, arts. ~4. 25e2G. 

E~se credito ncha-se rLvidido em duas partes: uma destinada nos venciml3!ttos lixos dos 
fi;,cae::: e OlHra par;t ser appiLca.dn, em porceutflgens, dlaf'ias, passagens {~ ~llbstituições a.os 
encarrega.rlo;;: da fi~caiisaç;flo, bem como na a.cquiRição do material necessnrio. 

A !",está fixada em 849:400$ e a 2" Astá c;tlcul:uh em 2.000:000$, que reprr,;sentam:) ~~. 
sobre 40.000:000~. estimntiva da renda. dos impostos de consumo no exercicio tlt~ 1001. 

·Ao tempo em que foi feito o calcnlo que servia de base á propost(t. da despeza do 
Minister·io da Fa.zeuda, não havia ainda o Go\rerno dado a esse ramo de servjço publico nova 
organização, que consta do r·~gulamento que está prestes a ser expedido, em exect~ção d:.", 
lei citada, n. 641; de modo que limitou-se: it consig·nar mt proposta a mesmo:~ verba üxa.da 
para o exercício vig~nte, que é m'alüfe.stamente in:::ufficiente pJ,ra custeat' um serviço de 
importancia e do ('.,!ca.nce d;~quelle que já representa r1uasí a. quinta, parte dos recursos orça
mentarios da União. 

Nã.o se cogita na especie de augmento de vencimentos a empregados existentes e nem 
de creaç:ão de empregos na. lei ele orçamento; mas trata-se de dotar con venieutemente um 
ramo do serviço publico, que uma lei, a de n. 641, a.utorisou o Gove1·no n, organisa.r con· 
-venientemente, com a. verba de que se fizesse mister e que o Governo terá de despend.er, 
ainda que não figurasse no ol'çamento, no uso de uma facltldade legal. 

A Commissão incluio ainda no projecto a. verba, que figura sob n. 36, necessaria para 
o fabrico de moedas de nickol, como complemento da autorisação conferi(la ao Governo para 
emittir até 30.000:000$ em moeda dessa especie. • · 

Em summa, a despeza que no projecto orça a Comm1ssão prtra o Ministerio da Fazenda, 
é de 23.681:470$941, ouro, e de 95.927:055$185 pu}lel, superior á orçada na proposta do 
Governo em 1.705:000$ ouro, e 1.278:515$, papel, inferior, porém, á (lespeza votada. para o 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:34- Página 43 de 59 

SESSÃO EM 21 DE SETEMBRO DE }gQQ 487 

exercício corrente em 18.903:158$395, papel, excedendo em 1.221:893$394: n. despÊm~. a. 
t'ealizar em ouro. . . 

Si proseguirmos nesta ordem- de confrontos do orç<tmento para o futuro e~cercicio com 
<:S n.nteriores; e si entrarmos na analyse retrospectiva rJa receita e despeza rettlisadas até 
lS0Z, quando inieiou..,.se o regimen orçamenbl"io constitucional dn. repuhlica, encontra.·· 
r€mos ju~tos motivos J:ir:n·a bemdizer dos esforços empregados no intuito de sal v ar a pàtr.ia 
repu!~licana dn, eminencia. diJ. ruína f:lnanceit'a, que em 1898 tocou a um extremo des
esverador. 

O quüdro que se segue, da receita. e despeza. realizac1::_ls no decurso desses nnnos, angus
tiosos para a H.epublic(1, .nos revela quão vertiginosa foi a progressã.o dos dispendios publicos 
e impõe-nos maio L' cormnedimento na decretação dos orçamentos para o futuro, para que 
a politica financeira iniciada com re::ultados tão beneficos, não seja desvin.da de seu ohjecti.vo 
pat1·iotico. 

Exercido 

1892. ••••••••••••••••••••••••••• 
l.S\)3 .•....•••.••....•..••.•...• 
1894 ..•.•..•..••...•••..• - •.•.• 
1:::105 ••••••••••••••••••••••••••• 
:sD6 .••••... • -: ••..• ••.••..•...• 
1897, .......... -- ........•..... 
1808- .••..• - .•.••..••••.•••.••• 
1809 (não liqnidada) .•.........• 
!~100 (ül'çr. da.) ................ .. 
F!Ol (projectadn.) .............. . 

Rotula :l rroc:ulatl:\ 

227.686:075'!;784 
25<J.sso:8o9$15t 
264.345:212$:)48 
~~07- 689: 080$451 
:346. 061 : 585$621 
:307.492: (i<J7$8l2 
311.085: 51 :~$377 
333.671:706$296 
:i33. 986 : 87ô$5ÇJ3 
3!!2. 314: 941 ~~000 

Dc~)lCJ.a. or~n1l:1. Dcspcz:1. rcaliz:t:hl 

:207 -992: 120::5000 279.180:210$216 
2~:13. 521 :890$7 4 3 365.931 :998$617 
23:3.268: 300$000 364. 5C)O: 264$266 
275.396:545$133 344.881:528$792 
34:~ .536:210$'226 3t'>8.779:60:3$20l 
313.719:790$036 3B7.224:39~S494 
313.169:790$000 363.502:491$930 
328.623:275$000 (') 305.095:088$566 
300 .135 :922$065 
278.868:061$017 

Estes algarismos, retirados elos balanços dos relatorios da Fazemla, nos mostrn. que 
si. muitas vezes n. despezn. orçada foi infbrior á renda realizada no exercicio, s3mpre a 
rl c:;peza. e tTectua<.la exced;:u em muito a receita :wrecadacln, desde 1892 até 1~98. A diffe· 
:·ença ent1'·-~ ·1. renda desses exercícios e a despeza realisnda sobe á elevada :::ornma de 
-l-19.720:51 .- ' -z, que l'epresenta o cle(i.cit do pel'iodo de sete annos. 

A elc,qu~.:.;cia calmiL dessns al1mrismos prova á evidencia, mais do que os mais bem 
t'ormulnàos atgurnentos, quE1 i.em sido de benoficos resultados a politica. financeira. iniciadu. 
em l8!JD, e continuada com fil'lllP.Zn. atú o momento actual. O resultado que se nos apre
sentam os dado::; pl'ovi~ot•ios do Tltesouro, relativos ú. receita e despeza de 1899, nã.o pódo 
sPr mais auspícíuso rle bom exito do plano financeiro do Govcmo e é de crer-se que a liqui
Jar;fio ddinitiva. do exercício venha. cont1r·m<1t' esse esta<lo lisonjeiro do Tllesonro d•l Repu· 
hlic·n., so!'Vintlo tlo incentivo para. rc;lobrado esforço na continuação dtt obra. bL~m planejada 
da l'fH~nnslrucc~iio dns nossas flna.nça.s. . · 

E' dtgno 1le noliL, pu.r·a se !'a.zer justiça ao Parlamento Brn.zileiro, a nobre resistencia 
'I ue lm nppo:-;to u.o augmcnto elo despezas na decretação dos orç<unentos, mesmo nos annoH 
ele maior lnrgueza nos dispendios das rendas publicas, o que se reconhecerá. pelos exames a. 
·:ue se procellet· na ela.uora.çã.o dos diversos orçamentos, na maioria dos quites <LS proposté• s 
foram u.lérn dos algal'ismos votados. · 

No momento a.ctual é complet·a. a. i<lentil'icaçã.o do poder legislativo com o executivo na 
orientação eco no mica que vae presidindo aos actos da public<~ administraç:ão, .:m todos os 
s~ us ra.rnos, e cum tal firrner.a e segurança seguida, que pelos espíritos mais vessimistas 
não podem ser contestados os seus beneficos elreitos. 

O equilíbrio orçamentario, que o regimen decahido não conseguia realizar senão a 
custa. de operações de credito, de recursos extraordinarios, já. é uma conquista dessa orien
tação, que abrange um plano complexo e systematico de medidas -tendentes - <l. estabe· 
lecer em bases solidas o equilíbrio orçamentario, a restabelecer e consolidat• o credito 
:publico, a reorganizar as finanças c a promoYer o desenvolvimento das condições economicas 
do paiz. 

Na variedade das medidas adaptadas e executadas pelo Governo transparece a cornple· 
xi.dade do plano financeiro, visando cada urna fim determinado e certo, 

A commissão solicita a attenção da Camara para diversas autorisações que o projecto 
consigna e de que carece o Governo como complemento das que const:1 do orçamento da 
receita ainda em discussão, para (le~empenhar sua ardua e nobilíssima missão de gerir as 
finanças nacionaes em momento tão cheio de ditnculdades. 

(") lítio liquidada. 
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Em vista do~ exposto, a comrnissã,o de-Orçamento oD'erece ao estudo, ao elevado criterio 
e a sabia deliberação da Camara o seguinte projecto: 

Art. I.n O Presidente da Republica é autorisado a despender no exercício de 1901 
pelo Ministerio da. Fazenda em ouro 2:3.681:470$041 e em ·papel 96.927:055$185 com os 
serviços especitlca.cJos nas seguintes verbas : 

J.a Juros e mais dcspezas da divida extern::t dos emprestímos. 

De 1883 .....•....•••••.•.• 
» 1888: .•....•..•.•••.•.• 
» 1889 ......•••....••.... 
>> 1895 .......•....••....• 

1.313: 333$31'33 
I. 938:964$445 
ô. 570: 7208,000 
3. 27 4: 7 8:?.$222 

OURO 

» ll 98 ( Funding loan-). . . . · 4.018:080$000 . 17.115:880$000 

2.n Juros· o <1mortisação dos em11restimos internos : 
De 1868................... 1.361:3G0$000 
> 1819..... ... . .. .. . • .. . . 9211:705$000 2.286:065$000 

>:> 1897 ....................................................... . 
s.a Juros dr. divida interna fundada ............................... . 
4." Pensioni:>tas ....•••••.•............••..•••..•...••.....•....•.•• 
5. a A posen tttdos ..•.•••••••..••...••.•.•• • · • • ••. · · . · • • • · • · · · · • · · · • • • 
6.:~. Thesonro Feder>al : 

a) Pessoal ...........•.••... 
b) :Material e despez.as di-

'Tersas ..... , ...........• 

7 ,a Tribunal de Contas : 
a) Pe~SO<Ü ..••••.••••••••••• 
b) l\lateJ·ial. ............... . 

8.a Recebodol'ia da. Ca.pital Federal: 
Pessoal - Vencimento fixo •. 
739 q notas na ra,zão de 

0.45 ~ . :;obre a lotação de 
20.000:000$000 ••••.••••• 

Salario a seis serventes ..... 
Porcentag0m (~e 8 % sobre 

490: UOOS pela cobrança 
em ;loruicilio dos contri
bi1Íil1e:> dn cidarle, .•.... 

Porcentagem de lO o;, sobre 
120:000$ pela cobrança 
em domicilio fóra da ci~ 
darlo .•....••.•.•••••••• 

11aterinl .•............•..•. 

9." Caixa de Amortisação: 
a) Pessoal ........•..•.•.... 
b) :tvlaterial comprehendendo: 
Expediente ................ _ 
Moveis ..............•..•.. 
Encommendas de notas ao 

ca.mbio de 27d. por mil 
réis •........... - ...... . 

Assigna tu r as das mesmas .••• 
Consumo cl'agua •••.•••.••.• 
Despeza.s diversas ..•.•...... 

900:405$000 

94:540$000 

3ô8:000:l;OOO 
25:000$000 

149:300$000 

117: 000$000 
7:200$000 

39:200$0.00 

12:000$000 
17:000$000 

250:282$500 

4:500$000 
1:000$000 

10:000$000 
360$000 

6:600$000 

100:000$000 

PAPEL 

9.600:000$000 
25.947:744$0CO 
4.088:179$949 
3. 071 : 953$528 

994:945$000 

~; :J3: 000$000 

341:700$000 

:l72:742$500 
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10.8 Casa da Moeda: 
Pessoal administrati võ, te

chico e oper;Lrlo .•...••• 
- Secçfw de trabalhos e repa· 

ros do estabelecimento •• 
Material .•.. . ..... , ........•• 

11.a Imprem:a Nacional e Diar.io 
Of!icial: 

Pessoal administrativo ....•. 
Ji)o pel'manente ·das ofti-
cinas ...••.......... ; ..• 

Pessoal amo vi vel. •........• 
Materhd, consumo de agua e 

expediente ....... : • .••• 

12.a Labomtorio Nacional de Analyses: 
Pessoal ......•............. 
l\1atel'L1l ..•.••.•••...•.••. _ 

448: 100$000 

18:70.9$000 
271 : 7 40$000 

63:680$000 

79:47()~000 
651 :844$000 

365 : 3,10$000 

54:100$000 
11:300$000 

13,C?. AdminL~tt·ação e custeio dos proprios nacion11es: 
Pessoal, incluído o encarre- . 

gado da Colonb dos Dois 
l·tíos ..•......•.....••.• 

Material .....••.•.....•.••.. 

14." Deleg-acia do Tllesouro em Londres : 

57:840$000 
23:440$000 

Pessoal. . • • . . • • . . . . . . . . • . . . • 30: 60fi$000 
Ma. teríal . . . . • . . . . . . . . • . • . . • 6: 000$000 

15." Delegachs Fiscaes: 
S. Paulo: 

Pcsson.l •.•..•....•.•..•.• 
Material .•.••...••.••...• 

Minas Geraes: 
Pessoa. I .................• 
Ivlatet·ial .....•.....•.....• 

Bahht: 
Pessoal ........... _ ..... . 
Material - accrescido de 

mais 1:000$ para diver
sas despezas ...•.......• 

Pernambuco: 
Pessoal. .••......•...•. : •• 
Matel'ial - accrescido de 

mais 1:000$ para diver
sas despeza.s •.•.....•..• 

Pará; 
Pessoal ..•..•.........•.. 
Material - accrescido de 

mais l: 000$ para di ver
sus despozos ..•.•..••.•• 

Carnnro. V, V 

79:280$000 
11:438$000 

G<t:40il:::;ooo 
0:700$000 

79:280$000 

9:600$000 

79:280$000 

9:600$000 

94:440$000 

9:600$000 

PAPEL 

36:600$.000 

OURO ·~ · 

738:540$000 • 

1 . 160 : 340$000 

65:400$000 

81:280$000 

90:718$000 

61:100$000 

88:880$000 

88:880$000 

104:040$000 

il2 
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~-----------------------------------------------------------------~--

Río Gr:tnde do Sul ; 
Pe.ESO;~ l •.•••••••.•.••••.• 
.:.ratcl·bl - accrescido de 

rn;u:'> ~:OOU~S para expe
die nte e de l :000~ pa.r<t 
despezna di versas .•..... 

Serviço de repress5.o de 
contra.bando .......... . 

?itraná: 
Pesi'>oal. ...............•.• 
M<l üH·ial - accresciclo do 

mai s l :000$ para expe
diellte .••........... : ... 

·;.r ar Ll!Üiiio : 
Pe;:;soal ..................• 
Mated al - a.cct•escido de 

mai:,; l:OOU$ pal'a movoi s 

.:'..ma. zonas: 
Pes::.o:"\[ ••.••••••••••••••• 

..\hterial - accre~cido de 
mais l :000$ p;,,ra. cxp t~· 
!liente e sou:;; }Jc\1'<1 diver
f> U::i t.le3 P'~ZJ.s .. , .••••••.• 

_'tl:lgóas: 
Pe:>:::oaJ.. •.•••••••••••••••• 

Material - :.tcerescido de 
lfl Ct is 800$ para. expe-
diente ............•..... 

Cearú: 

P.::;.;::;')al .•••• . •••••••• ··'· ••• 
~t1ateria\ - accresciclo de 
1nais SOOS parn. expedí
en t;) e 2: OOU.) P<Lrn, mo-
veis., .....•...........• 

)Jatto Grosso: 
Pessoal ............•...... 

;,lntet·ial- accrescíüo de 
mais l :000$ para. movei'> 
e 3:000$ para o se1·viço de 
repr·essão de contrabando 

Santa. C;t tharina: 
Pessoal ................•.. 

~faterial- accresd(io tle 
mais 500$ p(trn expc-
drente ..•••..•.••.•....• 

Espírito Santo: 
Pessoal ....•..•.•••..•..•• 
Mv.terial. •......•..•••..• 

Sergipe: 
Pos.soal ..••....•..•.•.•••. 
r-.1<' teríal ....•......•...... 

85:GS0$0UO 

5l: 100$000 

5l: 100$000 

~): 100$000 

4:S: 7:21J:)OOO 

'i:200$0JJ() 

3:?: I 00$'300 

0:200$000 

32: 100~000 

S:200.)00U 

32:100$000 

52:400$000 

~3:000~000 

23 :00()$000 
4:200$000 

~3:000$000 
4:200$000 

OUHO PAPEL 

550: 680~;00() 

Õ~l: 300$(1(1(1 

60:200$00(1 

55 : azo::-.oov 

4 Ü: 300.-':ú(J•._I 

84:500:)000 

27:700$001.) 

27:200$000 

~7:200$000 
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Parahyb:J.: 
Pess•Jill. .................. -· 
I·rl~ teri <11 .••.••••••.•••••• 

.Rio Gra.nrlG do Norte: 
Pcsson l. .•.•••.••.•.••••.••• 
?.1aterínl. .......... ; ..... . 

PJa.uby: 
PO~SO;J! .•.••••••••••••.••• . . . . l . 
J\'laH:l'H1 .• .•••••••••••.•••• 

GJyaz: 
P e.-:sÓ<ll .•.•••••..••••••••• 
:111a. terial . .•.••...• , . · •••.•• 

1!)''- Alfandegn.s: 

Poswal - 1ncluida a im
IJOi'ta.nc.i.a. de 517:500$ 
col'respondente a 1. 461 
quotr1~, na, razão de 0,69 ·'~ 
sotwe 75.000: OOOs ....... 

{l·ía teriul. •....•.•• : ••••••• 

Esilí rito Santo: 
Pe~:;onl - Inclnirla. a im

port:wc:ia de l5:DGOS cor· 
responclente a i75 quob:;:, 
!\3. r azào de 5.70 o;,, >lí)bre 
a lot:.çiio de 280:000.MOO 

Matert:ll . . ..........•..... 
Baltia : 

Pe·~~~):\l - Incluidn. a. im-
vorla acia •.lo lGO:OOO:-:; 
eon'•:spondente a, 93~ 
qnotns Il<t razã.ode l"/o 
:0::[)01'0 IL lO ta Ç iL O d 6 
16.000 :000$.' .......... . 

Mn teri<d - Mantidtl. a ver· 
ha. tle 9 :000$ par<J, com
budivel das Cüpatazias. 

Aracajü: 
Pe;;s-oal-fnclnida a impor· 

taneia de l5:000$, corre· 
sror.dente n. 136 quotas na 
razão de 3, 75 o; .. sobre a 
lottlçã.o de 400:000$ ••.•• 

1-fateriai ..•..•.•••.••..•. 
Maceió: 

Pessoal- Incluida a impol'
tancia de 39: ôOO.S corres
pondente tt 268 quotas na 
razáo de 2,2% sobre a lo
tação de l. 800:000$ ..... 

Ma.terial- Reduzida. a. con· 
signação para. alug-uel de 
arrnaz.em a. 18:000$000 •• 

:Z3: ooo::::ooe~ 
' 4 :200$000 

2:3:000$000 
4:200~0UO 

23:000$000 
4:Z00$000 

23: 000800:! 
3:200$000 

2.fi73:810$0C'0 
34A:SS0$00:> 

l 05: ~ - lüSOOO 
li : 8138$00 o 

003:940$000 

80:680$000 
8:000$000 

147 ·147$500 

28:818$000 

OURO P:\ PEL 

727 :'200$000 

27: 200:)000 

"27:200$000 

26:200$00(1 

l. 512:7IS8000 
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Penedo: 
Pesson l -Inclui da a impor

tancia, de 15:000$ corre- -
spondeute a 136 quotas 
na razão de lO 0 / 0 sobre a 
lotação de 150:000$000 .. 

M:\teri::\1 .• : ••••••••••..• . • 

Pernambuco : 
Pessoal - Inclnida a im

port3ncia de 151:200$ 
coreespondente a 9 3 3 
quotas ua razão de0,84 "/o 
sobre 18.000: 000$ e mais 
183:600$ para o pessoal 
das Capatazias e92:440$ 
para o das embarca.ções 

liiaterial ...•...•..•..•... 

Parahyba: 
Pessoal - Iucluida a im

portancia de 20: 000$ 
correspondente a 175 
quot-ls na razão de 2 "/o 
s o b r e a lotação d e 
1 . 000: 000$000 ..•.•.....• 

Material - Diminuída a 
verba de I :800$ paro, aln· 
guel d.e arm11zem e ac
cre:::ci dn, de 50: 000$ pa r:.t 
compra de uma lanclm a 
vapor .........•.......• 

Rio Grande do Norte : 
Pessonl- Incluídos 9:600$ 

correspondentes a l3ô 
quotas na. razão de ô o j,, 
s o b r e a I otaçií.o ct e 
de 160:000$000 ••.••.•.. 

:Material ...•.••..••......• 

Ceará: . 
Pessoal - Incluida n. im

portu.nc1a de 50:400$ cor
respondente a 348 quotas 
na r~t·lii.o de 1,4 °/o sobre 
a lotação de 3:600$000. 

Material - Accrescirla a 
verba de 2:000$ para ac
quisição de duas balanças 

Pa.rnabyha : 
Pessoal - Incluida a im· 

portancia de 15:000$ cor
respondente a 136 quotas 
na. razão de 2, 5 o f o sobre 
a lotação de 600:000$000 

71:440$000 
12: 4,!9$000 

730:040$000 
54:718$000 

95:102$000 

58:700$000 

61:588$000 
6:518$000 

204:020$000 

11:968$000 

66:580$000 

OURO PAPEL 
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~fatoria l .. .' •..........•.. 
Maranhão: 

Pessoal - lnclnida a im
podar~eia ele 50:000$ cor
respondente a 402 quotas 
na razão de I .0 f o sobre a 
lotação de 5.000:000$000 

:Material - Augmentada de 
mais l :000$ para acqui· 
sição e concerto de mo
veis ; de 400$ para ex
pediente o diversas des
peza~; de 12:000$ para 
acqui~ição, repar.os e con
serv;tçii.o do nw.terial fixo 
e1•or~ante; de2:000$ para 
com bustivel para os guin
dastes e de 2:000$ para 
custeio e concerto das em
barcações •.........••... 

Pari: 
Pessoa.l - Incluída a im

portancl.t. de216:000$cor
l'csponclente a 9lô quotas 
na r ,: zão tle 0,90 ~:, aol)re 
2"1. 000:000$ de lotação .. 

~ratel'ial .. _ •............. 
.Mnnüos: 

Pessoal-lncluida. a impor
tancia rio 104: O. O$ cor
respondente a 34:1 quotas 
na. ra.z:'ío de 1.:::10% sobre 
a. loh;ão ri e s. 000:000$ .. 

~In.tcl'ial - Diminuída. a 
verlla de 50:000$ para 
ncqnisição de uma lancha 
a V<tpor .......•...•.... 

Santos: 
Posso~1l- lnclnida a impor

tancia de 198:0008 cor
respondente a, 820 quotas 
na razão de O, 66 o 1 o sobre 
a lotação de 30.000:000$ 

Material. ....•...........• 
P<Lranaguá : 

Pessoal- Inrluida a impor
tancia de 22: 000$ corres
pondente a 202 quotas, 
na razão de 1 , lO o 1 o sobre 
a lotação de 2.000:000$ .. 

Material- A.ugmentada de 
1:000$ a verb'\ para alu
guel de casa e conducção 
de volumes nas Capa-
tazias •.•..•.... •.··•· • • 

7:140$000 

279:940$000 

42:968$000 

833:610$000 
163:800$000 

276: 12·1$000 

36:?98$000 

625:900$000 
51:968$000 

130:955$000 

19:200$000 

OURO PAPEL 
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Santa Catbarina. : 
Pessoal- Incluida a impor

ti.tncia de ?4 :000$ corres
ponde~te a 222 quotas, 
na l'<lZiio de 2 "/ .• sobre a 
lotaçiio de 1.200: 000'5 ... 

::,lateri<'tl- Augmentada elo.:~ 
100~ a verba de- Ex
pediente- da. Forçit d os 
g:u:-~rdas .. ............. . 

-Porto Alecrre · 
Pes;:-oa.l~l~cluida n. impor

taneia ele 00: OUOS corres
]'ondente a 549 · quotas, 
n;). razão rle 0,60°/o sobr·e 
:1 lutação de 10.000:000.). 

f>In.teriul. .•. . .•......••.•• 
Rio Gr:mde do Snl : 

Pes5•)U! -lncl nid:>. :1 impor
tctncia, de i2 : 000$ cori·es
r;onrlen te a 450- q nota~, 
Jlô. mzão rJe 0.90°/ .. sobr~ 
a lotaç"io d8 8.000:0<YJ$, 
c reduzi(la a 55:800$ a 
cl··) serventes ... , ....... . 

Ma.teri ,il. .•.......•....... 

L'r-uguu.yana : 
h~~soal- Incluída n. impol'

tancia. de 16:000$ coács
ponde:ttrl a 20'2. quotas, 
na. raziio cl (~ I , 6 o /o w!jre 
:>. I o t. ação fixada em 
J . 0()0: rJOO$ •.•• o o • o • o ••• 

?vl aT.erial- Auu-mentada ele 
I :800$ " 'verba par::~. 
ac•plisic;iio, t' epa.l'OS e.con
~;-:"/ílÇit~ do ma.teriul das 
l,àpatoiZ•as •...••..••..•• 

;)rui~ ·.\.nna elo Li vrn.BHmto: 
Pc~~"ou! - (Loi n. t.i:J~, de 

:!.3 do novumhr-o d•J l8\l9, 
aet. 4:~ n. W e deci·ct•.li:l 
!H. 4 17, de 1895 e 3:'i-1H. 
d•o 8 de janeiro ele HJCH) ) 
-[uclnida a impOt·tancia. 
de !2:0000 correspon
•.!ent o a Hiõ quotas na ra-
2.ií.o de ci o/. sobl•e a lota.
·~;~l o de 200: 000$00 O •....• 

Material- Supprimid;l, a 
o.:::onsignação de 5:000$ 
pu.ra installação da /1.1 -
ranJaga. ......•....•.... 

Corum\Já : 
Pe~soal-Incluirh a irnpot·

tancitt 1le 28:Ci00$ corres
lJOndente a 175 quota:; na 
razão de 2,2 ''/n sobro a 
lot;Lç•ão de 1. 300:000$000. 

115:040:)000 

13:2008000 

308: 040$•)00 
54:6313$000 

;]:19:930$000 
25:150$000 

156: i50$t)00 

:):2: CS6$000 

Ci:000$000 

o-c r:. o PAPEL 

. ~ 
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Material A ugmentadas 
as consignações de com~ 
bustivél e acquisição de 
material fixo e rodante 
das Capi1tazias de mais 
5005 e a <le comhustivel 
d a-s t!mbarcações de 
400$000 .•..•.•.••••.•• -

.)f<lcahé : 

Pessoal-Incluida a impor
tancb de l3:500S<listri
buida em 131) anotas 
na razão de <J 0 (,, sÔ1we a 
lotação de l50:000.S em 
substituição da, grn.tifica
ção fixadtt .•..•...•....• 

~.laterial. •....•.......•. ~ 

Para despozas · imprtwistaS' 
" urgentes nas diversas 
alfimdeg<-<:> .••.••••.•••• 

Import<.wcia para manu
tenç-ão da Secretaria In
ternac:ional flas tarifas 
aduaneirilS, e para o -· 
Blll'<'all o( Amerienn Re
vublicn.- ao cambio de 
27 d. por l$•JOO ........ . 

17. '' ~1eso.s de Rendas : 
l" f'l:iSi:e-Pessoal e material 

>> 
;-;a :l> » » 
lmportancia necessaria para 

o,·conel' ás de:"pezas com ;l 
arrecndaçilo d:.1.s 1'endas d<L 
lJnW,o nos Estados •..•... 

l8.a .Juntn Commercial : 
Pes:::oal. ................ . 
l\latel'ial ................. . 

D:<J00$000 

(í() : 2208000 
7:600$000 

9.242:657$500 

100:0008000 

8:658$200 

20:2:00G$000 
17:470$00(1 
24:9;)0$000 

389:S00Sl00 

27:040$000 
2:7:34$000 

1 \)." Em prt>gados de t'(·rpartições extinctas ....•...... 
:20. a J7isca1isaçãc e mais despe:ms dos impostos tle. 

comum o, nos termos da lei n. 4Gl, de 14 de 
novembro de JRÇ)9, a1·ts. 2-1 e 26 e decreto 
n. 3535. de 21 de dezembro de 1890, sendo 
EA9: 400$ para. vencimento fixo e 5 (lf., 
da renda ol'çalla em 40.000:000$ pa.ra. porcent<l
gcns, di:l rias. passagens e substituiç~i)es dos 
inspectores e fiscaos e pnra ma,terial ....... . 

:21." CLnnmissües de 2 "I o na vendn, de estampilhas .• 
22." Ajudas de custo ..•.....•. , ....•........•..... 
::.::3." Gratificações pol' servir;os temporarios e oxtr'a-

ordinarias ....•............. , ............. . 
2:1." Juros do bill1etes do Thesouro que foram emit

tidos por antecipação de receita ...•..•.....• 

. .. 
=-l> 

$ 
$ 

~ • .• 

$ 

~9:7i4SOOO 

177: 77~'$9SG 

2. 8-J.\.l: 4.00.$0JO 
150: l)iJ0$000 
-10:000$000 

30:000$000 

480:000$0CO 
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25.• Juros dos emprestimos do cofre de orphãos ..•. 
26.a Juros dos depositas das Caixas Economicas e 

Montes de Soccorro ....................... . 
27. a Juros di versos ...•.............••......••.•.• 
28.• Porcentagem pela cobrança executiva das di-

vidDs da União ........... : ....... ~ ....... . 
29.a Commissões e corretagens. · .. : •...........•.•. 
30." Despezas eventuaes .....••... , ....•........... 
31. • Reposições e restituições ........... · ......... . 
32.• Exercícios findos .•.•..•..•.•...•.•... ,., .••.• 
33.• Obras: 

Na Capital Federal. ...•.. 
Nos Estados., .......... . 

60:000$000 
.340:000$000 

34.a Creditos especiaes ........................... . 
35 . • Resgate de papel-moeda .................. . .. . 
36. a Fabrico de moeda de nickel. ................ . 

OURO 

$ 

$ 
$ 

$ 
$ 

50:0001000 

$ 

2.379:267$291 
$ 

I.i05:000$000 

PAPEL 

650: 000$000 

5. 600: 000$000 
50:000$000 

1 00; 000$000 
20 :000$000 

120: 000$000 
450:000$000 

2. 000:000$000 

400 ; 000$000 

$ 
25. 444:674:1;722 

$ 

Das clespezas em ouro, ·12.678:074$000 serão pagos em títulos do Ftcndil1g loan ·na fórma 
do accordo de !f> de junho de 1898. 

Art. 2. 0 E' o Governo autorisado: 
l. o A" abrir no exerci cio de 190 I creditas supplementares ás verbas in,dicadas na 

ta.bella B, annexa, até o maximo de 8.000:000$000. 
A's verbas- Soccorros publicas- e- Exercícios 'findos- poderá o Governo abrir 

creditas supplementares em qualquer mez do exercício, comtanto que sua. totalidade, 
computada com a dos demais creditas aber·tos, não oxced.a o maximo acima fixado, 
observada em relação á verba -Exercícios findos- a disposição da lei n. 3230; de 3 de 
setembro de !884, art. li. 

Não se. comprehendem, no maximo fixado por este artigo, os creditas que forem neces
sarios ás verbas ns. 5, G, 7 e 8 do Orçamento do Ministerio do Interior. 

2 . 0 A uniformisar as apolices da divida publica, de cada typo e de cada valol', podendo 
abrir o credito necessario para occorrer ás despezas com esse serviço. 

3. 0 A fazer, por conta do fundo respectivo, o resgate do papel-moeda emittido em 
1898, para emprestimo ao Banco da Republica., podendo o Thesouro receber em paga
mento dessa divida apolices ouro, do emprestimo de 1889, pela cotação já estabelecida para 
acquisição desses títulos. · . 

4. 0 A liquidar os debitas dos bancos, provenientes de auxilias â lavoura. 
5. 0 A annular todas as apolices existentes no Thesouro e a elle pertencentes e as que 

fôr adquirindo. · -
G. • A reorganisar o serviço de arrecadação e fiscalisaçõ.o dos fundos internos da 

União nos Estados, podendo encarregar dessa cobrança ás collectorias cstadoaes, de 
accordo com os respectivos governos, aos agentes do correio, á pesso:1 . idonea devi
damente afiançada, bem como crear agencias, recebedorias e restabelecer. as collectorias 
federaes, nos Jogares em que qualquer dessas providencias fôr julgada mais ·conveniente 
para melhor asseguear a boa arrecadação das rendas publicas. 

Será estabelecida em r egulamento a gratificação que competir-li. aos encarregados 
desse serviço, constando de uma quota fixa e outra proporcional á arrecadação e.ffectuada, 
bem como serit fixada c regulada a fiança indispensavel ao exercício do cargo. 

As despezas com esse serviço não deverão exceder ao maximo de lO 0 /a ela somma 
arrecadada em cadn. Estado, podendo no exereicio desta lei abrir o credito preciso para 
occorrer a essas despezas. 

7. o A reformar, na vigencia desta lei, o qu'adro do pessoal das repartições de Fazenda, 
dando a estas a organisação que mais conveuha ao regular andamento da gestão fiscal e do 
serviço de contabilidade, dentro dos limites seguintes : 

o) poderá restal)eiecer as duas sub-directorias do Thesouro Federal- uma na Dire
ctoria de Contabilidade e outra na de . l{.enclas Publicas, extinctas pelo decreto n. 1166, 
de 17 de dezembro de 1892; augmentar, reduzir ou transferir de uma para outras o pessoal 
das delegacias f\scaes, das alfandegas e de qualquer outra repartição subordinad::t ao Minis· 
te rio da Fazenda; · 
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b) nomeará para os novos logares os empregarias de repartições e log-ares extinctos, 
de vencimentos equivalentes, e sómente na falt~ desses poderá, pl'omover empregados do 
quadro ou nomea,r pessoa extranha; 

c) os actuaes inspectores das Alfttn<legas dos Estados, de nomeação anterior ao de
creto n. 358, de 26 de dezembl'O de 1895, que transformou em cargos de com missão da 
empregR<ios de Fazenda .esses logares que eram de nomeação effectiva, bem como o inspe· 
ctor da Alfan\iega da Capitall?e<leral, em virtu,Je do disposto no ar.t. 42 do decreto n. 2807, 
de :31 de janeiro rle 1898-,-'passarão a ser cousider.1doA empregados tle Jogares extinctos o 
como taes perceberão pela verba respectiva.os vencimentos ci:\S tabellas em vigor, em 1895, 
para os primeiros e em 1898 para o ultimo; · 

d) o governo poderá -dispôr, para ess'l organisação do pessoal, dos saldos das verbas 
destinadas ás repartições de Fazenda, inclusive a verba dos cmpvegados de repartições e 
lugares extinctos, comtanto que a despeza a e1fectu:tr-se com o pessoal não cxceJa <t que 
pa,t'<t esse fim (\ fixada no orçamento ; · 

8" a ceutralisat• no Thesom·o a distl'ibuição e remess:t t!e sellos dos impostos de con
sumo, abrindo para occorrer ás despezas, como accrescimo desse ·serviço no Thesouro, o 
uecessario credito, incluindo na proposta de orçamento para o futuro exercício a verlm 
precisa;· · 

9• a reformar a conhtbilida<le publica, uniformisando-a em todas ::~s repa.rtiç(ies fede
raes e estabelecendo :t unidade da gestão fiscal e esp_ecialísação tios c!'cdi tos,•afim d,J tornar 
uma realidade a fi-:;c:tlisaçi'lo dêt receita e despeza; 

10' a mandar fabricar no estr .ngeiro, caso seja p~eciso,. esla•npilhas ào imposto de 
c,msumo e tlo sello, bem como a contractar, onde c'onvier, a cunhagem das moedas do nickel 
que •-Jstá autorisado a emittir, com quem maiores vantagens off<Jrecer; 

li o A concedér o premio de 5ú$ por tonelarl<1 aos na vi os que forem construidos na 
Republica e cuja arqueação seja superior a 10 toneladas, podendo abrir os creditas neccs 
sarios. 

Art. 3. 0 Não poderá o Governo levar à conb de qualquer rubrica tio orçamento des
pezas qu!l nella não e~tejam comprehrmdidas, s 'gnnrlo tts tabellas explicativas tia pro.posta 
e as alterações nellas feitas e autorisadns pelo Congres~o. - · 

Art. 4,0 Todos os pagamentos de despezas de materiaes serão central is·1dos no Thesouro 
e Delegacias, com excepção daquelles que forem f<~itos pelas secretarias do Congresso, mor
domüt do_Palacio do Governo e dos que. perturbarem a marcha dos respectivos serviços, os 
qua.es continuarão a ser effectua los pelas propr'ias repartições, depois de lmbilitallas, me
tli;mte registro previ o de di:;tr·ibuição de creditos, ou v ido o Thesouro sobt'e a con voniencht 
de serein feitas as l'eferidas despezas pelas contadorias respectivas. 

Qu:tlquer pagamento, que não e-teja nas condições estabel ~cidas, não sm·á attewlído n:t 
tuma<la de c01.ltas dos respectivos funccionarios. 

Art. 5.° Ficam apgrovados os creditas abertos no exercício de 1899, constantes da 
l:tbella A,annexa, mt importq,ncia de 13.50!J:308$i77. 

Art. 6. 0 Revogam-se as di::;posições em conteario. 
Sala das cominisqões, 11 de setembro de 1900.- Paula Guimarães, presidente . ....,. 

Francisco Salles, relator. - Se1·~edello Corrêa. - Ntlo Peçanha. - Cornelio da Fonseca, 
com restricçães. - May1·ink. - M. de Escobar, com restricções. - Eti.ts Fausto. -
Fr,mcisco Sd. · · 

PROPOSTA DO GOVERNO 

Art. 7 ,o O Presi<lente da Republica é autol'isado a, rlespenrler pela repar·liçiío do Mi
nisterio da Fazend<l"' com o,; serviços designados n ts seguintes ver lns, em ouro 
21.976:470$491, em p~pel 95.648:54~$185. · . 

1 • .Juros e mais àespezas da di ·:i·ia extel'lla ..•... 
2, Idem e amortisação dos emprestimos internos de 

1868, 1879 e 1897 ......................... . 
3. Idem da divida interna f]mdada ...•... , ......• 
4. Pensionistas. : . .....••.••.......•............. 
So. Aposentados.' ........ ··: .... ~ ... ,. o ••••••••••• ' 

Camara V. V 

OURO 

l7.li5:880$000 

2.'286:065$000 
$ 
$ 
$ 

PAPEL 

9.000 000$000 
'25.947 74-!$000 

4.088 l79$94g 
3. 071 953$~28 

63 



ANNAES DA CAMARÀ 

6. Thesouro Fedel.'al •..........................•. 
7. Tl'ibunal de Contas ............... . ....•...... 
8 . Recebedoria, , .. • _: . . · ............. . ... ... .. .. ... · 
9 . Cai.xa de Amortisação .. : .. .. ..... .... .....•. , 

10. Casa da Moeda ...................... . .. : .... .. 
11. Imprensa ·Naciooaí e Diario Official. .... .....•. 
12. Laboratorio Nacional de Analyses ............ . 
13. Administração e custeio âcis propl'ios nacionaes. 
14. Delegacil!< do Thesouro em Londres; .......... 
15. Delegacias fi scaes .................. :; ....... . • . 
16. Alfandegas .. · .... : ...........................• 
17. Mesas de Remias ...................•......... 
18. Junta Commereial . .. .......... ... ........ . .. . 
19. Empregados de repartições extinctas ....... .. . 
20. Fiscalisação e mais despezas dos impostos de 

consumo ...•.... :.; ...... ~· ...•... .. .......•. 
21. Com missão de 2 "/o na. venda de estampilhas,. 
22 . Ajuda dp custo ..................... . . ...... . 
23. · Gra!ificaçõ.1s para serviços temporarios e ex-

traordinarios .. . ..... _ .....•................ 
24. Jures de bilhetes do Thesouro ...... ; .•....... · 
25. Idem dos emprestimos de cofres de orphãos .... 
26. Idem dos .depositos das Caixas Economicas e 

Montes de Soccorro.-....................... . 
27. Idem di versos ............•.............. ~ .•.. 
28. Porcenta.gem pela cobrança executiva das di-

vidas da União •.. ........... . ..•....•..••. 
. 29. Commissões e corretagens ................ , ... . 
·30. DElspezas eventuaes ....... : .................. . 
31. Reposições e restituições ..... , ............... . 

· 32·. Exercícios findos .... · •...•..•...... ; .... : .... . 
33. Obras ...•. .. ...... . . ..... •................... 
34. Creditas especiaes . ...................... ..... . 
35. Resgate do papel moeda .................... .. 

OURO 

f 
$ 

100: 000$•100 
. $ 

$ 
$ 
$ 

36:600$000 
$ 

8:658$200 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

50:000$000 
$ 

2.379:267~91 
$ 

21.976:470$491 

PAPEL 

9~4: 945$000 
393: OP0$000 
325: 020$000 
284: 807$5110 
738 : 540$000 

I . 160 : 340$000 
65:400$000 
81:280$000 

l.5I2:7I8$000 
9.415:757$500 

724: 226$000 
29:774$000 

I80: 179$980 

I . 500: 000$000 
!50: 000$000 
40: 000$,100 

30: 000.~000 
480:·000$000 
650: 000$000 

5. 6GO: 000$000 
50:000$000 

10() :000$000 
20:000$000 

120 : 0.00$000 
450 ~ú00$000 

2. 000: 000$000 
400: 000$000 

25.444:674$722 

95. 648: 540$ J 85 

A despezaem ouro dos diversos Minis!erios é r.aga 12.678:074$ -em títulos du Fun· 
ding loan. · . · . 

Art. 8. o E; o Governo autórisatlo : 
I. o A abt·ir no exercício de I 900 creditas s1,1pplementares até o maximo de 

8.000:000$, á!l verbas indicadas na.tabella .que acompanha a presente proposta; A's ver· 
bas - Soccorros publiqos - e - Exercícios findos - poderâ, o ~G·overno abrir credttos 
supplementares em qualquer mez do exercicio, comtanto que sua totalidade computada 
com as dos demais creditas abertos ntio exceda o maximo fixado, respeitada qunnto á 
verba - Exercícios findos ~ a disposição da lei n. 3230, de 3 de setem,bro de 1884, 
art. 11. No maximo fixado por este artigo não se comprehendem os creditas abertos aos 
ns. 5, 6, 7 e 8 do orçamento do Ministerto do Interior. · ' · 

2. o Fica o Governo autorisado a liquidar os debitas dos · bancos, provenientes de !tU· 
xilios á lavoura. · · . · 

3 . • Continnará o Governo autorisado a conceder o .premio· de .. 50$ por tonelada, aos 
navios que forem construidos na Repnblica e cuja arqueação seja superior a 100 tona· 
ladas, po ·~endo abrir 03 credites que· forem necessarios. 

Art. 9.o Ficam apprt>Yados os creditas na somma de 13.509:308$777 constantes da ta· 
bella A. · · . · 

Art. 10. No exercício da presente proposta podara o Governo abril• creditas supple· 
montare3 para as verbas incluídas na tabella B, • · ' 

Art. li. Ficam revoga,lus as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 26 de junho tle 1900. - joaquim Murtinho. 
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TABELLA-A 

Leis n. 5S!l, de 9 de setenibr~ de 1856~ art .. 4°, ~ 6° c n. 2348, de 35 de a~osto 1lc 1873, at{20 

Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 

EXERCICIO DE IS99 

Decreto il. 3225 - de 11 de. março de 1899 

Alwe o credito especial para pagamen~o do!1 ot·den::u1os e cusl;ts dos 
.Juizes de Direito que rc,•erLer;un á distionibiliuadc. 

:Qecr.ato n . .3400- de 16 de setembro de 1899 

Abre o e~·edito supplementat· -!1•> exet:cicio de ·18~)9 :i.s vc l·La >-St,c:t·etaria 
do ~euado - .:!.:?:700$ e · Secreta1·ia da Camar<~ do:; UepuLados -
4.2:500.~000 • -

· Decreto n. 3401 - de 16 de setem.bro d'c 1809 

Abt·e o crediLo supplementar ao exercicio de 1899 á verba - S11bsidio 
dos Senadores - 141:750$ c {~ vel'IHl - Snbsidio dos DüpuLarlos -
477:ooo:sooo • , • 

Decreto n. 340?-- de 1G de setembro de 1899 

Allre o cre,lito snpplemcut:n à verba. .:_MagiSLl':ldos em diS!lOnil,ilidad•) •. 
- do cot'l'•.!llte exercício. 

Decreto n. 3403- de 16 de setembro da 1899 

Abre o credito supplementar á verba -Soccol'l'OS Publicos- do COl'• 

l'CDt3 exeJ'ClCiO , 

Decreto n. 3408 - de 23 de setembro do 1899 

Abre o ?reditp e.speci~l . t~ara pagamento dc ot·den,lllos a magisLt•ados t·c
vet·tt:ius a dlspolllbt[tda.dll . . . ·. . . . • • • . . • • 

Decreto n. 3439 -de 14 de o\.ltubro de 1899 

Aht•<.J o credito suptllcmenltu· ás v<.Jrba.s- Sev:c~:lt'Í<t tlo Senado -
02:700$ e- Secr~Jtal'iu. da Ca.ma1'a. •los Depmados- :12:500$,do cxcr
cicio cot·J~ente 

Decreto n. 3440 - de 14 de outubro de 1899 

Abre o credito supplemen tar ás verba!! :- Sttbsidio dos, Senadores ....... 
141:750$ e- Subsidio dos Depcttados- 477:00J~,do corrente eJter
cicio 

Decreto n. 3460 - de 28 de outubro de 1899 · 

Abre o credito supplementat• ú. vet•ba. - Soccorro& Publicas ~ do exet·-
cicio de 18'39. • . 

Decreto n. 3500 -de 18 de novembro de 1899 

Abre o credito supplementar <ts verbas - Subsidio dos Senadores -
93:000$ e - Subsidio dos Deputados - 318:00)$, do exerciciu de 
1899 . . . . 

4:927$620 . 
. ~-"'"' : 

75:.2uO.$OOO 

2:•100.$000 

·100: 000.$000 

950:000$000 

75:200$000 

300:000.$()00 -~ 

,111:000$000 < 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:34- Página 54 de 59 

'j;j 
Decrato n. 3501 -de 18 de novembro de 1899 

AbL·e o ct·edito supplementar ás verbas - Secretaria do Senado-
25:966~666 e - 8ecretaria da Camara dos Deputados- 28:333$333. 

Decreto n. 3628 - de 20 de maio de 19.00 
'-· 

Abre o Cl'edíto s1ipplementar â verba- Soccorros Publicos- do exercício 
de 1890 • 

Min_isterio das Relações Exteriores 

EXERCICIO DE 1899 

Decreto n. 3196 - da 19 de janeiro de 1899 

Abre o ct·edito extraordinarío para pagamento da i'lldemnizn.ção do 
subdito allemão Gados H.Q~h. 

Ministerl:o da Ma~inha 

EXEU.CICIO DE l89U 

Decreto n. 3537- de 27 de dezembro de 1899 

Ahre creJito para indcmnizar o capilão-tencnLe Rodolpho Lopes dn. 
Cruz das vantagens lilecuniaria~ de !Jlle foi privado por força do 
procclilso a que re::;pondeu. 

Ministerio da Guerra 

I•:XERCICIO DE l89D 

Decreto n • 323!5 - de 17 de março de 1899 

Abre o credilo especi:-d para pagamento ao majot• medico de 3a classe 
tlo excrcitv, Dt•. A ll'onRo Lope.q 1\la.r.hndo, de vencimentos do professor 
da cxtincLa J~scola l\íililal' desta Capital, de janeiro de 1895, e bem 
a ssim pat·a os lentes e professo~cs viLalicios em identica.s cit·
cumstancias. 

Decreto n. 3273 - de 12 de 'maio de 1899 

Abre o credito especial para IJagamento da divida de diversos officiaes 
por vencimentos que deixaram de receber na qualiáa.de de lentes e 
professores dos institutos militares de ensino. 

Decreto n . 3325 -de 30 de junho de 1899 

A!>rc o credito especial para pagamento do pessoal da officina de 
alfaiat~ do Arsen nl de Guerra desta Capital e do pessoal empregado 
na manufactura .de fardamento fúra do mesmo arsenal. . • . • · 

D.3creto n. 3380 - de 25 de agosto de 1899 

Ahre fl credito especi a l para occorret• ao pagamento devido a diverso~ 
ofl'tciaes po1• vencimentos que dei x ~wam de receber na qualidade de 
lentes e substitutos d:t cxtinctn. gsC•>la. Superior de Guerra.· · 

54:2g9$999 

3~:000$000 

3.540;527$ôi9 

30:000$000 

3 :21G$9~~5 

62:344$171 

50 : 33::!.$34? 

300:000$000 

1.5: 917$080 
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Decreto n. 3430- de 6 de outubro de 1899 

Abre o credito especial para occorrer ao pagamento reclamado por 
D. Domingas Landabouro Delabary, como indemnísação de prejuízos 
causados pelas forças legaes q1.1.e operaram no l~stado do Rio Grande 
do Sul. 

Decreto n. 3496 ~· de 17 de novembro de. 1899 

Abre o credito especial para pagamento do tenente-coronel do Corpo ·de 
Engenheiros Francisco Alberto Guillon por vencimentos que deixou 
de receber na qualidade de lente da extincta Escola Militar do 
Rio . Grande do Sul • . . . . • . • • . • • ·. . . • 

Decreto n. 3538- de 27 de .dezembro de :1899 

Abre o credito supplemêntar ao art. 9°, § H- .Etapas - d~, lei n. 560, 
de 3i de dezembrõ de i8\:l8. . . • • • • • . • • . • . • 

Decreto n. 3577 - de 16 ele janeiro de 1900 

Abre o ct·ediLo supplemen tal' à v.et·ba H) a- Material - consigna~~ão 
u. .3-1 -Transporte de Lropas, do ad. i<J da lei n. 5GO, de 3t de 
dezembro de 1898 . 

Ministerio ela Fazencla 

EXERCICIO DE 1800 

Decreto n. 3361 -da 1 de agosto de 1899 

Abre o credito especial para pagamento do aluguel de a.rrnar.cns do serviço 
da Alfandega de Maceió . . . . . . . . . . . . . . . 

Decreto n. 3378 - de 22 de o.gosto de 1899 

Abre o credito supplementar a verba- Exercícios tindoR-110 Ol'\·<IIUOiltO 

vigente . , . 

Decreto n. 3õ03 - de 23 de novembi'o do 1899 

Ahre o credito para: pagamento da indemnização devida tl. Almeida Na
zareth & C., pelo vapot• Adolpho de Barros • • • • • • • • 

Decreto n. 3520- de 2 de dezembro de 1899 

Abre o credito para indemnização a João Gados Nepomuceno da Silva, 
pala privação da posse dos armazens alfandegados no l~stado do 
Ceat·á. 

Decreto n. 3521- de 5 de dezembro de 1899 

Abre cr credito supplementat· ú. verba - Alf:wclcgas-no corrente exer· 
cicio 

Decreto u. 3532- de 20 de dezembro de 1899 

Abre o credito para li qui daçii.o d9 direi to creditol'io reconhecido a 
. D. Emília Gonçalves da Silva, em vil·~udo do accordfio do Supremo 

'l'ribunal • 

Decreto n. 3533 - de 20 de dezembro da 1899 

Abre o credito para liquidação da iudemnização devida i Companhia 
Geral de Serviços Mal'itimos, em virtüde do accordão do Supremo Tri
bunal Federal, de 7 de janeiro do correnLe anno • 

4ú0: 750$Q30 

7:750$000 . 

1.193:951$200 

487:708$352 
2.518:754.~175 

45:000$000 

2 . uoo: 000$000 

502:874$816 

234:881$180 

iOO: 800$78S 

25: 609$3.21. 

26:515$162 . ,, 

• 
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Decreto n. 3534 ..... d_e 20 de âezembro de 1899_

Abre credito para pagamento de despezas feitas ·Com a recepção do Sr. 
Presidente<da Rcpublica Argentina . . . . . • . • . • . 

Decreto n.· 3549- de 30 de dezembro de ·1899 

Àlore- credito para liqnidat;ã.o "da inclemnização · devida à Nova Com
panhia Estt•ada de Ferro Estreito S. Francisco ao Chopim. 

Decreto n. 3579,... de 29 de janeiro de 1900 

· ·Abre o credito supplementar · 6, · verba- Alfandegas- do e:x:ercicio de 
189() . • . . • • . • . • • . • . . • • . 

Decreto n .. 3600- de 19 de fevereiro de 1900 

Abt·e o credito snpplementat• á verba-Ajudas de. custo,-clv exercício de 
1899 • • • . • • . • . . • 

UESUl'UO 

Minieterio da Justira e Negocins Iut(n·iores, 
elas Relações Exteri01·es 

» da 1\Iarinha 
» da G ttet·ra . 
~ da Fnencht. 

. 1.341:897$100 

3.000:000$000 

il-1 .23t$681 

2&: ooo.sooJ 

7.4~6:810$048 

3.5!0:527$618 
30:000$009 
3:216$930 

2.518:754$175 
7 .4[6:810$045 

13.509:308$77'7 

Salas dns Commissões, em 24 de dc~ombro· de 1900.- B. de Mendonç!t Sobrinho. 
- Leo]Joldo de Bulhões.- Brmeclú;lo Ldte. ~· 

TABELLA-B 

Verbas tio orçameulo pam ns quaes o Governo po:lcrá abrir cretlito supll!mnentar uo exerc1c1o tle 1900, 
de ncco:·tlo com as leis ns. 358, tle:-0 1lc setembro tle 1850, 2348, do 25 de ngosto de 1873 e 428, tle 
10 de llrzcmhro de 18!16, art. 8° n. 2 e art·. 28 1la lei u. ~90, tle 16 tlc dezembro tle 188'7 

Ministerio ela Justiça e Negócios Interiores 

Soccorros publicas. 
Subsidias aos Deputados e Senarl01·es - Pelo que for preciso durante as pro· 

rogações. 
Secretaria do Senad(i e da CtJ,11/a?·a dos Deputados - Pelo serviço stenographico 

e d{l redacção e publicação dós debates durante as prorogações. 
. . 

Min~sterio das Relações Exteriores 

Extraordinaricts no exterior. 

Ministerio da Marinha 

IIospitaes- Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados -Pelo soldo de officiaes e praças. 
Munições de bocca- Pelo sustento e dieta das guarnições dos nayios da. Armada, 
Munições nauaes ..:._Pelos casos fortuito~ de avaria, naufragio&', alijamento de 

., objectos ao ~ar e outros sinistros. 
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··.;.:·' . .:.: . 

Fretes- Por differenças de_ cambio e commissões de saques,- trata,mento de· 
~raças em portos estrangeiros e em Estados oncfe não ha hospitaes e enfermarias, e 
para despezas de enterro. , : : 

Eventuaes ~ Pelas pass~gens autorizadas por-lei, ajudas de custo e gratifica
ções extraordinarias, tambem 4eterminatlas por lei. · 

Ministerio da Guerra 

Hospitaes e enfermarias--- Pelos medicamentos e utensis a praç<lS de pret. 
Solda e gratificaçiJes - Pelas gratificações de vol unta.rios e engajados e premios 

aos mesmos. · · · 
Etapas- Pelas que occorrerem além da importa-ncia consignada. 
Classes inactivas - Pelas etapas das praças invalidas e soldo de · officiaes· e 

praças reforma dos. . . · 
Aj~da~ de custo -Pelas que se abonarem aos of!iciaes que viajam em commissão 

de serv1çn. - . · 
Material -:- Diversas despezas pelo transporte de tropas. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 

Garantia de juros às Estradas de Ferro, aos Engenhos Centràes e po1·tos- Pelo 
que exceder ao decretado. · · 

Correio Gera~- Para conducção de malas~ 

Ministerio da Fazenda 

Ju1·as da divida· interna fundada - Pelo::; que occorrer~m ·no caso de fumhtr-se 
parto da divida fluctuante ou de se fazerem l)perações de credito. 

Juros dct divíd(t inscripta, etc.- Pelos reclamado~ alêin do algarismo, orçarlo. 
A.posentaclos - Pelas aposentadorias que forem concedida::; além do credito 

votado. 
Pensionistas- Pela pensão, meio soldo- do montepio e funeral, quando tt con

signaçiio não for sufficiente. 
Caixa, da Amortizaçiio - Pelo feitio e assiguatura. de notas. 
Recebedorta -Pelas porcentagens aos empregados, e commi~sões aos cobradores, 

quando as consignações não forem sutlicientes. - . 
- Al{andegas- Pelas porcentagens aos empregados, quando as consignações 

excederem ao credito votado .. 
Mesas· de Rendas- .Pelas porcenta.g·ens aos empregados, quando não bastar o 

creditó votado. . .·. . 
Commissão dos vendedores particulares . de estampilhas - Quando a consignação 

vofada não chegar para occorrer ás despezas. · · 
Ajudas de custo- Pelas que forem reclamadas além da quantia orçada. 
Ponientagem pe~:~, cobrança exeetttiva dc~s diuidas da União - Pelo excesso da 

arrecadação. 
··Juros diversos - Pelas importancias que fol'em precisas além das con~igna.clas. 
Juros dos bilhetes do Thesouro -Idem, idem. 
Commissões ·e cor1·etagem .,_ Pelo que for necessario alem da somm<t con- -

cedida. ' ' . 
Juros dos emprestimos do Co(re dos O?yluíos - Pelos que forem recla.mados, si 

sua: importancia exceder á do credito votado. .. -
Jur(ls dos depositas das Caixas Economicas e dos :Jfontes de Soccorro - Pelos que 

forem devidos além do credito votado. · 
Eo:ercici?s ,findo~- Pelas aposentadorias, pensões, ol'denados, soldos e out~os 

vencimentos marcados em lei e outras despezas, nos casos do art. 11 da lei n. 2330, 
de 3 de setembro de 1884. . _ _ , 

Reposições e restituições- Pelos pagamentos reclamados quando a_-importancia 
dellas exceder á consignação. · , . 
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O Sr. Presidente-Não havendo 
nada mais-a tratar, designo pa-ra. amanb~ a 
seguinte ordem do dia : '- ' 

l" parte (até 2 1/2 boras·ou antes): 
Votação do pi'Ojecto u. 149 A, -de 1900, au

torizflndo o Poder Executivo a despender 
até.\0 .000:000$ para soccorrer as populações 
do norte, flagelladvs pela secca, e d'á -outras 
providencias (2a discussão); 

Continuação da 3:. di::;cussão do projecto 
n. 70 B, de 1900 , com j)<\recer soht•e emendas 
apresentadas para 3• discussão do projecto 
u. 70, cle~te ann0, que orça a. Receita Q:eral 
da ltepuulica para o excrcicio de 1901; 

Continuação da 2·• discus~ão dei projecto 
11. 87, de HlOO, ma.ndanclo observar val'ia.s 
(lispostções para tiel execução da lei LI o casa

. mento civil; 
Continuação da 2"' discussão do projecto 

n. 85, de 1900, regulando o sorteio mi
litai'· 

Co~1tinunção da 2" discussão do · projecto 
n. 178, de 1898, do Senado, com o parecer 
n. 204, de 1899, regulando o estado de 
sitio. 

23 parte (as 2 l/2 horas ·ou antes) : 
2a discussão do projecto n. 107 A, de 1000, 

com par<.'ccr sobr·e em('ndns aprcsentada'S 
:para za discus~ão do projecto n. 107, deste 
anuo, qLle fixo, a despeza do Ministerio da 
Guerra para o exerdcio de HlOI ; · 

2" discU::'8ão do prnjecto n. 77 A, ele 1900, 
declamnrio abolidas as transterencins para o 
Estado Maior do Exercito dos tenentes e }0• 

tenentes das tres armas cprnbalentes, com 
substitutivo da Commbsão de Mai'iniJa e 
Guel'I'a; . 

3" di:-;cussão !lo projccto n. 74, de 1900, np
Pl'oyundo o regulamento t•ara a Dil'ecç-iio Ge· 
ral ele Contubiliclado da. Guerra, com ns nv di· 
1'1cações !eita.s pelo Thesuuro Federal, eonftc
cionudo r;elo Ministerio ela Guerra, em vil'
tude do art. 20, lettra E, da lei n. 560, de3J, 
do dc?.C>mbro de l 898, e envblo com a men
sagem de 2 de ~etcmbro de 1899; 

Ja ~iECus,;:ão do projecto n. J 71 A, de 1896, 
a.u t_?nz.ando o I:oder Exec_utivo a pn gar a E~
tevao Cunl1a a. 1mpor·tanc1a das terra·s de ~ua 
propriedade oro que fL•1am localizados ua l·x
colonia Brusqtie, por ordc!ll do Govel'llo do 
Imperlo, diversos imllligr·aútes, de accordo 
com o arbitramento feito pela Secretaria da 
Industria e Viução e constante dos documen
tos alli existentes ; 

3a d_i:cussão do projecto n. 97, de 1900, 
autor1zando -O Poder Executivo a abrir ao 
~1inisterio da Fazenda o credito especial de 
17:247$080, r>ara occorrer ao pagamento das 

.contas do maleríal fornecido á. Ca~a da Moeda 
· em janeiro de 1898, pela The Brazilian Con; 
tmcts Corpo~·ation; . 

za discussão . do pro,iecto n. 129, de 1900 ; 
autorizando o Poder Ex:ecuti vo a abrir a.~ · 
Ministerio da. Guerra o credito .de l :400$ para 
occorrer ao pagam ,nto do"bacharel Maximino. 
de Araujo Mà.ciel, professor em disponibili· 
dade do Collegio Militar; _ , · 

2a_diSCUSEãO do projecto- 11 . . 1.19, ue l900 
autorizando o Poder Executivo· a · abrir ab 
Ministerio da Fazenda o credito especial de 
4:978$064, para pagamento dà gratificação ao 
encarregado da gmuda. e conserva<;ão da. fa
zenda Ll9s Dous Rios, Jose Ji>:1qu_im Raymuudo 
Sob1·inho; · . ·. ,-

3" discmsão do projectO n. 63 B, de 1900, · 
redaeção para 3" discussão do projecto . n. 03, 
de~te anno, que cr·ea mais · um liatalhão de 
infantaria, com quatro companhias, na Bri· · 
'gada Policial da Capital Federal ; 

Discussão unica da. iudicação n. 30 A, de 
1900, est·1 belecem3-o as regras a seguir-se no 
exame; discussão e votação do projecto de 
Cvdigo Civil, organizado pelo Dr. Clovis Be· 
vilaqua, a convite do Govt>rnC\, com.os pa
receres da Commissão de Constituição, Le· 
gislação e Justiça e emenda ua Commissão de 
Policia; 

Discussão unica do projecto n. J I A, de 
1900, emenda 4o Senado ao pro.iecto n. li, 
deste anno (130, de !8d9), quo auroriza o 
Poder Executivo a abrir no Ministerio tia 
Guerra o cr·edito extraordinario da somma 
necessnria para pagar ao capitão de fl'agata 
Alfredo Augusto de Lima Barros e outros os 
vencimentos integraes que dejxaram elo re· 
celier no período comprehendido entre a. data 
Je suas demissões e a de suas reintegraçõe~, 
e dâ. outras providencias; 

1" dhcussão do projocto n. 103 A, do 1000, 
equiparando, para o effeito. da percepção 
do montepio militar, o pae dccrepilo ou in· 
valido, quo nilo tiver outro amparo, a 
mãe, viu v a ou sul te ira, de ott1cial falle
cicio; 

3 · diSClJSsão do 'projecto, n. 91 A, de 1900 
(substitutivo ao projecto n. l, de 1898), 
reconbecendo olficialmente a actual Acade
mia Brazileira. do Lettras, fuudada na Capital 
da Republica, para a cultura e desenvolvi· 
rnento da litteratura nacional, e dando ou· 
tras providencfas, com su·bslitutivos das Com· 
missões de Instrucção e de Sawle Pu
blica, de 1898, e de -orçamento, de~te . 
anno; 

2a discussão ·elo pro,jecto n. 108, de 1900, 
mandundo computar, para a reforma. · dos 
officiaes do exercito, o tempo que bou· 
verem passado no extincto Deposito de-Apren
dizes Artilheiros, uma vez que tenbam sida 
transferidos da.quelle estabeleciment_() para 
a Escola Militar como premio pelo aprovei
tamento obtido no respectivo curso ; 
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3a discussão do projecto n . . 104, · de 1903, · · 3a. discussão do projecto n. 46 B, de1899,· · 
autorizando o Poder · Executivo à abrir ao que exige que as sentenças ftnaes · da compe- ~ 
Ministerio da Guerra o credito extraordi- tencia do Supremo Tribunal Federal,e quando 
naiio de 5:419$720, para pngar ao I" tenent~ este julgue coll'lctivamente, na f'órma da·· 
da armada Nelson de Vasconcellos e Almeidí'i, Constituição e das l.eis em vigor, sejam ·pro
os ,vencimentos que lhe competem como pro- feridas com a presença de 10, pelo menos, 
tessor do Col!egio Militar3 . · · · · dos juizes desimpedidos daquelle tribunal, a _ 

3a discussão do projecto n. '1 03, de· 1900, t.lá outras providencias ; · . . . ·. 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 3• di-cu ,são do projecto n. 37 B, de '1900j · 
Ministerio na Justjça e Negocios Interiores o redacção dQ additivo destacado, . em virtude~ : 
credito especial de 825$676, para pagamento do nrt. 132. do· Regimento Interno, na 2a dis-. 
dos vencimentos que competem ao escre· cus~ão do projecto n. 1~4, de 1898, do Se- .. 
vente juramentado üo Juizo Fede1·al, Antonio nado, que reorganiza o quadro dos officiaes· ... 
ROdrigues Gonça 1 ves . de. Macedo ; da armada ; · 

3a discus~ão do projecton. 54 B, deJ900, 2a di>cussão do projecto. u. 49, de 1899, es-
que · autoriza.. o Poder Executivo a abr·ir ao tabelecendp regras · para a · inscrit.-ção de 
Ministerioda.lndustria; Viação e Obras Publi- todos os br.azUeiros, que exercerenfa. profis- ' 
ca.s o credito suppl~mt:ntar de 2;912:675$525 são maritiina, e organiza o sorteio do pes· 
a verba 17a·~ do art. 21, da lei n. 55·~~ de 23 soai d,~stjnado ao serviço da armada (com o 
de novembro rle 1899, pnra occorrer ao .paga· substitutivo da Commissão de Marinha · e 
mento das taxas tle e>goto da Capitll Federal Guet•ra, sob n. 8, de 1900, 'instituindo a in-. 
no corrente exercício; scripção marítima obrigatoria. para to1os os 

Discussão unica do projecto n. · 37 E, ele brazileiros natos ou na.turalizarios) ; 
1900, redacção do additivo destacado ua ga 2a discuS$ãO do , projecto n. 109, de 1900, 
d' · - d · t 3 d 190 ( · 1 4 dispondo que o cargo de director do Pomba.l. 
lscussao Q proJeC o n. 7 A_, e O o. 8 ' Militar s~..ja. provido por offlcial subalterno ou 

de 1898, do Senadol, reorganiz~uido o quadro capitao e.ffectivo de qualquer corpo ou arma. 
do . Corpo de Saude da Ar·mada.; · 

Discussão unica, do projecto n. 37 F, de do ~exercito, com o parecer da.Commissão de 
1900 n - d dd" d t .:~ Marinha e Guerra, deste anno ; , .. · 

. , re .acçao o a Jtivo es Mano na 3~· 2a discussão do projecto n. 156; de 1899, 
discussão do projecto n. 37A, de 1900 (n.l84. concedendo a Lourenço da Silva e Olivéira, 
de 1898, do Senado), reorganizando o quadro ou á emnreza que organizar, 0 direito de 
dos machlnistas navaes; • aa discus~ão do projecto n. 49, de 1900 construir, em uma das ilhas do littoral desta 
(n. 183 A, de 1899), mandando conferir.aos cidade, um trapiche destinado a rec~ber, du
officiaes alumnos d1L Escola Militar do Bt·azil, rante trinta a.nnos, intlamma.veis, explosivos 
que coucluil·l m 0 curso de engenbal'ia pelo o cot•rosivos, nos termos da. proposta. qué 

t l 1 .t apresentou; . 
ao ua ragu amento, os mesmos t1 ufos scien" 2 .. discussão do pro,jecto n. 146, de _.IOOO, 
tificos passados a( s que o fi~eram pelo regu- antorizando 0 Poder Executivo a. mandar pa-. 
lamento rle 1874, com parecer das Commis- gur a. Carlos Galdino Leal e outros, aux.ilia
sões de M·1rínha e Guerra, de 1899, o de res e s··.rventes, nos trabalhos de exames 
lnstrucção e Saude Publiea, deste a.nno; pi•eparatorios no Externato do Gymnasio ~a· 

Discussão unlca do projecto n. 124, de cíón<..l, a quantia a que tiverem.direito pelos 
1900, emenda co Senado ao projecto n. 27 F, serviços prestados durante os mezesde ja· 
de 1899, que autoriza o Governo a rcin- neiro, fevereiro e março do corrente anno i · 
tegr~r no serviço activo da Armada, com a }a discussão do projecto n. 76 A, de 1900, 
patente de vice-almirante, sem prejuízo do decto.rando que, na. liquidação do tempo de 
respectivo quadro; o vice-almirante refor- serviço para a concessão do meio-soldo, não ·:~ 
mado Arthur Jac_eguay; . s;era deFcontado aquelle que for passado no . . 

Discussão unica do projecto n. 145, de gcso de licença para tratamento de sa.ude; . · 
. 1900, autorizando o Presidente da Republica }H discussão do projecto o. 42 A, de \900, 

a conceder ao Dr. Rodrigo Br·etas de An- mantendo, a instituição do jury com a com· 
drade, procurador· seccional tia Republica no petencia que ora Jhe cabe para o julgamento 
Estado de Minas Geraes, um a.nno de I iéença, dos · crimes sujei tos á: jurisdicção federal e.·á. ·• 
com ordenatio, para katar de sua saude onde justiça local uo Dístricto Federal, e modifi-.
lhe convier ; . · cando _ a composição e o funccionamento do .· 

Discussão tmica do projecto n. 122, de 1900, mesmo tribunal; 
autorizando o Poder Executivo a conceder ao la discussão do projecto n. 58 A, de 19( O, 
Dr. Agostinho .José de Souza t.ima, lente d;L determinando que o c'Qmprimento dos con
Fa.culdade de Medicina do Rio de Janeiro, tractos civis e commerciaes será exigível no 
umanno de licença, com ordenado, para tratar priméit·o dia. uti! seguiu te, si o em que se 
de sua saude ·róra do )la.iz.; vencer o contracto for feriado ; • . ;~, ; 

ilillmrtllix-..-c;;.;;a;,;;m!;f.,, ••• ,;~;~!. ______ ,,_______ __ fH 
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l ···Discussão _unica· dg · projecto . n, -129; de Góes, Arroxell1s Galvíto; Raymundo de-Mi;,. 
:)'897, autor1zannoo . Governo a aposentaro ra.nda1 Joviniano de Carva.Iho, Seabra, Ma
:iria'chinista de la classe da fi!-3trada de Ferro noel Caetano, E11g3nio ·Tourinho, Adalberto 
,.Central do Brazil, José Rodrigues tie Oliveira Guimarães, Augusto de Freitas, · Galdino 
,-ªraga, com voto em separa.·\o; . · Loreto, Pinheiro Junior, Heredía de Sá, Celso 

Discussão unica da parecer Ii. 110, de 1900,. dos Reis, Pereira Lima, Aureliano dos San
ifldefêrindo o requerimentoem que o alferes tos, Martins Teixei-ri.1, Oliveira . Figueiredo, 
·do _ 28~ ·batalhão de infantaria,· João Teixeira. Estevão Lobo, TlleophUo· Ottoni, · Viriâto 
·Mattos da. Costa, pe te ser p~omovitlo por Ma~carenhas, Esperidiãó, Penido. Filho, .Mon
actos de bravura praticados na campanha de teiro da Silveira, Ne-::esio Tavares, Eduardo · 
.Canudos ; ·• . · · . · · · Pimentel, Olegario Maciel, Rodolpho. Paixió 

.Discussão unicà. do projecto n. 86, de -1900, Gustavo Godoy, Domingt1es de Castro, Dino 
autorizando o Poder Executivo a . conce ler ~ueno; Bueno de .. Ancirada, Adolpho . Gordo, 
seis · mezes de licença, com ordenado, .ao ba· Cajado

1 
Atfredo Ell1s, Xavier de Almeida., 

cbàrel Manoel Eugenio ~ereira Maia, ama.- Teixeirá Brandão, Paula Ramos, Francisco. 
nuense . da Bibliotheca Nacional,para t1-atar Tolentino, MarçaJ·E~cobar, Germ~no Hass~ 

AEI sua saude onde lhe convier ; , . · locher e Yespasiano de Albuquerque. 
·:<~úiscussão uoi'ca do projecto n. 162, de 1899, · 
~J)cedendo á viuva. do jurisconsulto e ex- , Deixam de comparecer, cóm causa p~rtici· -

.-Senador Joaquim Felicio dos Santos a pensão pada, os Srs Julio de Mello,.carlos de No···
,'mensal de 500$000; · vaes, Agapito dos Sa;ntos, Gastão da Cuuha, 
,· Discussão_ unica do proj'ecto n. 68 A, di:!' Ca:·lós Ma.rcellino, Albuquerqne Serejo, 8;),-
1900, autorizando o Poder Executivo a pro- Peixoto, Augusto Montenegro, ArtburLemos, 
rogar por mais um anno, sem vencimento Pedro Cbermont, Antonio Bastos, lndio do 
'algum, a licença concedida ao engenheiro Brazil, Rodrigues Fernandes. Guris tino Cruz, 
ciV:Jl· Agliberto Xavier, pr~para.dor de chi· Guedelha. Mourão, Thómaz Accioly, Eloy de 

"mica. organica da Escola Polytechnica desta Souza., Soares Nei va, Trindade, Camillo de 
:,capital, pa.ra tra.tar de sua saude onde lhe Hollanda, Silva Máriz, éelso de- Souza, Mo· 
:oonvier· reira Atves, Estacio Coimbra, Pedro Per
,. · Discu~são \mica do projeoto n. 95,' de 1900, na.mbuco, José Duarte, Syl vio Romero, Tosta, · 
regulando a antiguidade da. promoção tio rNncisco Sq·lré. Vergoe de Abreu, Alves 
tenente coronel João · Leocadio PertJira dd Ba.r·bosa, Tolentiao dos Santos, Julio Santos; 
'Mello a eàse posto; Pereir.t ·dos Santos, João Luiz, Monteiro rle 

Discussão uoica. do pt•ojecto n. 203 E, . de Bn.rros, lldofm~so AI vim, Alfredo Pinto~ 
1899, a.dditivo destacado na Sa discussão do Francisco Saltes~ Leonel -Filllo, Antonio Za
projecto n. 203, de 1890, (o1·çamento da charias, Henrique Sal:e~ Landulpho Mago.. 

_despeza. do Ministerio da Murinha,para. 1900), lhães, Matta. Machado, Silveira Drummoml, 
fixando em 7:200$ os vencimentos do a.u- Arthur Torres, Manoel Fulgencio, Lindolpho 
,xiliar do auditor, de ac,ordp com o art. 17 Caetano, M1ra.nda Azevedo, Alfredo Pujol,, 
do H.egulamento P1•ocessuat Cri·miQal Mi· Malta. Junior, Oliveira Braga, Valois de 
litar. Castro, Pa.ulino CJ.rlos, Hermeuegildo do Mo-

Leva.nta·se a seseão as 4 hot•as e 40 minutos raes, Ovidio Abrautes, Xa.vier do Valle, João 
d d .. Candido, Alencar Guimarães, Carlos Cavat-
.a tar e. canti, Barbosa.Lima., Rivadavia. Corrêa; Pinto 

da Rocha e Cassía.no do Nasoi.mento. 

112a SESSÃO EM 22 DE SETEMBRO DE 1900 

~Presidencia dos Srs. Vaz de Mello (P1·es:
,- :dente), Angelo Neto (2° SecnJtario) e Castro 
' ... RebeUo(supplênte de -3°Sec,•eta1·io) 
- ~ -.. 

E sem causa os Srs. João Nei va, Pereira 
de Lyra, Epaminondas Gracindo, Fausto Car, · 
doso, Rodrigues Lima, Marcolino ·Moura, 
Oscar Godoy, Sá Freire, Raul"' Ba.r:roso, An· 
toniQo Fialho, DeocleQiano de Souza, Mar· 
tinho Campos. Alves de Bt•ito, . Joaquim Bre
ve.s, José Bonif,tcio, Lnmounier Godofredo, 
Là.martine, Fírmiano Pinto, Costa Junior, 
Floriano de· Moraes, .. Edmunrlo_da. Fonseca.; 
Cincinato Braga,Arthur Diedericksen, Manoel ·· 
Alves, Son.J,:es dos Santos, Aureliano Barbosa·. 
e Campos Cartiel'. 

Abre se a sessão. 

;;;,'Ao meio-dia procede-se ;à ·-clíamada, á qpal 
\•r~~pondem . os tirs~ .. Vaz. -de Mello, Angélo 
;;Neto, José ·Boiteu:x', , Castro Rebello, Bric~o 
;:F:illto, . Gabriel SaJga.,do, Serzedello Corrêa, 
·J:)U:izDomingues, Jéão Gayoso, Gouçalo Souto, 
.. Tfivf).rcs ' <lfr'> Lyr~. Herculano Banr:leira, Ju
:::vencio de Agniar, -Elpidio Figueiredo, Araujo 

~~;- ·{·.:;"i:~: ~_'': _--_ . -. -

E' lida e sem debate àpprovada ·a a.cta da. 
sessão ante(!edente. 
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. SESSÃO . lUf 22 DE SETEMBRO • DE 1900 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA . 

O Sr. ·Presidente-Não bayendo 
mei'O legal -~para se proceder ás voiáções 
s ma terias; passa-se á, matÇJria . em discus-
~ ~ 

O SR .. GÚ,DINO Lo RETO- Não· percebi:: o 
aparte do_nohl'e Deputado · pelo Rio -Grande 
do Sul. , · 

.0 SR. GERMANO HASSLOCHER - 0 nobre 
Deputado estabelece~ uma ilypothesepara si. . . . =. 

0 SR. GÂLDINO LORETO_;Não SOU eu quem 
estàbelece._a hypothese. 

O SR. GERMANO HAS$,LOCHEa-V. Ex. disse .. 
que ó Governo estabeleçei.l essa hypothese. 

0 SR . . GALDlNO LORETO-'EU não me referi 
ao 'G:overno, . disse qi.Ieo _nobre relator déste · 
projecto . pi•ocurava argumentar com h'ypo~-

0 Sr. Presidente-Tem a palavra theses, ao menos foi est;:t a impressão que 
Sr. Galdino Loreto. , ·. · . . · . me fic"ou da leitura. · 

E' annuncia.da acontin_uação da 3" discus 
o do projecto n. 70 B, de 1900, com pare
r sobr:e ··emeurJas apresentadas para 3a dis" 

ussã.o ~do • projecto n~ 70, des~e anuo, que 
rç.L a. ·Receita Geral da R.epnblica para o 
xercicio de 190 l. · 

' - Parece-ine que S-. Ex. ' argumentava par.a , .. 
o Sr. G~~ldino Loreto-Sr. Pl'e- 0 exercício ~eguinte áquelle em que termi- . 

idl \llte, não me foi dadof<tll<tr na 2o\ dis- na.'c<t o furuling~loan, e .no qual' nós devemos .· 
Ui>~ho déste projcct.o, apezar c~e me ·achar sattisfazer os nossos compromissps em espe
nsci·ipto; p<tra da,r uma prova de considera- cie, de módo ·que havia uma falhâ na sua .· 
ão <to nosso illustrccollega que nos dirige, o argumentaç~ão, e era que S. Ex., nas hypo· · 

.. r. Dino Bueno, desisti da paJavra na 2-" .dis- theses que formulou, não incluiu a dé que, 
cu:-;.,i1o. · ·· ao . terminar o {tmding-loan, nós devemo_s 

Esta.va, port<tnto, compromettido- a tomar pagar juros maiores. . 
p<tt·tc no debato, ·na, 3a. dis~ussão deste pro- 0 Srt. SERZEDELLO CoH.RÊA-Perfeitamezi-
jed.o; não disgutirei, porém, o pr9jecto antes te, vejamos o;resto. 
de Jitzer uma ligeira J'eforencia â exposição 
de motivàs doillustre relatordes';e or_çamen- O SR. GALDINO LoRETo-Parece-me que 
to, o Sr. Scrzedello Corrêa. _ se baseava sobre o~ mesmos juros quê paga- · 

S. Ex. foi muito optimista, o nmis opti- V<tmos o a,nno passado. · 
mi,:l ;t que era possível ser, mt sua. exposição o sn: SBRZEDELLO CoRltÊA-:-Nã;o . era pos-
dl' motivos, }H'ocurttnclo domonstra1· que o sivel. · 
paiz IH\.'3 pei_ores hypotheses se aclutrüt ·pre- 0 SR. GAJJDINO LoRETo-Foi a impressão 
pat·ado pa,~.:a sa.tisfltzer seus compt•omissos,no que me ficou da leiLura, que diz logo que ap-' _· ": 
tin1 do pl'azo ó3tabelecid.o no accordo Bernar- p<treceu 0 projecto •. . - · 
IIÍIIIJ-Tootal, mais conhecido por (unding-
loan. 0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-V. Ex. está 

. \ leiturlt dn exposição do nosso illústt•e completamente enganado, porque no piu~ecer ., 
.collega, o St·. Serzeliello, deixou-me, porém, eu disse detalhadamente, dei, anno ' por 
nnt:L impl'cssã.o, e é IJ.UC S. E.x., não ob.3ütnte anno; semestre por semestre, o que se ~em 
argumentar pam ;t hypothesc do cambio a a pagar. . · . 
setn e uma :t'racção, calculava que o saldo Fui até n.ccusado de reproduztr estes alga-
no exercício snbsequente u.o en!"que tePmina rismos muüas vezes. · -
o {'mcliniJ-loàn devia. s3r igual ao do exer- o SR. GALDINO LoRETO ~v. Ex. argu
cic~io passado, e :mais um milhão e ta1itas menta com 0 saldo verificado o anno pas
mi! libr~ts q_ue deixav<t o Th~souro de paga:r -sa(lo, que se compõe de 675.000 libras; 
pe}<t extmc_çao ,do comprorrnsso de do.us 11;!1- 5.000:000~ ouro, 16 .000:000$ papel e de 
lltoc~ de libras, tomado para a sat1sfaçao mais . 45.000:000$ em pa.pel-moeda, que fo
de .Juros· pelo Governo do ~1·. Prudente de ·rani incinerados, e não se esquece nunca do 
Mo,raes. ~ . - . . . milhão de l~bras que pagámos e que não 
.~eg_undo . m~ par7ce (é_esta_ a nunha 1m- devemos pagar mais. · . . . • .. 

Pt essao) .. S. Ex. ar gurn!3nt~~<t ·· com a . hy- Para que esse . saldo se désse f01. premso .. 
~JO thcse de. que, . no exerc!clO subsj3qt~ente qúe nó.3 pagassemos, não as . 400· 1ml e ta•
,w em queterm!na o fundtn.~-loan, os Jt~ros tas libras que deveremos pagar, logo ~ue 
a pagar pelos htul~s,do {?.f,ndt.ng-loan sertam 0 funding-loa1~ esteja completo, e sim . m~1~0 : 
o:-; mesmos que nos pagavamos no anno menos; porque o anno passado nós nao 

. pa:-;sa,do. pagavamos 400 .e t<.tntasmil1ibras, mas 200 
0 SR. GERliiANO HASSLOCIIER .,...- g' apeliitS e poucas mil. . · .· 

ltyp.othese. · ·· Os numeros não· os 'tenho. presentes: 
. O Su .. BuENo DE ANDRADA ·- Nas proprias ~ O SR . SERZEDELLO CoRRÊA- E' .· pena qne 
1" vestigações historieM t'a,zem -se lly:p9tlieses. V. Ex. não trouxesse · os nume.ros ~-
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. O SR. G:\:LDINO L'>RETo -V~. Ex. argu· 
menta sempre com o saido do anno passado, 
mas é. preciso consideral' que este S<lldo não 
podcr(L vor·iftca.l'-se nos a.nnos subsequen ';cs. 

O SR. SERZEDELLO Conu.f~A-'-V. Ex. de\.-me 
licença pa.ra um aparte '? Este saldo existia 
quando argumc_ntci, não é exactoL . 

' t_, 

Não discutirei, é claro, todas as erriendas i' 
timi·;lt~"-nre-llei a alguinas-dellas.: _ . .. -

1 

A eüienda llo Sr. Elpidio ·de Figúeieedo 
m<tnda. ~~rrpl'imir no n . 31 do a1;t : 1° a. :pa: 
lavra «embarc<.~ções» . •·· · · · ·• 

Om, o n. 31 do ar~~ 1° diz; o seguint~: .· 
«Dito de transmissão de apolices e en1bar~ 

~ . . P01; conseguinte, elle existia, era real, 
e eu não pàd1ia deixtlr· de ar·gumentar com 
ellc. · 

cações:» . · · ' · 

O nobre Doputítdo por Pel'llãmhuco manda\1 
suppl'imir o imposto de transmissão deeru- .1 

'• .. 

. O Sn.. GALDI"o LORETO- O nobre relator · barcaçõos. · •,ó; 

nã.o me comp['ehendcu · ou eu não o entendi. . E o que~ que diz a Commi.ssão ··de ·Orça/ i 
Não é o sa,ldo que.iá existe, o nobre Deputado mento?. ' 
argumenta com as despezas a fazer, como A Commi:::são diz o seg'uinte: · _ · 

.. si tossem <ts mesmas do <tnno passado .. • (<A:Commt'ssão não póde.a.cce.itar aenienda.' 
•. O.SR. SI~Rz~::Dr:t.w CuRR.ÊA ~v. Ex. sup- Ell_<t a;nnulhi a renda da. União, que.foi é está . 

pQo isto 'I Pois csttl. enganado. Ou v. Ex. sendo arrccadàdtt em virtude de taxa esta
na.o leu; ou leu e não pct·cebeu; pois é exacta.- bclecida pol' solicitaçã't'> em re~atorio do hon· 
mente o contl'at·io. At·gtnuento com 0 saldo ra.do Mlnisko da. Fazenil Ç.L de entãó,o St•. Bcr., 
quo e:dste, o não supponho mais a. existencia nal'díno de Ct~mpos. 
do saldo, o \lllC alitis deviu, suppor. «Compelindo d Urtifio ,;egula1· ct na·oegàção, 

_O Sn. GALDJNO LoR.ET0-0 que me p<:trcceu as transmissões de embareações só podem ser 
fot que V. Ex. 1u·gumentou que, (lada. 11 mes- taxadas pela União ... » 
ma receita, dado o mesmo cambio do anno Ora,Sr. Presidente, a. Constituição é muito 
pas::mdo, no <Lnno de 190.2 deve se dar o clara.: diz o seguinte: = · 

mesmo sttldo. «Art. g,o E' da competoncia- cxélusiv·a dos · 
. O SH.. SERZEDELto CoRR.BA- :Não; isto é Estados decretar impostos: · · 

um dispa.rateqne eu seria incap<:tz de dizer. « 3.o Sobre tra.nsmissão de peopriedade.» 
~aç~-me o illuske orador um pouco de 
,]UStLÇ!lL. ., · 0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- Que })rOpl'ÍC· 

dade para ca.da Estado ? · 
0 SR. GALDINO LüRETO - Mas foi <L im-

pressão que me deix~u. O SR. ELPIDIO DE FIGUEiREDO- Qualquer 
que sejt~ ella. · 

O SIL SERZEDEI,LO CoH.Ú.fJA--:--- Repito que 0 Srt. SERZEDELLO Con.REA- A propric· 
seri<t inc<tp<tz de dizer isto· thide incorporada <tO tcrritorio do Estado ; é 

O SH. lh.LIYJNo LoH.ETo -v. Ex. não u.e- o caso oskicto_ c nem nóde ser outra a inter· 
gum2nf.ou com o sa.ldo do . a.nno passado, pretação ; desafio a V. Ex. a consultar qua.t
<t~·gumentou com a.s despezas, mas não póde quer jurisconsult6 a respeito. 
dtwr que são as mcsrwLs, JlOL'Clue vão ser 6 SR. GALDINO LORETO - O artigo nã,o 
uccrcscidas com os novo;; juros. · consigna 1·cstr1cção a.lguma. '· 

O Su .. SERZI~lH~LLo Con.RÊA~ MiJ,.'l eu entro Qual a tlisposição oro queo nobt'c.Dcputatlo _ 
com estes juros, calculo-os ao cambio de 7 e se estriba '!>ara negar. aos Estados o direi to 
tantos. · · do tributa r · <L tl'a,nsm issão de ·em harcaçõcs ? 

O SR. GALD!NO LoRETo-Mas admittindo O Sn.. SERZEDl~LLO CQHRÊA - E' Qeste 
que se desse este saldo.·.. artigo,de onde se deprehemle a t•cferencia da : 

\ ' .. propriedade loca,Hzada no Esta,do. ' 
O SR. SER.ZEDELW CoRRÊA-Mande V. Ex. 

- buscar· o parecer, leia-o para. a Camartt ouvir 
. e verá como está equivocado. -

0 SR. GALDINO LORETO __;_S. Ex. diz quo: 
compete á União regular a. navegação, ~é ; 
nisto que o nobre · Deputado se estr1_ba , 

O SR. GALDINo LormTo-Isto será fasti- pant affit'mat' que ca.bc, por consequenma, ·· 
dioso; entretanto, peço· t.t V. Ex., Sr. Presi- <i. União o direito de estabelecer impostos . 
sid~_nte, _ que me mande trazer o projecto de te<tnsmissão do embarcações. . 
n. ,o. . . E' o que· eu vejo no paeecer tle S. Ex._. . . ·• 

Eiüq_uanto ni'í.o vem este pr·ojecto, passo a Entretanto, não é tão <tbsoluto o d1re1to · · 
discutir, porque não era IUJ3U proposito clis- que tem a Unii\.o de regular a navegação. 
cutir a. exposição do noiJr·e Deputado pelo S. Ex. não faz restricções a esse direito; 
Pará, as emendas a.present:.ulas na 3a d·is- mas é a pt>opria Constituição que,no art. · l~ , 
cus ;~ãu tlcste projocto, e o respect.ivo parecer. faz as restdcções, estabelecendo que o di-

- __ .. ..... ~- ·--·-~--~ 
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reito dá-União o dos Estados, de _Ie15isÍiu~em O Congresso não deixará de votar a verba 
Robee viação ferrea e na·yegaçao mterwr, precisa,; mas quando 1 
~erí.L regulado por lei f'e~eral. . . _ _·si apropria Commissão de OrÇamento de
. ·Vê V. Ex. que a proprm Constltmçao· re- clara qne não tem dados a proposito de uma 
corihece aos Estaclos o direito d~ legislarem emenda -da represe~tação do Paraná, que 
sobre navegação interior .. Entretanto, V.Ex. manda incluir 100:000$ para o porto de Pa,
ncg:t em absoluto esta competencia aos Es- ranaguá ; si a propria Conimissão, a propo
tados. ' ·. · sito desta, emenda, declará que _não tem ele..; 

o sa. SERZEDELLO CoRRÊA- E' claro qúe. mentos positivos·p~ra calcular a receita do· 
nãÓ me rêfiro il navegação interior ; _-citei fundo destinado a ?bra,s dé n1ollw1'amentos 
apenas o principio geral. de portos, como, pots ... 

0 SR. ÜALÚINO LORETO- 0 pareCOL' diz . 0 SR.SERZEDELLO CORRÊA-E' por isto_que 
«competindo (t. União regular a navegação, agora, no orçamento da Viação, estabelecemos 
as transiuissões de . embarcações só podem verba,s, relativas a este serviço ; neste orça-
ser taxadas peht União, e dahr o . dispositivo mento vem tudo. · 
que a. emenda, no eiltretanto, 'qu<?~' sup- o SR. GALDINO LORETo-Aaradeç. o a infot'-
primil·». . . ·· .· . ~ 

A<Iui está_ : opa,rccer affi.rma ern _absoluto mação que 0 nobi·e Deputado me fornece 
- t neste momento de que, no Ol'Çamento da 

que só á União compete estabelecer nnpos os Viação, vão ser incluídas verbas para me-
sob1·c a, transmissão de embarcações, porque t d d 
a. c!La compete reaular a navegação_;- mas·, lhoramen os e iversos portos, que delles 

~ . d carecem. por ou~ro lado, aqui está o art.. · ~3 a Con-
stituiçao, que estabelece rt;striCçoes a esse Mas, s~ assim é, nada mais razoavel do 
dit·eito. . . . que accettar a m~1enda do nobre Deputado 

Diante pÕis do art. 9°, n. 3, que dit aos por Santa Catharma, que, em ultima ana
Est:vlos ~ co/npctencia exclusiva pam ·de- ·iysc, se reduz a uma emenda de redacção, a 
ct•otar . impostos sobre transmissão··d·e pro- qual r~ecla.ra que a expressão «fundo destl
priedatle, não sei. como se _po~sa:._ sustentar nado as .ot;as. ~e melh~n·amentosde ~o~·tos » 
r1ue os impostos sobre transnussoos de_ em- deve ~~r redtgtda assun «fundo de:,;tt~íldo 
bal'cações sejam materitt da competen~1a da a auxtltar as obras de melhoramentos de 
União. portos». 

A<:!ompetencia da União, para legislar so- Si,porventura,o pensa,mento da Commissão 
brc a. navegação está estabelecida no art. 34, de Orçamento é este, de dar verbas para 
quando estabelece, no n. 6, que .compete melhoramentos de portos, não sei como 
privativamente ao Congresso N<tcwnal le- possa· clla recusar a, emenda do Sr. Paula 
gislar sobre navegação dos rios, que b<tnha.m Ramos ... 
mais de um Estado, ou se estendam <t ter-
ril:orios estrangeiros. O SR. ELPIDW DE FIGUEIREDo--Apoiado. 

Aqui 'é claro que a. competencia S_Ó podia 0 SR. ÜALDINÓ LORETO-._ .. qne apenas de-
ser da. União. clara que é para auxiliar as obra~. 

No n. 5 desse mesmo a1•tigo se estabelecC' Ha uma emenda de ·Deputados mineiros, 
que ao Concrresso compete regular o com- relativa á.- isenção de impostos sobre canos 
mercio inte~naclonal; e o mais se acha no im:oortados para abastecimento de agtia das 
n. 23, q_ue. estabelece a . competencia de cidades de S. Gonçalo de .Sapucahy e Qur-
lecrislar sobre o direito commercial, -no qual vello, em Minas.· · 
se "'pôde comprehender o marítimo. 

A emenda n. 4 do Sr. Pa,ula, Rétmos est<L- A Com missão acceita a emenda, e eu não 
bclcce 0 soallintc ~ tenho nada a oppôr, acho-a mnito a;cceitavel; 

~ mas o que determina o meu reparo é a in-
« Ao n: 68 do art. l? : Onde se lê: Fundo jtÍstiça que se faz .a outras municip:tlidades 

destinado á.s ·obras ·de melhoramentos de do mesmo Estado de Minas, porque a Com
piDrtos, etc.-diga-se-fundo destinado a au~ missão acceita apenas esta emenda e recusa 
xiliar as obras de melhoramentos de portos as emendas de ns. 10 e 11, que concedem os 
etc.>> - · mesmos favores ils cidades de S. José de 

« A Commissão não acceita a emendace Paraizo, Pouso Alegre; Ouro Fino e Cidade 
nem a julga necessaria. . . ~ de Minas. · 

«·E' claro que, si os .fundos obt1d~s nao 
bastarem para ·-a;' execuça.o dos serviços, o Estou -prompto a votar com a Cornmissão 
Concrrcsso não deixará de votar a verba_Pre- de Orçam.ento quanto á emenda n, 7. Mas, 
cisa~ Si bastarem, porém, des~e~essarta_ é· para ser coherente, deyo_ ao mesmo t~nipo .· 
esstt verba que deve ser supprlmida, como votar contra, a Comnussao, com relaçao ás 
fonte de pioficua e util economia. ))o emendas ns. lO e ll. · 



ANNAES bA éAMARA 

------~--~~-----~-----------------~----~------·~ 
0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-Qual é O fun

damento da Commissão para dar parecer 
fn.voravel sobre a emenda n .. 7? 

0 Sn.. GALDINO LORETO- E' este que elln. 
diz aqui : « A Commissão acceita n. emenda, 
por j<.'t estar ella consignada no orçamento 
em vigor, e não terem podido ·ainda as re
spectivéts municipalidades aproveitar-se do 
pe~wno beneficio concedido. » 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - Era uma 
iniquidade não éonceder àquillo que a lei jà 
tinha conéedido. · 

O Sn. GALDrNo Lon.ETO ~Mas ilão·se uti
lizaram desse favor tanto q11e preeisaín que 
nós lhes concedamos novn.mcnte. 

0 Sn.. SERZEDELLO CORRÊA _:: A co h cessão 
para n. camara de S. Gonçalo está presente, 
mente em vigor, sómente a encommenda não 
poude chegae aqui a tempo deUa gozar, .do 

/ 

Os resultados dos anendámentos de estm 
das de ferro tgem sido máos.' E' certo que <t 
União tem adquirido algumas vantagens dirc
ctn.s,quc resultam ela quota que os arrencl<t
tarios são obrigados tt p<tgar mensalmente, 
mas esta qubtét e os lucros que annualmentc 
os arrendatarios tir-am da sua exploração, não 
me convencorn.m de que o systema de al'
rendamento seja superior ao sy,;;tema de 
explül'ação pelo Estado. 

Indaguemos as c~wsas, os motivos por que 
os armndatarios tcem podido tirar lucros e 
pagar as quotas a qUí~ estão obrigados pelos 
seuscontr·a,ctos. , · · 

Por um lado, Sr. Presidente, elles teem re
duzido o trafego de maneira it' prt>judicar 
n.qnclles, que d.elle precis;tm, c:, pelo outl'o, 
tccmelevado as tarifas cxtraordinariamontr. 
Reduzem as desp.ezas além do razoavel, o CJ· 
b!'am pelo ser·viÇo quB prestam o-mais que 
ém possivel cobrar, quaml.o o serviço an-

. tigamente em prostltdo em muit() mellwres 
O SR. GALDINO LoH.ETo- 'De modo que, condições; . 

favoe da lei. · 

porque as Camaras Municipaes da cidade-de Mas à vertl<tde é que o · sarviçô feito por 
Curvello e de S. Gonçn.lo de Sn.pucahy che- 'esses arrendatarios hão se póde coml)étl':tl' 
garam primeiro a pedir ó fn.yor, d!Jvemos ao serviço feito pelos funceionarios da União. 
conceder-lhes novamente esse favor? (Apoiados.) ~ 

OSn.. SEH.ZEDELLO CoRRÊA -,V. Ex. faç~ Nem su o numero de trens foi reduzido 
uma causa, recuse para S. Gonçalo e eu talvez á metade, ao menos em estradas de 
acceito. · que tenho noticia, podendo citar n. Estrada 

de Ferro Central de Pernambuco, como 
empregn.-se a lenhn. em vez de carvão, pre
judicando aquelles que s'e · ~<,ervem dessas es
tradn.s, ·aquelles que por ellas transitam; ar
ruinando com isso as macllinas que foram 
construídas para terem como combustivnl o 
carvão. 

O SR. GALDINO LoRETo-'A Commissão, 
apezar de todas as preoccupações lle economi

, sar e de arrecadar rendas, fez concessão para 
estas duas cidades mineiras; c eu desejaria 
que ellà me dissesse a razãó por que não .fez 
o mesmo favor ás outras municipalitlades. 

Passo a considera.r a emenda n. 12, que 
diz: « Supprima-se o n. 4, do. art. 2°. » · · O Sn.. PEREIRA LrÍIA-Mas isto n[o .é ques

tão do interesse da emprezn. ? O n. 4 do art. 2° diz: «E' o Governo au~ 
torizado a arrendar ou alienai', do modo· q úo · t d d 0 SR. GALDINO LOH,ETO - E' uma questão 
Julgar mais convenien e, estm as e ferro de interesse tb empooza, diz 0 nolJI'e Depu-
~a União,_a?~Iicando o._p,roducto.~a opera.ção tado pelo Rio de Janeiro. Ninguem 0 con
a reorgamzaç.ao financmra do pmz.» • testa; mas a questão do interesse p<tra. a.s 

Tenho sempre votado c,ontra _o arr onda~ .em prezas não P,(Hle ~azm· com que fique do 
menta das estradas de ferro nacwnaes, por~ lado a questão do intertlsse do publico, que 
que sou ?on,tra o systema de arrendam~nto, das estradas se serve, e da União, que é tt 
e 11: ~~atrea ~em~me confirmado nas mmhas proprietaria das estradas. · ' · , 
op!m~es ~ntrgas. . . . Assim, o material arruina;.Se e' o publica e 

. .Re~user o ~rre~damento ao Gover~o- do aquelles que se servem das estradas teem de 
Sr . Manoel VICt?rmo, em anno de elerçoes, soffrer os O'randes inconvenientes do einprc()'o 
em 1896; recuser-o ao Dr. Prudente de Mo- " · " 
raes, posteriormente ; recusei-o o .anuo pas- da lenha: .. 
sado, anno tambem de eleições, .. ao n.ctun.l Posso declarar n. V. Ex. que, ainda este 
Sr. Presidente da Repuhlicn., e já nn. 2a'dis- anno, esta)1do eu no Recife, vi um annuncio 
cussão deste projecto tornei a votn.r contra do arrendatario da :Central de Pernambuco, 
o arrendamento da Central; e a prn.tica me segundo o qual elle se dignava de permittie 
tem cada vez mais aferrado á minha aos embarcadores de algodão· âo interior 
opinião. ~ que manda.ssem, ao mesmo tempo com as 

Apezar do Governo não o julgar do mesmo suas cargas, indivíduos encarregados de n.pa· 
modo, peço licença pàra discordar da sua garem o~ incendios provocados pe1as féüsc<ts 
opinião, neste ponto. que pn.rt1am do combustível das machinas. 
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·· : : · :;}·\~sEssrô~Eii~2'27D~ll%'"~s~'El\1dh"~~_.~,~ 

---------------------------------------------~----~----------~· -~ '; ;;~- -"'~ ·-: ·~ 

Por outro lado, todos que andam nessas · _ O SR. GALDINo LO RETO ·;.,_.. O Gà:Veríió;:.: 
estradas · de ferro arrendadas sa,bem que. o ~chando'-se. ém· difficuldades . para reprimir 
minimó quepóde succeder~lhes é a. roupa ser os abusos q_ne se davam, quando as estradas , 
quasi completa,mente queimada. . eram exploradas por sua -conta, as mesmas :; 

· Não ha duvida que esse systema- é muito difficuldades encontrará em relação aos a~'":- ·_ , 
peior para .. o publico, mas -não . o é mênos rendamentos, e tal vez,, 111aiorcs. · ·... . :' 
para a ·união, ~- c1ue, ,em ultimo caso, poderia S:i o ,Governo não -podia reprimir: ·os abuso.s'S 
tirar .vantagens d<:t,:reducção_ ·das despezas cgw.ndo nãotinha quem lhe crcasseobices_{' 
feita pelos arrendatários, e que nada impedia muito . menos podorá.· reprimil~o~r quãndó-: ~ 
que .fosse feita pela União. · . . . . . pmticados pelos arrendatarios que,. 'naturak>~ 

O honrado ·neputado sabe que os a1•renda~ mente, recorrerão · a diversos meios ,judiciá:::: : 
tal'ios -não 1~tzem ocC.momias só nisso, a fazem rios c a(lmiil ist1•ati v-os para illud ir a. acção -:· 
tambern na conservação da estr:ula, por isso do Governo; . . ._ · . · . . . · · 
que nós sal)cmos que ha uma certa, porcen- Ém todo o caso, si a difficuldade em achar · 
tagem para a conservação dessas estradas, e um f'unccionario cuja conducta· fosse inata-· ·: 
elles a reduzem a menos do limite · minimo, cavel, para a administração du; estrada de~. 
tirando lucros e proventos, pouco . se .inQom~ . ·ferro, a mesma . difficuldade se enco!ürai'á ' 
modandó · com os · prejuízos que isso . poss(\ pa,ra achar um fiscaL em . taes condições. . · :,·c 
acarretar ~L .. YeMadeira proprietarh~, que é. De modo qtie não é o systcma do arrend<t~: ·· 
a União. . mento o melhor, n!tda provando a. objecção 

Quando as estradàs se tornarem intl'afê- feita pelo meu honrado collega. ·. · 
gaveis, abandonai-as-hão, pouco seincommo- o SR. RANGEL: PESTANA _v. Ex. disse': 
dando c;le perderem as cauç:ões, que são in si- que . se dão ésses abusos e que o resultado. :~ 
gnifi.cantes para ma.tel'iaes de tão alto valol'. seria, ctuando terminar o contracto, ·estar nai-''. 

O SR. RANGEL PESTANA--:E os fi.scaes o que occasião da entrega da estrada todo o mate" '; 
fa,zeúl? rial fixo e · rodante . estragado. Digo eu: 

o SR. RAYMUNDO MmANDA.-De.~ses factos então os fisc~es nã.o informam o Governo dos:_;
dóu testemunho, porque fui todo queimado. abusos pratiCados, que devem l~var a em~ : 

· . · · · · _ · . · .. . preza a esse resultado, porque s1 o fizessem , 
O SR. GALDINO . LoRE'ro- Noto .·o apa~t~- 0 Governo·tomaria providencias que fizessem < 

do .qobre .Deputa.do por Alagoas, e, quanto ·'t os arrcnd:.ttarlos cumprirem suas obrigações. · 
pergunta do nobre Deputado, o veneravel 
Sr. Rangel .Pestttna, affirmo que é ella 
prova de mais, porque póde. ser feita tam
bem em relação aos directores nomeados 
pelo Governo e que· ·di1·igiaLu a exploração 
poi' conta da União. -
· Não quero accusar fiscaes e apenas noto os 

factos quetqdos conhecem; . , . 

, 0 SR. GALDINO LOR.ETO,-Náo contesto .. ·.· 
· Mas a verdade é . que, por um lado, eco

nomiza-se até á usurá, deixa-se de despender.·. 
o indispensavel pal'a a conservação do mate~ ·
rial fixo e rodante ;. c, por outro lado; : 
augmenta~sc exageradamente as tarifas ao ; 
duplo e triplo do que eram anteriormente. : 

.l}ugmentando as tarifas é possível apre• 
serítar saldos ; mas isto poderia fazer o. 
Governo independente de arrendamento. · 

0 SR. RANGEL PESTANA-OS ftscaes devem 
conhecm' de tudo isto, porque · nã9 devem 
consentie que o ~sta<lo tenha. prejuizo por 
occasião da Hquidaqão. . ' o SR.,R!\NGEL PESTANA.- Mas nunca fez. 

0 SR. GAr:_DINO LORETO- Ál)Cll<LS noto O 
facto, embora não esteja longe de concordtt~ 
coúí. V. Ex.· · · ~ 

Mas a verdade é que a culpa não póde ser 
sómente atirada sobee os tisca.Bs-de P.stradas 

·de ferro aáendadas, mas tambem coi1tt•a os 
das estradas subvencionadas, porque ~ontra 
ellesse tem feito tambem muitas aé.cusa'ções. 

A aJlegação prova tai11hem-contra os dire-· 
ctores nomeados pelo Governo._Para fazer a 
exploração ~ por _ ~onta. _da .Uma.o, <ilrecta-
mente. . ... . · .. -
.o SR. RANGEL PESTANA- Ma.s esses são 

obrigados a ' outras condições_ d«3 serviÇo~ _Os 
serviços . prestados pelas .. P.str!Ldas de ferro a 
carcro da. União são muito differentes · <).os 
pre~tadós pelos.qlle -estão ·confiados a· parti~ 
culares. 

0 SR. GALDINO LüRETO- E, ainda que 
não quizcsse obter saldo, pelo menos, podia;~7 

tràtar dos seus proprios, como dono que era, · 
e conserval-ós em boas condi(:ões, porque . 
acredito que asquotas recebidas dos a.rren-: · 
datados. não _chegarão para rébonstr·uir a~ ·. 
estradas, quando ell_as vie1.:em a ser entl'cgues .. 
á União. · . ·· . . . ... . .. . ,·:. 

Votando. pela emenda d,o Sr. Paula Ram()~:, 
qtie supprime a autorização para o arr~n.4a.~-~ 
mento da.Estrada de Ferro Central, .. emeJ1<:}a.:. 
que êertarp.ente não ser.á appro~ada, votar.e.~> 
por . outras emendas q uc · restr~ngem a au~.o~;; 
rizaÇão -qüe se .dtí o.a.o . Governo <pa.r,a; · ~~~~,; 
arrendamento. . . . .· · . . . .· _ · < : . .. : 

Quanto ·ao arrendamento . da G.e!lt~a~, .Já,; 
tenho· dito o .sufliciente para · jlls~ifi.car. ·.:o.; 
meu .. voto. · - · · ·. '" · 

,, 
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, · Passo a colisiderar a questão dos proprios O SR. GATJDJNO LoRETo -- ... uns accio-
nacionaes. nando o_s outros. Que um particular defenda 

A emenda n. 20 dó-s Srs. Alft•edo Varella os sen.-3 interass:Js, que um Esta.do démande 
. e Barbosa Lima, diz o seguinte : contm outco Estttdo , a.rlmitto ; mas quo um 

· <<Ao art. 3,o Indic:ui1osq_ue passe aconsti- Estado venha .demand:Lt' contl'i1 a União, <~ 0 

tttü•projecto especial, por se tra;tar do nova quo nã.o posso comprehender. Comprehendo. 
pot· exemplo, urna qu~stã.o de limites entro · 

di~posição do ca..ractcr perma.nentc.» Esta.dos. Cornpreheútlo-o intet;ess(}.inuiyidnal 
Sobre esta emenda a, COJ1unissão de Ot•ça- om demanda contr<L o interesse collectivo. 

_inento deu p;trecel' contrario, em ter·mos que o sn.. St'!it'r._enELW Con.Rf:_,\-Si v. Ex. !'e
reconhecem os e!l'eitos perni.a.nentes d.o a.etigo. co·nlwen o dit•cito d.o pa.rticnlae em accionaJ.' 

.. . · SL'. Pr·esirlonte, este art. :3o ti longo, i;mn a. Ulliã.o, pol'qno ra.zã.o entende qnc u Estado 
diversas lettra.s, começa. . na pagilléL G" do não pódo t~tmhmn a.ccion;.tl-a?. 
avulso e occupa. toda a. pagina ()a., o (fC'i'i-
clentcmente inconstitucional. . O St( GAi.mNo· LORI~To-Nü.o é que o Es-

EntL'e outra,;) cousas, autoriza o Goveeno t::tdo nã.o tenlt<L dit•cito, ma,s p:woco-mo quo 
da Ulliã.o a vendo1; proprios na.cionaes. -Nã.o ist.o sc!:ia. lH'Ofund<LnlCnte ridiculo. (1.W"ío 
é preciso mais do c1ue ler a disposição da apoiados.) · · · • 

~- Constituição a l'espeito dos propt•ios nacio- O SR.. AzEVBDO l\L\.RQUEs-Acho m;.tis ri
. na.es, para convencer-se de qno o rpw faz diculo set· o Estado accionado pólo _parti· 

o art. 3° deste projocto é um eslmtl10 aos cula1·. · · 
Estados. . 1 t 64 0 

O Sn.. GAT.DINO LoRETo-Nã.o, porque o 
Diz o. para.gra.plw umco < 0 ar · . · : « s pa.rticul<1e trata elos seu'> intet·esses indivi

pl'Oprios naciona.cs <lUC não forem nccessat•ios duaes, qnQ pmlem cstn.r em opposiçã.o Ms in
para sr.eviços da. União. passarão iw domínio tet•esses collcctivos. A demanda entre Estado 
dos Estados em Clljo tln'ritul'io esti rm·em e Uniã.o pot• . . interesses paét-imoniaes me 
sitna,dos.» 1 l" d d · t"t · -pa.l'Cl!C t osmo1·a Lz.a ora. as ws 1 ·u1çoes • . A' vista dessa <lislloslçã.o constitucion:Ll, 
não mc·p.1.reco qtw possam os pr·oprio:-; na- A União deve evitar isso, restringindo-se a.o 
cionaes s<thit• do tlominio da. União ~inã.o ·domínio que a. Constituição lhe traçou. 
pn.l'a pn.ssttrem a.o domínio !los Bstu.(los. O SR. BuENO m~ ANDRADA -O Estado tem 

Autori.la,l' a vendm· os prolH'ÍOs nadnnacs, intet'.1sses collccti vos muito ma.is sa.grados õ 
· é reconhecer que elles nü.o s:ío necc::;s:wios muito m<.ds tlofonsavels que o diecito pn.rtl

parà. os scrviç:os d<t União. Em ta. I hypotltesc, culn.e. 
estes proprios passa!'ão do pleno direito a.o o Sn.. P1m.1~IRA LnrA -A vertl<Lde é que 
dominio dos Estado.:;. ' ossos litígios projtHlicam a harmonia que 

. Isto é tão claro, SI'. PJ·esitlentc, que nem dnvc oxistít· ontt·e a União e os Estados. 
o talento supet·iot• do 11onra<lo collega qno 
redigiu o ptLrecer solWc- a indicação dos 
illustres Deputados pelo Rio Gra.ndo do_ Sul. 
Sr·s. Atr,·e<lo Varella e H:u·uosa. Lim~L, pôde 
illudi 1' a. disposiçã.o consti t;nciona.L . 

0 SR. AZEVEDO :MAltQUI•:s-Nao apoiado. 

O Stt. SgRzEnBLLo Couni::A-0 p(trccue é 
luminosissimo. 

O Srt. GAr.DINo LoRE'L'O - Tudo CLtumto 
S. Ex. pôde conscgüit' como. aPgumento 

. n~tt ·:L sustnntar· <l. sua Ollinião em íai' Ol' elo 
art. 3" do pl'ojecto, fvi dizer quo uma lei 

'.:ordinaria não lJóde revogal' a Const.ittüção e 
>. -iue, poe consequcncia, os Estados tccm o 
: ·direito <le acCiona.r a Uniã.o pelo csbnlho -qun 

este artigo autoriza, si é que se tr:.Ltu. de 
-esbulho. · . . . -

. Ora, Sl'. Prosident~, era. o qüe faltava, guc 
ospoderes _puhlicos comparecessem perante 
os trlbunaes ... 

O Sn. GALlHNO Lon.ETo-Agra.deço o con
Clll'SO ClliC o nobre Deputado pelo Rio tle Ja.
nei t•o pl'esta ao mou í't'::1.gil tliscurso. 

0 S!t. Bm:.-.;o DB ANDRADA-O melllür é vi
V.Ol'll108 . em uma paz univcr·sal, ma.s, desde 
que nü.o se pód·e ... 

O Srt. GAI,DINO LORE'ro-0 que ê verdade 
é que nii.o mo consta que até hoje ha.jtt a.lgum 
Estado a.ccionaclo <L U niã.o. 

O SR . . AzEVJmo MARQugs-Eu conheço um 
cxomplo. Posso attes·tar <t V. Ex. E' demand<L 
pendente actual: ·é questão de um predio. 

o·sR. GALmNo LmmTo- E' de lamentar 
que homens políticos, que tr·n.tam dos intm,
cssos do Estado e da União nã.o cheguem a 
um accoedo, poPqne a i verdade devo ser 
uma só . 

o SR. AzEvEDO MARQUEs-Não ·conhece n: 
maxima de Ihering que o meio de con~~gnir 
a paz é a luta? · · · · O SR. AzEVJmo MARQUl~S- Admira que 

V. Ex. estranhe ·uma éousa que occorro O SR. GAI,DINO · Lmu~To- Ma.s isso é um 
todos DS dias ; desvio do meu progt•ammà.. Eu disse . que o 
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t,a.lento superior (lo liOIU'ado Deputado poi• U::\I ·sR. · DÚÚTADO _:._ V. E'x. vai n1úÜo · 
São Pa.ulo, que redigiu o l)<1l'ecer sobre a in- bem. 
dicaç·ão (lo St'. Alt'l'edo Vn,rell:.t, nã.o conse-
guiu ma.is que dizer, como argumento Achil- O SR. GALDINo LoRETo - -Isso ê o que diz 
Ies, que dada; em lei ordinarii.t, essa autori- a lettra.a) do pt•ojecto em discussão. · 
zação não -podia de modo aJgum revoga.l' a ·A esta, lettra foi apresentada unia~ emenda, 
Constituiçã.o, fic~mclo aos Estacloso-dieelto de sobn·. 67, do Sr.-Ut•ba,no Santos, concebida 
accion<tr a União, si porventura si julgas- nestes termos: 
sem esbulhados. . - - . « Et1]. qualClUCl' hypothcse, os proprios na-

o Sn. Ar.EvEDO MARQUES _ Não é esse 0 CLOna.es, a,ctualmcnto · entregues ·aos Estados 
· · l t d ·c · · - e ao Distrlcto Federal, e que estejam oc-

;prmcrpa argumen ° . <t ommissao. cupados qoni estabelecimentos de educação, 
O SR. GALDINO LoRETO--:-Foi o uníco ar- continwwã.o, sem mais onus, na posse dos 

gumento cap:::tz de conseguir para o seu pa- mesmos Estados o do Distdcto .» 
recct•o voto do nobre Deputado pelo Ma-
ranhão, 0 Sr. Luiz D_omingües. Esperav:::t que esta emenda tivesse parecer 

Acho c1ue este art. 3o é incongruente: . favoravel da Comtnissão de Oi•çamcnto, uma 
IJasta comparar a lettra. a) com a, lettr<t j), do vez que esta, pelo seu relator, o nóhre Depü
mesmo artigo, para. perceber-se essà incon- tado pelo P<:m1, · acccitou a disposição man
~mcncia. dando que passasse pa1•.a o dominio da,s con-
... Na lcttra a) do art. 3o, a respeito de fissões l'cligiosas os pl'oprios occupados po1• 
1woprios n;1cionaes quo estão 0111 poder dos estttbe.lecimentos de . ínstrucçã.o. · 
}:sta.clos, ser-vindo pal'<.t estabelecimentos de O Sn .. SERZBDELLO CoRRi~A-Então, não ha 
instrucção, ma.nda-se vender aos Estados, incongrucncüt,como disse na primeira parte. 
apezar desses mesmos proprlos j<t se acharem o SR. GALDINO LoRETO _ o que ê que fez 
sob :1 posse e, direi mesmo, sob o domínio <t Conunissão de Orçmnento ~ Acceltou a 
dos Esta,dos, por forç<.t do pa,ragrapho unico emenda, com a. seguinte restricção: «em-
do art. 64. quanto forem utilizados neste mistét'». 

Pois bem : ao passo que se aclmittc essa De modo que adapta-se uma regra com 
doutrina rigoros:::t c insustent[tVel contrtt os rel:::tção <tOS pr"õprios n:::tcionaes que se a.cham 
Estados; n:.t ultima, lettra do artigo, o (lU!} é occupados pelos Estados, e adopta-se outm 

· que se fa.z ?- Manda-se cntreg<n' :."ts confissões com rclaQão :."tqucllcs pPopl'ios que se acham. 
religiosas, mas entregar definitivamente c occupa.dos por confissões religiosas. Tt•ansie
scm onus algüm. • · ro-se a, estas o (lominio pleno e a União fica 

O Sn.. SrmzEDI::LLO CoRRfa-Quem mandou sem o dit>eito de reversão desses pt•oprios, si 
foi [t Çamam, que appt•ovou a. emenda. por ventm•tt n.s confissões religiosas enten-

O SR. GALDH\O LORETO- ••• os pt•Opl'ÍOS dC:ll'Clll n.pplica.l-os a Olltt•os Iins, que nú.o 
n~cion:::tcs de que se acllavrun do posse con- ttcstu.l.Jelecimentos do instt•ucção. . 
fissões religiosas ao tempo da Constituição dtt Mas quanto n.os peoprios naciuna.es, . que se 
Ropuhllc:t, 0 que atê essa da.ta nao tinh:::tm ach<tm sob a dieocção dos Estados o do Dis
sido occupados 110 serviço cl:::t União, pass:::tnclo tricto Federal, a. União reserva-se o di1·eito 
os mesmos bens, a. juizo do Governo, <L posso de :::tposs:::tr-se dellcs logo que os Estitdos en
e domínio das respcctiv<tS confissões. tcnda.m que devem d:::tr uma outra applic<tção 

<tos mesmos proprios. 
VozEs- Muito l1em. Sã,o dous pesos edua.s medidas ..• 

. O Sn.. SERí'.EDETJLO CoRRÊA-Note que foi Ni'io sei como o nobre Deput<tdõ, relator 
-a Cam:::tra c1ue approvou a emenda. da Commissão de Orçamento, podee:."t justifi

car-se dessa incohercncht. 
O Su.. BuENo DE ANDRADA-Com ll:::trecer Acredito que s. Ex., na hora da votação, 

favoravel do Sl'. Serzcdello Corrêa. ha de retirar a sub-c1onenda que ttprcsentou 
O SR. GA.LDINO LoRETO- Po_is então para á emenda do Sr. Urllano Santos e, quando. 

as confissões religiosas :::tdmitte-se uma regra, S. Ex. não o í':Lça, é de esperar que a Camara 
. (l'econhecc-se o direito de d.ominio sobre esses a rejeite, a menos que as confissões reli
bens; e para os Est:::tdos não se lla. de reconhe· gios:::ts mereçam set• subvencionadas, auxi· 
-cer, apcz<tr da lettra express<t da Consti- liadas pela União, 'COm flagrante violação 
tuição, o direito sobre os proprios nacionaes, de disposição expressa da Constituição, e 
-que ao tempo d<.t referida Constituição ou a os Estados sejam transformados em filhos · · 
~sta, hora,, estão sob a suc.t direcção e occupa- desherda<los. Ha mais: a Constituição esta
.dos com estabelecimentos de instrucção pu· belece que o ensino ministrado nos est:::the
blica ! São dous pesos e duas medidas ; são lecimentos puhlicos ·ser(t leigo. O ensino . mi· 
·~lisposiçõcs _ que não podem existir• con· nistrado pelas confissões religiostts não póde, 
Junctamente. pois, ter nenhum favor oficial selll oll'ensa 

Camarl\ V. V 65 
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\ '\ , ·_ . . . da constithl.ção. O Ql.lé faz a lcitira j) deste 
art. 3° é favorecer o e~1sii10 religioso. 

Uma das disposições desse arth:-o e que 
merece reparos, é sem:duvid~ a da.~lettra e): 

«Ad. 3.° Fica ainda o Governo autori-
zado: _ 

e) a impor a mult:1. de 20 % solJre o ·va.
lor da, divida a todo foreiro ou arrendatario 

. dos bens do domínio .federal que nã.o paga.r o 
que fo1· devido ü. Fa.zenda no dia marcado 
para o seu pagamento._» -

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - Pois, não ; 
merece muitos reparos; melhor será que 
elles continuem a não pagar. 

0 SR. GALDINO LoRETo~Ha Ulll contl'acto, 
uma -das partes impõe uma, multa, .uma 
pena, quo não existe no contracto, q_ue neste 
não foi esta.belecidtt ! _. · 

Ccr·to que ó E:3tado tem direi to ao .exe
cutivo fi:"cal, e porque não se o torna effe
ctivo, si porventura é exacto o que o nobre 
relator da Commissão a.cab;1. de dizer'? 

Então não é violar o contracto a imr;wsi
ção desta pena, do Que não se cogitou ao 
tempo em que elle foi feito? E faz-se isto 
em uma lei do orçamento ! 

A respeito de emendas relativn.s a loterias, 
allegou-se que ia.-se ferir o contracto. 

0 SR. SERZ8D'ELLO CORRÊA-A Commissão 
allegou isto no parecer ?-

0 SR. GALDINO LORETO - A Commissão 
nã.o aUcgou, mas isto tem sido <tllcgado aqui 
da tribuna. 

A Commissão, cntrctanlo, foz 1n~üs do qnc 
isto, porque cxcogitou um meio do fazer rc
.ieíta.r todas as emcnqas rclativ<ts a loterias, 
referindo-se ao proje·cto do St'. Pinto da Ro
cha e dizendo que csto é o logm' lWopl'io 
pm·a se üa.tat· do a.s~UlUlJto. 

Or·n., torlos nú . ..; sa.ucmo,.; que o p1·ojccto do 
Sr. Pinto du. Roclw, nem si qtter ser:t liiscuti
da mt presente sessão. 

Eu não fallo da.s loterias, sinão par<t cstra.
nhar qne, a respeito dos contractos, que se 
referem a este assumpto, se tenha uma con
duct::~, e a re!:ipeito do contracto de afora
mento, se tenha. outra. (Apoiados; muito bem.) 

Si algum contracto merece mais d~ferencia 
sobre outl'o, não será. certamente o das lote
rias. 

0 SR. AUGUSTO SEVERO-A minha emenda 
não fere absolntamcmte o contracto das lo
terias ; quero que isso fique bem patente. 

0 SR. ADALBERTO GUIMARÃes- Apoiado ; 
trata-se de um imposto sobre o premio. 
(AJJoiaclos ; muito vem.) 

O SR. GALDINO LOR.ET0-0 art. 3°contém 
ainda uma disposiçã.o~a da lettra f, que diz o 
seguinte: · . 

«Al'L 3. o Fica ainda o Governo autorizado: 
f) a. conceder ao foteiro de terreno nacio

nal de q_ualquee cspecíe, inclusive te1-renos 
de mw·tY~ha e acc1'esódos, que tenha cumpl'Í· 
do tLS clausulas do respectivo conü'acto, re· 
mis:sV.o dos fóros, pa.gando -o .fol'eiro o- valor 
da.do ao terreno pela avaliação qLte tlver 
servido de base á. detel'lllinação do t'Qro, mais 
um qua.rentaavosdesse v alor e do das l)em
feitol'ias existentes nos terrenos m~ da.ta do 
pedido de remissão. Exceptuam-se, porém, os 
foros dos tenenos de marinha, accrescidos 
e do -mangue da Cidade Nova, situaclos no 
Districto Federa.l. q_ne í'~tzcm parte da, re
ceita. do mesmo districto, em virtude da, lei 
n. 38, de 3 de ontub.ro de 183,1, m't. 37, § 2°, .· 
quanto aos terrenos de marinlw.s e do m<tn
gue da C.idtLde Nova. ; e em virtude da, lei 
n. 3 .348, de 20 do outubro do 1887, art. 8, 
n. 3, qua.nto aos accrescidos, sendo os lau
demios dos terrenos de ma,rinha. situados no 
Districo Federal pertencentes á. sua receita, 
pelc:t lei n. GO, de 20 de outubro de 1838, 
<trt. 9, n. 27, cuja, lei foi dcclarttd<"t, pcrma.
nentc pela lei n. 1.507, de 26 de setembro do 
1867, art. 34, n. 34. » 

Na inclicilçü.o dos nolwes Dcpnta.dos pelo 
Rio Gra,ncle do Snl, Srs. Alfro<lo Varella e 
Barbos<~ Lima lmvía rcferocncias (ts leis ci
tadas por esta. disposição, c nessa indicação o 
por virtude, liOlH'etudo d:.t lei n. 3.348, de 20 
do ontulwo de l8H7 so dizin, que os tm·r·enos 
de m itrinlta. pm-tcnclam tts municipalidades 
a.o tempo em quo foi promulgada, <.t Consti
tniçã.o da Ropuhlicit. A di::>posiç~ão do pro.ie
cto r espoi ta n lei om rolaç~ã.o ao Distdcto Fo
dct•tLl, rcconltccei~Lto que nesse Dbtl'icto os 
tceronos de marinha. e os aecl'o~cidos não- . 
pol't.cnccm mais ü Uniã,o c sim ao mo:3mo dís
tl'kto; cptanto, po1•ém, ao:-; t01·renos do mari
nltcL nos Estado~, <-~ Commi:3sã.o nii.o ClUCl' rcco
Hhccer o dit·cito (l\lC, j_)cla lei ele 20 do ou
tuiJt·o de 1887 toem as municipalidades. 

Nada ,instific<L <.L prcten~\ão rlc que a. União 
soj:t u. proprictaria .. dos tct·rcnos de marinl.la, 
porque a, allcga,çã.o que se pódo fazer é des
truída pela. disposição do pro,jecto. A al~ega
çü.o é que {t União devem cabel' os terrí;lnos 
de mai'inha, porque é clla quem regula a 
na vcgação max-iGima. e pôde precisar destes 
terrenos para arsenaes, etc. 

Mas não é a disposição do projecto que 
autoriza ao Governo a venclee, tt transferir o 
dominio dirccto dos terrenos de marinhas aos 
particulares?, Nã.o é verdade q_ue ha terre
nos de marinha que j(~ pertencem a parti-
culares?. • 

Pois, então, é no Distl'icto Federal mcnos
necessario â União o domínio sohl'e os ter>re
nos de marinha q_ ue . nos Estados?, Não posso• 
comprchendel' q_ue seja, exactamentc no Dis-
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tricto Fedcr!:tl que a União não precise de ter-~ rinha, pois que- sendo da. essenci<L Cra em- • 
renos de m;u'inha, ao pa~so que _p[·eclsa del- pllytcuse a ob_eigaç:ão de pagar uma pensão 
los no.s E~tados. . . _ n.nm!td.!. a emphyteusc dcs<.tppa.rccerá com a . 
. I-Ia, evLdcntcmcnte, na .dt~postçao (!O ~ro- rem~ss_ao dos ~oros paPa dar lagar a.o pleno · 
.Jecto que rcconllece o dtrelto do D1strwto dommw do ant1go fõreiro. 
FederaL so bee os terrenos de marinha neiJc Logo não ha raz'ã.o par·a que estes ter_,. 
sitnado'3, um<t prova de qne não ha razão renos sejam necessaPia.mente do domínio 
que jnsti:fiqne a pt'etenção ela União aos da União, porque, do contrario a Commis
terrcnos de marinha. dos Estados. Nã.o ha m- são de orçamento não adoptàrla esta me- . 
zão ele ordem extra-leg<.ü. Quanto ás de or- dida.. · 
dem lcg<.ü, dac1ui a pouco verei quaes ~ejam; · Não ha contest<.Ll-o. 
por emquanto estou me referindo a.os moti- Diz o nolJre'Dep~üado por Santa Catharina 
vos extt·a-lcgaes que podem justificar n. pre- que não reconhece die(üto no Districto 
tenção da. União. F d 1 t d 

E' diflicil compreltender que se entenda. 'C era aos errenos e marinha; reconhe-
co-o, Sr. Presidente, igm~lmente como · 

que no Districto Pedera.l a. União não pre- reconhece a Commissão· do Orçamento, em 
cise de tm:·t;cnos tle m<.Lrinha, e que nos Es- · t d d 1 · 3 348 d · 
tados não possa dispensar esses terrenos. vu· u e a 01 n. · · e 1887. · · 

Es te argnmento tlro-o dos l'QOtlvos que o ·sR. PAULA RAii!OS- Quando não existia; 
poderiam justific<tr um lei que collocn.ssc o o Districto Feder<.Ll. 
Districto Fedcrtü em cond.iç:õcs differentes O Srt. GA.LDINo LoRETo- ... lei pela qual 
dos Estcu:los em materla. do terrenos de ma- foram estes terrenos tmnsferidos á illus-
rinlms. tdssima Camara. Manicipal. 

Nem o nobre Deputado por Santa Catha- O SR. PAULA RAl\IOS- Quando· a. organi- . 
rina, cujas opiniões cu acato, de cujo talento zação era diversa. 
e de cujo estudo sou um admirador ... 

b d 1 0 SH.. GALDINO LO RETO - 0 nobre Depu-
. O SR. PAur"A RA11ros-Muito o riga 0 pe a tado })Or Santa Cath<trina ha de convie que 
gentileza. de V· Ex· a Com missão fundou-se na disposição da 

O Su.. GAUHN,O LORETO- . . . desde que lei elo 1887 paea reconhecer o dieeito do 
S. Ex. entrou pa1·a esta Casa c se revelou o Districto Federal aos ter1·cnos de accrcs
quo é, nem S. Ex., q uc por vezes se tem c idos. 
mani.festado em prol do direito dt~ União 

· sobro os terrenos do marinhas situ<.Ldos nos 
tcrritol'ios dos Estados, seria cap<~z de me 
most.r<.t.L' a razão que justificaria. uma di!re
rença ele t1·atamcnto entre o Distri<~to Fe
deral c os Estados, em matcria de terrenos 
de marinhas. 

O Sn.. PAtJLA RA:-.ros-Apoiado. 
0 Sn.. GAr.m~o LORETO- Folgo de ver 

flUO V. Ex. c;;tt't de accordo commigo. 
0 SR. PAULA H.A:\fOS-:-Neste ponto estou. 
0 SR. GALDINO LORI~To-Mas a Commissií.o 

ele Orçamento continúa, ainda, em relação 
aos terrenos de marinhas, in.coherente, por
que admittc como pertencentes ao Districto 
Federal, em virtude de lei do exLincto re
gimen, os terr·enos de marinha, e não quer 
reconhecer o mesmo dit·eito de propriedade 
.aos Est<.Ldos. 

VozEs-Não se sustenta. 
0 SR. GALDINO LORETO - A convenieucia 

da União cstu.ro de posse dos terrenos de ma
rinha, porque lhe cabe regular a navegação 
mrt.ritima., não ,justifica a pretenção d<.L União. 

,T<í, a.C!lÜ deixei dmilonstrado que é a pro
pria Commissã.o de Orçamento que, nesta 
lcttra. do art. ;io, manda. tt·ansl'erir a pa.rti
cult~res a. propeicdadc de terrenos de roa.-

0 SR. PAULA RA:'IIOS- Assim V. Ex. podia, 
até argumenttu· com <1 lei. de 3l. 
· 0 Sn.. GALDINO LORETO- Si a. Commissão 
se funda. mL disposição da lei de 1887 pa.t·a re
cunltocm· ao Districto Fedm·al d.it·eito sobre os 
accrescldos, com <L mcsm:.L l'azão se pode fun
d<tt' nella pa.t'i.L l'oconllocm· quo os tcr1·onos 
de maf'inlta., situa.dos nos Estados, pertencem 
ás municipa.lhlades. 

A lei n. 88, de :3 de outttbro de 1834, dis
PÕ.O o seguintu : 

«Art. 37. Firam desde jii. pertencendo ú. 
Ca.mara Municipa.I da cidade do Rio de .Ja
neiro : 

(<§ 2. a Os rendimentos (los foros da mari
nha, na comprehensão de seu município, 
inclusivo os do mangue visinho á Cidàde 
Nova, podendo aforar para edificação os que 
ainda o não estiverem, reservados os que o 
Governo desLinn.r para e;;ta.belecimentos pu
blicas, e salvo o pl'ejuizo que taes afora
mentos possam causn.r aos estabelecimentos 
da Marinha Nacional.» 

0 SR. PAULA RAl\:IOS - V. Ex. compre
hendc perfeitamente qual é a intenção da. 
lei. 

0 SR. GA.LDINO LORETO ~ M<.LS, Sr. Pl'C· 
sidentc, a Commissão de ··.Orçamento oü~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:35- Página 11 de 18 

ANNAES DA CA:\1Al\.A 

~;. ainda outra lo i tJHO é a (ru~20 de outubro de i << § 3. o Proceder aos exa,mcs, que pela, 
1887, lei n. :LJ4S, o que dispõe no seu: mesma dír'cctorb lhe 1orem incumbidos, <t 
art. 8°, n. 3° o scgninte : ! sa1xw : . _ 

. , o i" G - ·, t· ,·,. d • t << :2. o Sobl'c os pedidos do concc:ssão de 
<d.rt. 8. E 0 o>ernoan orrz,t 0 · pl'imeiros aforamentos de terrenos de ma-
«3. o A tnmsferir {L Illma. Camar<.t 1vfunici- r·inh<:vs c accrcscidos, processa,dos }}EÜa,s In-

pai do lho ele Ja1:10il'o o chrcito d~ a(orar _os l t~.n(lencias :M~micipaçs Jesüt 0<:\.l:?ital c de 
terrenos accrescidos elos de m.:trm1tn.s exts- 1 Nwtheroy, SOIH'C os de transferencms do do
tcnt~S}10 :Jiunicipio _No_utro, c âs Cc~múas i minío ~ltil dos accà;:-,cidos. nm,ta, Cidade, ~obl'P 
Jl.br1'HC?-paes das Pí·ovtncws os . ele marmhc~ c 1 os de rgnaes tr<ulsterenclas nos de m::trmhas 
acc1·escülos nos 1'Cspecti'IJOS mw1icipz:os, pas-l e accrc.~cidos em Nicthcroy c sobre os afora
sando:.a pertencm··â ?·cccUa _das 11~esmas .co1·- llmçntos, rcmis;,:i'í.o e tr<m~f'cr:oncias de domin~o 
poraçues a renda que daht p>·ov1C1', c cor·- utll dos terrenos de mdws nessa loca.ll
rcnclo po1· sna. conb as llespczas nccessaria,s j.dade.» 
pa,rn. meclíçã.o: demarcação o avaliação elos o -. p 1' o t · 

1 d 
. :sn.. At:LA \.A:IIOS - argumen o e 

mesmos terrenos. obsorvac as <.LS b:postç~õcs col\h'tL v. Ex~ 
· do clecroto n. 4 .105, ele 22 de fevereiro de 

1868 .>> 0 SR. G.\.J.,.DII\0 LOIWTO-l:sto foi d::;pois da. 
pl'oclamaç~ã,o cb Ropublica, c, como se vê, o 

· · · · · · · · · .. · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · t decr~to .. se r·o0:n·ia aos tcrrcn._?s de marinh~~ 
O SR. PAur .. A R.Dros-Afor<ll'. no Dtstrwto I<ecleral c em Ntdheroy o mw 

OS G L O l t ·. 1 I <ws terrenos de m<.trinlm nos Estados. 
R. TALDIXO ORETO:-- ( CCl'C O Clli<LC O 

de 1868 detcrmintl o que sã-o terrenos de ma- . O S~~- PAULA RA~ros - O i1l'gumento, ro-
rinhas. pito, e contra V. Ex. 

O SR. PAULA RAMos-Com osso argumento O SR. GAr...nrxo LORI~·r,o-Nada pront. 
V. Ex. seria, lcYado a concorda.1· que as ~::>or ter o Govcr,no. P~'O_:'isor•io conf1?rido <l 
ten·as de-rolntas })ori;enclam <~.os Estauos, este z~la.dor a. a.ttribLuçao de. CXDJllllltl:l' os 
por isso quo apenas só ha, uma disposição que nogoc.ws. referentes a. turrc!!-os de mar..:_mha 
prollibo a Yend<t dessas tcrra.s pnblica,s por ~lo, Dtsir'Icto Fet~ral o tlc_?\tctltm·oy, mw so 
pertencerem ü União; assim, pois, os Estados mleyo a revogaçao <h lm do tempo do Im-
não podiam vender taes t0rronos. V. Ex. l)Cl'IO · • . . . 
faça a. distincç~ão cntl·e o domínio util e o di- O que ha o que as rntcnclcneta.~ mnm-
recto. cipn.cs CI'<~.m em nltinm analyso delegadas elo 

0 SR. GALDINO LORETO-Pclo menos V .Ex. 
reconhece que o J.ominio util ))oetcnce às mu-
nicipalidades. . • . 

0 SR. PAUL.\. H.A!IIOS-Em algtlllS pontos. 
0 Srt. GALDINO LoRETO- •• , :.i. visttL dessa, 

disposiç,ão <l<L lei. l\Ias, agor11 o qne se quer· 
é dtw (t Uniã.o, alúm do duminio dlt·ecto, o do
mínio util sobro os tcrrcno~;ctc ma.rinhas, quo 
S. Ex., om vit·tu1lo d<t leglslaçtí.o do impol'io; 
pelo menos .i<t reconheceu pcrtm1c:cr ús mu
nici pc:Llidados. 

O SR. PAuLA RA~ros-V. Ex., das minhas 
J>ala,~ras, não })ôde t~rar esta, conclusi'í.o. 
. 0 SR. GALDINO LORETO-Depois da procla
mação da Rcpubllca o que só fez foi o decreto 
n. 100 A, de 28 de dezembr·o de 1889 .•• 
l-

o SR. PAUI .. A RAMOS dtt um aparte. 
0 SR. GALDINO LORETO- .•• O por onde SC 

-vê que entr·c os proprlos nacionaes estavam 
compr-ehcndidos os terrenos de marinhas. 

Antes da Constituição o que se fez foi a 
cr~ação de um engenheiro zelador dos pro
prws nacionaes a quem compete, di.z o citado 
decreto de 1889: 

-<<Art'. 2. o Ao engenheiro zelador compete : 

GoYorno Provisorio, püt·qnanto m·am- nomea
das a do Distl'icto Fer.lcml pelo Uovceno Pro
visorio c as dos E;:;tados pelos go\·or•nador·és. 
quo por· sua. voz o er·:.un pulo Govm·no Pro
vi:::orio. 

Ctthia,, pol'tanto, ao Go\·m·no PI'OYÍsorio 
1h:ealiznl' <L comlnet<l dos :::cus agt'nte.~ no Di . .,
tricto Fodcll'al c dos snh-agente:il om Nictlw
roy, onde a. Uniflo 11oclirl 11t'ecisar mais (lo 
q uc om q ualq uc1• outr<L p;wto dos terrenos de 
mal'inlltt. 

Não obstante, não foram nomc;:v1os zclado
ros part~ os tcr'l'onos de marinha dos Est<lrlos; 
o foi somente p<tra. o Distr·icto Feclc~·al c Ni
cthm·oy • 

0 SR. ANJZIO DE ABREU- Depois OU t~nto§ 
ela. Constituição ~ 

0 SR. GALDINO LORETO-Antcs. 
0 SR. ANIZIO DE. ABREU-Não tem mais 

razão do ser. A Constituição revogou tudo 
isto. 

0 SR. G.ALDINO LORETO-Tom razão de 
ser, c na Constituição encontro subsidios c 
argumentos que me parecem ü•refutttveis 
em favor do direi to que toem os Estados so lJre 
os terrenos de marinha.. (Apoiados e neTo 
apo1:ados.) 
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"\ssim, si o nobre Deputado por . Santa 
Oatharina cgtc ncgoLL ao Districto Federal 
<: aos Estados o dominio-· dil'ecto sobro os 
terrenos de nHtrin!ta,. •• 

.OSn. PAuLA RA~ros-Pcrdão ; os dons 
dominios. '-

0 SR. ANIZIO DE ,\..nÚ:l'---'-NÜo llll. dons. 1m 
mn só. · · · 

O Sr:,. PAuJ~,\ RAC~rns-I-Itt o dominio di
rccto e o domínio util. 

Ü Sn. ANIZ!O DE .AHR.Et.:-Pensei que tra
tava em 1hcc ria Constituição. 

0 Sr:.. PRESIDE:\"TE ( ao m·ador)- Poço :.i.o 
no1m; Deputado que resuma a,s sun,s consi
dera.:;;0cs, ·vis Go · fültarcm cinco Iúimúos l)aea 
dar alwra. · 

Este -projecto, por sua nature~a. urgente; 
entrará desdé já em discussão. (Lê): 

N. 154- 1900 

P;·oroga a ctctual sess·ã'J do Cong,·esso Nacionãl - · 
ate o dia 1 de novembro do corrente anno . 

O Congresso ~~acionai resolve: . 
Artigo uni co. Fie~ prorogad~ a actual Eessão .. 

do Congresso Nacional até o dia l de no- -' 
vernbro do corrente aono. 

Salà das sessões, 22 de setembro ue 1900.- . 
J • .J. Seabrtt.-.4zever.lo klatqttes.-.Teixeira 
de Sá.-li'rer.lerico Bo~·ges.-F • . Tolentino.
Luiz Domingues.-Ani:;io de .1ibreu. · 

Ninguern pedindo a palavra, é encerrada 
O Sr:.. GAr.m~..;n Lor:ETn-Creio não poder a discussão é adiada a votação. 

mn t;'L·) pouco ('Spaço dr. tompo conclnir rts Passa-se a 
mnihs considcra.ç:r-íes qnc ainda, knilo <t 
ra,zcr. . 

O Sr::.. PRESTDE:':1'E-Entilo a ~Iesn, rcsor
VaT'iL <.t pala. IT<L ;t, V. Ex. par:t a so.,são 
scgnintó. pelo clü·uito quo terno uohl'l~ De.pu
tado de fallar mais uma H'Z sobre o pt'o
jccta. 

O Sr.. G:cLmxn LnRETo-Intorrompo, por
tanto, o nwn discut'so para, continua1· na, 
soss;to S~!guitliiJ. (.Jiuilo bem.) 

Fica a discussão adiada pela hoi'a. 

Compru•ecem mu.is os Srs. Urbano Santos. 
Cunha :\h11'tins, .Jos::1 Eusebio,Anisio de Abreu, 
Joaqnim Pires,Virgilio Brigido, José Avelino, 
João Lopes, Francisco Sá, Frederico Borges, 
Sergio SntJoy:1, Augusto Severo, Pereira 
Reis, Lima Filho, Ermir•io Coutinho,Teix~ira 
de Sá, Gomes de M;Lttos, Malaquia.s Gon
çalve:;, Esmeraldino Bandeira, Col'nelio àa 
Fonseca.. Rodcigues Doriil., Neiva, Milton, 
Felix Gaspar, Paula Guimarães, Satyro Dias, 
Eduardo- Rnmos, Paranhos Montenegro, 
Dionyslo C;n•queira, José :Mnnjnrdirn, Sam
paio - Ferraz, lrineu Machado, Henrique 
Lagclen, Nelso 1'le Vasconcellos, Augusto ele 
Vasconcellos, Barros Franco Junior, Nilo 
Peçanha, Lourenço Baptista, Silva Castro, 
Custodio Coelho, Rangel Pestana, Rodolpl1o 
Abreu, Bueno de Paiva, Carneiro de Rezende 
Adatberto Fel'raz, Mayrink, Sabino Barroso, 
Padua Rezende, ·Elias Fausto, Joaquim Al· 
vn.ro, Azevedo iYial'ques, Benedicto de Souza, 
Lindolpho Serra., Lamenha Lins, Angelo 
Pinheiro,· Victorino Monteiro e Alfredo Va
rella. 

O Sr. Pr·esident.e-Vou submetter 
a apreciação da Camara um projecto urgente 
que está sobre a-Mesa. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciacla a continuação da za dis
ctissão do projecto n. 107 A, de 1900, com 
parecer sobre emendas apresentadas para 
2a discuseão do pro jacto n. i07, deste anno,;·. 
que fixa a despeza do Ministerio da Guerra. · 
para o exercício ue 190 l • 

O §r. Presidente-Tem a palavra 
o sr·. Neiva. 

O .Sr. Neiva vem continuar o seu . . 
discurso hontern interrompido. Começa por 
ngradecer a gentileza r.los collegas que honte_m 
honrararn-n'ocom a sua pt'esença e que o estao 
ou vindo e, corno o Sr. Presidente acaba de 
chamnr a attenção dos qne estão fóra do re
cinto, pede-lhe que não insista .. Seria _muito 
desno-ratl:i.vel ao orador for,,ar a atlençao aos 
que 

0 
não desejam sotrrer esse au·pplicio. 

Quando não restasse um só representante a 
notar suas palavras, restaria o Presidente, o 
tachygrapho e, acima de tudo, sua terra 
na,taL sua longiqua e querida Bahia, para. 
quem sempre vão . suas palavras. Assim, 
(!Ornpensa·o de todo o esforço, a. bondade dos 
que lhe dão voluntariamente. a hon!'a .de 
ouvil-o, prestando-se a verdadeiro sacrtfic10. 
(J.Vr.io apoiados.) 

Jà. rendeu preito ao brilhante tra~alho _elo 
relator da Guerra, o Sr. · Paula Gmmaraes. 
Seu parecer afasta-se das oor!llas communs .. 
-infelizmente communs- nesse genero . de 
t1•abalho. Sente·se que, além do estudo, além 
de competeucia, ha no relator a sinceridade· 
e a bonda.de de um espírito sem pretenções, 
que sa,be sempre examinar qualquer opinião 
alheia com o desejo de achar a verdade e pro
clamai-a. 
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A um aparte do Sr. Paula Guimarã,es, quel um prazo para p1·ocurarem as victimas outros 
diz ser bondade do orador aquelles conceitos, empregos e meios ele subsistenci:t. Durante 
replica este que é a-pura, ,justiça. (Apoiados.) cinco annos bateu-se o orador contra a idéa 
·· Na sessão anterior teve occasião de se re-. da suppressão de arsenaes, quer de guerra, 
ferir ao inconveniente de projectada-remoção quet• cte marinha, vencendo mesmo quando a 

_de corpo~ do exercito~"Felizmente, até hoje, Camara, diyidida em dons partidos e dirigidos 
essa remoção não se fez, o que deve pl'ovar por dois generaes adver-sarios - o general 
que as razões de economia qne allegou Glycerio e o general parlamentar Belizario
tinham algum peso. Tratava--se ele passar mostrava-se disciplinada quanto a preoccupa
corpos, regularmente alojados, para lagares ção úe economia que tinham ambos os gru• 
onde não ha nem quarteis, casâs proprías, pos. Com a sUbida do novo Presidente, com 
nem alojamentos de qualquer especie. Era o nascer do novo sol que irra,diava. sobt•e o 
evidente que tai mudança não se podia fazer paiz o seu calor bene:fico, reunindo todos o:s 
sem muita despeza: . . · partidos em torno de si, foram-se os ·arse-

Deixando de lado o parecer, exposição de naes ! O or'ador, e~tudando o Orf;amento da 
motivos, ou que -mel)lor nome deva ter esse Guerra, não podiri se esquecer de tocar neste 
discurso qne precede o projécto, o oratlor ponto, lamentando que a ídéa da suppressão 
entra no assumpto. Quer, porém, nntes disso, fosse afinal vencedora no Congresso! 
consignar qu~, no caso presente, ·a .mepcio- Depois de analysnr ainda as rubricas do 
nada expo~1q~o tem a ~antagem de Justificar pro,iectorelütivas a instrucção militar ,fabricas 
as suas ~PllllOfS. Isso~ o que, no seu entep· e labomtorios, serviço desande, etapas, colo
d~r, de.v1a sempre ser íe1to,yoEque .ol!_tro nao nias militares, obras milito.res, fabrica de 
pode ser o papel das Comnm~soes, smao o de feno de Ypaoema, sobre as qunes faz detido 
e~cla~ecerem a ?<tmnra .. sobre os assumptos estudo, passa 0 orador ao e::;tudo clns emen~ 
e:>peCiaes que, ellas estud,lm · . , das apresentadas ·ao Orçamento, a. t:orneçar 

~a~sand,o afina~ ao es~udo das var1~s clls- por duas no Sr. Pnixão, elevnuclo a. rlespoza 
pos1ço~s uo proJecto, aclla logo ~_,I!. l do a 220:000$ e a 1.126:536$, .co!D 0 que .n~o 

,art. 1 ' onde pare~e ll~ver urna omi:-:.sao. concordou a homada Commi~>mo, ntas lum-
t) Sr. Paula Gmmaraes, em ,aparte, con.- tou-se a discordar : si as ememh\~, elevando 

fessa que, de facto, h&: uma, acerca. da ~1- nssim a ctespeíía, estives,em assígnadas pelo 
rectorm de Engenharia. Em 3a d1seussao orador, ~t não o :presidente, a Commíssão 
conta emendai-a. . acome\haria pelo menos ... que fos~e eufor-

0 ora~or alegra-<e 1mmensnmente por ver cado! (Riso,) 
qu~ o 11lustre relator vem ao encontro elo . . , a . • • . 
seu reparo, achando-o justo e promettenclo , Acce.I t~ as ~e" umtes emendas . d~ Sr. ~oa-
dar-lhe opportuno remHlío., Effectivamente, r,es Ne1v.~,, da1:do verba par~, nt~·~· .estr.~la 
parecia-lhe haver uma injüstiça em não se e~t:e G~cua~uava ? a ~oz do lbuas~u,' do .oe· 
terem ahi contemplado os officiaes dt~ Dire· nc.rcd n.wnySlO" c;n •. que:r.a, danliu \ ~lba .. ~.tro. 
ctoriadeEnoenharia. Mas;felízmento tudo uma h~Jha.~eletol>~plnca l'.ntre 8oa. V1sta.e 
vae ser san~lo. Tanto melhor. ' a C~lonm M1h.tar do lguassu; a um; Srs. Vt· 

Na rubrica n. 2 do art. !"-Supremo Tri- c~ormo ~?n~e1ro e 1-Ias;;loch~r,·d~,n~~o ~O.:?OO$ 
bunal Milítar-ha uma questão relativa ao:; p.tra outr.\ ll,nlla tel~grapluca e. t1aleytca do 
auditores de guerra, que é digna de repal'O. Cruz Alta aie a colont.a _do Alto Uru~~ay ; a 
Os desta Capital tnem vencimentos de do Sr. Rodolpho Pa1x.ao, danrlo m,~ls um 
13:000$; os dos Estados de ô:000$000. cccôrre, ter:o da etapa,_;ws officlr•es c~o ex,erCJto des· 
porém, que, trüns1el'idn a séde da. aud1tcria ta~adc,·s n,o Para ~ ?llatto Gro~so o ,louvando 
de S. Paulo, o runccionarío que lã e8tava foi 0 [ICCJ ~sc1mo parc1, <?S _do Am~zon~s ~ e outra 
passado para aqni, e aqui, apezar de ter· trn- do mesm_o Sr. PalXao.relatlva ~ e~t.ud~s de 
balho dGbrado, continúa com 6:00Ó$000. E' u~a estl.ada d~ , Par:na a Cuy;ba, tm,to.::. p~r 
uma ]niquidade evidente. . _ eDgen~en o~ :mlJtare... e praça.. do, b"ttalh~.~ 

Aparteado :pelo Sr. Paula GUlmaraes,que, ?e ent>en~e;:os, e a do :r. :A·,s~vero auton_ 
de novo, lhe dá rnzão, o orador enche-te de z~ndo 0 pa,'?,,men~o ~~ .,ratific,wao a um mes 
jubilo por esse facto. Aproveita aliás ·a oc- tre de officwa elo Arsenal. 
ca~ião para declarar que não conhece o runc- Vacillou a principio quanto á emenda. 
cionario cujo direito está sendo postergado. n. 12, assignnéht pelo illustre general Soares 
Falla, por·tanto, insuspeitamente. .. Neiva, mas acabou por a.chal-<L boa, dispon-

Quanto á rubrica 6", o orador não a póde do::-se a votar pelo augmento de despeza, 
. ler sem uma recordação triste-a de que de- visto como a meclída ê realn:elitejusta; trata

zenª's e deze~as de operarias vivem na mi-l se de su ~venclona.r com. 60: COO$ escolas ou 
seria., sem recursos para o sustento dos. ~lhos estabeleCJmentos ~de ensmo que se encarre
e da fimilía emconsequencia da suppressao üe guern da educaçao de menores filhos de 
arsenaes lla 'noute para o dia, sem ao menos milHares mortos em campanha. 
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--------~---~- ------------------------
JuÍ-ga justa a emenda do Sr., Paixão para 

a vendagem em lotes da fazenda do Chum
by, afim do producto ser applicado á fun
duçã·o de uma coudelarü1 militar no trian
gulo mineiro; louvandQ a pertinacia e a 
paixão com que defende essa causa ha anno3 
o seu autor, pensa qne o Governo está auto
ríza.do em virtude de disposição que fez 
votar o . mesmo Sr. Paixão, e como a Commis
são uffi~ma que apresentará os estudos 
breve it consideração do Congresso- aguar· 
da-os. · 

Ta:m bem pensa que a emenda. do . Sr. Bar
bosa Lima deve aguardar o projecto de 
reorganização do exercit0; por essa idéa tam· 
bem já o anno passado seu autor se debateu, e 
quasi vence, no que o orü.dor se tlesvanece 
de muito o ter auxiliado. 

Ha, ainda. uma, ·ú_ttima emenda do Sr. P&i· 
xão a que não póde acquiescer totalmente, 
a 10", justificando o seu humilde modo de 
pensar,-aguardan~lo, todavia., o uebate; pois 
esse Deputado, como o orador, ap:üxona-se 
pelas causas que propugna. 

Dá ta.mbem a sua acquiescencia. á emenrla 
do Sr. Barbosa Lima, mándando insta.llar 
enfermarias para officiaes e praças atacados 
da tuberculose. 

E' justo que, quando nesta Capital e na 
do seu quel'ido Estado e em outras do paiz se 
procurem organizar a.ggremiações com ·o 
fim de pôr cobro á marcha devastadora do 
terrível morbo, o Governo faça a.lguma 
cousa., sendo o momento digno das suas cogi
tações a respeito ; tanto mais quanto os 
soldados estão muito expostos a adquirir a 
molestht pela oatlU'eza, rude ele sua profissão. 

fronto das despeias nesses cinco annos 
mais proximos ; mas, estando adeantada. 
a hora, não póde a.nalysa.r o retatorio do 
nobre marnchal Mallet, Ministro da Guerra, 
peça que merece toda a consideração e que é 
digna de serio~ estudos. Não o analysará, 
pois, mesmo pnra que não pensem que quer 
Jallàr; 11ão pedira a palavra para continuar 
m,, sessão seguinte, sendo que, aliás, a Mesa 
o considerou como fallando pela segunda vez. 
Reserva o seu direito para a Ha: discussão. 

Não protellou, repete. (.Llfuitos apoiados.) 
Todos os que o escutam, os qne lerem os seus 
discursos facilmente verão que esteve sempre 
na analyse do orçamento, delle não se 
desviando. 

EstudandO o orçamento da Guerra, rende 
simultaneamente uma tri plice homenagem ao 
illustre relator, uo parlamento e ao exercito, 
tratarido de tirmar os seus direitos. Tão distin
cta e importante classe merece a consideração 
dos representantes da Patria. A eltadeve-se o 
novo regimen, e os que aqui estão a occupar 
este posto honroso, mas certamente afanoso 
e por vezes mal visto e peior comprehendido, 
Elevem não se olvidar dos serviços que a 
Patria deve áquelles que defendem a integri· 
da.Lle nacional, que fnzem com que seja 
respeitada a nossa bandeira, que expõem sua 
vida na defesa da honra nacional, como sus
tentando o respeito ás instituições e ás leis, 
sem o que a Republica periclitará. (Muito bem, 
muito bent. U orador e compriment,tdo po1· 
todos os seus collegas p1·esentes.) 

Fica a discnssão adiada pela hora. 
Passa·se á hora destinada ao expediente. 

O Sr. Xavier de Ahneida 
(ser.,indo de 1° Sec1·etario) procede á leitura 
do seguinte 

·EXPEDIENTE 

Desde que, incidentemente, se referiu ás 
Ligas Contra a Tuberculose, declara, que 
socio de urna. dellas, a que já o:ffereceu o seu 
obulo, procurou amparai-a com umí~ emenda 
providenciando para que taes associações te
nham alguma cousa dos impostos cobrados 
ás loterias, bem como entende que outras Officío: 
associações desta Capital devem ter iguaes Do Minísterio da Fazenda, de 21 do cor ... 
auxilios, e nesse sentido assignou a emenda rente, satisfazendo a requisição desta Ca
do sr. A. Severo; mas pem;ando que esse mara no offlcio n. 153, de 16 do mez proximo 
auxilio deve caber a outras instituições dos findo.- A quem fez a requisição. (A' Com
diversos Estados, tambem carecedoras d:e missão de Orçamento.) 
protecção e onde os bilhetes teem curso e são 
vendidos, apresentou outras emendas aqui- O Sr. José Euzebio- Sr. Pre
nhoantlo e5sas instituições do seu Estado e sidente, pela nossa Constituição os_ Estados,_ 
diversas dos demais Estados, todavia sub- que compõem a União Brazileira, podem ter 
mette-se á solução que tomar a Camara um serviço de correios proprio, creado, man
accorde com a Commissão e o Governo; -pois, tido, tributado e ·regulado de o.ccorllo com as 
entende que, respeitados os direitos, deve- leis que, sobre o assumpto, !orem decretadas 
se -procurar attender a todos os Estados em cada um delles •. 
e não sómente a esta Capital, e haverá tem- E' o quH se deduz, claramente, dos arts. 7u 
-po e opportunidade de fazer justa distribui- n. 4, 911 § 1 o n. 2 e 34 n. 15 da Constituição 
ção desses auxilias. de 24 de fevereiro. 

Estudou todo o orçamento, respectivo pa- Neste ponto nos afastamos da. Constituição 
recer e emendas, estabelecendo um con· americana, que em muitos outros nos servin 
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de modelo, e parece-me que não temos simile 
perí'eito sinão na Republica Argentina, e 
muito imperfeito na Allemanha, on•Je, pelo 
art. 52 da Constituição do Imperio, o::; Esta
dos da Baviera e \Vurtemberg teem · at.tri
buições para regulamentar o serviço postal e 
fixar taxas relativas as communicações quo 
se realizam- em seus respectivos territorios. 

E' chu·o qne o systema adaptado peh1. Con
stitnl.ção Brazileira só póde _trazer resultados 
beneficos p~ra a Naçã.o, uma, vez que os po
deres pu blicos dos Estados e da União te
nham todo o empenho em dar-lhe bm~ ex
ecuçã.o. 

Em um p::iz, como o nosso, onde as . vias ne 
commuoicação, de qualquer especie, são defi· 
cientbsimas e em numero muito limita.tlo, 
escusado é encarecer as vantagens do desen
volvimento e mesmo da dnplicidade do ser
viço postal. 

Não se póde definir, delimitar, circum
screver a um certo numero da factos, a ex
traordinaria illflnencia das vias de commu
nicação, em geral, no evoluir das sacie iades. 

Fazu o sen elogio é, no estado nct.ual da 
no::;sa civiliz:,ção, um trabalho inutil e banal. 

Não ha. ahi quem não saiba q~e, quer sob 
o ponto íle vbta. economico, quer~ principal
mente, sob o ponto de vista da modificação 
dos habitas e dos costumes, da extrmsão dos 
conhecirnerltos, ela generalizaçã.o das iúéas, 
da expnnsi1o da. alma humana, como já o 
disse esct·iptor not:wel, os correios, os tele· 
grapbo:; e outros meios de trausmissã.o das 
palavras e do;; pensamentos teem produzirlo 
perturbações :profundas, consequencias estu
pendas que concorreram pode1·osamente para 
a transformação completa do antigo mundo 
social. 

Não me da1·ei, portanto, ao trabalho de 
reproduzir n•~ste nwmento aquillo que cstâ. 
ao alcance de todps ; limitar~me-hei a pedir 
permissão para. citar o que a respeito rth:se 
o illnstre engenheiro í'L'a.ncez Eugene Cam
predon em sua recente obra sobre vias de 
.comniuuicação. Depois de referir-se ao ser
viço pr-estado pelos differentes meios de com
munícação na. diffusão da instrucção popular, 
accrescenta que « os jornaes, as revistas, os 
livros se multiplicam, inundando de suas 
.folhas impressas as cidades e aldêas. Por 
elles aprende-se tudo, sabe-se tudo e tudo se 

' · ensina. A sciencia, a arte, os actos politicos, 
as transformações industriaes, as revoluções 
economica~, os progressos da civilização em 
todos os dominios não teem .segredos para 
nenhum dos membros da Nação, e assim 
efi'ectua-se pouco e pouco esta grande e ma
gestosa evolução que conduz o mundo mo
derno á instrucção e á fraternidade univer
saes. As-vias ele communicação teem, pois, 
por princjpal consequencia fortificar a idéa e 

o sentimento da. patria, estabelecendo laços 
mais estreitos, no ponto de . vista. material, 
intellectual -e moral entre os diversos habi-
tantes de um mesmo pa.iz.» ---
-o que acabo de citar de escriptor compe

tente, Sr. Presidente, parece-me sumciente 
para levar a convicÇão aos poucos que por
ventura ainda tenhnm duvidas sobre a. con- . 
veniencia de se adaptarem medidas que vi: 
sem o incremento. e. a systematiznçao, por 
assim dizer, do nosso serviço postl'<.L 

Julgando poder contribuir, embora fraca
mente, para a consecução desse objectivo, 
formulei e tenho a honra de submetter á 
consideração e éoreecçtlo da Camara o pro-
jecto que passo a ler. . · 

Art. J.o E' da coinpetencia dos E5taélos: 
(t) crear, manter e dirigir o serviço de 

correios necessarios n.o desenvolvimento de 
suas relrtções administra ti \<·as, i.ndustríaes e 
commerciaes ; 

b) organizar e e-xecutar o plano de suas 
rêdes de communica.ção postal, podendo esta
belecor linhas de correios para os logares já. 
servidos ou uão pelos correios federaes ; 

c) decretar contribuições coucer·nentes aos 
seus correios.» 

Sr. Presidente, a.s disposiçõe;; constitucio
naes, que em vriocipio citei, autor izam, sem 
a menor duvida, a a,oopç~ã.o deste artigo. A 
nossa Constituição não estabelece restricções 
a attribuição que conferiu aos Estados pnra. a 
organização do seu serviço postal. 

Parn. que, porem, esse serviço p1'nLlnza os 
effeitcs desejados, tenha rent \1tiliuade, é 
necessal'io que se est~.teleçnm entre as re
partições postaes fecleraes e ns estadoaes 
relações de mntuo concurso, de motlo a se· 
rem devidamente aproveitados os esforços 
dos Estados e da Uniã.o no sen t,iüo de facili· 
tarem e porem ao alcance de todos as com
municnções postaes. 

Com este intuito redjgi os artigos seguin
tes: 

«Art. 2. 0 As administraçõe'S e agencias 
dos correios fecleraes sã.o obrigadas a acceitar, 
afim de terem o conveniente destino, as cor
respondencias dirigidas para os loga.res ser
vidos pelos correios est<ldoa.es, e bem assim 
as que v~erem destes lagares, uma vez que; 
a l'espeito tanto de umas como de outras, te
nham sido pagas as taxas devidas, em sellos 
federaes. · 

Paragrapho unico. Para que tenha ex
ecução este artigo, isto é, para que haja :per
muta de correspondencias e mutuo concurso 
de serviços entre as repartições postaes fe
deraes e as estadoaes, é ü1dis:pensavel que as 
leis dos Estados pro1übam: 

Jo, a expedição pelo Correio de materias 
explosivas, infiammaveis ou nocivas, animae~ 
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vivos ou mortos e outros objectos que, por Limito-me a estas_ pal<1vrus, com as quaes 
sua. natureza, possam ser damnosos aos ern- peço a attenção da Camara para eête projecto, 
:pregados P?Staes, sujar ou deteriorar l\S cor· e ouso espP-rar que elle, pelo menos, servirá 
respondenc1as ; para ponto de partida. para. estudos mais serio;;; 

2", a. inclusão nas correspondencias ordina- sobre o as~umpto. (ilfuito b~m; muito bem.) -
rias ou registradas de moedas de cnr:;:o cor- Fica sobre a Mesa até ulterio1• deliberação, 
rente, objectos sujeitos a ui rei to.;; nas repar- o séguin te . 
tições fisca.es, artigos ele ouro. on prata; joias PROJ E oro 
a pedms precio~as. . . . ·· N · 1 d · t 

Art. :i." E' f•'lcúltado ás administrações pos- O Congresso r acJOna ecre a: 
d U ·- d E t d t d c.;e Art. 1. 0 E' da compefencia elos Estados: 

taes a mao e . :s ·IS a_ os en en. erem-~·- a) crear, manter e dirigir o serviço de cor-
mutuam_ente p:na. a aªopçao de m~dtdas ten rei os ne'cessario ao desenvolvimento de suas 
dentes a . regu.h1I'Izaçao elos serviços a seu · l· -e · , dm'nistrativas industriaes e com-cargo. . 1 re aç~ s ~ • . , . 

Art. 4.
0 Sobr~ o serviço ~e cartas e encom-'l m~)e(~~~~t~isar e executar 0 plano dé duas 

men.da~ co~ }'llo:r o-declarado . e o de ~ale~ rêdes de communicação postal, pocle~do es
pos~áe~, pod_mo os oovernos dos Es~a~~o"' .Jn tabelecer linhas de correios para os rogares 
tra ... e1n a. ccordo com o Poder Executt v o da . , 'd . 

0
,

0 
pelos c·orreios fede-raes . 

U ·:-- 1· : s ·n trncções nece~s·trías Ja servi os ou <l - , ma o, tJne expec lr,t_a 1 s' . "' ' ) d ta r contribuições concernentes aos p<1ra a boa cxecuçao desta le1. c ecre. 
' t •· " R, o ;.r· m S" as di"sposiço-es em seus correiOs· ""r,·~· 0 • e v oa · "' · · Al't. 2. o As admíuistra~ões e agencia~ dos 

contiadO.>> correios federaes são obr1gadas a ncc01tar, 
Sr. Presidente, quando as nações civiliza- afim de terem o conveniente de:stino, as cor-

das, reconhece?clo n~ vantagens da tr~ca. de respondencias dirigidas para os loga.res s~l'
correspondencias, firmam ~· conv~nç~o de vidos pel.os correios est11doaes, !3 bem assun 
'\ya~~lington, pela. qual f01 _conshtll!da a as que vierem destes Jogares, umrt ~ez que 
«Umao Posbl Umversal», nao se compre- a respeito tc'lnto de umas como de outras, te
hende que deixe de have_r perfeito accordo e nha.m sido' pagas as taxas devidas, em sellos 
completa identi(lade ele VIStas entre estados t'ederaes. 
lede!'ados e o Governo da União,a respeito do Paragrapho nnko. Para que tenha ex
set>viço ~e correios. . . . _ ecução este artigo, isto. é, pal':.-~o que haja per· 

Só ass1m se consegmra a regulrt~'l~açao muta cJe correspondencw.s e mutuo concurso 
desse serviç:o, do qual depende a su_a ut1l!dade de serviços entee as repa-rtições postaes fe
e etficaz influencia no desenvolvimento do deraes e n.s estadoaes, e indispensavel que us 
progl'esso nacional. . . . leis dos Estados prob i ha.rn: . . 

A ncçü:o com~_inacla e bem d1rig1~a elos Es- 1 <>, a expe"liç·i'io pelo. Correi~ de ma~eriaS 
tados e da Unyw, certo nos podera ~u ~m explosivas, inflamrnave1s ou npctvas. ammaes 
breve um sernço postal que na1a, derx.ara n vivos ou mortos e outros obJectos que, por 
de::ejar. sua natureza., possam ser do.rnno;sos aos em-

E' de notar que, exigiudo_-se, co~o_pelo prega.dos P?Sta.es, sujar ou deteriorar as cor-
art. 2", qut~ as correspon_d~nc1as ou~_trve~:m respond,·ncH\:3 ; . . 
de transitae pelas repa.rtiçoes da Umao seJc~m 2", .a. inclusão nas corresponclenC1as orch
devidamente sel!adas com sellos federa.es, narias ou reo-istradas de moedas de curso cor-
nenhum prejuízo... rente, object~s sujeitos a. direitos nas l'~P~Ir-

0 SR. NEIVA-Ln~ro, com certeza. tições fiscaes,_ artigos de ouro ou prata, JOlas 
t e pedras premosas. 

O SR. JosE: ~UZEBIO-... mas ce_t~tamen e Art. a. o E' facultado ás administrações pos-
lucro resu_lt~ra para, os cofr~s da_ D~wo. ~ taes da União e dos Estados entenclerem-se 

o ~r. i:IIImstro da lotlu~trla, Y1açao e O~r~:s mntuamente pa.ra adopção de me'.lidn.s ten
Publ!cas, em seu ~ela~oriO dest~ ap.no, :::oh· dentes a re..;nlarisação dos serviços a .seu 
cita. do Poder Legislativo ailtorl~açao, ampla carrro 0 . 

para fa~er a ro_forma dos. correiOs led~~~e::~ 'lrt: 4.o Sobre 0 serviço de cartas e encom
com~ 1or mais convon1ente ao ser' tço mendas com valól' declarado e o de valores 
publico. posta.es poderão os o-ovcrnos dos Estados en-

Si _o ~ongr~sso~ Naci~n~l conc~.der es~a tl'm~' em accorrlo com o Poder _Executivo .da 
auto~Izaç<to, o 11lu~t~e M1~1str~, cuJa. co~1pe- União, que expedirá. as instrucçoes necessar1as 
tencm e zelo admunstrat1vo sao ~onhe~Hios, ara a boa. execução desta lei. 
terá occasião de tomar em c?ns1deraçao as P Art 5 n Revoo-am:se as disposições em 
d.isposições ~a lei, em que deseJo ver conv·er- contr~rio: "' 
tido este proJecto, depOis de solfrer as correc- _ d t b d 

1900 ções e emendas de quo carecer, a juizo dos S~la Jas .Eessoes, 22 e se em ro e .-
competentes. Jose Euzebw. 

Camara. v. V 
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O Sr. Presidente...: Não havendo Industria e Viação e constante dos documen-
nada mais a trêttar, .. designo para segunda- tos alli existentes; -
feira, 24 do corrente, a ~eguinte ordem do 3n discmsão do :t)rojecton. 97, de 1900, au-
dia: torizanclo o Poder Executivo a ahri.r ao Mi-

l a :parte (até 2 1/2 horas ou antes ) : nísterio da Fazenda o credi·to especial de 
v t 77:24i$080, para occorrer ao :pagamento das 

o ac':lo do proj~cto n. 154, de 1900, pro- contas do material fornecido á Casa da Moeda 
rogando a nctual sessilo do Congresso Na- em J·a.neiro de 1898, pela The Bra;;ílian Con
cional, até o dia 1 de novembro do corrente tracts Corporation ; · 
anno (discussãounica); 2a. discussão do projecto n. 129, de 1900, 

Votação do_ projecto n. 149 A, de 1900, autor-izando o Poder Executivo'" abrir ao Mi
antorizando o Poder Executí vo a despender nisterio ela Guerra 0 credito de 1:4.00$ p\1.ra 
ate 10.000:000$, pa.ra soccorrer ns populações occorrer ao pag:}.mento do bacharel .Maxi
do norte, flagelladas pela secca, e dá outl'as mino ele Amujo Maciel, professor em disponi-
providencias (2a discussão) : · bilidade do Collegio .Mílit:tr; 

Continuaçc"io da 3" discussão do projecto 2:J, discussão do projecto 11 • 119, de 1900, 
n. 70 B, de 1900, com parecer sobre emendas autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
apresentadas para 3a discussão do projecto Ministerio da F;~zenda 0 ceedito espécinl de 
n. 70, deste anno, que orça a Receita Geral 
da Republica para 0 ext>rcicio de 1901 ., 4:978$064, . para pagamento da gratificação 

"' · - 1 ao encarregado da g-uar·da e comervaçã.o da 
vontznuaçao c tt za discussão do projecto fazenda dos Dous Rios, José Joaquim Ray· 

n. 87, de l 900, mandando observar va.r·ias 
d" mundo Sobrioho; 

1sposições para fiel execução da lei do casa- 3 .. discussão do proiecto n. 63 B, de 1900, 
mento civil; ,J 

Continuação da 2• discussão do projecto redacção para. 3" discussão do projecto n. 63, 
n. 85, ele HJOO, re~ulundo 0 sorteio militar ; deste nnno, que crea mais um batalhão de 

~ infantaria, com qua.tro companhias, nit Bri· 
Continuação da 2" discussão do projecto gad<t Policial da Cn.pit.:~l Federal; 

n. 178, de 1898, do Senndo, com o -parecer Discussão unica da indicação n. 30 A, de 
n. 204, de 1809, regulando o esta.do de sítio. 1900, estabelecendo as r•egras a. seguir-se no 

2a parte (ás 2 1/2 horas ou antes ) : exame, 1li~·cussão e votação do projecto de 
3'~ dircussão do projecto n. 115, de 1900, Codigo Civil, organizado pelo Dr. Clovis 

autorizando o Poder Executivo a abrir ao Bevilaqua, a convite do Governo, com os 
Ministerio das Rehu;ões Exteriores o creLlito pareceres da Comniissão de Constituição, Le· 
de 80:000$, em moed:t corrente, supplemen- gislação e Justiça e emenda da. Commissão de 
tar ao art. 70, n. 7, da lei n. ô52, de 23 de Policia; 
novembro de 1899 : Di seu ssã.o un ica do projecto n. l l A, de 

2a discussão do projecto n. 107 A, de 1900, l 900, emencla do Senado ao projecto n. ll, 
com parecer sobre emendns npr~sentadas deste nnuo (130 de J899), que autoriza o 
para 2° discussão do projecto n. 107l deste Poder Executivo a abrir ao Ministerio ela 
anno, que fixa a, de~peza. do Ministerio da Guerra o r.redito extraordinario da. somma 
Guerra para o exere:icio de 1901 ; necessn.ria para pagar ao capitão de fragata 

ga discussão do pro,iecto n. 74, de 1\JOO, Alfredo Augusto de Lima Barros e outros os 
approvando o regulamento para a Direcção vencimr~ntos integraes que deixaram de rece
·Geral de Contabilidade da Gnet·ra., com ns ber no período comprehendido entr-e a data 
modificações feitas pelo Thesouro Federal, de suas demissões e a de suas reintegrações, 
confeecionado pelo l\1ínisterio dn, Guerra, em e dá outras providencias ; · 

. virtude do a.rt. 20, lettra E, da lei n. 550, I a discussão do :projecto n. I 03 A, de 1900, 
de 31 de dezembro de 1898, e enviado com a equiparando, para o efl'eito da percepção do 
mensagem de 2 de setembro de 1899; montepio militar, o pn.e decrepito ou inva-

2" discussão do projecto n, 77 A, de 1900, lido, que não tiver outro amparo, á mãe, 
-declarando abolidas as transferencias para, o viuva ou solteira, de official fa.llec!do; 
Estado Ma.ior do Exercito dos tenentes e lp• . 3"' discussão do projecto n. 91 A, de 19.00 
tenentes das tres armas combatentes, com (substitutivo ao projecto n. I, de 1898), re .. 
substitutivo da Commissão de Marinha e conhe.cendo o!Iicialmente a actual Acndemia 
Guerra.; Brazileira de Lettras, fundada na CHpital da 

1 n discussão do projecto n. 171 A, de 1896, Republica, para a cultura e desenvolvimento 
autorizando o Poder Executivo a :pagar a Es- da litteratura nacional, e dando outras pro
tevão Cunha a importancia das terras de sua videncias, com substitutivos das Commissões 
propriedade, em que foram localizados na de Instrucção e de Saude Publica, de 1898, e 
ex-colonia Brusque, por ordem do Governo de Orçamento, deste anno; -·· 
do Imperio, diversosimmigrantes, de accorclo 2A discussão do projecto n. 108, de 1900, 
.com o arbitramento feito })ela Secretaria da :rpandando computar, "!!ara a reforma dos of· 
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SESSÃO EM 22 DE SETEl\1BlW DE ' fgó"Q -

:ficiaes do exercito, o tempo que houverem Discussão unica do projecto n. 122, de 1900, 
passndo no ,extincto Deposito de Aprendizes autorizando o Poder Executivo a conceder a.o 
Artilheiros, uma vez que tenham sido trans- D1·. Ago:;tinllo José de Souza Lima, lente da 
feridos dnquelle estabelecimento para a Es- Fncnl :a de de .Me1Ucina do Rio de Janeiro, um 
cola Mil itar, ·como premio pelo aproveita- armo dé licença, com ordenado, para tratar 
menta obtido no, respectivo curso ; de sua saudeiorn. elo paiz; 

3"' di ::.cus~ão do pr0jecto n. 104, de 1900, 3" discussão do projecto n. 46 B, de 1899, 
autorizando o Poder Exeeutivo- a ahrir ao que exige que as sentenças tinaes da compe
Ministerio da Guena o credito extraord\n;:\- tencia do Supremo Tribunal Federal, e quan
rio de 5:419$720, para pagar ao 1° tenente do este julgue collectivarnente, na fórmada 
da armnda Nelson ele Vasconcellos e Almei- Constituição e das leis em vigor, s~jam pro
da, os vencimentos que lhe competem como reridas com 'a presença de 10, pelo menos, 
professor do Collegio Militar; dos juizes clesjmpedidos daquelle tribunal, 'e 

:-3a discmsão do ·proj<:cto n. 105, de 1900, dá outras providencias; 
autoriza.ndo o Poder· Executivo a abrir ao 3a discu:-:são do projecto n. 37 B, de 1900, 
Ministerlo dt~. Justiça e Neg-ocios Interiores rec1acção do additivo destacado, em virtude 
o credito especial de 825$676, p:1ra paga- elo art. l :32 do Regimento Intc~rno, na 2a 
menta dos vencimentos que competem ao es- discussão do projecto n. 184 , de 1898, do Se
crevente juramentado do Juizo l"edera.l, An- nado, que reurganiza o quad10 düs ofiiciaes 
tonio Rodrigues Gonçalves ele Macedo ; da ar·mada : 

3" discu:::~ão do projecto n. 54 B, de 1900, 2" discu~s,ão do projecto n. 49, de 1899, es-
que autOJ·izrt o Poder Executivo a abrit· ao tabelecendo regras }Jara a inscrípçilo de todos 
Ministerio 1\a lndustria,Vi~ção e Obras Publi- os brazileiros que exercerem a profissão ma
cas o CJ'ecl ito supplernentnr de 2.912:675$525 ritima, e o!'ganiza o sorteio do pessoal desti
á verba 17", do ar-t. 21, da lei n. 652, de 23 nado ao ser·viço da armada (com o substitu
de noverrilwo de 1899, para occoJ'rer ao pa- tivo rtu. Commissã.o ele Marinha e Guerra, 
gamento dns taxas de esgoto da Capital Fe- ::ob n. 8, de HJOO, instituindo a inscr·ipção 
dera! no corrente exercício ; marítima ob1·igatoda para toclos os brazileiros 

Discus!'ão unica do projecto n. 37 E, de natos ou n•1 turalizados); 
1900, retlnc<;:ü.o do additivo . destacado na 3" 2a discussão elo projecto n. 109, de 1900, 
discussão do projecto n. 37 A, de 1~00 (n.l84, dispondo qU•) o cargo de directur do Pombal 
de 1898, tio ~eoado), reorganizando o quadro Militar seja provido por olficial subalterno 
do corpo de Saude da. Armada ; ou capitão efl'ectivo de qualquer corpo ou 
Discus~ão unica do pr(ljecto n. 37 F, cl~ J anna do exercito, com parecer d<t Commissão 

1900, redacção do additivo desla.cado na 3a de Mar-it.h:t e Gum·r:t, deste anno; 
discus~ão do projecton. 371\, de 1~100 (n.l8,1, 2" disru~são do projecto n. 156, de 1899, 
de 1898, do Senado), roorg;tnizando o quadro concadendo a Lollrenço da Silva e Oliveira, 
dos machinistas navaes ; ou á ernpreza que organizar, o direito de 

3n discussão no projecto n. 40, de 1900 construir, en1 uma. das !lhas do littoral desta 
(n. 183 A, de 1899), mandando .. cont'el'Íl' aos cidade, um tl'apiclte destinado a receber du
officiaes alnmnos ela Escola Ivlili!ar do Bt·azil. rnnte trinta annos, inflammaveis, explosivos 
que concluírem o curso de engenharia pelo e corrosivos, nos termos tia proposta que 
actual regulamento, os mesmos titnlos scien- apr.~sentou; 
tificos passados aos que o fizeram pelo regu- 2a aiscmsão do projecto n. 146, de 1900, 

, lamento de~ 1874, com parecer das Commis- autorizando o Poder Executivo -a mandar 
sõés de Marinha e Guerra, de 1899, e de pagar a Carlos Galclino Lenl e outros,-auxi
Instrucção e Sauda Publica, deste anno; liares e serventes, nos trabalhos de exames 

Discussão unica do projecto n. 124, de 1900, preparatorios no Externa~o do Gymnasio Na
emenda do Senado ao projecto n. 27 F, de cional, a quantia a que tiverem direito pelos 
1899, que autoriza o Governo a reintegrar serviços prestados durante os mezcs de ja
no serviço activo da Armada, com a patente neiro, feve!'eiro e março do corrente anno ; 
do vic·e-almirante, sem prejuízo do respectivo 1 :• di~éussão do projecto n. 76 A, de 1900, 
quadro, o vice-almirante reformado Arthur declarando que, na liquidação do tempo de 
Jaceguay; serviço para -a concessão do meio-soldo, não 

Di~cussão unica do projecto n. 145, de será descc:ntado aquelle que for passado n~ 
1900, autorizando 0 Presidente da Republica goso de licença para tratamento de saude , 
a conceder ao Dr. Rodrigo Bretas ele Andra- 1 a diEcussão do projecto n. 42 A, de 1900, 
de, procurador seccional da Republica, no mantendo a instituição do jury com a compe· 

·Estado de Minas Geraes, um anno de licença, tencia que ora lhe cabe para o julgamento 
com ordenado, para tratar de sua saude onde dos crimes sujeitos à jurisdicção federal e á 
lhe convier; justiça local do Districto FederaJ, e modltl-



Câmara dos Deputados -Im presso em 20/05/2015 11:36 - Página 1 de 25 

524 ANNAES DA CA:MARA 

cando a composição e o funccionamento do 
mesmo tribunal; 

p discussão do projecto :a. 58 A, ~e 1900, 
determinando que· o cumprimento o,os con
tractos civis e C'Ommercia.es serà exigível D0-
primeiro dia, util seguinte, si- o em que se 
vencet• o contmcto for feriado ; · 

Discussão nnica do projecto n. 1 ~9, ele 
1897, a,utoriza.ndo .o Governo a aposentar o 
ma.chinísta de 1"- classe da Estrndtt ele Ferro 
Central do Brnil, José Rodrigues de pliveira 
Braga, com voto em separado ; . 

Díscussãounica do p:wecer n. IJO, de 1900, 
indeferindo o requerimento em que o alferes 
do 28° batalhã.o de infantaria, João Teixeira 
Mattos da Costa, pede ser promoviúõ por 
actos d.e lmwura praticados na ct;mpanha 
de C<~nmlos ; 

Discns::ão unica do projecto n. 86, de 1900, 
autorizantjo o Poder Excutivo a conceder seis 
mezes do licença. com ordenado, ao üach~rel 
Manoel Eugenio Pereira fi·Ta,ia, am:tnuense dn, 
Bibliotheca Nacional. para tratar de sua 
saude onde lhe cc. nvier ; 

Discussilo unic:a do proj (lcto n. 162, de 18119, 
concedendo á vi uva do juri:::consulto e ex-S~
nador .ron.quim Felício dos Sa:1tos a. pensao 
mensal de 500$000 ; 

D!scus~ão unica do :projecto u. 68 A, de 
1990, autorizando o Podee Executivo _a pro
rogar por· m:ds um anno, sem veucune~to 
algum, a licença concedida f\.t) engenllmz:o 
civil AgliiJerto X.aviel', prcpararlor: de clu
mica organica da Escola Polyteclwwa desta 
Capital, para tratat• de sua saude onde lhe 
convier; 

Discuss;to un ica do projecto n. 95, do 1900, 
regulando a antiguidade ela prornot;üo do te
nentc-coJ•onel João Leocadio Pereira do Mello 
a esse pm.;LO; 

Disrm~s:Iu unica 1Jo projecto n. 203 T:l:, de 
189\J, n.clditi v o destacado 11u- 3" discus8ão do 
projecto n·. 2< ;:3, de 1899 (Orçamento da Des
ne:t.a do Ministet•io da Ma.rinha partt 1900 ), 
rlxando em 7:200$ os w~ncimentos do auxi
liar do ttuditor. de accordo com o a;rt. 17 .do 
Regulame:lto Processual Criminal Militar. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 15 minutos 
da tarde. 

113<~ SESSÃO EM 24 DE SETEMBRO DE HlOÓ 

Presidencia dos Srs. Va~ de Mello (Pn>i· 
dente), Jose BoitewJJ (3° Sec1·etar1'o ), Cast i·o 
R ebello (supplente do 3° Sec?·eta?·io) e Angelo 
Neto (2° Seaetario) 

Ao meio-dia procecle-se á chamadn, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo 
Neto, José Boiteux, Gastão da Conlm,, Castro 
Rebello, Anysio de Abr,~u, João Gayoso, Joa. 
quim Pires, Frederico Borges, Ser·gio Saboya, 
Gonçalo Souto, Tavares de Lyra, Errnil'io 
Coutinho, Te.ixeira de Sá, Gomes de Mattos, 
Herculano Bnndeira, Bricio I?ilho, 1\Ia.laquiar~ 
Gonçalves, .Tuvencio de Aguiar, ElJ)idio Fi
gueiredo, Epaminondas Gmcindo, Araujo 
Góes, Arroxellas Galvão, Raymundo õe Mi• 
randa, Joviniano de Carvalho, Rodrigues 
Doria, Sea.br;,, Milton, Felix Gnspw, Manoel 
Caetano, Eugenio Tominho, Adctlberto Gui· 
marãe~, Augusto do Freitas, Paranhos 11on
tenegro, Galdino Loreto, Pinheiro Junior, 
Celso dos Reis, Nilo Peçanha, Silva Castro, 
Cnstodio Coelho, A ut·eliano dos Santos, Mar
tins Teixeil'a, Oliveira Figueiredo, Estevão 
Lobo, Viriato Mnscarcnbas, Nece=:io Ta.vare~ . 
Penido Filho, l\-Ionteiro da Silveira, Sabino 
Barro~o, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, 
Rodolpho Pa,ixão, Gustavo Godoy, Domingues 
de Castro, Dino Bueno, Elias Fausto, Ca· 
jado, Al.fredo Ellis, Azeveclo ).·!arques, Xn.vier 
de Almei1la, Teixeira Rrandi'io, PauLt Ramos. 
·Francisco Tolentino, Març;1! Escobar, Son.r·es 
dos Santos, Germi1no UassloclleJ', I:Uvadavia 
Corrêa, Aureliano Dnrbosa e Vcspasiano de 
Albuquerque. 

Deixam de comparecer, com causa partici
pada., os Sr.:;. Julio de Mello. C:u·lo:; de 1\o
va.cs, Ag-apito dos Eantos; Cttrlos-M1:~rcellino. 
Albnquerque Serejo, Augu~to Montenegro, 
Arthur Lemos, Pedro Chermont, Antonio 
Bastos, Indio do Brazii, Rodrigues li'ernan· 
des, Christino Cruz, Guedelha. !\~our·ão, Tho· 
maz Accioly, Eloy de Souza, Trindade, Ca.· 
millo de Hollaoc1a, Silva Mariz, Celso de 
Souza, Moreira Alves, Estacio Coimbra, Pe· 
dro Pernambuco,José Duarte, Sylvio Romero, 
Testa., Francisco Sodré, Vergue de Abre':\, 
Alves Barboza, Tolentino . dos Santes, Julto 
Santos, Pereira. dos Santos, Rodolpho Abreu, 
João Luiz, Monteiro de Barros, Ildefonso Al
vim, Espiridiã.o, Francisco Salles, Leonel 
Filho, Antonio Zacarias, Henrique Salles, 
Landulpho de .Magalhães, Matta Machado, 
Silveira Drumrnond, Arthur Torres, Manoel 
Fulgencio, Lindolpho Caeta.no, Miranda Aze
vedo, All'redo Pujol, Malta Junior, Oliveira 
Braga, Valo1s de Castro, Pauliuó Carlos,Her· 
menegildo de Moraes, Oviclio Abrantes, Xa
vier do Valle, João Candido, Aler.1car Guima..: 
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rã.es,Cados Cavalcanti, Barboza Lima, Pinto minio dos peoprlos na,eionaes occupados 
da Rocha e Cassiano do Nascimento. - pelos E:stado:; mecli;mtc inclcmniz<Lção, m.e-:: 

E sem causa os. Srs. Marco li no Moura, 
Heredia de Sá, Oscar Godoy, Sá Freire, Barros 
Franco Junior, Deocleciano de Souza, Marti
nllo Campos, AI ves de Brito, Joaquim Breves, 
José Bonifa.cio, Bueuo de Pa.iva, Lamounier 
Godot"reclo, Lamartine, Firmiano Pinto, Costa 
5unior, Bu0no de Andrada, Floriano de Mo
raes, Edmundo da Fonseca, Cincidato Braga, 
Arthur Diederichsen e Campos Cartier. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem deblte. approvadá a acta da 

sessão antecedente. 

O S1 .... Presiclen'te- Tendo o Sr. 
Daputado Francisco Salles, relator· do Orça
mento da _Fazenda, communicado á Mesa que 
não póde comparecer ás sessões, nem deter
minar o tempo de sua ausencia, nomeio 
para a respectiva commissão o Sr. Deputado 
Sabino Barroso. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. President.e- Não havendo 
numero legal para se proceder ás votações 
dilS ma terias constantes da ordem do dia, 
passa-se á materia em discussão. 

E' arinunciada a continuação da 3a discussão 
do projecto n. 70 B, de 1900, com parecer 
sobre emendas apresentadas para a 3a discus
são do projecto n. 70, deste anno, que orça a 
receita geral da Republica pat'a o exercício 
de 1901. 

diante um pl'C(;o ajustado; e, segundo a sulJ
emencb oll"el'ccida pela mesma Commissi:"~o (t 
emencla, elo Se. Uelmno elos S<Lntos, ~•L tt-ansfe
rencia aos Estados dos peopf'ios naclonaes 
que se n.cltmn occup:ulos _por estalJelocimen
tos de instrucçilo pulllica, se ftLr(L graJuita
mento. mas ficando salvo ;t União o direito 
de rchn;vcr taes pl'oprios logo. que cesse o 
destino ClUC hctmLtmcntc toem. · 

Pc.ira,as confi::;sõcs religiosas,apoztLnlc pro
hihit• a ConstituiçTLo que se subvencionem 
cutlos rJligiosos c etc est<LlJclccer q uc o ensino 
scmt leigo nos cstalJclecimentos pu1Jlicos, a 
teansl'ercncia, é feita grn.tuitamento c por
completo; não houYc a, cautela, etc se fa,zor 
uma, restricção como essa que foi feita n<t 
sn h-emenda ofl"erccidtt ft emenda (lo Sr. U r lJttno 
dos Santos. . 

Além disto (c nã.o faço uma, recapitulação 
do meu discut'so, mtts n.pcnas mmt t•cfcrcnci<L 
ao ponto em (lllC tinha, ficado, po1· neccs;,;ida
dc loglc<L dn. mlnlta n,rgumcntaç~ã,o de hoje), 
comlJa,ti <1 disposiçã-o da, lettra r que au
toriza o Govctno « tt conceder n.o t"út'oiro de 
tcncno nacionn.l de qunJquce espocie, inclu
sive tcel'cnos ele mal'inlla.s c aeet·es:..:idos, qnP 
tcnh<t cum1wiclo as clnusulas do l'cspcctivo 
contl'acto, rcmissuo elos fóros, p<tganrlo o 
l"üt'CÍl'O O YLllOl' dado <10 tCI'l'CI10 pela flV<t
liaçã,o que tiVCl' scnido de ha:::c ;L dctc,l'
min<wã.o do fo1·o, mais um qw:trl'nrrL üvos 
desse valoe e elo das hcmfeito1·ias existente::: 
nos tcncnos no. (htn do pedido de t·onlissão. 
Exccptnam-sr•. pol'ém. os l'llt·os dos teJ•t•cnos 
de maeinlln .. a.ccrc:-:cidos c do mangnr. ü:~ Ci-
dade NoYa. si tnados no Distl·icto Feücl':tl, 

o Sr. Pa·esident.e- Tem a palavra que fazem par·te d<t rnc<~itlt do mesmo Dls-
o Sr. Galdino Loreto. tl'icto, em virtmlc ch~ lei n. :18, de:~ de outu

br·o de l8:l4, art :n, § 2o, quanto aos ter-renos 
O Sr. Galdino Loreto-Sr. Pro- de JU1:tl'inltas c do mangue da, Cidade Nova; e 

sidcnte, discútia cu o <Wt. :3o do projccto em virtude da, lei n. 0.:348, de 20 tlc outubro 
(lUC or·ç1t a, 1·ccnita chL Rc1mblica c c.tnalysavc.t de 1887, art. 8°, n. 3, qun.nto aos accroscido.s, 
iL tlisposiç~ã.o que é dcsigmtda, pela, lettra f sondo os laudemios dos terrenos do mar·inltas 
quando tive de interromper hontem o meu situados no DistPicto Fcdcrttl pcl"f.encentcs 'à 
discurso por haver dado a hora dc.stínada t1 sna receita pela lei n. 60, de 20 de outubro 
:primeit·<t p<trtc da ordem elo dia. de 18:38, art. !J, n. 27, cuja, lei foi docl::u·ada 

Discutindo o art. :io, demonstrei a incoltc- permanente peltt lei n. 1.507, de 26 do sctem
rcnch~ palp<t Yel e evidente da Com missão de ln~o de 1867, art. ::4, n. 34. » 
Orç-;tmcnto, confl'ontando as lcttras a c j ~Iostrei que a Commissã.o de Ot'çamcnto, 
do art. ~{o c o parecer dado pela mcsmtt propondo esta, disposiçã,o, tinlm dons }Jczos c 
Conunissã.o sobre a emenda n. 67 do Sr. Ur· duas medida~; reconhecia o dirdto do Dis
hano <los Stultos. tl'icto Federal sobre os terrenos de marinhas 

_Mo,:;tt•ei quo a Commissão de Orçamento e sobre os accrescidos, c negava esse direito 
tinha, dons pezos c dnas medíchts: quo, para (ts municip<tlidadcs dos' Estados sobt·c tor
as confissões religiosas, transfcl'e na lettrn. j renos de ma,l'inhas c n.ccrcscidos situados em 
? domínio pleno de proprios nacionacs sem, seus respectivos territorios. 
Jnclcmnizaçã,o c sem o direito de reversão em Quanto aos tePrenos accrescidos, ê em vir
fltvot· dtt Uniã.o, ao })asso que pa,ra os Estados tudo ela, lei n. 3.348, de 20 de outubro de 
ü, não obsütnte a disposiç:ão constitucional 1887, que a Commissão de Orçamento rcco
l,ilam c pl'cci:m, transfere na lcttru, a o do· nltecc c1uc esses tci'renos situados no Dis-
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tricro Fcd·~ra.l, pertencem ao Distt·icto Fe- rinhus e accl'escidos dos Esta.dos pertencem 
der<ll; m·~~ o mesmo artigo, o mc~mo Iiü- legitimamente ás municipalidades. Que o que 
mero, a. mesma disposição da. mosm<t lei foi k a nsfel'ido, foi o dominio, nã•) ha. duvi. 
tl'ansrcec <"'ts municipaJidades élos E~tado,.; o da.; . pois que o direito de aful'ar é inhcr·ente 
direito de afoear os tei'renos de ma, t·inlw,;;; ;:w domínio e não sô inhcrente m;t.s c~ssenciaL 
c os accl'escidos aos de ma.rinhas: por q nc A emphytcnse pód.o SOl' considet·;.ula n.o 
motivo, pois, a Oommissão não r econlloco sentidó subjectivo, isto é , como dieoito ; no 
esse dil·clto {ts municip;llidades dos Es- objcctivo, isto é, como cousc~ ; e no forma;!, 
tados? · "'isto é, eomo Cülltracto. No sentido formn,l, é 

Nã.o cômprehondo, Sr. Presidente, a, dis- concebi(h nestes te1'mos a definição de Coelho 
tincção feita pela, Commissilo de Or·çat~_ento. dn, Rocha : \< En1pllytenso ( afor-amento, em
Certo que <L lei de 1887_ tr-ansfuri n ao Uistrictu Pl' n.zamonto, pntzo, fOro ) é o conteétcto 
Fed8l:al o d.ominío dôs a.ccrescitlos MS tJr- pelo qua.l o senhor de um predio conceclc a 
rcnos de marinhas desse Distdcto. mas essa outro o dominio util delle com rcsel·va do 
mesma loi transferiu os terrenos de marinhas cl,_~nütüo dirceto. » 
e os accr·e:::c idos ás municipnJid~ules dos Es- Assim, no contracto de emphyLcuso :figu
ta.dos. Si o qne a. lei trttnsfnriu fo1·am os ra,m : de um ladv o senhor do pr·odio, isto é, o 
foros c pl'O\'Cntos; foros o ont1·os proventos que tem o di1•eito de nforat· e . qu0 conserva u 
devem t<tmbcm competir {Ls municipalidades domínio dirccto, is to é, o senhorio; e do 
dos Estados. · outro ~a~o o emphyteuta., que é o que adquire 

Não hn. logic:t quo possa domon;;tr ::w quo, o clommw .. util. 
em vir·tude dessa clispo:'iição da Iei ele l8t·O, Qn<Lcs são os direitos do senhorio ? Os di
que é ciütda pcht Commi>;sã.o do Orçamento, t•eitos do Sé)nhol'io si1'J princip:ümente os da. 
os terreno :> aecrcscidos, no Distl'ieto FednJ•al, pcrcepçã.o dos fut·os c elos laur.lcmios; mas si 
passa.ram pal'n. o dominio do Distl'ict,o Fede- ao mesm•) tempo r1ue a lel tPansf•Jt•in às mu-

. rale os terrenos de m arinhas dos Estados não nicipa.lidades o direito de n.forat·. q uc é 
tenhal1ll)<.t~~<tdo ao dominio elas rnnnicipali- inl1erontc ao duminio, (L pt•opl'iolhde , tra.ns
clacles. f1~ t·iu-lllcs expt·cssamrmte o direito ;is l'endas 

A lei, Sr. Presidente, é concobida. nestes provenientes dos afot·amontus dos tm·t•eno:; 
termos: de m<u·inlws, o que ali<is eshL\·a implicito 110 

<<Art. S. o E' o Governo n.utol'iz:ulo: dit•oito ue <.Lfoear- n[u pódc J·rstat· dn\'ida 
•......................................... qna.nto ao domínio das mttnicip<tlid:tdes soiJt•c 

C'>SCS tct'l'C110S. . 
<< 3." A l.rans(e1·i1· á illustl'is,;inm Ca.marn, 

NlnnicipêÜ du Rio de Janeiro o dú·r:ito d1~ 
aforro· os tmTcnos accrcscido~ aos de mari
nlms cxi,;:t·~ ntc::; Jll) Município :\entro. c ris 
cwnaras ·ilWnidp!tcs da.-{ prori;i cios os de 
mw·inlw.~ e acc1·csciclos nos ?'cspecliros 1nw1i
cip1:os, pa.~.~a;Hlo a perleilcer ci rcceüa rias 
mesnws co1·po;·açt1es n 1·encla que dahi jJroüier, 
c correndo por sua c:onta as deS})CZiLS nocns
S:l,rias j_) <ll'<~ medição, denmrcaçã'J e avaliação 
dos mesmos terrenos, obsorv<td<LS as dispo
sições du decreto n. 4.105, de 22 de feYcreiro 
tle 1868. 

Nã.o sei como se pos='a sn:;;tcnt <.lt' q no, em 
face LltL lni llD l8tl7, 0:'; tlll'l'i'llO~ lll} lll<Ll'ill}W'; 
nil.n tenlmm sid•l dcfinitiv:un~.mtn tl'ansfel'i
dus :is municipa.lidades. 

Segundo Lêtll'<Lyer,Le os d it·ci tos que scpa.
r·<~du;:; tla, pcsso:t do senllor do immo,·cl e 
l'Ollllidos na pOSSO<L de Ulll tcl'CCLl'O COilSti
tnnm :t emphytcuse, no son sentitlo subjecti v o, 
s::io: · 

1°, o tUt·cito de possuir a coma (j~ts possi
dcndi) ; :2P, o dÍI·eito de goz;u• dell:.t, d;_t, ma
lWil'a mais ampl.a; :io, o direito tle tt·ansfor
m;tl-:l, sem tod:wia dctel'ior<.Ll'-lhc a. sub-

•···············•···········•············· stanci<t; 4", é.t faculdad.c de dispor· deste 
« Ncnlmm anondamento ou afol'amento elo complexo de clir·eitos c de transrníttil-os <~ 

qnacsqnCJ' t~r·renos, nem a rcnov:.J,ÇiLo dos outl·em por· titulo singulal' ou universal. 
actmws <Ll'rendamentos, pod<w<L cffectluu·-sc Bssc~s clieeitos constituem o domínio util quo 
S(~nii,o em h:tsta publica a quem mclllol'Cs cviclcntemcnte foi transferido {ts municipali
cóndiçõos oJI"erecer ; sendo applicnd:ts ao~ dades com o dirüito de n,iomr. 
prOJ)i·ios des ta, natureza as disposições do Os direitos do senhorio que constituem o 
decreto n. ,L 105, de 22 de fcver·eír·o de 1868, domínio dieecto se clttssifica.m em duas cate
e considet'anclo-se nullas qua.esquel' conces- gorias, a saber-: direitos (lominicacs, que 
sõcs, em contrario desta disposição.» se· nã.o tr:1nslcrem ao omphyteuüt, e di-

Sr. Prosidunte, não vejo na.da, mais claro : roitos que nascem do acto constitutivo d<L 
A Com missão de Orçamento reconhece que cmpllyteuse. Estes são evidentemente insc
por esta, disposição pertencem rw Districto pn.r·a.veis do dil'cito de alorar c sãu: o di
Fef.lcral os foros dos accl'escidos <ws têerenos reito à pensão, for·o ou cn,non ; o uireíto de 
de m<winhas desse Distrícto; como tem de I opçi:to, no c<tiD uo cmphyteuta querer alienar 
reconhecer r1nc os foros dos tm·1·enos de ma- <.L emphyteuse ; o direito de approvn,r ou 
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impugnar a. l)GSson, do novo emr•hyteuüv e 
o direito ao laU:dcmio. ' 

Alem do insopara v eis (lo direito de a-forar 
o direito n,o foro o o direito n,o la.'lldcmio, 
foram explicitt\mentc teansteridos ás muni7 
cip~üidades. 

Entre os (liroitos da 1 a catcgorin, fignr<1 
como principa.l o <lireito a snl)stancia tln. 
cousa,, do qual der·ivam :-o direito. rea.l 
sobro os immoveis c1uo pot· accessão nclhorcm 
ao ilumoYel afor-n.do; o direito á metade do 
thcsouro achatlo no immovel; e o dir'eito llo 
consolidar no domínio directo o util. Quanto 
ao lo desses dil'eitos, isto é o direito aos 
accrescielc::, _esse 1'0i transfcPillo expressa
mente á::; municipa,lüla.des l)Cla cit<.t(lü. lei 
de 1887. 

E' cla.1·o que o dir-eito de eonsolitlah;e ve
rifica, sempre em faYOl' ele quem tem o di
reito de n.l'ora.r, consi(lcrando-sc que, vcrifi
c:vht <1. consolldaçfLo, novo aforamento se 
poricriL fit:wr. 

O dit•tJit0 de l' civindicaç::to csüí. no mesmo 
casn. 

Scri<l, preciso que o direito eventual <i. 
metade do thesomo fosso tl'a.nsforido exprcs
s<nní~nto? 

Que e o direito <L snbstilncüt da cons~t sem 
os direitos que dellc dcdv<Lill e no::; quacs 
ello se exturiol'i:;;a. ?-

Qun v:de a nu:t J.H'opl'Ícll<ttlo, l':Clll o jtts 
nlauli, som o ju.~ (hu:mdi n sem o }us 
aúulenrli l O dit·clto de al'ot·:u· exclue de 
ullh·um o (lit·eito do nliona,t·. NiTo se com
pt·ehcndo que o diJ·uit•J (lc :1l'Ol'i1l' e o dit·cito 
dn alionar unut mesm:1. Cl>U~<L re8idam em 
t:ntid<ules di\'et·sas, ao nwsmo tempo. Qnem 
l]llot·m·ia, comprat• unta cousn da (1ual nunca. 
llOdct·ia usar.nem gozu.t·. nent tiral' proveito? 

Da.do mesmo Ctue os municípios não poss<tm 
a.lienat· os tePrenos de marinhu.s , ha. o cxem
l)lo do dot.e no regimen dotal. Os esposos 
nã.o po(!cm aliena.l-o, c cntrekwto ninguem 
lhes contesta :1 proprlodado. 

O qun se tran~fei'Ül foi o direito de n.f01~ar; 
mas, senhores, o direito de afor~w é uma. 
moclttliclade do jus · abutendi ou dü-eito de 
dispor. 

São inllcrentes a.o domínio o jus · tttcndi 
c o jtts (l"ttendi, que fa.zcm pa,rte do domínio · 
util e o j~ts abutencli. · 

E <:t-estes aiód<t se a.ccrescentü., como ele
monto do domínio, o direito de exclusão. 

Do que tenho dito j;i se vê que o direito de 
aforitl' suppõe no sujeito desse direito o jus 
11.tend1:, o jus fruencli, o jus abutencli e ü.té o 
direito de exclusão. 

Não se póde, pois, transfcl'ir o direito de 
afot>ar, que, neste caso, é o direito de dispor, 
sem que seja tra,nsferido o domínio. 

Que vem a ser o domínio som o direito de 
n.for<w,. cgwr dizer, som o direito de ,usar, 

sem o direito de gozar e sem o direito de 
dispor d<.t cousa.? · 

Que propriedade é eSSit em (jUD não a.ssiste 
nenhum eles:::cs direitos ao pl·oprietu.t·io ~ 

Seda w·eciso volta.t'mos aos tempos das 
legis aclimUJs dos 1'0111<.\UOS paea se contestar 
que, na tr-:.lnsfer-encia, do direito ue aforar, 
não esteja implícita, a transfcrencia do do-
mínio. . . 

Si esse, Sr. Presidetite , er.:t o estado da 
legislação, ao ser proclam<lda a Republica., 
o que se fez, .tlepois do proclamacla a Repu
blic'" ü.té u, data, da pt•úmtllgclção d.a Consti
tuir:ão -~ 

Iioz-se, Sl' . Presiclente, o decreto n. 100 A, 
cio 28 de elczemln·o de 1889, que creou o 
ca.rgo de zelador dos proprios nacionaes: 
e ontre t~s attribuiçõcs do zelador dos pro
priosnacionaes rstava. n.elo ar!;. 2°, § :3o, n. 2, 
c1uc diz o seguinte: 

«Art. 2. 0 Ao engenheiro zelador compete: 
<<§ 3.0 Proceder a,os cxa,mcs ClUC pela, mesma 

diroctori:t lhe forem incumbidos, a s<1ber: 
« 2.0 Sobr·e os 1)edielos ele concessões de pri

meiros n.f'oramentos ele terrenos ele marinl1as 
c accrcscidos, processados pelas Intendencias 
~lun icipacs dcstn, Capital e do Nitl1croy, 
sobt•e os ch~ tr·ansfcrcncias do dominio util 
dos ttccr·cscidos nesta cidade, sobre os de 
iguacs tt·anslúrcncias elos de marinhas e ac
Cl'escit1os em Nit!mruy c sobre os ::tfol'a.men
tos, remissão c kanst'ercnch de domínio util 
dos tet·t·eno;:; tlc lntlios ncss::t loccülda,dc.» 

E' tudo qnll.l\t.o fui feito no sentido de rc
voga,r· <L disposiçü.o . cüt loi de 1887, que trn.ns
!i--:·iti o domínio dos tcrt·enos de marinha. 
para. '~s mnnicipalitla<les. 

l\{a.s, scnltores, esse tlecre.to c1uc creou o 
cargo de .Zelador Jos proprios nacionaes re-, 
conhece , pelos seus termos, que os processos 
de a.fot·a.mentos de terrenos de ma.rinllas, Quer 
nu Districto Fedel'al c1ucr em Nitlleroy, 
ped.onciam, ou eram feitos pehts Intendencias 
Municipaes. Não S3 lhes negou esse dil'eito, . 
ao contrario : elle continmL a ser af!irmado 
por ésse decr·eto, no artigo citado. 

Tinha o Governo Provisorio o direito de 
nomcm' um fiscal para actos praticados pelas . 
Intendencias elo Distr.icto Fedcrü.L c ele Nithe
roy ~ · 

Tinha., :porque a. Intendencia elo Districto . 
Fedet•n,l em uma, delegação elo Governo Pro
visorio, e a de Nitlleroy 11ã.o era. ma.is do 
que a delegação do um governador quo, por 
smt voz, era delegado do governo provi
sorio. 

Nesse tempo todos os governos municipac.s 
recebimu <t sua a.utoridadc do Governo Pro
visorio, que era quem administrava por si, 
e pelos seus agentes, todo o. pa.iz;. por conse
cruencin. não se pódo tirar úcsso decreto a . 
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,ill;:tç~U,o, tanto mal.;; qn:lllL:J ol!Q só se I'eíbria. 
ao Distl·icto Fctlc l'al e ii. mnnicipali<ladc tlc 
Nitllcroy, de qnc as disposições d<L lei. de 
1887 fossrm to \·og-ad:ts }1<\.r'<l. os Estados tl 

· <;ontitútnsscm em Yigur pn.m o Distt·icto Fo-
dera.l. · 

A conclu:(l,o lo!!·ic~L <l tit'<tt• (l que fit;OU em 
inteil·o vigor a (iisposi'<;ã.o do <Ll'L 8°, n. 3, <i<t 
lei de 1887; 

Nada su dispoz quanto aos tcncnos de mn.
l:inha.s <b:ts antigas proYincias, ou, pelo mn
_nos, eu nã.o conheç~o ac:tu ;tlgum do Oovern·J 
ProYisorio contr<t o üiroito da,s municip<tli
chtdes soln'e os tot'rnnos do m:u'inll:ts. 

l\-las, SL'. Pr·esidente, o que é IJllC faz este 
dcct·eto n. 100 A, de 18DU? 

O que ellc faz em rchL<;.~lo ao Di:':1t.r·icto Fe
dera. I c :."t ~Iunícipalidade de Nithceoy, é, 
quando muiro, anol<.u· O:'> tcL·t·cnos do lll<.l.
l'inhi.t <lcss<ts localidades entr·c os pt·opl'ios 
11acionacs r1 tiO, Olll vir·tude ÜO parag-r·apho 
unico do Mt. G-1 (b Constituição Fedcml, 
·]_)as:::<.un a pCl·tcnccr n.os E"'ta.do::;, do::;dc que 
não scjrun peeci:::os á UniiTo. 

Os Sn.s. A:-;oELn P1xrmmo E A:"-:rzto DE 
Amu~u- N:\o a.1)0hulo~. 

O SR. GAT.nl:'\t) Lo RETO- E;,;tou tit·ando 
·um al'gn monto do dccl'cto que crê~~ um logat• 
de zelador do;-; lll'O})l'io;,; nacionacs. 

Soh1'o o que sl'jam lJl'opl'ios Imcion<tGs, 
bem como tm·t·a~ de\·olu ta~, ainda. em uma. 
(lfLS ult.i11m~ :,;p,_~õc'. ouvi o Sl'. P:wl<t Ramos 
<lizcn· c11W llitYÍ<l unul gt'<liHie eonru::;ão entre 
os no:sso:-: jul'i~con"nlros no modo de cntnndce 
essas pitlrt \'t•as. . 

Estu1t lunge de contestai-o, mas o que 
11igo ú cpw, si es"c dccr·cto vu.le <Llguma. 
·COll:';iL })iU'éL l'üYogar o dil'oitu (ltlC tr.cnt aos 
tcl'l'enos 1l1\ m;l.l'inl~<L~ tts municipa.litlatles, 
vale J.wincip;dmento p;u·;t o Di:m·icto Fe
det·;d, c lJ:u·a <L lllllniníllalidadn de Xiihet·oy 
lJOl'(jll(~ (\ a e~sas localidades que o decr-eto 
se refere. 

i\i<.ls <L C<Jnunis:::U.o do Ot·çarnento, lllL lct
_tra. r do :trt.. ::;o deste projecto, dechtm que 
em virtulle lh~s leis de 18tl7 c de H:::l4. os 
terrenos de marinhas c os accrcsCidos siÚt<~
-dos 110 Dístricto Fcdcra.t, pertencem ao Dls· 
tricto FcdoraJ. 

Jll().l'iilhas das pi•ovi f!(: ia::;, ÜOS q H<tüS O l'ef'et·i.do 
d.ccrcto n~o se occu11 <~, c~cOl)\:-;:-L<J i'eitn. dos (h· 
Nithel'OY. . 

Em vit·tüdc tl~lS lei:; <lu 1887 o 183-4, os tct·· 
renos de marinhas e os <LCct·cscidos plwt~)ll-
chtm üs municipalidades. · 

. Ora, SL a, Commiss::Lo a.cccitil a lei dt) lt:t\1, 
como vigente para. o Distl'ict.o Fedel'<ti, pm·
Cl ue nfico acccit~L1-<L pttt•a os Estados ·? 

Parece-me, St·. Pl·csülcntc, que esta. t~ que 
deve set• a. vm•dadeit·a ol'icnl.aç:ã.o, mesmo 
pm·que a. Cünstitniç:ii.o nii.o <hi. tenas ao Distri
cto Fcder·al c, 11ot·ta.nto,n. Commi.-~são nli.o póde 
<l.l'gumcnta.t· com <t Constitui(}ão, pat·~t rceo
nhecct' ao Distl'icto Fcllm·al o d.it·cito soht•c o~ 
tcl'L'cnos de m<U'inhhs. Si qum·cis qnc o Ui
stricto Fedel'al continue rt dispot• c tit·at' l'Cil· 
das dos seus Üll'l'Cnos do mat·inlHr>. tendn:-:. 
pois, de rceonltceet' em vigor a. lcg-islaç:Ito <lo 
Impel'io, c, pot·L.tnto, de reconltoccr igu:w~ 
dil•eitos nas mnnicipali(tade . .,; dos Estados: 
porc1uo [t lei, llll. mcsma.disposiç~ã.o, no mesmn 
pa.ragi'apho, na mesma n.linca. , di,;:põe, p<tl'<~ a 
municipalidade do Distl'icto Federal c par:t 
as municilxtlidadcs lhts pro...-incias, dando
lhes i!ruacs uireitos. 

Si ttlgum<L cousa. s:; foz a. rc.~l}Cito do tcJ·
l'Cnos de mat·inlt:Ls no intm·vu.llo d:t pl'o::la
rnaçã.o lb Repuhlic:.~ ú promnlgac.~ãu dr~ Con
stituiç,ão, l'Cl}ito, Jui o dect·cto 11. 100 ,\.. 

Mas <t Commis~ão entende que c.,,-;c deel'l~ru 
não rc,·ogon a lei de 1887, nã,o i it·on 11.1.1 

Distl'il:to Fedo1·a.l o domirtio dtt.'- m<tt'inha:-;; <· 
neste ponto estou de <weul'do com <t upi11ii'w 
dtt Commis:-:;;Io. 

tii a Commis:::fLo reconhece o dit·eito tlu lli
skict.n Feclm·al. dovc l'OcunhceeL' o dit•(•ito 1l<1~ 
municipalidadés dos Est~ulo~. 

O SI!. A:-;rsro JH·: Amu:u:-Rnconlux·c pat·<L t1 
mais L' nJo rcconhcc0 p:tl'it. o menos. 

O SR. G.\.LDL\0 Lon.ETn-.ht di~:-:c, St·. Pt'ü· 
sidcntc, qnc a. vet·darlc~ é que narl:.tjustificaria. 
•~ lWctcnr,:;io da União ao dominio dos tm·t·ono . .; 
de mal'inlt~L dos Estados, quo nü.o _jn;;tifi.easse. 
cóm maior-ia ile razão, cs:m pl'etcn<,:ão q ua.ntu 
<l.OS tcncnos de ma.1·inlt<L do Distr-icto Fe
dm·al. 

:\Ias nilo ha, motivo, nilo h:t rrtzü.o, níio vejo 
disposiç-.iTo de lei alguma. que ju:stifillllC <t pt·c
tonç-'i:'~o da Uniã.o . E, SP. P l'csidcntc, per-tencem elfcctíva

.mentc, porque um decreto do GoYerno Pro-
visorio 11ã.o lhe podia. tira.r direitos, j(L E si natht ju:';titictt essa protcnç:ã.o, ctwuli.o 
adquir·idos. aos tcnenos de marlnlm do Dístl'icto Ft•-

Si a. Commissíio reconhece este f;wto, c deral, muito menos po<lcr;t ser justificada 
se reconhece que este decreto do Govcl'llo qua.nto aos terrenos de mm'ínhtt dos Estados, 
Provisorio nilo teve força. de rcvoga.r as leis quanto a pt'aias. dcscl'ta.s c que ::;e acll<nn _pol' 
:<le 1887 e de 1834, qua.nto :w qnc essas leis <th i ao longo das costa.s dos Estados . 
.(lis:puzci'D,m :para o Districto Fedcrn.l: com Tenho, ~r. Presidente, argnmentado com 
que ma.io'r 1•azã.o nã.o U.everi"L l'econlwcct' a D. nossa lcgi81a<:.~Ro até {t. da.ta, <la lWomul
jnanidado <k.-;;sc decreto ptLl'<L rcvog~.w o que gaç·il.o da Constituição. Agot'n. vou a1·gn
a lei de 1887 di~poz sol)l·e os terrenos de ·montar com a propria Constituiç-ão. 
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Que não hon \·c:;se essa kgisla.ção do I m- O SR. PAULA RAl\'lOS- Mas não são os 
pcrio_, que ni"ln houvesse o diJ'eit~ das muni~ Deputados, quo têm opinião contraria á 
úipaltdados aos terrenos do mar-mha.s até a de V~ Ex.. que assim pensn.m. E' -a lei 
JH'omnlgaqi:"io ela Constituição e me parece de 50, que define cl<teo, e positivamente 
ctne não sn l?ótln contesta,r sériamente, em CJ.Uaes são as terra.s devolutas, como a lei 
racc da Constituição, que aos Estados cabo o de 68 declara -quae.c'> si1o os terrenos de ma-
direito sobre os tct·ecnos do mal'inhi.l.s. rinha e tcnenos accresciclos. 

A Constituição f'e;~, <L 1mrtilha do dominio • O SR. GALDINO LORETO- Sr. Presidente, 
JHwionai óntrc a. União c O"> :Estados. Não se si a questtí.o é de antoridade, parece-me 
l"Cf'eriu expt·ossa.mentc n. terrenos de marl- . flUO eu ntí.o poderia invocar uma autoridade 
,111as. Por7quc'? Yaturalmente porque ale- mais abalizada. em matcria de jurispr-uden
!dslaçi:Lo do extincto regimen havia incot·- cia ·ao qHe a do Sr. Lafa.yet.te, cujos livros 
porado esse;-; tcnenos aos patr-imonios da,s nós todos c1ue estudamos o . direito aprecia
mnnicipa.lid~ldcs. Nã.o 11::wia mais 0 que mos. Entl·etanto, qual é a definição que o 
dispot• sobro ossos i;orrcnos. Ponhamo:;, Sr. Laütyettc MLsol)l'eterras devolutas? 
porém~ do pa.r-te o -dir·eito dag mnnicip:.lli- Note-se: o SP. Lafayette escreveu sobre 
iladcs c n. lngislacão do Imperio- esse assumpto depois' d<L lei de 50, tanto 

A Constituiç:ão Federal tmton de orga,- que se refere a essc:L lei. 
u izar o Gon~rno Fedeml, csta.bele~eu os di- Mas, qual é a definição? 
rnitos d<t União, quo cila, considera, como de o nobt•o Deputado por Sant:t ca.thal'in.a, 
tlXCepçii.o ao tlit•eito commum que pm·tcnce pelo muito apreço que lhe tenho, me obriga 
<lOS Estados. TLHlo fi1W não cstt'L comprehcn- ~~ interromper· o meu discurso, para respon-
rli(io n<L CXCC'llÇiiO, c::;ÜL Jl<l. l'Ogl."<L gend. :\. l t 

4 
( er ao seu <tpat· c. 

Oonsütuiç·ão cstabclccm1 no a.l't. li : 
O SR. P.\.ULA RA:.~ros- Eu dcsC'jo mesmo 

«Art. 04. P(wtencem aos Estados a~ minas que v. Ex.. tr<Ltc dest<L qnesttí.o. -:>, · 
,. t.et•ra:--~ do\·uJ;tt.a::; sit11ada~ nos sons re;;pe-
ctivos tel-rito1·iu:--~. Cllbcndo :t União sómente O Sn,. Ctu,DL'\fl Lonv:ro-0 Se. Lafayette, 
:L por-t~ão de wr1·lrut·io 1pw l'ut· indispon:-:<Lvel tratando da~ cousas que niTo podem ser a.d
p<Li·a ·a. tlel'e~a tla:--1 ft•onteit·a,,;, l'ot·riftcac;:üc:::, <püridas pel<.Loecupaçfco, diz o seguinte: 
eonstt•tiCç·õe;O; mil i 1 :u·c:--; r• c.-::tl'adas de lí;no « )Jã,o podem s;~e aúctnil"ida.s por occupação: 
li.!del"iu!s.>• «.\.. Pol' per·tcncer·cm ao E~tado : 

lla:--~ü l"azr-t·;; inYt•t•:--~i~u tt:llll'tlt•m d:Ls dua~ « 1", as tm•t•as devolutas: 
:; fli l'lllnr;.i"it'-" q tw e:--~ r :"lo ne.--;t.e at·t i~n. pa,t·;L sn «~0 , os di:mli.Lntcs,a,indtL ttclmllos em terrenos 
P•~t·cPhnt· qtw a p1·ittii.'ÍI'n. twupu~i•;ã .• , 1\ eo11.--;c- ptLrticulal·es. salvu quando cxtra.hirlos por 
pu•nc·i:l du qttt~ v.--;t·:\u:·da.hdt•t•id" 1t:L ~~·gunda .. eoneo.,sionnl"ios de data~ J.cntl'O. dos limites 

1 > qttn ~~· t•.--;ralu•le,·elt 11:t ;-:t•gttndn. parte do da. cotJces.-:;ã,u; 
:n·r. 1.'• ·1 1'1Ji :t l't•.;ít•it·r.~ii.o :i. Cniii,o: ;i, lJ11i:ío sú <<3•>.os metae.-:; epeur·a-,; uxistcntes em terras 
··ahc a put·,:f"" de 1 rwt·itul'iu q11o li H! 1\ indi.'- do domínio do E.-:;ti.Ldo; 
pntJ.-:;and p;!l':t, n. rlur,·~:L rtacion:il ~~ p~u·n. a~ <<4·•, os do.-:;pojos tomado;; ~L inimigos com 
,•,.;tJ•ad:L.-:; dt• J'Pt'I'•J l't~tlnl·tw.-:;. Sendo a..--;:-ttn. as <1nem o Impul"io e.-:;tivol' em guerr:1; 
H·n·as de\'llltll:l ...... as.;itu como as winas, pas- <<5°, as embarcações pertencentes a col'-
""·''alll a pül'ti!IICm· iLus Estados. sa.r-ios ou inimig-os, que :-;e per-úere1~1 e der-em 

O principio dü que osE~mvios podem tudo e ;í. costi.L nas praias do Impedo, e os !"cus car
têrn dir·eito n. tudo, que lltos mw é negado regamentos, salvo convençã,o ou acc01·do em 
uela. Constituit~i-i.o Federal é e::;taheleoido no éotltt':.Lr·io; 
11. 2 du. ar-t. (i;). «6°,os bens do evento, isto é, gado ou bestas 

Per:rnntarei: Qual é a clausula. cxpress:L a. que nfLo é achado sonhot· corto.» 
da Coristitui<;·tí.o que n0g<.L aos E:;tados o di- São essas, ~egundo La.fayette, as cousas 
l"f~ito sobre teuenos de mat·inha ·? Não ha que não podem ser adquil'ida:s por occupação 
nenhuma. por pertoncer·em a,o Estado. Ellc ni1o falla 

Qual é a, clausula, implicitamente ~;ontida em tel'rcnos de marinha. 
na.s clausulu.s expressas da. · Constituição, que Ha, pot·ém, uma nota; e que é que diz 0 
nega a.os Estados o dil'cito so hre esses mesmos Sr. Lafaycttc nessa nota? 
tenenos ? Ta.rnhem não ha nenhuma. Re1'or-indo-:-:e ú. lei de 1850, diz o seguinte. 

B' not:wd, Se. Presidentr~. CJ.Ue, quando 
~-e trata. de tol'ras devolutas, queira,m os ·«Antes da pr-omulgação da. citada lei V'i
nohr-cs De-putados, cp1c pensam de modo con- o-ora. v a o costumo úe adquirirem-se por oc
tr-ario <W meu, que se entenda a. ex.pl'es- ~upação (JJossc e_l'a o tel'mo cop.sagr:ado) as 
silo 110 rigor technico e rest~icto, segundo tet'ras devol11tas, 1sto é, as terras publicas que 
o qual as tort·as devolutas nao comprehen- não se achavam applicadas a algum uso ou 
•lcm os terrenos de marinlut. scrvi~o do Kstttdo, provinci<~sou municípios.» 

Camarn V. V 67 
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E' esta, a definição c1uc o Sr. Lafayctte dt~ llCl'petuos. Cit. lei ibidem, c a,,·iso de 25 dL· 
de ten•;ts devolutas. agosto de 18:37.» 

Eis alti a definição que clle dà. e. ~egundo 
essa dctitlição, os icncnos de m:.n·inluL de~ 
viam set· com1wehcndidos nas tmTas dc,-o
lutas. 

-Depois do Sr. Lafayctte ter cmúucrtLclo, 
entre as cousas que niLo podiam ser adquíl'i
das por occu1Jac,úo, ~\s terra.s dcYolt~tas, dçvia 
logo accrcsccmtar os tel'l'enos de marinha. 

O SR. PAuL\ RA)IOS-Não h<t razã-o ne
nhuma: sobre as tcna.s devolutas havi<L <L le
gitimaÇão do posse c sollrc teerenos do mal·i
llllà nào lta vi<.t. 

0 SR. AXGELO PI:"\llEIRO- HOUYC. 0 go
verno pl·o,·isol'io fez muita;; con;;essões de 
hurgos em tcncnos dcYolutos. attingindo tL 
respectiYa demarcação a terrenos de ma.l'i
nha.. 

O Sn. GALIJI:Sü LoRETo-Dcda-.~c pcl'gtm
tm· : que titulo ou cgw lei den ao E~ittdo 
o domínio solH·v tencnos de mat·inlm Jllt. 

sua. tt<::tual cxten~üo '? 

0 Sn. PAl:U R.\:'110.';-Todns :1.~ lni...:, até <L 
de lt\Gii. r1ue definiu u l'cconhc•;eu. 

O Sn. l;ALIJJ:->n LoiU~Tn- Y ,· E:c tt•nlw. 
}Xl.cir.neia de ouYlt• o que diz Tt•ixt~ ÍllL dtl 
Ft·oita:-:. Hel'el'inuo-~c {ts inst.tllt't;i'>t•s tle 1·1 tle 
noYrmlwo de 1832, art. 4°, c <i Ot·d. du 1:! de 
Julho de 1H33. diz T~ixeir·a de Ft'l•ita~: 

« ;\ n to;; destas ; ucçõo~. o <~ \'i~n d t\ :211 
do onruiJI'o de 18:32 1 HdOtl que 1'1\ t:uu:-;ide· 
J•a:-;:o:otn Vlllt'ínlws quinze lw<ll:a:-: de tt'l't'UtluS 
t•ottlada~. uã.o do ponto dai' lltat'l·~, nwd ia:-:. 
mas daqul'llf' t>•tdu ellegaS~•! <L 1111tt'ê n;t~ 
1lmitH'I'8 l'tll'ltt•ntt·s. 

« lln\'l.li'IÍ alguttl J11'nendt•tli.t.• JHtl'a t.•s.;a:-: di:-:
}JOsi,:iws! :\ú" ,·. pm•si \'t•l 1l1!st~olwi l·u. \'1\ia·:·w, 
erüt·ntanto, 1111\'i:-:o llt• 1·1 th~ julh•t tk I~U'i t! 
o ::i H5 do J'l ~ ).!ittll.'tttn tll! :to tln lê•\·,·t·eit•tJ (it~ 
l7ÍltL HouYtl ttlll ;u·bitl'io, qut• !'ui lw111 pouco 
t'SC!'UplllOSIJ liíll':L eulll O doruinio lKU'\.Í~Uli.ll'. » 

O Sn. Pxrr.A. RA:-ros-V. Ex. cncontl·a. em 
todos os orc,:amcntos, desde 1826 até ago1·a. 

0 SR. GALDl:"\0 LORl~'l'O- No art. 610 da 
sua Consolidaç:ão diz Teixeira de Freitas : 

«Art. 610. Não podem sel' aforados : 
«§ Lo Os Prop;·ios Nacionaes, sem autori

zação da Rsscm bléa. gcra.l. >> 

Em nota a, cs:::c paragrapho diz Tcíxcit'a 
de Frei tas : 

« Aforam-se unicamente os terrenos de 
marinh<ts, pela autorizaç:ã.o da lei de 15 de 
noYembro de 18~H , art. 51, § 14; e chãos 
encrttYados ou adjacentes ás povoaç:õcs, c1ue 
sü·va.m -para edificação-lei de 12 de outLt
hro de lt):);>, art. 3. 0-esses aforamentos são 

Por essa nota vê-se que Tcixeü·a de F'rci
tas consideL'a.va os terrenos de mar·inlta. in
cluídos entee ]Jl'OPJ'ios nacíonaes. A cittLdtt 
lei de 1887 emprega a palavra -pt•opl'ios
em refc1·encüt aos terl'eno~ ele ma.rinha. 

Vulto ao ponto de que estava, tratando. 
O Sr. Lafu,yette cnume1•a entre as causa~ 
que não podem see a.dquiridas por occupa.ç:ã.o: 
poe lJCrtencecem ao .Estado, <ts tcrea.s devo
lutas ; não enumera, pol'ém, os terrenos de 
mal'inha. E porque nã.o enumera os terrenos 
de n;mrinlta '? E' 1'acil responder, pot·que os 
cunstdeea como terras devolutas . 

O SR. PAeLA lLuros - Porque o Impcr-io 
nã.o podia vender esses tcncnos. 

O SR. GKLDI:"O LoRETo-Nã.e se hab d(• 
wnd<t; tt·ata-sc da, acqui~iç~ã.o do dom i aio 
por occnpaç·ã.o. (.-lpades.) 

.Admit·o ·que o nobt·c Deputado de S<ulttt 
Ca.tha.rina esteja a me intcrrompet neste 
ponto ... 

0 Sn.. PAULA RA:'IlOS- ~ão intct•r·ompeeei 
ma.is <L Y. Ex. 

0 Sn.. ÜALIJJNO LOHETI)- ••• pot•que fiz !ta 
pouco uma l'Ci'et\.l i1CÍ<L <L S. Ex .. por ter 
~.Ex. dito , ern uma .. das nl timas SCS$Õe:~, que os 
autm·cs <le maiot· nomcad<t conrundcm tcl'r·as 
du,·olutas com ter1·as publicas e tcr·l'cnos de 
nuu·inha. 

0 Stt. PAI.' LA !LDIOS - Com tcr-l'CilOS du 
llla l'i n h a. 

O Sn. G,\Ltti:'>iO Loitt::To-Isto é apenas 
Htll inddeute no meu <li~cut·:so. 

O ::-il{, PAt'LA RA:'IIOs-Perfnittunr.nte. 
0 ::-iJt. GALIH:'\0 LOHETO-Ell e.:str·anlw,nt. 

que ~c lizcs:-:e q ue:;tfto }):ll'<.L se com}H'dten· 
det• nu seLt sPntido l'C;)tricto ... 

0 Sn.. PAULA RAW>~-FttÇO, pONL'lC o 6-
reito portugucz neste ponto diverge do di· 
rcito lJrazileit·o : tert•tts devolutas silo terras 
desoccupadas, no direi to pOl'tugnez, e no 
direito lJrazUeiro não s~o só tonas dcsoc
CUlHtdas. 

0 SR. GALDINO LORETO-Mas, dizia CU 
que cstranhav<t que se fizesse quest~o. que 
fosse comprclwndid<t. a, ex})l'essão <<terf'as de
lutas>) cmpregadtt na Constitujção no sentido 
restricto da. lei de 1850, no significado tech· 
nico,c que a respeito de «propdos nacion;LCS>l, 
expressão tamucm empr·ega.da na Constitai
çã.o,sc entenda (111e est<Ls })idí1Vl'a:; demm ser 
consider<tdas no sentido m<ds restricto possi
vol; cstra.nhava, isso, (!llltndo não se exige a 
respeito dos terrenos t1e marinha uma dispo· 
sição expressa, que dê <'L União o dir·cito de 
legislar sobre cllcs •. Porque é certo qttc o 
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CoHgresso Nacional tem attt•ihuição de le
o-islat' sourc ten·as de j)I"Opl·iedade da Unicio, 
mas em todos os tempos não se intm·pretou 
cstl~ expressão «tonas» como comprehensiva 
._tos «tel'rcnos de marinha». Pa1·a que o Con
,.,r·csso Nacional tivesse o direito de legislar 
;o ln·e tcrcenos de ma.l'inha,scria. . preciso uma 
uiÍ>'Posiçã.o expressa. que dechi.rasse esse di
reito. 

Si a Constituição fa.lla sômente de terras 
1lc propl'iedade da União não se pôde pre
tnnd.cr· (1ue o Congresso Nacional tenha com
vctencia. par~~ legislar sobre terrenos de ma 
:dnha., sem fazer• compreheuder esses tel'
l'CD.os denko da. expressão «terras», c então 
não !ta v crú. razão para. que os terrenos de 
ma.rinha tlnvolutos ou desoccupados não es
tejam t;unlJcm comprehendidos na expressão 
~(tonas (icvoht~as». ( Apco·tcs). 

O que digo é que na Constituição Federal 
não se dú <W Congresso Nacional o direito de 
legislar sobre terrenos de marinha., e sim 
;-;obr·o terras de propriedade da União ; mas, 
si os no bros Deputados fazem q uostão paea q ne 
se comprchenda.m as prescl'ipc,lões do a.rt . . 64 
c seu pa.ragt·apho nos significttdos technicos 
c restrictos da legislttç'f~o em vigor ao tempo 
do Imporio, por• q uc 1·uzão não hã.o de exigir 
lKLJ'a. a disposição do ttl't. 34, n. 29, o rigor 
wchnico, segundo o qual tmrcnos de mari
:nlt~~ nã.o se compr·ehcndcm n<t ex pros~ão «tm·
J·a~» 1 

O nobre Dcp11ta.do p1)P Santa. Catha.rina. 
:nflo apontarü. um:L só disposição de lei em 
~tne n:t expr·essã.o «terras>} esto.ittm compre
hundidos os tm·t·cnos d!\ marinhas. 

0 Sn.. P.u:r.A RAMOS-Não IHl. duvida. nc
. Ilhunm. 

O Sn.. GALDI:XO Lou.r~To-Si não lm dttvida. 
Henlnuna. e si a Constituição só dti. ao Con
~n·esso Naciona.L o dir·oito de lcgisLa.t· sobt•c 

' le;·ms de p;·op;·iedadc da Unúi:o; si não dtL o 
mesmo dir·eito sobee tet•t•enos (lo marinlt:1, 
<~omo querer·-se comprehender na disposição 
do art. :34, n. 29, o clireito de legisla.l' sobre 
tcerenos de marinha.'? 

Não lm uma. só disposição, não ha. üm só 
~mtor que os designe sob . o.ntro nome que 
11ã.o o de - «terrenos de ma.rmht~». 

Como, pois, em í'<tee d<L Constituição, se 
(}llCl' dt~t· i\, União o direito de legisla.r sohre 
o::; ter•renos de marinhas ?- (Pausa.) 

Nã.o comprehcmlo. 
Sã.o dons modos de interpretar a lei, sã.o 

dom; modos de interprcta.t· a Constituição. 
Qua.ndo se tl'a.ta da. disposição qu~ contere 

aos Estados o direito sobre as terPas devo
lutas c proprios na.cionaes, se exige uma in
terpreta.ç:ã.o no sentido mais restricto em 
que cnlm cmpregadtlS essas pala.vras na. le
gi~~la.çã.o d.o Imperio e em que eram cnten-

didas no The~ouro.~'l.Ciona.l; c1uando, porém, 
se trata da. d1spos11}a.o que se refere t"t União, 
que dá. ao Congresso Federal o direito de le
gislar sobre terras,-ah !-j<i entã.o nã.o é 
preciso entender a expressão «terras» no seu 
sentido l'cstricto, no sentido em que excltiirtt 
os terrenos de ma.rinhas! 

Aqui é preciso que a expressão ~terras» 
comprehenda tambem os terrenos de ma
rinhas. 

Não; ê prcciso.ficéLP assentado que, si ter
renos de marinluts não se comprehendem na 
expressão ((terras devolutas», nã.o se compro
hendem tambem mL expressão «terras» e 
muito menos em « terras de propriedade d<'l. 
União». Seria preciso primeiro que se pro
vasse que esses terrenos de marinhas são de 
propriedade da União, e é isto o que para. os 
nobres Deputados está em questão. 

Voltemos aos arts. 64 e 65 n. 2 da. Consti-
tuição. 

O art. 65, n. 2, dispõe: 

«Art. 65. E' facultado aos Estados: 
«2. 0 Em gci•al todo e qua.lqucr poder· oti: 

direito que lhes .nã.o for· negaclo por clausuht 
expreSS[L ou implicitttmentc contirht nas clau
suln.s expresa:ts da. Cow>tituiçfLo.» 

Per-gunto: qua.l é <L cl:tltsula. cxpl·c~s:t da. 
Constituição que nega aos Estados o dit·eito 
sobr·e os tct·rcuos de ma.rinhas, o dit'eit.1> ele 
legislar sobl'c esses tcrt·enos. o dil•cito n.o do
mínio dcssos tcrr·enos? Nlnguent poder·;~ m~ 
apr·esentm· tl1l elausula. 

Si n[o !ta. ütl clau:mltt que negue. q um
cxpr·c~sn.. qum• irnpliciiamonte, esse dit•oito. 
os nobl'es Duputatlus 'L'IH a.uxogam. em scn· 
tido contt•ttl'io :b; minltn.s idéias, tcem !'orço
samcnt.n dH reCOilhccm· que cstã.o em et•t·o. 

Os nobl'cs Deputados, om contrttr•io das mi
nhas idéas, creio eu, partem do a.l't. 64 <La 
Consti tdçã.o e seu pa.r·a.gf'n.pho unh::o pam 
dahi conctuirem quc,si a Constituição deu aos 
l~sta.dos expres~amente as terras devolutas, e 
dispôz dos propl'ios nacionaes e não í'allou de 
tel'renos (le marinha-foi que não quiz da.t· 
aos Est<1.dos os teerenos de marinha. Creio 
que não ha outro argumento. Mas isto é um 
argumento a conh·ario sensu. . 

K' um argumento t'allivcl c, neste caso, 
fa.lli bilissimo. Qua.ndo a Constituiç~ão nega ·· 
aos Estados expressamente um poder ou um 
rlireit.o, diz, por exemplo : « E' vedado aos 
Estaclos fazer isto ou aquillo .>> Neste ca.so. 
quando a. Constituiç:ão assim se exprime, nn.o 
ha dnvida. que é uma ~a.usultt expr·css<t C!IIP 
nega aos Estados o direito de fazer isto ou 
a.quiLlo. 

Por exemplo, quando a Constituição diz
((E' vedado aos Estados, como <í. Uniã.o crea.r 
impostos de trn.nsito, prescrever leis retroa-
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ctivas, ctc.,»-nega. esse podet• oxpl'cssa
niente, fal-o por uma clausula expressa .. 

Quando a Constituição, no at:.t. 66, diz-E' 
defeso aos Estados recusa.r fé a.os documen
tos publicos de na.tureza. legislativa, admi
nistrativa, on judicia1·ia da União, ou de 
q_uaJquct· dos Estaclos-nega esse direito ex
pressamente aos Estados, e nega por clau
sula expeessa. 

Quando, :por exemplo, a. Constituição diz
compete privativamente ao Congresso Na
cionn.l sulnnettel' a legislação especial os 
pontos do teeritorio da Rt>puhlica. neccssa
rios para fnndação de arsenaes, muda.t· a ca
pital da União, etc.-nega implicita.mente 
em clausula expressa aos Esta.dos o direito 
de legislar para esses pontos c!.o territorio 
da Repu1Jlica, ou sobt·c a mudança da c;:q)i
tal dn. União. Esta é que é a. distincção entre 
clausula expt·essa o cla.usula implicita.mente 
contida em clausula expressa. 

Qmtndo. pot' exemplo, a Constituição diz 
que ao Presidente d<t RepuhUca compete 
priYatiYttrnento manter as re.htções com os 
Estados cskangeiros, tem cstalJelccido ex
pressamente uma. a.ttrihuiçã.o do Presidente 
d<L Ropuhlica e tem, ipso facto, estabelecido 
implicitamente a ncga(,~ão des;.:e à.il'eito aos 
Estados. E' nesse sentido que deve ser enten
dido o al't. 65, numer-o 2. 

Quando a Constituiçã.o. no art. 72, cstahele· 
ce os direitos dos cidadãos lJt•azlleiros c es
trangeiros nã.o nega expressamente a,os Estn,
dos o direi to do fazer leis contt•a o disposto 
no al't. 72. mas a ncgaçã.o ost<~ compt•chen-
did<t implicitamente. · 

Em uma pala. Yl'a,: é preciso fl.llC ha.ja incom
patibilidade entt'e uma clausttl:t da Consti
tuiçilo e o exr•reidu de mu podm· ou dí rei to 
pelo:-> EstadO:,\ para que :'C po~N~ uiwl' que esse 
poder ou dit·eito ú negado :ws Estados. 

Essa. negac;I'Lo pôde ser o~pt·ess<L ou implí
cita., mas par·a que exist:l épt•ccü,;o q11c cl;w
sula. constituciorli.ll e direito do~ EstaJ.os nã.o 
possam coexistir. 

Quando n. Constituição estabelece que «pee
tencem aos Estados as minas e terru.s devo~ 
Jntlls situadas nos seus res11ectivos tcrrito
l'ios,» pódc não ter estalJelecido o dir·eito dos 
g.:;t.ados aos tet-rcnos de marinha, mas tam
hem n~o o negou. 

Ha no art. 04 uma ncgaçã.o do , dil'eito 
dos Estados. é a que está contida. implicita
mente na 2a parte do artigo pela atllrma
çi'i.o do dieeito da União <'L «:porção de ter
ritorio nacional que fo1· indispensu vel1)ara 
:t üefosa das f'l'ontoii·as. 1'ol't.itica.ções, con
stt·ncf,~ões milittu'es o cstr<~das tlü f'nr-ro f'e· 
det'U.C:'!)), . 

Si es!;a. poL·çTI.u de tcnitorio cabe t\.. União, 
nUo pódo caber aos Estados. 

Da affirmação de que as terras devolutas 
pertencem aos Estados não se pode inferir 
ét negação do direito dos Estados sobre 
terrenos de marinha. Nessa affirmação não 
existe nada mais q_ne a cons<:Lgraç5.o de um 
direito dos Estados que é negado à União. 

Si em relaç:ão <1 la parte elo art. 64 se 
:ptldessc empregar os princípios-qui dicit de 
uno negat de cdtero-inclusione unitts {it ex• 
clusio alteritts; · 

Si fosse isso possivcl, entã.o o art. 64 
negaria o seu § unico, porque e3te artigo 
diz: 

«Pertencem aos Estados \l.s minas e ter
ras devolutas situadas nos seus respectivos 
territorlos, cabendo <i. Unitio etc .. » 

Ora, tud.o que não fosse minas <:: ten<.ts 
devoltltas scr·i[L negado <:LOS Estados, e assim 
negat·-se-ia o direito \los EstaJlos sobee os 
proprios naciona,es, que nã.o fol'em neces
s<Ll'ios para serviços da União, contradizendo 
a.ssi.J.n o disposto no paragraplto unico. Por 
outro lado o mesmo ~~rgmnento a cont1·ct
?·io sensu, applica,d.o ao ptlragr<tplto unico 
do art. 64, concluirü~ pela. negação d<t i" 
parte desse artigo. 

Assim, pois, tel'iamos mn artigo o um ::;ell 
pi.tragr<Lplto r:;e contraeiandu, o quo n'i'io foi, 
nã.o t.S, neru póde ~Set' o pensamento do legi~
ladot·. 

E' claro. pois, qnc no ttt·Ligo ú4 c scn pat•:.t~ 
graplw não existe a ungaçãu de outt·os di
reitos ao:; E:-:la<lox, que nf'~o ;~ neg:u:ã.u impli
cit:~: :;ubt•o t('tTenos q no 1i.H·em i ndispnns<L ,·eis 
ptu·:t :L dcli~séL d;ts ú·onidr·a:;, rortificaQões. 
cunsti·uc~~õos milir:tt'PS u cstr.:.tLhs do Jet·ro 
federam~; n soln·o pr'(Jpt•to,; tHlciona.es <J.llll 

forern llt]erssarius l1ill':t snrvlf:os da U11iã.o. 
Pelo conti'a.L'io: iL Constituiçfto rcsLl'ingin 

mnito o dit·cit.o da, Uniü.u sobro tet·t·as de\'0-
lut.u.:-;, tm·renus de ntru·inlta, e em snmm:.r, 
sobre terr·as publicas na sua accepçã.o m:.üs 
lata. consu.gt·undo esse dit'eiLo em uma unic<<. 
clausula. e sob umrt fót'ma l'estrictiYa. e 
clara. O art. 64, na. paPtc que se ref'ere á. 
Uniã.o,não i'alla du terr~ts devolutas ; sel've-se 
de um ; ermo muito mais compl'Cllensivo e 
muito mais vasto e diz : 

« C<:tbenclo à União somente a porção de 
ten·itorio que for indispensavel para a de
fesa <las feonteiras, fortificações, construc~ 
çües militrwes e estradas do ferro fede
raos ... » 

Parece-me que ncsb.t expressão « terri~ 
torio » estão induidas terras devolutas e 
tot'l'as de <1uaU1ucr ospccic, inclusirc tel'~ 
rcnos de marinll:t. 

0 SR. ALF'Rl':DO VARJ~U.A -Muito bem. 
0 Sn .. GAUHNO LOil.l~1'0 --Aos u.mig-os do 

argumento a contrar1:o scnsH convido a ap"i · 
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plicarem-no ao disposto na; segunda parte do 
art.64. _ _ _ __ 

Aqui ess(~ argumento tem toda ~.q)pJicação 
c é perfeita~nen~e j)l'Obant~, já porque p.:wte 
de uma d1spos1çao de forma restrictiva, 
já porque conclue eni lavor do direito 
commum. 

0 SR. ESMERALDINO BANDEIRA- V. Ex. 
a:ffirma que os terrenos de marinha perten
cem aos Estados, mas a legislação anterior 
d~va ao Governo esses terrenos, em geral, 
nao se podendo fazer a di:trcrença entre 
elles. 

A conclttsã,o, parece. pois, contraria; os 
terrenos pertenciam á União. 

0 SR. GALDINO LORETO- Si na lll'ÍlUCÍI'a 
pt:u'te do artigo lla uma affirmação do di
reito dos Estaclos, ás tcPras devolutas, e si 
o que se queria estatuir ·n~t scgnnda parte 
do artigo era uma restrícção ao principio 
e~ta.betechlo 11<!, primeira proposição do ilr
tlgo, a cxpr·cssão a usar não seria - terl'i
torio - deveria ser - tcrt•as d cvolutas. 

:l\l:.ts o que 1m neste artigo são duas affir
maçõrs, a :1iliemaç:ão do direito da União, 
ao mn direito rest!'icto, e a affirmação do 
·direito dos Estados ás tct•ras devolutas como 
umn consequcncia da restricção estabelecida. 
ao diL·eito da União. 

0 Sn,. Es:m:RAT,DINO BANDEIRA dei. um 
aparte. 

O SR. GALDTNo LnitETO- Uma vez que o 
nobt·o Dr.pntado por Pernambuco me honra 
com os setts ap:u·tc:.:. uma, vez qne S. E~. 
me intel'L'ompn, nH-mc-llia um gmndc ob
scq ttio ~i mo i nd icas.;n em C!ltC clausulas ex.
}!l'csS~ls tla, Con..;ti t.ttkii.o c~t(L írnplicítamcnte 
negado o diJ•eiLu dus Estudos aos tct'l'cnos de 
marinlt<.L. 

0 SR. ES)JERALDINO BANDEIRA dà um 
apa.l'tc. 

0 SR. ÜALDINO LORETO- 0 nobec Depu· 
tado illuditt '-'· minha. pergunta. O nobre 
Deputado declarou que a Constituição silen
ciou. Ora, si a Constituição silenciou, temos 
portanto que, em virtude do art. 65 da Con~ 
stituição, o direito dos Estados aos tcnenos ele 
marinhas é incontcstavel. 

O SR. GALDINo· LoRETO -Eu já argu
meitei co'? a legislação do imperio; já 
argumentet com a. lei de .1887, citada nela 
Commissão romo e.:;tando em viga~ e 
como conferindo o domínio dos terrenos 
accrescidos <t.os de marinha ao Districto 
Feder·al. Pois é ess<:~ mesma lei que concede 
â.s municipalidades dos Estados os mesmos e 
iguaes direitos aos terrenos ele marinha e 
accrescidos. 

0 SR. E.SMERALDIJ\'0 BANDEIRA-AS muni
cipalidades podem aforar. Veja que não é o 
mesmo q_ue vender; trata-se de um contracto 
de emphyteuse. 

O SR. GALDil\o LonETo-:Ma.s cu já ai·gu
mentei com a, legislação do imperio e, por~ 
tanto, !lão quero mais voltar a esse ponto, 
porqu,• não quero almsar da attenç:ão dos 
rneu:'i collega,s. 

O SR. EDUARDO RAi\IOS -V. Ex. me re
sponda o seguinte: ha algúma lei do imperio 
transferindo o dominio directo das marinhas 
p<U'<t as municipalidades~ V. Ex. rue re-
spomlíL sim ou não. · 

0 SR. G.ALDINO LORETO-Respondo que sim. 
0 SR. EDUARDO RAMOS-Directo?! V. Ex. 

est<t cngéLna.do. 

0 SR. GALDINO LORE'I'O-Jú. formulei esta 
pergunta c a respondi, antes de V. Ex. me a. 
lazer. Eu disse que eram inhet'entcs ao 
clominio e disse com Baudrv-Lacantinerle, o 
j1,1s tttendi, o jus fruencli e o ]Hs abulencli; que 
no jus abt!temli esta v a. compl'chendido o 
direito de al'orai'. · 

O SR. EDUARDO RA:-.ros ML um aparte. 

O Sn. GM.DI:'\o LoRno-NãotragoB:mdry 
Ltlcn.ntineric sinão como autoridade na inter
pretação c mt definição do que scJi1 dominio. 

Isto não é uma invenção de Baudry·Lacan
tincl'ic; elle não fez mais do quo detcrmina1~ 
os elem:entos essenciaes e constitutivos do 
dircit::> de pr-opriedade, que vinham desde o 
direito romano. As proprias expressões são 
até elo direito romano. 

O SR. EDUARDO RAl\IOS-Discordo de V.Ex. 
no sentido de dizer que a Constituição silen
ciou. A Constituição deixou em vigor todas 
as leis elo imperio que não foram por ella 
revogadas. E' como si a Constituição repe
tisse todas as leis em vigor. 

Portanto, si. o direito ele a.forar é inherente 
ao domínio, não sómentc inllerente mas 
essencial .•. 

0 SR. EDUARDO RAMOS - E' um do mini o 
eventual e precario, que se póde consolidar 
quando elle não for cumprido nos termos do 
contracto do aforamento; é uma ficção. 

Ü SR. GALDINO LORETO- 0 nobre DeJ?U~ 
tado pela. Bahia obriga-me a uma dig1'essao. 
Tenho o direito de reclama,r a sua atten
ção ... 

O SR. GAJ,DINO LoRE'l'O-Lã.stimo que o 
nobre Deputado pela Bahia não tivesse ouvido 
a primeu·<~ parte do meu discurso. 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Lastimo ainda 
mais do que V. Ex. 

O SR. gDUARDO RAMOS - Estou a.ttento ao 
que V. Ex. esttt dizendo. · 
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0 Sn. GALDINO LORETO - ••• por isso que 
estou reproduzindo :.~. parte da. argumentação 
do meu discurso que V. Ex. não ouviu, e 
isso pela muita. consideração que V. Ex. me 
merece. · 

0 SR. EDUARDO RAMOS - :Muito agrade
cido :1 V. Ex. 

0 Sn. GALDINO LOH.ETO -Dizia CU, Sr. 
Presidente, si· o direito de aforar é inhe"' 
rente ao domínio, c si, em terrenos de ma
rinha,, pôde dar-se o aforamento ou o con
tracto de emphyteuse, dividindo-se o do
mínio em duas partes- o domínio util e o 
directo; o domínio directo, que é o que tem o 
senhorio c que lhe dt~ o direilio de receber os 
t'óros e os lttudemios ... 

O SR. Ent:An.Do R.n10s - ~ão tem mús 
outros? 

O SR. GALI>Il'\O LormTo - Estes são os 
princi11aes. 

0 SR. EDUARDO RA~!OS- Tem mais outros 
i m portan tissimos. 

o· Sn. GALDI::\0 LOitETO- Esses i<ão os 
1n-incipaes; V. Ex. refere-se provavelmente 
ao direito de consolidação. 

Mtts, si o direito de aforar ê inllcrente ao 
domínio, que cspccic de domínio existe em 
c1uem tom o direito de aforar e de perceber as 
rondas que IJrovierem do aforamento? E' o 
domínio util? Nã.o; porque esse é o do em
phyteuta.. 

Quo espccio de domínio sol1r·e os terrenos 
tlc marinha existe nas municip<tlidades ·que 
tecm o direito de aforai-os c de receber os 
!'óros e lrLudcmios '? 

Domínio util ?- Nã.o. n'ominio dirccto; c tt 
nã.o se entenrlm· assim, tel'emos voltado a. 
inwrprcta,r a.s leis como m·:.un interp1·ctadas 
no tcmlJO tias legis actioncs do direito ro
mano. 
· O SR. Es!ltERALDINO BANDimL>\ - V. Ex. 

estt"t diflicultando a. defesa. mwional. 
0 S!t. GALDINO LORETO- Son obrigado a. 

voltar ao meu discurso antecedente. 
Eu disse que si algum motivo houvesse 

para, Justificar a prctenção da União a ter 
domínio sobre praias incultas c desertas, 
~~ssa pretenção seria mais justificavel c se 
imporia com maioria de razão em relação 
aos terrenos de ma1•inha. do Districto Fe
cleral. 

I~ntrctanto a Commissão de Orçamento re
conheceu, e a. Camara., si a.cceitar o art. 3° 
deste projecto, terá. votado uma. lei, reconhe
cendo o direito elo Districto Feder<tl aos ter
renos de marinha, nelle ~itm1.1los. (Longos e 
?·epelidos apm·tes inlen·ompem o orado;·.) 

En julgava, Sr. Pt•e:;;idento, 'I tm a. J•esposta 
qur me seri<t dctd<t de tJIW n:L Con:-;titui,~fto lw. 

clausula expressa negando implicitamente o 
direito aos Estados sobre te1·rcnos de ma,
rinha, fosse a indicaÇ~ão do m·t. 64 o seu pa-
ragrapho. - -

Ve.io, porém, c1110 <t reforcncia, segundo o 
nobre Deputado pela, Bahia, J<L nã,o é ao 
art. 64, é ao que numda continmtr em vigor 
a legislaçtí.o do extincto reglmcm. 

Mas eu .já. argumentei em relação ao ex
tincto regimon, acccitando o v<tlor da, dis
posição legal, segundo a; qmtl a, Commiss.ão 
de Orçamento neste <trt. do. projucto, em 
relaçã.o aos n.ccl'Oscidos, reconhece o direito 
do · Districto FedcraJ. Essa disposição de lei 
não pôde deixar do ter o mesnüssimo nlo1• 
:para tts municipétlidadcs dos Esta.dos. 

Tenho ouvido argumenta.r-se com o art. 64, 
a cont-rario sensH ; vejo cpw nesse erro não 
cahiu felizmente o nobre Deputado .peltt 
Bahia, S. l~x., jurisconsulto como é, evitott 
este escolho, mas se S. Ex. assim pensa., nã.t> 
ê esta a, convicção gcra.l: a. maioritt argumenta. 
com o :wt. 64 e seu paragraplw ; a maiorüt 
dos que se occupam deste a~sumpto diz que 
a Constituiç;ão conferiu a.o Estado o direito 
sobre terras dcvolutt~s c que na expressão 
«terras devolutas» nfto estão comprehcn
dldos os terrenos do marinha, c, portanto, 
negou 1]Jso-(acto aos Estados o direito a este~ 
terrenos de marinha. 

E' po1• estn. razilo, e nã.o jti. pa.ra rcs.pondet· 
ao nobre Deputado pcllt BtLhia, ma.s <tqueltc.~ 
qne impugrmm a minha. opinii'io, f'undamcn
t<tndo a, sna impugnação no art. 64 da Con
stituiçã.o, que me vu,jo forç.;~do, com a, opinião 
dos mestres, a demonstrat· que nã.o tem lo~al' 
a respeito doste artigo o :u·gumcnto a c09t· 
t1·m-io sensu. 

Este a1·gnmento ali:1...: ,j:t csr:t declarado 
fallivel em umtt disposi<;:i.o con:-ltitnciunaL 

Nü.o c:;tou invcHttwdo, po:;:;o cit:u• o art. 7('{, 
cgw diz o seguinte : · 

« Art. 78. A espccifica<}ã.o das gn.rn.ntiaíi n 
direitos expressos na, Con:stitnição nü.o excluo 
outras ga.rantia.s e dil·eitos não enumerado~ 
mas resultantes d:t fôrmn. de govemo que 
clla. estalJclece c dos 11rLncipios que con· 
signa .• » 

Por conscquencia,, em :íitcc do art. 78 dét 
Constituição, os argumentos a contraJ·io sensF 
nã.o pódem ser em todos os casos acccitos. 

Poucas vezes sã.o logicos, hei de demon
strai-o com a opinião dos mestres. 

O Sn. PRESIDENTE- Eu pediria ao nobre 
Deputado o especial obsequio de interrompct• 
o seu discm•so, visto que' jtL lw. numero na. 
Casa para se proceder tt votaç~ão das ma terias 
contempladas na, pr·imcira, 1mrte tla ordem 
uo dia .. 

O SI{. GAT.ni~O LmmTo-C>Ilrllcço :1 deter· 
minn~·U.u de• V. Ex., petlinüo apenas <L V. Ex. 
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quo me conceda a palavra, logo que seja relações administrativas, industriaes e com_ 
annunciada a continuação da discussão do merciaes; 
projedo -ora sujeito <.i, noss<t consideração, b) organizar e executar o :plano de suas 
n.lim de que eu possa concluir a.s minhas ob- redes de communicação postal, podendo es-
scrva.çõcs. tabelecer linhas de correios para os lagares 

O S~t. PRESIDE~TE-Perfeitamente. já. servidos ou não pelos correio~ federaes; 
• • c) decretar contribuiç(jes concernentes aos 

Comparecem ma1s os Srs. Gabri~l Sal- seus correios. 
gado, Sá Peixoto, Serzedello Corrêa, Urbano' o • • - • 
santos, Luiz Domingues,-José Euzebio, Cunha ~r~. 2. As adm1p.1straç?es e agenctas. dos 
Martins, Virgílio Brigido, José Avelino, João cone1os federaes sao ~brigadas~ acceltar, 
Lopes, Francisco Sá, Augusto Severo, Pereira afim de ter.em ~ ço1_1vement.e destmo, as cor
Reis, soares Neiva, Lima Filho, João Vieira, r~spondenmàs dirigidas p~ra os logare~ ser
Pereira de Lyra, Esmeraldino Bandeira, VIdos _pelos correws est~duaes, e bem assim as 
Cornelio da Fonseca, Fausto Cardoso, Neiva, que ~1erem destes logares, uma vez que, a 
Paula Guimarães, Satyro Dias, Rodrigues respe1t~ tanto de umas. como .de outras, te
Lima, Eduardo Ramos, Dionysio Cerqueira, nham s~do pagas as taxas devidas, em sellos 
José Monjardim, Sampaio Ferraz, Irineu Ma- federae:s. . 
cha.do, Henrique Lagden, Nelson de Vascon· Pa._:agrapho. um~o. P!iora que tenh.a ex
cellos, Augusto de Vasconcellos, Raul Bar- ecuçao este ~rtigo. Isto ._e, para que haJa per
roso, Antonino Fialho, Lourenço Baptista, muta de. correspondenma.s e ne~t_ro concurso 
Pereira Lima, Rangel Pestana, Theophilo de, serviços entre as f!3J?art.Içoes postaes 
Ottoni, Alfredo Pinto, Carneiro de Rezende, Ceder~es e as estaduaes,. e md1spensavel que 
Adalb~rto Ferraz, Mayrink., Padua Rezende, as leis dos Es~a~os prohibam:_ . . 
Joaquim Alvaro, Adolpho Gordo,· Benedicto lo, ~ expe~Içao pelo ~orre10 de. mater1a_s 
de Souza, Lindolpho Serra, Manoel Alves, explost.vas, mflammave1s Otl noc:tvas, am
Lamenha Lins, Angelo Pinheiro, Victorino maes vivos on mortos e outros obJectos que, 
Monteiro e Alfredo Varella. por sua natureza, :possa..m ser damno~os aos 

empregados postaes, SUJar ou deteriOrar as 
correspondeocias; O Sr. Presidente- Havendo nu

mero legal, vae se . proceder ás votações das 
materias. 

Antes de proceder á votação das matarias 
que figura.m na l"" parte da ordem do dia, 
submetterei á deliberação dn. Ca.mara diver
sas redn.cções, que se acham sobre a mesa, 
bem como o projecto.on·erecido, nrL sessão ante· 
cedeu te, pelo Sr. Depu ta.do José Eusebio. 

São success\va.mente sem ''ebate n.pprova
tlas as redacções tinaes dos pr•ojectos ns. 102 D, 
(Orçamento do Exterior pl'lra 1901), 106 A 
e 126 A, de 1900, para ser•em onvia.dos ao Se
nado. 

E' lido, julgado objecto de ueliberação e 
enviado á Commissão de Constituição, Legis
lação e Justiça. o seguinte 

PROJEC.TO 

N. 155 - 1900 

Declara da competencia dos Estados crear, 
manter e dirigil· o serl>iço de correios, ne
ce.ssario ao desenuolvimento de suas relações 
administrativas, industriaes e commerciaes, 
org:tni::ar e executar ·o plano de suas rêdes 
rle émmnunicações ~ dâ outras pro,idencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 E' da competencia dos Estados: 
a) crear, manter e dirigir o serviço de cor

reios necessario ao desenvolvimento cl-e suas 

2°, a. inclusão nas correspondencias ordi· 
narias ou registradas de moedas de curso 
corrente, objectos snjeitos a. direitos nas 
repartições fiscaes, artigos de ouro ou prata, 
joius e pedras preciosas. 

Art. 3.0 E' f<\cultado ás administrações 
--postaes da União e dos Estados entenderem-se 
mutuamente para a adopção de medidas 
tendent.es á regularização dos serviços a seu 
cargo. 

Art. 4. o Sobre o ser v iço de cartas e encom
mendas com valor declarado e o de vales 
postaes poderão os governos dos Estados en
tra:"' em accordo com o Poder Executivo da. 
União, que expedirá as instrucções necessa
rias para a boa execução desta lei. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em con
trario, 

Sala das sessões, 2~. de setembro de 1900, 
-Jose Ett:rebio. 

E' posto a votos e a.pprovado em discussão 
unica. e enviado ao Senado o seguinte 

PROJECTO 

N. 154-1900 

O Congresso Na.cional resolve : 
Artigo uni co. Fica pro rogada a actual sessão 

do Congresso Nacional até o dia 1 de no
vembro do cor~ente anno. 



536· ANN .AES DA OA.liiARA 

São successivamente postos a votos e ap
provados em 2• discussão os seguintes ar
tigos do 

PROJEOTO 

N. 149 A-1900 

O· Congresso Nacional resolve 
Art. I.• Fica o Poder Executivo autori

zado a despender até dez mil contos de réis 
para soccorrer ás populações do norte, fla
gelladas pel'l secca. 

§. Os soccorros serão distribuídos pela 
lórma que as circumstancias determinarem, 
devendo preferentemente ser executadas obras 
de utilidade publica em que sejam empre· 
gados os indigentes. 

§. Para a execução desta lei, serão pelo 
Presidente da Republica abertos os precisos 
creditas extraordinarios aos Ministerios do 
Interior e da Industria, Viação e Obras Pu
blicas .. 

Art .. 2. • Revogam-se as disposiçõ~ em con~ 
trario .. 

O Sr. Francisco Sá (pela ordem) 
requer e obtem dispensa de interstício para 
que o projecto n. · 149 A, de 1900, que acaba 
de ser votado, entre na proxima ordem do 
dia •. 

1na perché abbia efficacia va fondata non sulla 
sola locuzione deU a legge, rna sttllo spirito di 
essa esaminando se il legislatore avesse in 
mente di provvedere per il solo caso contem
plato, escludendone altri analoghi. » 

Eis aqui a opinião de Chironi. 
Eis ahi; a argumentação a conir-ario sensu 

denota a impossibilidade de interpretar por 
analogia; mas, para que tenha efflcacia, é 
Pl'eciso que seja fund<tda, não só sobre a 
lettra da lei, mas sobre o~pirito della. 

Examinando-se o art. 64 da Constituição, 
vê-se que elle consagra a principio o direito 
dos Estados sobre terras devolutas; e depois 
faz a restricção do direito da União sobre o 
territorio nacional. O que é que denota a 
impossibilidade dé interpretar a primeira 
parte do artigo por analogia para applical-a 
aos terrenos de marinha ? Pelo contrario, 11. 
segunda pa.rte do artigo denota á pos:;ibilí~ 
dade de estender por analogia a primeira 
parte. 

Jrao está, portanto, na intelligencia de$se 
artigo, a negação do direito dos Estados. Eis 
o que dizem Aubry e Rau sobre o argumento 
a contrario sensu: · 

«Il se resume dans les ·formules: «Qui di
cit de uno negat de altero. lnclusione unius, 
fit exclusio alteritts, Cet argument n'est, 
en général concluant que lorsqu'on part 
d'une disposition exceptionnelle pout' retour-

0 Sr. Presidente-Estão findas as ner aux príncipes du Droit commun. Toute-
votações. fois, lorsque la loi statue d'une maniere 

. Continúa a 3• discussão do projecto. évidemment restrictive, par exemple, par 
n. 70 B, de .l900, com parecer sobre emendas ,forme de proposition negat.íve, su1• une hy
apresentadas para 3• discussão do projecto pothese donnée, elle dispose pal' cela même, 
n .. 70, deste anno, que orça a Receita Geral en sens in verse, pour l'hypothese contraíre; 
da.Republica pára o exercício de 1901. et l'argument a contrario sensu peut de-

venir admissible, même en l'absence de la 
Continúa com a palavra. 0 Sr. Galdino condition précêdemment indiquée.» 

L!)reto .. 
Aubry et Rau declaram que emp1•egam a 

expressão Droit commun no sentido que lhe 
attribuem a maior parte dos jurisconsultos 
francezes, para designar o conjuncto · das 
disposições que, decorrendo dos princípios 
geraes admittidos pelo legislador, não teem 
um caracter .exeepcional: . 

O· Sr. Galdino Loret;o ( conti
mwndo )- Sr. Presidente, estava respon
dendo áquelles que entendem que o dirlíito 
dos Estados sobre os terrenos de marinhas é 
negado, no art. 64 da Constituição, em vir
tude de olm argumento a contrario sensu, e 
affirmei que os argumentos a contrario sensu 
são muito falliveis e que a respeito da pri
meira parte desse artigo de fórma alguma 
póde ser empregado. 

Patra apoiar a minha affirrnação peço li
cença á Camara para citar a opinião de al
guns mestres de direito, entre os quaes fi
gura o egregio professor da Universidade 
de Turim, Ghironi, que nas suas- Institui
ções de Direito Civil Italiano-, publicadas 
em 1888, diz o seguinte : 

Quasi nos mesmos termos que Aubry c 
Rau se expressa Pacifici Mazz.oni : 

«L'argomento a contrario senStt ha per 
fondamento questi due principii che qui 
dicit d,e uno, negat de altero-inchtsione unius 
fit ex clusio alle1·ius. Esso ncn ê veramente 
concludente che quando si trae da una dis
posizione eccezionale per applicare la gene
rale. Tuttavia, quando la legge dispone su 
di una data ipotesi in modo evidentemente 
ristrettivo, ad esempio, con fo1·mola nega

« L'argomentazione a contrario dinota la ti va, dispone in senso inverso per l'ipotesi 
impossibilitá d'interpretare per analogia, contl'al'ia. Ma niuna prudenza e mai ecces-
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siva ncll'marc c valutare cgwsto argo-~ O SR. GALDINO LoRETO- O direito com· 
mento.» mum e o dir·eito dos Estados; a excepção é 

; , , o direito da União. B' por essa razão que 
E~ nestes. termos_. q;tc.' ~m um .llvro I e- quando se di&J?õc sobre <:L Justiça Federal es- . 

c~nte, ~ TI. atado da~ 1 ~~soa.s, publicado 81~1 tahelecem-se varíos artigos, que restringem 
· ltl96, Baudry-Lacantmene ct Houctucs-Four.- as attribuições da justiça fedenl c ue l'mi

cado se rctcl'em ao argumento a contrarto tam essas attrib~iÇõcs c tlldo ~g{e iahe des
sensu: sas disposições calle na competencia da jus-

~<:Cet argument part ele la volonté cxpi'ímée tiça locnJ. 
dans lc ca.s prév-n par le logislateur pour O principiá geral, a rcgr[~ commum, é· 
lui supposer dans tous les autres ca.s une que· os Est.ados podem tudo que lhes não é 
volonté contr-airr. Cctto supposition pouvant negado expr·ess~Lmente,ou· de um modo impli
être tont ü. fai.t. gt•atnite, par cette raison cito, em clausulas expre;;sas da Constituição. 
qne le silencc eln lt~gislatcur est susceptiblc :Mas pergunto : par tindo-se da primeira 
de s'e:~pliqnct· etc bicn d'autres façons (Cf. parte do art. 64, aegumentando-sc a con
<Ht. 1.164 C. civ.) , l'argnment a cont1·a1·io traria sensu, póde-se dizer que, uma vez que 
est dangcl'cux; il n'cst o1·dinaire.ment J?l'O- a Constituição consagrou o direito dos Es
ba,nt, ClUO lorsq11e, p:u·tant. d'une disposition tado:'! soltre as terras devolutas, entendidas 
exccptionnnl!e, il pt ~ t·tnl't de l'CYcnir au clroit -terras devolutas, no sentido mai~ restricto 
commtuL qlli J'ni_)J'tllld aLor:;; Bon empire.» da lei ele 1850, em q_ue as quet· entendidas o 

o al't. l. Ui-l 4.lu Cml. Ci\•il citado c 0 se- nobre Deputado por Santa Oathal'ina, a con
clusão a. tirar seja a affirmação do direito 

guinte: commum? Nií.o; serüL a negação do direito 
«Al't. l.!G4. L t.> l'S'JllO dans nn contrat on a commum. 1Ias, si os argumentos a cont1·ario 

exprimú Ull ca~ pout· l'explic;ttion ele L'obli- sensu nilo silo probantes, qu::tndo se parte de 
gatiun, on n·c~t pr\.s ccnsé a.voir vonlu lJ ~LS uma, rcgea de 'dircito, si. não concluem J?elo 
re~treindr•; l'étcndtw que l'engagement rc- dit·cito commum; e si. ao conteal'lo, par
çoit de dt·oi t a.nx ca.s non cxpt·hnés.» t.inclo da disposição ela. primeit·a parte do 

art. 64, nós, argumentando a contno·io sensu 
Como se vê, Sr. Presidente, os argumentos temos chegado à nogaçã.o do direito com

à contnwio sensu, no dizer de Aubt•y c Ra.u, mnm, SC.Q'Uc-se que 0 ar.Q'umento a contrario 
Pacifici lllaí'.Wlli c Baudrv-Lacantí nerie, só ~ ~ 

J sensu não n0de na opinião elas autol'idades 
são concludente:- ou probantes quando se set· applicado á pl'imeira lJarte do al't. 64. 
lXtrtc de uma d i~posiçã.o excepcional de di- o art. 65 n. 2o da, Constituição reconhece aos 
reito var·a se concluir em favor do direito Estados todo poder ou direito q 1w não lhes é 
commum. nc~gaelo. Entendo po1• poder o imperium e a, 

O SR. Em:AHDO RAl\IOS- Não ser<t este o jurisrUctio; o por· direito tudo o cpw se refere 
caso·? ao patl'imonio. 

o SR. GA.!.DI~() LORETO-Qn<U1do se trata, 
por exemplo , de uma disposição rcstrictiva, 
de um<t disposiçã-o de lei que tenha a fórma 
negativa, l)óde- >'ü argumentar <Í. cont,·m·,:o 
sensu, ainda mesmo que a conclusão não ve
nha a ser um f;~.vor do dil·oito commum. 

?das, pct·gunta o nobre Deputado pela 
Bahia, si o c<t,;o do <trt. 64 não scrà o do 
argumento <L contrw·io sensu concluir em 
favol' do dirnito commum. 

Rc.;_;pondet·d : sim, si o argumento .for ti
rado da segunda, pa.rte do artigo ; não, si 
l)artir da pl'imeira parte do artigo. 

0 SR. EDUARDO RAMOS - Refiro-me á 
these em geral. 

O Sn.. GALDI~o LoRETo- Qual é a thcsc? 
Segundo o art. 65, n. 2, o que é o direito 

commum ne~te regimen? 
E' a afllrma.ção da com)_)etencia e do direito 

·. dos Estados. 

0 SR. EDUARDO· RAl\IOS - Excluindo a 
União? 

Camara Y. V 

Reconhece,portanto, c1ue o direito commum 
é o dir·ci to dos Estados, a restricção é uma ex
ccpção em favor da União. Por consequencia, 
rlt1ando se a.ffirm~, a respeito elo terras publi
ca,>:, que as torras devolutas, isto é, uma parte 
elo domínio nacional pertence aos Estados, 
tem-se feito a affirmação do direito commüm, 
affirmação c1ue estcí comp1·cllendida. no art. 65 
n. 2°. 

A disposição em sentido inverso com rela
ção a terrenos ele marinha, seria contraria 
ao direito commum. 

0 SR. EDUARDO RAMOS dct um aparte. 
0 SR. GALDINO LORETO-Partir do art. 64, 

e dizer que. desde que a Constituição dá aos 
Estados o direito sobre as terras devolutas, 
e não dispõe sobre os terrenos de marinha, 
tem implicitn.mente affi.rmado o direito da. 
União sobre os terrenos de marinha, é tirar 
nm<L conclusão contraria ao direito commum 
que é o dos Estados. 

Os argumentos a contra1·ío sensu, em taes 
casos, não podem ser admittidos, e assim te..; 

6S 
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· nho respondido ao amtrtc do·nobre Deputado 
pela Bahüt. 

0 SR. EDUARDO RAl\WS-A mim V. Ex. não 
respondeu. 

0 SR. GALDINO LORETO-V. Ex. perguntou 
:ili .nio é este cttso do art. 64 o de concluir-se a 
contrario seJ!stt em favor do direito com
mum. 

Tirando-se uma, conclu:,:ã.o do a,rt. 64 em 
[n;vor da, União, tem-se tirado uma conclus[o 
contraria ao direito commum: é a resposta. 

Tem <t disposiçã,o da primeira· par·tc do 
:trt. 64 da Constituição um<~ fórmtt nega
tiva? Não tem. 

.Desde que tivesse essa fôrmtt nóg:1tiva, on 
<t rcstr·icti vtt se podcl'itt concluir de modo 
probante contrt~ o direito commum. Quanto 
:1 segunda parte do art. 64, o ttrgumcnto a 
contrario senstG é pel'i'eitamcnte cabível: 
primeiro, porque a conclusã-o ê em í'tLvor dos 
Estados; segundo, porque quando a, conclusão 
não fosse em favor do direito commum, essa 
pttrte do art. 64 tern <t í'õnna restrictiva. 

Sr. Presidente, j(~ cgw niio se queira tirar 
argumentos de analogitt da primeira parte 
do al't. 64, para os tel'renos de mttrinha, 
porque nã.o se :tpplicat· o argumento a 
f'cwtiori? Tem este maL.; propriedade na. 
lnterprctaçã.o da primeira pttrtc desse ar
tigo do· q uc o argumento a cont1·ario sensu. 

Pois não é verdade que :t Constituição 
dispoz das tcrra,s devolutas em favor dos 
Esta,do:;:, quando essas terra::; devolutas es
tavaan sob o dominio d<~ União sem rostri
cç~ão? 

0 SR. PAULA RA:\IOS- .Tinha, rcstricção. 
0 SR. GALDI:-;o LOHETo-Scria longo apll-

.J'al' cst~~ questão. · 

O SR. PAri.A Ruros- V. Ex. encontra 
na. lei do 1868, do Imperio. dizendo que as 
províncias podia,m reccucr o pl'oducto. 

O SR. GALDIKO LoRETO- Attcnda V. Ex.: 
o domínio era da União; fluem vendia, quem 
alÍCJl(LYa '? 

0 SR. PAULA RAMOS- No proprio Estado 
de V. Ex., o Espirito Santo, o presidente 
tinha, })odores pam vender na zona do Ca
ehoeiro de Santa Leopoldina, como o de 
:\lin~~s na zona de Sabar<i. 

0 SR. GALDINO LORBTO - 0 nobre Depu
tado affirm[t que luwia algumas restricções 
ao domínio da. União sÓlJre as tel'l'as devo
lutas. 

:Mas, essas restricções do domínio da União 
sobre as terras devolutas são comparaveis 
ao que estabeleceu a lei de 1887, relativa
mente aos terrenos de marinh<~ ?-

Si a respeito das tm•ras devolutaR, a União 
despojou-se em favor dos E;:;tltdos, como não 

pode1•ia ter disposto dos terrenos de marinl11, 
em favor dos J~stados, quando o proprio 
Imperío, que era a centralização, já se tinha. 
despojado do direito de atcmu· e recebei' 
fóros c laudcmios··?~ 

Parece que tenho usado de um ttrgumento · 
a f'oi'lim·i perfi~ita.mcnto cabivel. 

_Da disposição qur. dú, aos Estados direito 
sobre as terras devolutas, se póde concluit• 
que esta,va no J)ensamento d<.t Constituinte 
dar~lhes tambem os terrenos de marinha, 
porque, por• maiores quo sejam as l'cstl'i
cções de qucfalht o nobre Deputado de Santa, 
C::ttharina quanto <.t terras devolutas, não 
podem ser comp<waveis ao qnc o Impcrio 
fez em relação aos terrenos de mai'inha, des
pojando-se do direito de <tl'oraJ-os c I'eceber 
foros e laudemios em favor dtt:'l municipa
lidades. 

S. Ex. fallon em dominio util e domínio 
directo. 

0 SR. PAULA lLDIOS - E' a lei Cp.lC falla; 
não sou eu. 

O SR. GALDJNO LnRETO - ~Ias o que vem 
a ser o domínio util? Não é o domínio do 
emphyteuta ?- E o domínio dirccto não é o 
domínio do senhorio'! 

:Mas, as municipttlidade8, quando foram 
investidas do direito de aforar os terrenos 
de marinha ... 

0 SR. PAULA ILDIOS-Podiam vender? 

O SR. GALDii\'O LoRETO- ••• foram con
sidm·ad::ts como emphytcutas '? 

O que V. Ex. não podel'<i, negar, c cu j(L o 
disse, é q no, desde que o Impcrio transferiu 
(ts municipalidades o direito de aforar os 
terrenos de m:trinha e, ao mesmo tempo, O· 
de perceber as rondas proYeiücntcs dos aro
ramentos desses terrenos incl'nsi ,-e os laudc~ 
mios, conferiu-lhes o domlnio dirccto desses 
tcr1'enos, porque o direito de aforar é essen
cial ao senhorio on domínio dil'ccto. 

E, a menos qno V. Ex. cntcmht qne a, 
transii~rencia do domínio directo só 11óde ser 
feita por pala \Ti.tS expressas --'- fica ttans(e
?·ido o domínio directo, tm·<~ de COUYÜ' que a. 
transferencia do direito do aforar import<~ 
na, tl'ansferencia do domínio dos terrenos. 

Note o nobre Deputado que não foi tra.n-.;
ferido o domínio util, porc1uo esse é o qrre 
fica pertencendo aos emphytetlta.s. 

O Sn.. PAULA RA:~>ros- Si o domínio passou 
completo para as municipalidades, estas 
teem o direito de vender es~es terrenos." 

V. Ex. me dirá si conhece um só caso de 
venda de terrenos de ma1·inlm pelas munici
palidades. 

O SR. GALDINO LORE'l'O-V. Ex. salle, Sr. 
Presidente, qnc ha terrenos de marinh<.t de 
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propriedade de particulal'Cs, que teem o do
mínio d irccto. 

O SR. PAULA RA.1>Ios-Isto é outra cousa.. 
-o SR. GALDINO LoRETo-Mas que sorte de 

•lominio, Sr. Presidente, era. este q uc tinha 
~t UnHí.o sobre terrenos de marinha dcsfal
e<Ldo dos principaes direito~. inclusive do 

- tledispor, pois cp.w os teerenos de marinha 
deviam ser aforados per·pettmmente ~ 

0 SR. ANISIO DE ABREU-V. Ex. pergunte 
~i um terreno tendo sido a('or:ulo perpetua.
mentc póde ser vendido t 

0 SR. PAULA RAMOS-Sustento que pôde. 
0 SR. GA.LDINO LORETO-Mas si esse ter-

reno ,j(t. foi aJorado ? · 
0 SR. EDUARDO RAMOS-Esti11UOS gyrando 

t~m um circulo vicioso. 
O Sn. P~<\.ULA R.Anros-Em todos os orça

mentos do Imper·lo c nos da Republica figura 
testa rubrica: « f'óros e laudemios de ter
l'cnos de marinha e accrescidos». 

0 SR. GALDINO LORETO- 0 nolJre Depu
t;tdo srtbe que a lei salva uma certa parte 
proxim~L aos a1·senaes. 

0 SR. PAULA RAMOS-Isto não se afôra; 
portanto, nã.o dtt rendas. 

0 SR. GALDII'\0 LORETO-Isto é outra cousa; 
1) que digo é que mmt verlJa de receita não é 
,.:ufficiente pa.t•a revogar direitos .j<i. cont'e
riclos l_)or leis anteriores e tle que a.s munici
p<didatlcs esta.vam de posse. 

0 Sn.. PA1.iLA RAMOS- A primeira lei que 
:::c rc~fcl'iu a terrenos ._de marinlut é de 18:Jl. 

0 SR. GALDINO LORETO- Nã.o va,le a, pena 
in:':lstir : o que eu digo é que, supprimidtL a 
legi~l<H;fio do impm·io a respeito, fica a dis
posiçã.o da Constituição, que dü. aos Estados 
totlo o poder, ou direito que ll1es não foi' ne
gado expressa ou implicitamente em elau
,;ula. expressa, da. Constituição. 

Em dous artigos a Constituiçã.o faz a. par
tilha. do domínio nacional entre <1, União e os 
l·:~ta.dos ; sã.o o art. 64 e seu paragrapho e o 
art. 65, n. 2. Dado de barato que as leis do 
a.ntigo regimen não houvessem transferido o 
1lominio dos. terrenos de marinha üs munici
paJidadcs, seria. nesses dons a.rtigos que te
ria.mos üe saber a. quem cabe a. propriedade 
dos ref'c1·idos terrenos . No art. 64 e seu p<t· 
mgra.pho, a Constituição refere-se expressa
mente a. terras devolutas c a proprios . na
eiona.es. 

Como, porém, podesse llavm• algum bem 
do domínio nacional, que não estivesse 
compl'ehenúido nessas duas chtsses ; toda 
1':1.zão do duvidar cessa doante da segunda 
parto do art. 04 e do n. 2, do artigo 65. 

.ht demonstrei que da primeira parte do 
art. 64, se póde tirar argumento a. fm·tiori ; 
pois que o argumento a cont~·ai"io ·sensu não 
sel'ia e não é probante, porque não conclae 
pelo direito commum, e poí•quc a. primeira 
parte do <trt. 64 nã.o tem a forma. restrictiva 
que alhts tem a segun1ia. pa.rte, nem ti.. fórma 
negativa,. 

Como m1dto l)om diz 1Iazzoni, nenhuma 
prudencia é- oxcosiliva. no muprego e na 
tt vali_ação 4os a.l•gumentos a contt·a1·io sensu. 

'Po1• consec1uencia. tem nma base muito 
fragil ::t argumentação dos que se thndam no 
art. 64, para negarem o di1·eito dos Estados 
aos terrenos do marinha, dado mesmo que 
estesnlí.o se incluam nem nas terras devo
lutas nem nos prop1·ios naciorwes. 

A Constituição nã.o podia sct• casuistic-a, 
não. podü:t descer a todos os detalhes ; nem 
mesmo <~s leis descem quanto mais uma. Con
stitniçi'í.o, que só est<.~bclece regras gera.es; e 
foi isto o c1ue ella fez: estabeleceu a regra. 
geral de que todo o direito que não fosse 
negado aos Estados lhes pertencia, dctermi.
nando expressamente as excepções. 

Conseguintemente, deante da disposição 
do art. 64,eu mesmo me fundo, para negar á 
U niã.o o direito so ln·c os terrenos de marinha,. 

Vou ler o art. 64, invertendo a. ordem em 
que estã.o as proposições: 

«Cabendo <i Unúio somente a porçtío de 
te1·~·itM·io que f'm· ind·ispensavel para a de
fesa das ii•onteiras,fortilicações, construcções 
militares e estradas do ferro 1ecleraes-pe:r· 
tencem aos Esta.dos <ts minas e ter·ras devo
lutas situauas nos seus respectivos terri
torios.» 

Attendam lJem: ac1ui se :fltlla de tcrritorio; 
não se f~tlla de terras quando se estabelece o 
direito da União. 

A restricçã.o estabelccidapara a União nã.o 
é· só quanto a, tcrm~ devolutas, é quanto a. 
territorio, que cornpt•chendo sem duvida. os-
terrenos de marinha .. 

0 SR. PAULA RA~IOS -V. Ex. nunca ouviu 
chamar-se as costas marítimas de f'l'onteiras
maritimas ?-

0 SR. GALDINO LORETO- Tenha V, Ex. 
:paciencia. ; a. Constituiçã.o não dtt á União o 
direito sobre uma faixa de terJ!a.s nas fron · 
teiras, só d<t direito ao indispensa.vel para a. 
deí'esa, das fronteir<.ts. 

0 SR. PAULA RAMOS- V. Ex. não selem
bra da disposição da lei de 1850, que deter
mina que a zona de fronteiras é de lO 
leguas 't 

O SR. GAI.DINO LoRETo-V. Ex. estct ar
gumentando com êt lei de 1850 e eu estou 
argumentando com a Constituiçiio, que d.iz. 
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q_ue só C(),oe {t União a porção de territorio 
necessaria para a defesa. das feonteiras. 

-Ora, isso não importa a affirmação de c1ue 
uma. fac h a de terrn, de 1 O legua.s pertença á. 
União. Eu a esse respeito não quero ampa
rar-me em outra autoridade c1ue não n, do 
actual Minh;tro.da Fazend;1 que, quando em 
1893 se discutiu no Sena.do o projecto que foi 
da Garoara, disse que a respeito do a1•t. G4 
da Constituição havia, dous processos de in
terpl'etação: o p1·ocesso ampliativo e o pro
cesso restríctivo. S. E~. manifestou-se em 
.favor do processo <tlnplia.tivo e, por esse 
11rocesso, V. Ex. vê . que o seu (),rgumento 
atllrmando que os te1' renos de marinha sfl.o 
fronteiras fica destr•uülo. 
· O SR. PAULA RAniOs-Quem o n.tlirma não 

sou Em, é ~t teclmologia vulgar que chanu~ á 
costn, do Brazil, fronteil'a. ntal·itima, tanto 
.que até se diz: deí'ez<t de nossa fronteira ma
rítima. 

0 SR. PRESIDEI'TE- Ob~m·v-o M nobre 
Deputado que a. hOl'c1. estcí torminad<t. 

0 SR. ÜALDINO LORETO- Preciso con
cluir c V. Ex. de-ve attender- a que fni 
interrompido pela votação o 11elo::< apart8s. 

0 SR. PRESIDEl'iTE-V. Ex. restringi ní, as 
suas ob:3ervaçõos. 

0 SR. GALDINO LORETO- Restringirei O 
mais possível. 

Dizia o Sr. Senador .Tottquim Murtinho, 
discutindo o projecto enviado da Camara 
parn. o Senado, o rpwl dD va aos ~stados c {ts 
municipalidades os dit·eitos sob1·e ter1·enos 
de ma.rlnha.s : 

«Não se kata, J1Cl1 .3 <L o oeadot', na. presente 
lei, de crear di)'(:!ito novo ; Hão :~e t:I·at<t de 
disüilmil· tonas <'t Uniãu e aos Est11dos; 
trata-se simplesmente dn definir de modo 
claro e positivo, jú que w7o acharam de(iniçao 
cla't·a e posíti'r!a na Constituiçfío, tl·ata-sc de 
determinar os direitos que est;ão finuados fi<l. 
lei constitucional. . 

<(A JIOS.~a csplwra, portanto, diz o Ol'itdot', 
acl1a-~r. Jimitad<~ como em outros casos e nilo 
se pode legislar ~inão cil'oumscrevendo-sc o 
Senado ~~ . UBÜl esplte1·a ü·aça du. pel<!, lei con
sti tuciona.l. » 

S. Ex., o Sr. Joaquim ?11urtinho, discutiu 
o projecto e· offercceu diversas emendas, al
gumas das qmtes for<U1l approvadas pelo 
Senado; mas nenhuma emenda apresentou ao 
artigo que declarava o direito dos Estados 
aos terrenos de marinhas. 

O Sr. Senador Joaquim Murtinho leu o 
artigo 64 da Constituição e disse : 

processo ampliativo, ou o processo restri
ctivo. 

«No processo ampliativo póde-se da1• á 
União a ihcuJdade de apro1wiap-se em qual. 
quer tempo, om qwllquer zona do territorio 
nacional, da porç.ão d.e terras necessaria. 
para os fins que se achttm determinados 
nesse artigo. -

-«No ·processo l'e~tridivo pôde-se deterfui. 
nar quaJ a zona, qmtl a porção de territorio 
brazileiro em que a. União }Jóde · firmar esse 
direito, do qual clla pôde apropria.r-se em 
certa porção, para realisar est<.ts outi'as de 
construcç:ões c de fortificações de colonia.s 
militares de que. fa.lla o a.rtigo. 

«Parece c1uc desde que as tCL'ras foram brn
bem concedidas :ws E::.ta.dos, o Senado deve 
ttdopta.1· sem11re o processo amplia ti vo,isto é, 
dar <L Vniào os meios 11rccisos, sobretttdo 
quando d este processo ncio 1·esttlte prej1Jizo 
pa1·a os Estados.» 

Econtinüa o nobre Senador Sr. Joaquim 
Murtinho, mostrando-se favoravcl ao pro
cesso ampliativo. 

O SR. PAuLA RA~ws-Hoje pensa de modo 
dilferente. 

O SR. GALDI~o J.imETo--Fc.t.z até perguntas 
desüt ordem: 

«E' possível que, por uma. di,;;posíção re
stl'ictivttr·ol:Ltiv;nnente a terras devolutas, 
se procm·o fir·mfu' nm ]Wineipio qnc foi re
jeitado pela. :\::-sembl(•a. Constituinte.'?» 

.t\.l'gumenta nã.o em rchv,:ã.o :w~ terr·cnos 
de mu.1·inlm::;, m~~s á fa.cha de terea:-; <Ü\$ fl'on-
teil•[ts. . 

O projecto ido de,;;ta Camara pa.r·;t o Se
nado decla1•ava per·tenccr aos Estados o do· 
minio dírecto dos terTenos de m<trin!Hts e ás 
municipalidades o Liominio utH. 

O Scn:.vlor Joaquim Murtinho discutiu o 
projccto, cr-iticou algumas das suas disposi
ções, pronunciou-se so 1J1·c ellas, ofl'ei'Cceu 
C'mondas, ma.s nenhum 1'0paro lhe mereceu a. 
disposição referente a terrenos de marinhas. 

0 SR. PAUI;A RAMOS-QU~lndo ~ 

0 SR- GALDINO LORETO -Em 189:1, quando 
o Senado votou igua.lmente uma. declaração 
do dominio dos :Estados, sobre terrenos de 
ffiéWinha. 

« Para definir e determinar os dil,eitos fir
mados nesse artigo da Constituição, o Senado 

. :póde usar de dous processos clitlerentcs : ou o 

0 SR. TEIXEIRA DE SÃ-Lei que foi vetada. 
0 SR. GALDINO LORET0-0 }Jrojecto YOlt~U 

(~ Can.1ara com.emen.C.as do Senado, mas · nao 
alterando o direito dos Estados sobre ter~ 
renas de marinhas. 

0 SR., . PAULA RAMOS- Quem impugnou 
fui eu. 
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0 SR. EDUARDO RA11IOS-Eu até requeri 0 SR. GALDINO LORETO-Não me achav-a 
que fosse á Commissão pa.ra, dar parecer presente á votação, nu~s tive occasião de ver• 
sobre a, constitucionalidtHle. os nomes dos Deputa,dos que votaram a favor 

O SR. P~u;LA RAllfOs-E o Sena.do acceitou _e contra o veto. Entre os Deputados que. ~o-
o veto . I taram contra o 'Oeto estava um doBspn'lto . 

· · Sa,nto, o Sr. Torquato Moreira. . 
O SR. EDUARDO RAMos--Esta Camara ac- · . . 

ecitou o veto por 120 votos contra "12. jec~~~R. PAULA RA1IIos-For o autor do pro-· 

0 SR. GAJ"DINO LORETO-Onúbl'C Deputado 0 SR.GALDINO LORETo-Fóàt esse, nenhum , 
não poder<:L contestctr• ·que o IJrojecto re- Deputado do Espiritb Santo tomou parte na 
mettido (~ sancção declal'a,va que os ter- votação desse veto. · 

· J'cnos de mal'lnhas pertenciam aos Estados e 
ás municilJalidades. · Eu não votei i mas podia ter votado, sem, 

entretanto, reconhecer que os terrenos de 
UM SR. DgPUTADo- Sem duvldu,. mal'inhas })ertenciam ü. União, porque ainda 
O SR. P.U.iLA RAl\IO.S-:E foi motivo de agora mesmo reconheço ctue um dos motivos 

veto. do veto era solído, era irrefutavel, e tanto · 

0 SR. GALDINO LORETo-:Mas cst.e })l'Ojecto 
f'oi l'Cmctt.ido daqui para o Senado o do Se
nado para aqui devolvido com modificações; 
e a Camara, t•cjeitando uma emenda, do Se
m~do, remetten-o de novo ao Senallo. Teve, 
pois, uma longa perlgrínaç,fLo antes de sulJil' 
;í. sa.ncção. 

O SR. EDUARDO RA::Ilos~Antcs de serre· 
rcmettido para. o Senado. cu,dc accordo com 
o nobl'e Deputado por- S<~nt~L C:.ttlw.rina, re
IJ.UCrl que'" Commissã.o l'espectiva dt;sse pa· 
rece1· sobt•c mu<t quest[o quo me pi.n·eeia, de 
ma.ior rclcvancit1 qual a. d<t constitnclonall
da.dc do pPojccto. 

O Su. GALDINO LoRETo-0 projccto foi 
Yctado, c, entre os di\·el':'iOS motivos do veto, 
de facto um .se rnf'eri<t <Lu:': tm·r1..mos de rnari
llhas, qm~ segundo o veto chwia,m pertencee <.Í. 
União. 

?-I;ts, não fui este o unico; entl'e ou
u·os moti \'OS, lcmbt·o-mo per-feitamento de 
•tuo o velo considerou inconstituclomü a. 
disposiç~iLu que l'estf'lngia, o dit·eito da Uniã.o 
<L l'cspeito dt! teel'cno:S indispcnsaveis ;í.::; cs
Tt'adas dr. iert•o 1bdcrac~. isto é, l'estl'ingilL 
;::'se di 1·ci to só monte ;i.~ _estradas cstra
wgh:as. 

bastava para que eu podesse votar po1• elle. 
0 SR. EDUARDO RAl\IOS-Nlas V. Ex. lem

bl'e-se que se vota o projccto e não o veto. 
0 SR. GALDlNO LOitETO-Bem; mas desde 

que ha uma disposlç"ão inconstitucional e nós -
não a podemos scpa.l'U.P, devemos rejeitar o 
p1•ojccto. 

O Srt. PAULA R.-'..MOs-Mas, ha a.s decla
rações de votos. 

0 SR. GALDl?\0 LORETO-As declarações 
de votos })C lo regimento não podem ser 
motivadas. 

0 SR. PAULA RA11IOS-Hét duas cleclarações 
motiv<vhs, nma a."siguadn. pelo St•. Vergne 
de Al)l'en c <t outt·a pelo Sr. Anizio de 
Abreu. 

0 SIL GALDli\0 LORETO-M<tS sabe S. Ex. 
que isto é contra o Regimento. 

O SJL PAULA RA?Iros-Pet·dã.o. NfLo foi isso 
que :Se deu. Blles subirn.m i.~ tribumt c ma
ni1'e4ara.m-se a respeito. 

O Sn.. GALDI:'-io LoRr::'l'o-Assim csUt di
reito. 

Era proci::;o, pois, que todos os Srs. Depu
tados, que votassem a fa.vor, viessem á tri
buna fazer dechu:açõcs de votos e dar expU· 
C[tçõcs pessoaes. 

0 Sn.. PRESIDENTE-Obsm•vo ao nobeeDepu- · 
tado que a, hor~~ já va.e muito adeantada. 

0 SR. GALDINO LORE'l'O-Sr. Presidente, 
desejava, concluir o meu discurso. V. Ex. 
u.ssim me põe entre <t espada e a pal'ede. 

0 Sn.. PAUL:\ RAMOS-V. Ex. está en trc O 
Regimento e o relogio. (Risos.) 

O Su.. GALDINO LOH.ETo-VV. EEx. teem 
visto que tenho procut'ado argumentar 
sempre, desde o principio. 

o <.tl'tígo d<.t Co nsti tuiç[~o nul.nd<tvil. re
~peítar o d.it·eito d<~ União ao territorlo in
d ÍS1lcnsa ,·el â.s estraclas de ferro federaes; o 
vt·ojecto restringiu, esse direito <ts estra.d.as 
~ ~stra,tegic<ls i havi<.t, portanto, modificaçfi.o ou 
<1.1tel'açi1o do texto constituclona,l e tanto bas
tava. p <.tr<l. que o veto devesse ser acceito. 
Desde que se reconhecü1. quo nos motivos do 
1:et.o llavüt um (rue era, solido, baseado em 
incontestn, vel inconstitLwionalldadc, esse mo
ti v o era sutlicicnte parct que a Ca.marn, ac
ceitasse o veto. A acceitação do veto não quer 
dizer a acceitação de todos os motivos do 
veto. Nem siquer me referi <t parte do meu dis-

0 SR. EDUARDO H.Auos-V. Ex. lembra-se curso da. sessão de sahba.do, em que o nobre · 
do :pa,recer sobre os fnndrt.roentos do veto?- Deputado relator da receita, me interpellava -
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:pal'<.t que cu npresenta,sse os defeitos que S. Ex. conta com estes saldos, dado que-
disse existirem no seu tra,lxtlho. (Pausa. ) a receita de 1902 seja a mesma de lHflf:l 

St·. Pr·esidente, tive o. atrevimento, ~~ou- e que o camhio médio seja o mesmo, e dado 
sadia, a temúidadc mesnio, de enxergar que a de::>poza de 1902 exclusivo todo o 
uma pequena, falha no trabalho do nobre ·serviço da, divida externa, seja igual c.í, de 
1leput:1(lo llClo Par<i.. ~ 1899,- para nttender <ts despezas com os 

S. Ex. me illterpcllou. e declaro , com a juros-do funding loan c todas as outl•as que 
~;erenidn.dc_ e a lealdade que a,ntcs do dever a pa,ssam a se1• pagas em especie. 
S. Ex. devo a mim mesmo, que a impressão, Não é isto~ · 
que cu- tinha da, leitura que fiz lla cerca de o SR. SERZEDELLO CoRRÊA-E'. 
dous mezcs, ct·a que S. Ex. havia ca.lculado 
pa,ra sceviço tios jut'OS do f'unding-loan nos O SR. G ALDIJ.'\0 LoRETo-Então, tcnlm pn.
a,nnos suhscquentcs a ISn9, inclusive o de ciencia o 110hre Deputado. S. Ex. não incluiu 
1902, n. mesma impol't.ancia que se teve de no sa.ldo, além d<ts 203.000libt'a.s correspoii-
Jiagar em 1899. . . dentes aos juros do fwnding loan q_ ne foram 

Houve um equivoco d<t minha, parte. pagas em 189!) .. • · 
Mas cu não quero que se pcn::;e que fui O SR. SERZim.ELLO Corw.f:A-Então , V. Ex. 

tã.o temer<~l·io a.s:-:; im; poe ü;::;o V. Ex. me ainda acha c1ue o sa.ldo é pequeno; quet· au
l'clcvari:l que faç·a uma. ligcil'<l. refePoncía ~t gmcntal-o. 
este ponto pa.rt~ pl'cci:;at• o meu pensa- o SR. GALDINO LoRETo-... as 675.760 li-
monto· bras cor-rosponden tcs aó saldo q uc se veri-

A' pa.g. 14 [lJ avul:;o em que o nobre fica pela ultima conta. 1·occbid<t dos agen.tes 
Deputado a.presenta o seu projccto sobre a em ~H de mt~rço do corrente a,nno. 
receita,, diz S. Ex.: 

0 SR. SERZBDELLO CoRRÊA- Veja V. Ex. 
«Ao comc<;tu• o anno de 1902 tem, pois, quanto cu fui pessimi.-:;ta. 

o Governo o saldo de 5:, 5.629.493, que 
no :fim do excrcicio ser(~ accrescido de O SR. GALDINO LortETo-Bntã.o estamos dt• 
~ 1.058.309, cor-rcsponuentcs aos salrlos de accordo? 
16.000:000$ papel c 5.000:000$ ouro , que O SR. SJmzEnEr.r.o Con.nJ:A- Sim, senhor. 
se deverão rcali:mr, como nos annos ante- o Sn. GALDI:'\o LnRE'l'O- Tenho concluido. 
riores -mais o de. ·,C 1.040.375, que foram (Mttito bem. O oJ·CiclM· é cum1n·i11W1• ' .• .) 
p~gos em 1899 c que nã.o o serão em 1002, 
como em 1900 0 1901; mais 6.000:000$ ouro, Fica a discussão adiada pela hora. 
do 1\lll!lO llo garantia, c :Linda ~ 1.3!)4.529 
peonmientes de 45. OOO:OOOS de papel que, O Sr. Fausto Cardoso-Peço a 
durante o pt·azo do fim(lin.g loan,: foram palavra :para tratar de ma teria urgente. 
u.nmmlmentc rcsg-11ta.dos, convertidos em 0 =r. Presidente_ Observo o.o 
Hbt't\S esterlinas á taxa. média do anno "" 
de 1899, 0 que tudo sommado dará nobre Deputado que não ha numet'O 'no re· 
·~ 4.lô8.204, as q_uaes reunidas ao :mldo cinto, para votar o requerimento d~ ur ... 
(3Xistentn pcrf<Lzcm a impot·tante summa de gencia apresentado por V. Ex. 
;t·9,7!17.6!Ji.,. 0 SR. FAUSTO CARDOSO-Ct•eio que a pri· 

Par:.~ Mltar o ::-u.ldo do começ~o de 1902 
o nobre Deputado conttL que se rcpro
duza,m em 1900 c l!)Ol os saldos de 1899, 
excepto o de 675. iGO Hlmts e mais a renda, de 
13.000:000$ ouro ou 674.991 libras pn.r<t os 
dous exercidos da renda do fundo de g<L-
rantilt. · 

Ora, acceit;mdo como cxacto o ctLlculo 
de S. Ex. que deu em resultado o sa.ldo 
que S. Ex. snppõe pu.rtl. o começo de 1902; 
acceitando mesmo que S. Ex. tenha feito 
entrar no seu calculo o excedente de juros 
do funding loctn nos annos de 1900 e 1901 
sebre os do anno de 1899; o que acceito para 
simplificar a minha demonstl•ação :- verí:fi
ea-se que os saldos que devem se realizar no 
fim de 1902, dadas as hyp'Jthescs com que 

.S. Ex. argumenta, nã.o são só os que S. Ex. 
inüica. 

meira parte do meu requerimento póde ser 
votada com qualquer numera ; quanto á se
gunda parte, V. Ex. verificará si é iudis
pensavel essa. co~dição. 

O Sr. President.e-Cltamo a atten
ção do nobre Deputado. V. Ex. formulará o 
seu requerimento, dando a ma.teria de que 
va.e trata r. 

O Sr. Fausto Cardoso-V. Ex. 
me informara si já poz em votação o pri-' 
meiro requerimento que ftz, pedindo a ur
gencia e depois terei, creio eu, de expor a 
P?-a.teria, de que tenho de tl•atar, para se ver 
st o assumpto é _de -tal natureza ·que nã.o 
possa esperar 24 horas. 

O §r. President;e-0 requerimento 
de urgencia deve ser feito por escripto. , · 
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Vem á Mesa e é lido o seguinte 

R EQUERlliiENTO 

Requeiro urgencia para tratar de assumpto 
que diz respeito a crise financeira e ao nosso 
credito no e~terior. 

Saladas sessões, 24 de setembro de 1900. 
- Fausto Cardoso. 

Posto a votos, é approvado o referido re
.{juerimento do Sr. Fausto Cardoso. 

O Sr. R.odolpho Paixão (pela 
ordem) requer veritlca.çã.o da. votação. 

Procedendo-se :t verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 27 Srs. Deputado:;"e 
contra 5. · 

O Sr. Presidente-Ossenbores que 
entendem que o assumpto é de tal natureza 
que, si nã'J for tratado immediatamente, 
ficará prejudiC8odo, queiram levantar-se. 
(Pau;a). 

Não ha numero. 

O Sr. Fausto Cardoso- Neste 
caso, tratarei, do assumpto, no expediente, 
visto que já. estou inscripto. 

PassD.·se á 

SEGUNDA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' nnnunciada. 3:1. discussão do projecto 
n. 115, de 1900, autorizando o Poder Ex· 
ocuti vo a abrir ao Ministerio das Relações 
Exteriores o credito de 80:000$, em moeda 
corrente, supplementa.r no art. 70, n. 7, da 
lei n. 652, de 23 de novembro de 1899. 

Ningul)m pedindo a palavra, é encerrada. a 
discussão e adiada a votação . ' 

E' annunciada a 2" discussão do projecto 
n. 107 A, de 1900, com parecer sobra emen
das apresentadas para 2a discussão do pro· 
.jecto n. 107, deste anno, que fixa a despeza 
do Ministerio da. Guerra para o exercício de 
1901. 

gumas ero.endas que apresentou e referencias 
a diversos topicos dos discursos de seus no
bres collegas os Srs. Soares dos Santos, re
Pl'esentantedo Rio Grande, e João Neiva., da 
Bahia. 

Não discute com largueza o ·Orçamento da 
Guer~a., como tem feito nos an.nos anteriores, 
porque não deseja retardar a marcha dos 
trabalhos da Camara; como ainda por ter sido 
o mesmo orçamento relatado pelo nobre 
Deputado o Sr. Paula Guimarães, que apre
sentou um trabalho digno dos maiores elo
gios. 

Refere-se á. organização do exercito e ao 
estado das fortalezas, mostrando que carecem 
de solicitude e cuidados, para attingirem ao 
fim a que se destinam, como força. de defeza 
da patria. .· · 

Folgà em reconhecer que o actual Ministro · 
da Guerra procura melhorar, corrigindo· erros 
e cuidando da reorganização do exercito. 

Em estudo comparativo com outras nações, 
mostra que o exercito é diminuto, attendendo 
á. densidade da população do paiz. 

E' partidario da idéa da concentração do 
exercito, até mesmo como medida economica, 
e apresenta factos em abono de sua opinião. 

Entende que as reformas compulsorias 
teem vantagens inestimaveis e argumenta, a 
respeito, com o que se dá. nos · paizes adian
tados corno a França e Inglaterra, etc. 

Outra emenda que não póde deixar de ser 
approvada é a que procura remediar a des
proporção de vencimentos entre os officiaes 
do exercito e os da armada, contra o que 
dispõe a Constituição. 

O quadro seguinte dá uma. idéa. desta. in
ju~tiça inclassiftcavel. 

G1·ati{icações de exe1·cicio 1·elatiuas aos officiaes 
do exercito e da armada 

Almirante, cu.nmando.nte em 
chefe .....••••.•••..•..•..• 

Marechal, .coinmanda.nte em 
chefe ...................... . 

Ditrerenç~ para. mais .• · 
Vicb-almirante, commandante 

1:58i?$000 

1:000$000 

585$000 

O Sr. Presidente-Tem a palavra. em chefe.· • • • • • • • • •. • •.•..• 
o Sr .• Henrique Lagden~ General de divisão, comman-

1:224$000 

1:000$000 dante em chefe ..••••••.•••• 
------. O Sr. Henrique Lagden-De 

sisto da. palavra. Differença para mais. . . 224$000 

Contra-almirante, commandan· 
O Sr. President.e-Tem a palavra te de força ••••.•.••.••••••. 

·<l Sr. Rodolpho Paixão: General de brigada, comman· 

O Sr. R.odolpho Paixão -
Ve,e fazer ligeiras considerações sobre al-

dante de brigada •••••••••.• 

Dill'erença para mais •.• 

777$000 

37Q$000 ----
407$000 
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Capitão de mar e -guerra, com~ 
mandante de na vi o ....•..•• 

Coronel, commandante de regi· _ 
mento ou batalhão . ........ . 

Ditferença parn. mais ...• 

Capitão de mar e guerra, com· 
mandate do Corpo de infan-
taria ~e marinha .. ........ . 

Coronel; commandante de regi-
mento ou batalhão ......•.. 

Di:fferença. para mais .... 

Capitão -tenente,fiscal do mesmo 
corpo ...........•..........• 

Major, fiscal de regimento ou 
batalhão· .•......•..•..•.... 

Differença para mais ... 

1 o tenente. com mandante de 
companhia ...............•. 

Capitão, idem de corpo não 
montado •.•.••..•.......•... 

Differença para mais •..• 

Ajudante do corpo de infantaria 
de ID<triuba ............•... 

Ajudante de corpo não mon-
tado ....•...•....•........ . 

448$000 

250$000 
--~~ 

}98$000 

420$000 

250$000 

170$000 

250$000 

160$000 ----
90$000 

160$000 

60$000 

100$000 

160$000 

95$000 

Differenç·:t para mais. . . 65$000 

Tambem pediria a approvaçã.o da emenda, 
que manda dividir em lotes a .1'azenda do 
Chumbo, em Minas Geraes. 

Termina, torua.ndo publicos os seus senti
mentos dG t~pplausos a todo o bello trabalho 
orçamentario do nobre Deputado Sr. Paula 
Guimarã.es, com quem votara. (Muito bem ; 
muito bem.) 

O Sr. PaulaGuimarãesju1gar
se-hia dispensado de -voltar á tribuna, em 
hora t5.o adiantllda, para occupar-se ainda 
do projecto de orçamento de que foi relator 
si a isso . não fosse impeli ido pelo dever ele 
manifêstar sua gratidão pela nimía genero
sidade com que foiacolhido. . . _ 

Não acceita para si, porém, as palavras de 
elogio, mas sim para a. Commissão de que faz 
humilde parte, tendo sempre seguido os con
selhos, os exemplos, as licções de seus dis· 
tinctos collegas, de cuja protlciencía e amor 
ao trabalho póde dar testemunho. 

O trabalho que apresentou não tem contes
tlt.tão nem do digno Deputado pela Bahia, o 
Sr. Neiva, a quem não dirige palavras de 
louvor pela proftciencia com que discutiu, 
para que não se supponha. que pertencem 

ambos a uma sociedade de elogio mutuo, nem 
do illustre Deputado Sr. Rodolpho Paixão, 
que sempre demonstra, todas as vezes que 
sobe á tribuna., a maior competencia nos as· 
sumptos de que trata. ·~ -

Sobre a parte da dívergencia do Sr. Depu
tado Neiva.,rela.tiva á concentração de furças, 
depois de recordar o que disse quando re._ 
spondeu no Sr. Deputado Soares Santos, na~a 
mais tem a accrescentar ao que. com mmta 
vantagem, acaba. de se·r dito pelo· Sr. Depu
tado por Minas. 

Repete que as accusações caem pela base, 
q nando é certo que só com o critcrio com que _ 
procede em sun. administração, só quando es
tiver armadodos meios que lhe são facultados 
pela lei de 28 de novembro, só depois de es
tudos feitos com calma e visando o bem do 
exercito e a. economia dos dinheiros publícos, 
e que se irá realizando a concent1;ação, que é· 
util ao àeseuvolvimento JUilitar que deve ter 
o paiz, na medida de suas forças, sem que por 
i:;so fique militarlzado, mas sim, com um 
nucleo de forças-coheso , bem preparado e 
habilitado para manter o prestig-io e a digni-
da,1e de uma nação que se preza. 
. Já em anteriores pareceres,o orador tt>atou 
do assurnpto, demonstt'ando que estavamos 
longe de ter a organização militar de que ca,. 
recemos e que tem sido improficuos os sacrl
ficíos f~ i tos dos dinheiros publ icos. 

Trata da proxima reorg~mização do exer
cito, estudada por uma commissão compe· 
tente e espera que dahi provieá a elevação 
do exerci to. 

Recorda sua opinião sobre a gua.rda na~ 
cional, que deVd ser tambem reorganizada 
como reserva, para occasiões extaordínarias. 

Explict\ o parecer na parte referente a
Etapas-afflrmando que jamais cogitou em 
fazer economias illnsorias, á. custa qe futuros 
creditos supplementares. 

Sobre as emendas do Sr. Deputado Ro~ 
dolpho Paixão relativas a ajudas de custo e 
equfparação de vencimentos do exercito e ar
mada e venda de lotes das fazendas do 
Chumbo, explica o que diz J:o parecer, que 
não atfirma outra c ousa si não que o ministro 
està autorizado por leis que citou, a pol-as 
em execução, na parte conveniente. 

Applautle as palavras de iusta referencia 
ao Sr. Ministro da Guerra, cujo relatorio é 
obra de valor, e que tão dedicadamente se 
vota. ao trabalho do levantamento do exercito 
brazileiro, e termina, depois ele outras eonsi· 
derações, regosi,jando-se ainda uma vez por 
ver o trabalho da Commissão de Orçamento 
acceito com applauso pelos collegas que dis
cutiram o assumpto. (Muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palana é encer
r ado em 211. discussão o projecto n. 107. de 
1900, tixa.ndo a despeza do Ministerio da 
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Guerl'a, para o exercício de 1901, ficando O Sr. Presidente- Tem a . pa-
adiada a. votação. lavra o nobre-Deputado. 

E' annuncíada a 3a discussão do projecto 
n. 74-, de 1900, approvando o regulamento 
\)ara. a Direcção Geral de Contabilidade da 
Guerra, com as modiô.cações feita8 pelo The
;Souro :Federal, confeccionado pelo Ministerio 
da Guerra, em virtude do art. 20, lettra E, 
da lei n. 560, .de 31 de dezembro de 1898, e 
enviado com a mensagem ele 2 de setembro 
de 1899. 

Ninguem pedind• > a palavra e encerrada a 
discussão e adiada a votação . 

São successivamente, sem débate, encerra
dos em 2~ discussão os arts. lo e zo do pro
jacto o. 77 A, de 1900, declarando abolidas 
as transferencias para o Estado .Maior do Ex:
ercito <:los tenentes e l ''8 t~neutes das tres 
tres combatentes, com substitutivo da Com
missão de Marinha. e Guerra, ficando adiada 
a votação. 

E' annunciada a Ia discussão do projecto 
n. 171 A,üe lS9ô, autorizando o Poder Ex:
ecu tí v o a pagar a Estevão Cunha a impor
tancia das terras de sua propriedade, em que 
foram localiz'\dos na ex-colonia Brusque, por 
ordem do governo do ün:perio, diversos im
migrantes, de accordo com o arbitramento 
feito pela Secretaria da Insdustria e Viação, e 
constante dos documentos alli existentes. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a. 3a. discuss5.o do peojecto 
n. 97, de 1900, autorizando o Podel' Ex
ecu tí v o a abrir ao Ministerio da Fazenda o 
credito especlal de 77 :2,!7$080, para. occnrrer 
ao pagmento das contas do material forne
cido á Casa da Moeda em janeiro de 1898, 
pela 2'M Bra::;ilian Conll"<tcts Co11Joration. 

Ningnem pedindo a pala vru ú encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' sem debate, encerrado em 2·1 discussão, 

O Sr. Neiva esperª'va. que · tivesse 
mais ampla. discussão o Orçamento da. Guer
ra, e por isso não contava que o debate 
chegasse ao projecto n. 119. Eis · a razão por 
que pede á Mesa. o exemplar do projecto e .os 
papeis referentes ao assumpto. :E nem extra
nhe o honrado Presidente, sempre tão geJ;~.til, 
a divagação inicial de seu discurso. Nenhum 
Deputa-do sahe da ordem por tal causá. Até 
mesmo, sabido e,a discussão de creditos é sem
pre aproveitada para toda a sorte de debates 
que não sejam sobre creditas. Parece um pa- . 
radoxo, mas e apenas um abuso. ô orador 
não e dos abusadores. Tem direito, por isso, 
á benevolencia !la Mesa., que, nesta Casa me
lhor se chamaria justiça, e muito melhor 
ainda, cortezía. O orador tem mesmo feição 
parlamentar diversa da que ostentam os di
reatores de movimentas politicos e de oppo
sições governamentaes. Estes ordinariamente 
teem opportunidade de manifestar os seus do
tes obstruindo. O orador, geralmente, des
ob~true. Os seus discursos são sempre sim
plissiroos. Explicam. A explicação e sem
pre desobstrucção. Clareia o caminho e enca
minha a opinião. 

Teria. tal vez o que dizer sobre os diversos 
ct'euitos, cuja. discussão acaba de ser encer
rada. Não quiz. Como se mostra com isto . 
dedicado e gentil ao seu mustre amigo o Sr. 
Paula Guimarães e ao distincto leacler o Sr. 
Dino Bueno l Que lhe perrlôcm ambos; porém, 
este caso dos dous rios não pôde passar em 
secco. Tem agua. de rn:üs. Dá pel•) menos 
pa.ra um banho de immersão. O oro.dor im
mergirá, e só pede a Deus que do fundo vol
te teazendo a luz. Dir-se-hia. de novo um :pa
radoxo. Não é. A luz sahindo de dentro 
u'ngua não é dos impossiveis rhetoricos ina
ceitaveis . 

Enumera os creditos contra os quaes 

o art. uníco do projecto n. 129, de 1900, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da Guerra o credito de 1:400$ para 
occorrer ao pagamento do bacharel Maximino 

. de Araujo Maciel, professor em disponibili
dade do Collegio MHitar, ficando adiada a vo
tação. 

tem fallado, não para fazer urna esta
tística, ma.s para mostrar que estuda os as
sumptos, e que é avesso a alguns creditas, 
que por sua vez são avessos à logica. A's di
reitas seria que só se fizessem as despezas_:fi. 
xadas nos orÇamentos. Como não ha nada 
direito completamente no mundo, não se 
atreverá a. combater o systems. em moda 
dos orçamentos sobrepostos. Ha o que se vota, 
e por cima deste o que o Governo pede, sup
plemento ou extraordinario ou especial ou o 
que mais nomes tenha. 

E' annunciada a 2a discussão do projecto 
n. 119, de 1900, autorizando o Poder Ex
ecutivo a abrir ao Ministerio d{L Fazenda o 
credito especial de 4:978$064, para. paga
mento da gratificação ao encarregado da 
gua1·da e conservação da fazenda dos Dous 
Rios, José Joaquim Raymundo Sobrinho. 

O S1·. Nehra- Peço a palavra. 
Camar:~. V. Y 

No caso em questão, pouco dirá. E' um dos ~ 
creditos exquisitos, além de ser igualmente e 
duplamente extraordinario e supplemen- · 
tar •••• 

Faz um rapido ~ historico do assumpto de 
que se occupa. o projecto e pede ao seu nobre 

. B~ 
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amigo, Deputado pelo Pará. que se esforce 
. por dar fim á anomalü1 de existirflm dons 

funccionarios exercendo àcerca de um atmo, 
um cargo remunerado, que nã,o tem verba 
em lei alguma. E' urn corpo gemeo. E' pre
ciso fozer-lhe a operação da xiphopagia. E' 

. um corpo-sern alma. E' pl'eciso providenciar 
:para que o Governo lhe sopre dentro a sceu
telho. viviticaclora. O seu peditlo tem um Llrn 
logico. • . 

E' que não se comprehende, quando o 
{undinq-loa1~ está. a espiar para nós. que 
mantenhamos dous funeciono.rios remuner·a
dos em um mesmo Cil.rgo sem rernuneração 
legal. 

O J;~edklo q_ue faz é.1nnocente ~justo. Ser~o 
motivos bastnntes para ser attendido ~ (M~~ito 
bem ; muito bem.) · 

Fica adiacla a discussão pela hora. 
Passa-se á. ho:ra destinada ao expediente. 

l(lt §n~. ;:~o ~e<e~retario (se)·vinclo de 1.0 ) 

:procede á leitura do seguinte 

~;~ EXPEDIENTE 
-~\ Officio: 

Do Ministerio 1la F;1 z(md.a, <1e 22 do cor
rente, rúne\tendo devt\h\.rnent~ ::anccion~da 
o Resoluçfío elo Congr.:s;:o Nacional autori
zando o Governo a r<·col IJer em cor1 ta cor
rente· f1o Banco tla lteputJUca a SOJll!l1:t, dr: 
1.000.000 stürlíno e dando outt·as provi
dencias, e resiitniudo r.lous dos autogTapllo:; 
da mesmn. resolução.- [nt.:lirllt.h ; ·enviando
se um dos autogr<tphos ao Senado. 

O §r. lFan~to c-.,rd.nso ::tclw. qu'e 
é uma po~içã.o de martyr a qutJ se pr·epara o 
Deputado que apresentn. nm requerimento de 
inlbt>maçõPs. _.\.pezar das praxes, a.pezur· do 
Regirn•)lltO, <qwz;:e de t~ .~r pedido a pabvl'a 
para cornhatel.-o, um que, ha dias npl'cseHtou, 
ainda ate hoje não teve discussão. 

Um dos requerimentos qu.e vem rq_1resentar 
é para qne ~t Nação ~;ailxt si ainda. lla, em 
Londres ouro rlo f'u1111o de resgate o garautia 
do papel-moeda., instituit\o pelo fwuling-loan. 
A voz corrente é que jà foi todo saccado. 

O rela.torio do Ministro nada diz. E' ver
dade que isto pouco adiantaria, porque 
atnrma. que o Governo nunca comprou, nem 
vendeu, directamente ou indirectamente, ouro 
nesta praça, entreta.nto que confessa. ter em
prestado 600.0001ibras ao Banco da Republica. 

Influiu ou não na alta. d.o cambio com esta 
derramà de ouro, que urn banco fallido ás 
pres~as conve!•tia em moeda-papel, augmen
tantlo-lhe assim o valor -pela J!l'Ocura? Diz o 
Sr. Sei·zerlello que o Ministro não teqe esta 
intenção. Si o não previu, é um ignorante. 

Es.tuda demorada,mente a situaçii.o finan- -
ceira, e termina affirmn.ndo que o Governo; 
ou emittira papel moeda, ou não resolverá a 
crise. '-

Sí o seu requerimento uf.io for approva.do, 
si não obtiver as:;;im as informações que pre
•:: isa, ·escreverá, pedindo-a.~, ao suzerano finan
ceiro dtl Brazil, o Sr. Rothschild. 

O outro reque1·imento que a.pré::-enta tem 
pot· fim clefencler <t honra, o p1·estigio e a 
mot•alidade do parlamento brazlleiro, que os 
mu1·mnrios das multidões vn.o afundando na 
:;ombro. da. descoufiailçà.. Pe1le a lista dos 
devedores do Banco da Repnblie&, sem pe
nhor, nem hypotheca. E5tá Da dignidade da 
pr-opr·ia, Cu.mar•'- votar o seu 1'eque-.1mento. 
Em situaçiio identica, no momento íle emissão 
~le ·bonu.~, já ella o fez, A.pprov:\ndo um . re
querimento do Sr. Nilo Peçanha. 

P;;.ra teeminar repta o Sr. Mmisteo da Fa
zenrh a explicar um trecho úmlliguo da carta 
do Sr. c•mselheiro Martins do Amaral, que o 
I:Onsiclc"l';t, a, Slllt defeza é rla :ma bonra. E' o 
treelto ern que o ex-presidente c1o Bc~onco '-la 
Repubtica estranha. e se su!'prehenrle do 
rompi!llento de relações do Governo com o 
banco, desastre que n<1da f;q·ia pro'l;r, qur~.ndo 
se ultimou o acoordo que clesligvu o hanco da 
depéndencía Jo GoYerno. 

E' preciso (JUi} se diga a. veruado. termin;t 
o o:·r..dur. E' precí:::o qne a verdade se saiba. 
(Mv.ilo bem,; m?!ÚO bem.) 

Veem á Mes;1, são lidos, npoiados, fictu1do 
aüiada. a, diseu.;:;::;ão, os seguintes 

REQUERDIEXTOS 

Requeiro que c Governo inf • .~rmo 
1", quae,q a.s qu;tntio.s rt•mettiJas paPa Lon

dr<~s. ~m virtude do fttnliiny-loan, e ns d<üas 
dessas reme::;sas, tto m:~rr;o do corrente anno 
até llo,j-3 ; 

~,,, si tem sr;.ceado sobre as q ua.ntias rcm.et
tid:<s dos•le abri t do anno pas:;ado ; 

:3" no caso amrnativo, qual a importancia 
dos saques feitos, :;s suas datas, e o destino 
nos valores saccarlos. 

S;üa. rlns sessões, 24 de setembro tle 1900 .. 
-Fausto Ca?·doso. 

Requeiro que srj:t publicada no Dim·io 
O(ficial a lista dos devedores do Banco da 
Republica. do Brl~ztl, qne nã.o deram g<ltantil\ 
de penhor ou hypotheca. 

Sa.la das sessões, 24 de seteml:ro rle 1900. 
-Fausto Ca~·doso. 

Foram apresentadas n:t sess~o de 2,1 de 
setembro, ao Orçamento da Fa.r.euda, o.s se
guintes 
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~--------------------~----------------------------------------------~ 
EMENDAS l nente.s ~as tres. arma~ ~ombatentes! co~ 

substüutrvo da Comm1ssao de Marmha e 
Gueera (ia discussão); · 

Votação do projeeto n. 171 A, de 1896.,· 
Ao art. 2o, accresconte~se: autorizando o Poder Executivo a· pagar a,· 
A fazer ~demonr o . velho e arruinado Estevão Cunhü. a importancia das "terr-as de 

barracão onde outr'om funccionou a Alfan- sua. proprier\ade, em que foram localízados 

Ao p1·ojecto n, 153, ele 1.000 

na ex_.colonia Brusque, por ordem d.o Govern() 
dega de Pol'to-Alegre, sito no ce.ntro da do lrnperío, diversos immigrant~s. de accordo 
praça Senador Floreticio, e a entPeg-ar 0 com o <:trbitra.mento feito pela. Secretaria da. 
respectivo terreno á municipalidade daquella Inclusü•ia o Viação e constante dos documen· 
capital. tos alli existentes (la uiscussão); 

Sa.Ja das sessões, 24 de setembro de 1900. . Votação do projecto n. 97, de 1900, auto·· 
-Marçat Escoba1· .-Soares dos Santog .-Ger~ rizaudo o Poder Executivo a ahrir a,o Mi
m.ano H(L~sloclte1· .- Vcspasiano de Albv.quer- nisterio da. Fazenda o cretHto especial dé 
que.-Alfredo Varella.-Bcwbosa Lima . ..:_.1.u- 77:2,17$080, p~ra Occorrer ao pagamento da.g 
relio.n.o B'.Lrbosa. contas do matel'ial fornecido á Casa da Moeda. 

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

n. credito do collector das rcmdns feder·aes 
th cichclo de Quetuz, E,;tado de Minas Geraes, 
José Au~usto More1m de Mendonça, a 
importim'ci;t de 2:190$5~~0. que ll!e foi de
hitadr~, pt'óveniente de estampilhas de sello 
adhesivo e de impostos tle consumo, rouba
das, vor meio de arrornb,\mento do cdíficio 
em que runceionavn. a collectoria, como 
ficou provado "P'\lo inque:·ito e pt>onuncL1 dos 
respectivos cl'iminosos. 

Sah da.s ~;e::sões, 24 de setembro de 1900.
.May'l'ink. 

O Sl·. IP"resirlell)ltc ·- Est:wdo rule
antnda a h(IJ·a, designo parr. amunhfl. a se
guiu te ortlom do dia: 

P· parte (até 2 J./2 horas, on antes) : 

Vot:1ção do .projecto n. 107 A, <h~ lbl;O, com 
p;wecct· sobre omenclt~s apreseut<tdas para 2· 
discus~ão r!o projecto n. 107, deste am1o, que 
fixn. a despezn. do Ministcwio da. Guer-t'n. para 
o exereicio de 190i (Z• dL:cU~isfio); 

Vot.<tção do projecto n. ll5,de 1900, s.uto
rizaudo o Podar Executivo a abrir ao Mi
nistt-rio das Relações Exteriores o creclito 
ele 80:000$, em moeda corrente, snppbmen
tar ao nrt. 70, n. 7, da lei n. 65::?, 23 de 
novembro de ] 899 (3n discussão); . 

Votação do projecto u. 74, ele 1900, appro
va.ndo o regulamento para a Direcção Geral 
de Gontabi!Jda•le da Gueere., com as modifi
cações feitas pelo Thesouro Feder:) l, con t'ec
cionado :pelo Mini.sterio da Guerra, em vir
tude do art. 20, lettr:_t E, d<t lei n. 560, de 
31 de dezembro de 1898, e enviado com a. 
mensagem de 2 de ~etembro de l89tl (3a. dis
cussão); 

Votação do projecto n. 77 A, ele 1900, de
clarando abolidas as transterenchlS 1mr-a o 
ostadowmu ior do exercito dos tenentes e 1 os te-

em janeiro de 1898, })Ella «The Beazilia.n Con-· 
tracts Corpomtiom> (3a discussão); 

Vato.ção do projecto n. 129, dB 1900, auto
rizando o Poder Executivo a abrir no i\Iiniste
rio d<\. Guert'a o m'edíto de 1:400$ para occor
rer ao paga.mento elo ba(:ha.rel Maximino de 
t\:r·anjo Muciel, professor em dis:ponibilida.de 
do Collegi.o Militar (2a discussão); 

Continuação da 3" discussão do projecto 
n. 70 D, de 1900, com parecer sobre emendas 
apresent.adns para 3• discmão do projecto 
n. 70, deste nono, que or<;t\. '-"Receita Gerai 
da Republici\, para o exeecício de 1901; 

ContinU!Ol. ç;1o d<"l. 2" discussão do projecto 
n. 87, de 1900, mandando ob::ervn.r varias 
disposições par1.1. üel execução da lei U.o casa· 
mento civil; 

Continunç~ão da 2:1. diseussão do p1'ojecto 
n. 85, de l 900, regulantlo o sot·tdo mi
litar; 

Contiunação da 2>~ discus~ii.o do PI'Ojecto 
n. 178, ele 1898, do Senn.dn,com o parecer 
n. 204., tle 1899, regulando o e.st.ulo de 
sitio; 

2• disc:,~eito do projecto n. 143, de 1900, 
reformanrlo a lei elas falbncía.s ( decreto 
n. 917, de 24 de outubro de 1890) • . 

za parte (ás 2 horas, ou antes) : . 
Continuação da 2" àiscussfto do projecto 

n.. 119.do 1900,autorizando o Poder Exeeutivo 
a. abrir ao Ministerio da Fazenda o CI'edito eS· 
pecial tle t1:978$064, pnra pagamento aa grati
ticac,.:ão aó encarrega.do da gun.rda. e conser
vação da fnzenda (los Dous Rios, Jo:::é Joaquim 
R.nymundo Sobrinho; 

3" discmsão do l)rojeclo n. 14fJ A, de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a despender 
até 10.000:000$ para soccorrer ás popula
ções do norte, flagella.das pela secca., e dá ou
tras provídeucias ; 

Discussão uníca do projecto n. .11 A, de 
1900, relativos á emenda do Senado ao pro
jecto n. li, deste anno (130, de 18G9), que 
autoriza o Poder Executivo w abrir ao MiniS· 
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erio da Guerra o credito extraordinario da I cola Militar, como premio pelo aproveit. ~~ 
' somma necessaria para pagar ao capitão de menta obtido no respectivo curso; _ · 
fragata Alfredo Augusto de Lima Barros e Discussão unica do projecto n. 37 E, de-

. outros os vencimentos integraes que deixa- 1900, - redacção U.o _addítivo destacado na 
ra.m de receber no período comprehendido 3a discussão do projecto n. 37 A, de 1900, 
entre a data de suas demissões e a de suas (n. 184, de 1898, do Senado), reorganizando 
reintegrações, e dá outras providencias; - o quadro do_Corpo de Saude .da Armada; 

3!\ discus~ão do -projecto ,n. 104, de 1900, Discussão unica do proiecto n. 37 F, de 
- autorizando . o Poder executivo a abrir ao 1900, reducção do additivo destacado na 

Ministefio da Guerra o o credito extraordi-. :3"' discussão do projecto n. 37 A, de .1900, · 
nario de 5:419$720, para pagar ao 1° tenente (n. lS4, de 1898, do Senado), reorganizando 
da armada Nelson de Vasconcellos e Almeida. o quadro dos machinistas navaes; 
os vencimentos que lhe competem como pro- 3• discussão do projecto n. · 49, de 1900, 
fessor do Colleg1o Militar; (n. 183 A, de 1899), manda.nrlo coliferir aos 

3a discussão elo projecto n. 105, de 1900. offidaes alumnos da Escola Militar do Brazil, 
autol'izando o Poder Executivo a abrir ao que concluírem o . curso de engenh~1ría pel:o 
Ministerio dà Justiça e Negocias Interiores o actua.l regulamento, os mesmos titulas scien
credito especild de 825$676, para pagamento tificos passados aos que o fizeram pelo ragu
dos vencimetos que competem ao .escrevente lamento de 1874, com parecer das Commissões 
juramentado do Juizo Federal Antonio Ro- de Marinha e Guerra, de 1399, e de Ins-
drigues Gonçalves de Macedo; truccão e Saude Publica, deste anno; 

3a discussão do -projecto n. 54 B, de 1900, Discussão unica do projecto n. 124, de 1900, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao emenda do Senado ao projecto n. 27 F, de 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Pu- 1899, que autoriza o Governo a reintegrar no 
blicas o credito supplementar de 2.912:675$525 serviço activo da armada, com a patente de 

· á verba 17:>., 9,o art. 21, da lei n. 652, de 23 vice-alnürante, sem prejuízo do respectivo 
de novembro de 1899, para occorrer ao pa- qlladro, o vice~almirante reforma.do Arthur 
mento das taxas de esgoto da Capital Federal Jacegua,y; 
no corrente exercício; Disr.ussão unica do projecto n. 145, de 1900, 

3a discussão do projecto n. 63 B, de HlOD, Mtorizando o Pres1dente da Republica a con
redacçã.o para 33 discussão do projecto n. 63 , ceder ao Dr. Rodrigo Bretas de Andrade, 
deste anno, que crea mais um batalhão de procurador seccional da Republic<L no Estado 
infantaria, com quatro companhias, na Bri- de Minas Geraes, um anno de licença, com 
gada Policial da Capital Federal ; ordenado, para tratar de sua saudo ontle lhe 

Discussão unica da indicação n. 30 A, de convier; 
1900, estabelecendo as regras a seguir~se no Discussão unic~ do projecto n. 122, de 1900, 
exame, discus~ão e votação; do projecto de autol"izando o Poder Executivo a. conceder ao 
Codigo Civil, organizado pelo Dr. Clovis Be- ao Dr. Agostinho José de Souza Lima, lente 
vilaquat a convite do Governo, com os :pare- da Faculdade de Medicina. do Rio de Janeiro, 
ceres da Commiesã.o de Constituição, Legis- um anno de licença, com orrlenarlo, para tra
la.ção e Justiça e emen{la. da Commissão de t a.r de sua saude fóra do paiz : 
Policia ; 3" discussão do projecto n. '46 B, de 1899, 

l" discussão do projecto n. 103 A, de 1900, que exjge que as sentenças fino.es da com
equiparani\o, para o effeito da percepção -do petencia do Supremo Tribunal Federal, e 
montepio militar, o pae decrepito ou invalido, quando este julgne collectivamente, na fórmu. 
que não tiver outro ampat'O, à mãi, viuva. ou da Constituição e das leis em vigor, sejam-
solteir.a, de official fatleci~o ; peoferidas com a presença d•:~ 10, pelo menos, 

3a. d1scus:::ão do projecto n. 91- A, de HlOO dos juizes desimpedidos daquelle tribunal, e 
(substitutivo ao projecto n. 1, de 1898), reco· dá ontras providencias ; 
nhecendo offlcia.lmente a actual . Academia 3" discussão do projecto n. 37 B, de 1900 
Brazileira de Lettras, fundada na Capital da redacção do additivo destaC'ado, em virtud~ 
Republica, para a. cultura. e desenvolvimento do art. 132 do Regimento Interno, na 2:. dis
d~ litt~ratura nac1oJ?-al,. e dando outra~ :P!O- cussão do projecto n. 184, de 1898, do Se
'Vldencws, c_gm snbstttut1vos. das Comm1ssoes nado, que reorganiza o qu:J.dro dos officiaes 
de In:;trucça.o e Saude Publica, de 1898, e de da armada; · 
Orçam.ento, !leste nnno.; . 2a discussão do projecto n. 49, de 1899, es~ 

2" rl!scussno do proJecto n. 108, de 1900, tabclecendo regras para. a inscripção de todos 
mandando computar, para o. l'eforma. dos os brazileiros que exercerem a profissão ma
officiaes do exercito, o tempo que houverem ritima, e organiza o sorteio do pessoal clesti
pas~ado. no extincto Depo!lito, de Aprendizes nado ao serviço da armada (com o substitu
Ar~llheiros, urna vez que tenham sido trans· tlvo da Commissão de Marinha e Guerra, 
fer1dos daquellle estaboleoimento pn.t·a a Eii- sob n. B, de 1900, instituindo a. inseri peão 
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maritima obrigatoria para todos os brazi
leiros natos ou naturalizados); 

2a -discm.são do projecto n. I 09, de 1900, 
dispondo que o cargo' de director do Pombal 
Militar seja provido por official subalterno ou 
capitão eífectivo de qualquer corpo ou arma 
do exercito, com parecer . da Commis~ão de 
Marinha e Guerra deste anuo; · _ 

2a discus~:,iio do projecto n. 156, de 189~, 
concedendo a Lourenço da Silva e Oliveira, 
ou à em'preza que organizar, o :direito de 
construir, em uma das ilhas do littciral desta 
cidade, um trapiche destinado a receber, 
d1,1ra.nte trinta annos, inftamma;veis, expio
si vos e corrosivos, nos termos da proposta 
que apreseutou; . . · . 

. 2a discussão do projecto n. 146, de 1900, 
· autorizando o Poder E.xecutivo a mandar 

pagar a. Carlos Galdino Leal e outros, auxi
liares e serveutes, nos trabalhos de exames 
preparatorios no Externato do Gymna.sío Na
-cional, ~L quantia a que tiverem direito pelos 
serviços prestados durante os mezes de j<t
neiro, fevereiro e março do corrente anno; 

P discussão do projecto n. 76 A, de 1900, 
declarando que, na liquidação do tempo de 
ser viço para a concessão do meio-soldo, IJão 
será descontado flqut)lle . que for passado no 
goso do licença para tratamento de saude; 

P discusEão do projecto n. 42 A, de 1900, 
mantendo a instituição do jury com a compe
tencia que o1·a lh~ eabe para o julgamento dos 
crimes sujeitos ã. jurisdicção federal e á jus
tiça local do Districto Federal, e modificando 
a composição e o funccionamento do mesmo 
tribunal; 

1" discussão do projecto n. 58 A, de 1900, 
determinando que o cumprimento dos con
tractos civiil e commerciaes será exigível no 
primeiro dia util seguinte, si ·o em que se 
vencer o contracto for feriado; 

Discussão un ica do proj ecto n . 129, de 
1897, autorb:ando o Governo a aposentar o 
machinista de la classe da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, José Rodrigues de Oliveira 
Brag~. com voto em separado; · 

Discussão unica do parecer n. 110, de 1900, 
indeferindo o requerimento em que o alferes 
do 28° batalhão de infàntaria, João Teixeira 
Mattos da Costa, pede ser promovido por actos 
de bravura praticados ua campanha de Ca
nudos; 

Discussão unica do projecto n. 86; de 1900, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
seis mezes de licença, com ordenado, ao ba
charel Manoel Eugenio Pereira. Maia, ama
nuense da Bibliotheca Nacional, para tratar 
de sua saude onde' lhe convier ; 

Discussão unica. do projecto n. 162, de 1899, 
.concedendo á viuva do jurisconsulto e ex
Senador Joaquim Felicio dos Santos a pensão 
mensal de 500$000 ; 

ni~~us~ã:o .. ' ú'~ii;~ ' ~do· ~-· :p~6j~êt6·-'' ii' ; '' . '68 'W;'~ãê;:~i 
1900, autorizando o Poder Executivo a pro- . 
rogar ·por. mais um anno, sem vencimento , 
algum, a licença - concedida ao engenheiro 
civil Agliberto Xavier, preparador de chi
mica organica da Escola Polytechnjca. desta 
Capital, para tratar de sua saude ondé lhe 
convier.; · . . 

piscussão unica do projecto n. Q5, de·I 900, 
regulando a antiguidade da promoção ·do 
tenente-coronel João . Leocadio Pereira dli 
Mello a esse posto ; 

Discussão unica dó projecto n. 203 .E, de 
1899, additivo destacado na 3a discussão do 
projecto n. 203, de 1899 (Orçamento da_ Des
peza do Ministerío da Marinha para 1900), . 
tixando em 7 :'200$ os vencimentos · do auxi
liar do auditor, de accordo com o art. 17 do 
Regulamento Processua,~ Criminal Militar. · 

Levanta-se a sessão ás "5 horas e 30 minutos 
da tarde. · 

1J4n SESSÃO EM 25 DE SETEÍI1BRO DE 190() 

Presidencia dos S1·s. Vaz- de Mello, (Presi
dente), Jose ·poit&~ (3J 8ec1·etarío) e Vaz 
de Mello (P1·esideyte). 

Ao meio dia procede-se á chamada, á qual 
resuondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo Neto, 
José Boiteux, Gaspar da Cunha, Castro Re
bello, Gabriel Salgado, Serzedello Corrêa, 
José Euzebio, Cunha Martins, Anisio de 
Abreu, João Gayoso, Joaquim Pi.res, Tn.vares 
de Lyra, Pereira Reis. Lima Filho, Ermirio 
Coutinho, Bricio Filho, Juvencio de Aguiar, 
Epaminondas Gracindo, Araujo Góes, Arro
xellas Galvão, Raymundo de Miranda, Jovi
niano de Carvalho, Fausto Cnrdoso, Seabra, 
Felix Gaspar, Manoel Caetano, Adalberto 
Guimarães. Deocleciano dos Santos, Nilo 
Pe~anha, Lourenço Bnptista, Silv:a Castro, 
Aureliano dos Santos, Martins Teixeira, Oli
veira Figueiredo, Estevão Lobo, Theophilo 
Ottoni, Viriato Mascarenhas, Monteiro da 
Silveira, Alfredo Pinto, Necesío Tavares, 
Edua-rdo Pimentel, Olegario Maciel, Rodol
pbo P{lixão, Gustavo . Godoy, Domingues de 
Castro, Dino Bueno, Valois de Castro, Adol
pho Gordo, Elias Fausto, Alfredo Ellis, Aze
vedo Marques. Xa. vier de Almeida,. Teixeira 
Brandão, Lindolpho Serra, Carlos Cavai· 
canti, Paula Ramos, Francisco Tol_entino, 
Mart;:.al Escobar, Germano Hasslocber; Aure
liano Barbosa e Vespaziano de Albuquerque • 

Deixam de comparecer, com causa parti• 
cipada, os Srs. Julio de Mello, Carlos de NQ-
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Y~1es, ·Agapito dos Santos; Carlos Marcellioo, E' o qu0 vae fazer, certo das ditnculdadest 
.Albuquerque Serejo, Augusto Montenegro, com que luct~rá . 
. A:rthur• Lemos, Pedro Cl1ermont, ' Anton o Eleito pelo-gloJ.'iosõ Estado de Pernambuco, 
Bastos, Iudio do -Br<)zil, Rodrigues Fern:·~n- que foi Lluscar um estranho quando tinha. 
des, Christino Cruz, Gneclelha Mourão, Tbo- tantos :filhos-illustJ·es e que-ridos, procurará, 
maz Aecioly; Eloy de Souz•:., Trindade, Ca- já· qne está invf~stidn do manda<vo, tlesem
millo de Hollanda, Silva Mariz, Celso de :psnhar as suas fnncções com _a ai ti vez e o 
Souza., Moreira Alves, Estacio Coim1_)ra, Pe- pütPiotismo dignos c:o povo que o elegeu. -
dro Pernambuco, José Duarte, Syivio Ro- Vae discol'dur, ' rae divergir de -muitu·s das 
mero, Tosta, Franci!co Sodré, Vergne de medidas aconselhadas ou acceiias -pela Com
Abreu, Alves Barbosa,· Eduardo Ramos, To- mis~ão i não importn isso no menõr descon..; 
Jentíno .dos Snntos, Antonino Flrdbo, ,Julio ceito acs mcritos do digno relàtor do pro
Santos, João Luiz, Monteiro de Ba.rro~; Ilde- jecto, o Sr~ Sec-zedello Corrêa, a. cujos ta
fonso Alvim,. Esperidião, Frnnc:isco S::clles, lentos o muor ao ü•abalho é o primeiro a 
Leonel Filho, Antonio Zaca,rinH, .I-Ienl'iqne render homena!tem. 
Salles, Ls.ndu1pbo de MagalhãeE, Jviati ~\ Ma;· Ao começar o~-seu importante trab::dho diz 
chado, Silveil'ª' Drummond • .Artbnr TorrE"s, o rolator que a Commissão de Orçamento, 
Mu.noel Fulgencio, Líndolpho CaetH.r<o, M.i- como delegaçã.o de um dos orgãos mais im
randa Azt~vedo, .AlfrJdo Pujo1, Mr.: Hn. :1unioi', p01·tantes do Poder .LegislMivo, tem be1u 
<)liveira. Br"ga, _ Paulino . Carlvs, H r•rmene- pre~;ente o qUt} deve de verdnde e de ex-

. gildo de lVIorae~, Ovidio Abrantes, X.n.vier rlo actidão a Nação. . 
Valle, João Candido, Pinto da f{ocll:1 e Ca.s- O oru.tlor to.mbem tem isso bem presente e, 
siano do Na~cimento. sabendo o qu0 deve de verda1te e exact.idão á 
• ·E sem causa, os Srs. GomGS de 1\J;·, tto,:., Nu.ção, va.e l'vJlar na lingtwgem da sinceri
Ror1dgues Lin1a, Diouysio cerqueira, J.h:,r"dí: t dnde e dtt franqueza aponta11do as m~didas 
de Sà, Celso dos Reis, Barros Franco Junhr, que reputH. prejudkines á Nação e mo~tm.ndo 
Martinllo Campos, Alves de Brito, Custc;dio a impl'evir.léncia e o desazo do .Sr·. Ministro 
Coelho, Jo:1quhn BreYes:, José Boni Ü•e:io, d.n_ Fazenda, o pl'incipa.t responsüvel lkllo pe
Bueno de P<:iva, Lamounier Godotredo, ;_;;a,- T'io;lo Cl'i.tíco l)llB atl'l~''essa o Hra.zil. 
bino Barroso, Lamartine, · Firrnio.no Pinto, Examm?~l .com CU!da.t}o o parecer (]o no.bre 
Costa Junior, Bueno de' Andrada, Joaquim _relato! . .Dn·a. ape~ns ae pa.ss:,q;em sua 1m
Alvaro, Floriano de Mor"'-<:~~. Edmundo da pre~ sa.o sobre as diversas. eme " lns ap!·es~I!-
Fonseca, Cincina.to Brag<\, Arthur Dkd0ri· to.rla;~· de?lar;~ n:lo que acceltt.t ~\ u , \ Sr._ \•.lpld\o 
chsen e CamposCar"tier. de F1gUe1redo, mandando ret1ral' o. 1111posto 

Ab ., - sobrEl embarclH;õ •s; n. de alguns membros da 
re-se a se._.sao. , . l.lt~ncs.da mi11eira,, isontando de iJPposto de im- ' 

E~ lida e sem debate a.pprovada a. acta d::. portação as folhas estampadasd~·~'-t'nádas ás fa-
sessao antecedente. · liriclls de Iaeticinios; as eme!lda:; 1ue isentam 

de ira postos o materinl dest· · ü.do a Eer-
ORDEM DO DIA v 1ço:; est~duàe:3 de incontestavd vantagem; 

o s p "d N- b 1 R do Sl'. Teixeira de Sá sobre taxas de navios; 
. r.~,-.. re~n ent~.:- ao "~VEll1f< 0 ~emuitasoutrusquepassanenumeraJ'8SObre 
nume~~ P<'-~. se P[Oce9e:r as v~ta,oe~~ d.tts I as qu(\es faz !'i:tpidr.s considerações. 
matert_<~ ~ consl<tnte cs\:.. 01:dem do dia, pa,s .. a.-se Manifesta-se contral'io a algumas das pro-
á materJa em d;scussao, ~ po9>tas do orçamento, detenl\o-se um pouco 

E' annuncíada a continuação da 3a dis~ mais sobre a emenda do Sr. Augusto Severo 
(~Ussão do projecto n. 70 B, de l900,com pa,recer autorizando o arTendamento do serviço de 
.sobre emenda,s apresentadas para3" discu;.;são ab<1Stecimento de agua a esta Capital, emenda 
do projecto l). 70, deste. anno, que orr;a a que a Commissão transfere para. o Orçamento 

. Receita Geral da Republica para o exercicio da Viação, occasião mais :propicia para o seu 
de 1901. estudo, sem .se pronunciar sobre o merito e 

valor da autorização. 
O Sr. President.e- Tem a pc.1.- Quando tiver logar a discussão desse Ol'ça~ 

lavra o Sr. Bricio Filho. mer}to inscrever-se-ha no numero daquelles 

O !!;1•. DrJcio Filho-O Orçamento 
da. Receita apresenta-se este u.nno com uma 
importancia tal, está trabalhado por tal ma
neira, traz em seu bojo tantas med1das, 
tantas providencias, encerra autorizações so
bre autorizações, que o orador ·sente-se na 
necessidade de discutil-o. 

que forem contrarios a uma tal medida., que 
vem prejudicar enormemente as condições 
hygieuicas, pois que com os preços elevados 
que a companhia provavelmente cobrarà, 
porque não ba de querer empregar capitaes 
que não produzam boa renda,. os uesfavore
cidos da fortuna, os que lutam com a pobreza, 
diminuirão o uso da agua; que e o principal, -
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que é o indispensavel elemento pa.ra uma Borges, Francisco Sá, Sergio Saboya, Gon~ 
boll hygiene. (Apoiados.) . · çalo Souto, Augusto Severo, Soares Neiva., 

Esperará ocertsião propicia. para mais lar- Teixeira de Sá, . Herculano Bándeira, João 
ga.mente combater este tbema, podendo desrle Vieira, Pereira de Lyra, Malaquias Gonça.l· 
já ai1Jrmat· quB a abunclancia d'agua que ves, Esmeraldino Bandeira, Cnrnelio da Fon
os inteeessa.,los annunciam derramar sobt-e seca, E:lpidio Figueiredo, Rodrigues Doria, 
esta cidade nã.o nfogará. a consciencia e o pa- Neiva, Milton, EuiSenio Tourinho, Paula Gui
triotismo do oro.dot', conscienciae pa.triotismo marães, Sátyro Dias, Augusto de Freitas, 
que o aconselht~m a oppor resistencia tenaz Paran:hos Moiltenegro, Marcolino Mouea,Gal
aos propugnadore::; de umtal alviire. (Muito dino Loreto, Pinheiro Junior; José Monjar-

. bem.) . . dim, Sampaio Ferraz~ lrineu Machado, Hen- . 
Feita a breve analyse sobre os assumptos a rique La.gden, Nelson de Vasconcellos, Oscar 

que se aca:1a rlt3 referir, entrará agora na Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sá Freire; 
discus,ão dos qua~ro pontos que o trouxeram Raul · Barroso, Pereira Lima, Pereira dos 
á tribuna e que são o arrennamento ou Santos, Rangel Pestana, Rodolpho Abreu, 
venda das HStl'cldas de ferro, o auxilio tirado Peiüdo Filho, Carneiro de Rezen,le, Ada.lberto 
das loterias par;l, instituições de ca.ritlade, a Ferraz, Mayrink, Pa(iua Rezende, Cajado, 
inexpUcttvel autoriza,ção ·para arreildmnento Benedicto de Souza, M<tnoel Alves, Alencar 
de imposto:~ d J consumo e a pr·oposta par<.t o Guimat'ães, Lamenha Lins; Barbosa Lima, · 
imposto .sohee :1s a.reia.s preciosas, vulgar- Soares dos Sttntos, Angelo Pinheiro, Victo
meute coühecitias por al'eias do Prado. rino Monteiro, Rivadavüt Corrêa e AJtredo 

Principiar·á pela alienação elas estradas de V<trella. 
ferro e diz qul se op,Jondo a uma tal medida 
nada mais ra.z do que manter a sua coheren
cia, sustent)tnrl.o a mesma. opinião que ad v o~ 
gou em novembPo de l89ô, quando repl'esen
tava. o E:3tado do Pará un. CamaPa dos DJpU· 
tados. 

Longe de ter motivos para mudar de id8a,, 
muito ao coaktrio está cada vez mais con
vencido das pet'niciosas consequencias de uma 
tal alienaçi\u (1•poiados) e sente-se agora bem 
porque seus compaDheiros de bancttda pen
sam do mesm" moLto (A.poiaélos d,z bancada 
pernambucana) . 

Os apologistas do art'endamento ou venna 
da Centt'al firmam-se em razões diversas 
para preconhar uma tal operação. 

Affir1na um grupo á testa rlo qual se ncha 
o Sr. Ministro da FazeiHla que o E~tado não 
ê industrial, não é banqueiro, não deve diri
gir certas repa.rtições. 

São theorias lida.~ em Spencer, aprendidas 
nos livros, que podem dar resultados em 
outras pa.ragells, ma:> que não fructific,tm no 
Brazil, pa1z novo, que precisfL do auxilio do 
Estado para pDder se collocar em condições 
de prosperid<tde. 

Apout~t muitDs outros argumentos em fa
vor da these que sustenta e diz que a al
legacla inca pu.citlade do Estado para dirigir 
estradas de ferl'o é um recurso contraprodu
cente, porque entcí.o Q_ orador dirt\ ta:nbem 
que, confessar inm1pacida.de para dirigir uma 
via·fel'roa., é conressae incompetencí::t para 
gerir os desti11os do paiz (Apoiados). 

Avisado pelo Presidente de que ha numero 
na Caosa para se proceder ás votações, inter
rompe o orador o seu discurso. 

Comparecem mais os Srs. Sá Peixoto, Ur· 
bano Santos, Luiz Domingues, Virgilio Bri
gído, José Avelino, João Lopes, Frederico 

O Sr·. Presidente- Havendo nu
mero legal, vae-se pt·occder às votações da 
materías constantes da. ordem do dia. 

E' annunciada · a votação do . projecto 
n. 107 A; ele 1900, com parecer sobre emen
das apresentadas para 2" discut!são elo pro
jellto n. l07, deste ;mno, que tixa a despeza. 
do Ministerio da Gue1•ra. para. o exel'cicio de 
190 l (2P discussão) . 

E' posto a votos e approvado em 2<~ dis
cussão,_ e. seguinte 

PROJECTO 

N. 107 A-1900 

Art. O Presidente da Republica é auto· 
riz~tdo a d!'lspe'lder no exercício de 1901, com 
os divet•sos sel'viQOS a cargo do Ministerio da 
Guert·a, a qmmtia. de 45.483:718$433, assim 
distr-ibuida: 
l.~Administração Geral da 

Guerra.-No Estado Maior 
do - Exercito diga-se : 
Diaria aos otficiae3 no des~ 
empeRho de trabalhos de 
campo pela rubrica 10a -
Etapas -em cumprimento· 
da la observação da tabella 
do decreto n. 3.189, de 6 
de janeiro de 1899. - De 
accordo com a proposta.... 206:952$500 

2. -Supremo Tribunal Mili
tar e Auditores. - De ac-
cordo com a ·proposta..... 129:800$000 

3.-Direcção Geral de Con-
tabilidade da Guer1•a. -Em 
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- snbstitnição á Contadoria __ 
- Geral da Guerra.~ •.•..••. 

4. - lnten.dencia -Geral da 
Guerrâ.-De accordo com 
a pro posta .. -.•..•.•...... 

5.-Instrucção Milita.r.-Re
duzida em 4:000$, do orde
nàdo de um -lente da e~-

- tincta, Escola Militar do 
-Rio Grande - do -..: Sul, em 
'dis-pon1bi1idade, que fnlle
ceu, e augrnentada · em 
4:000$, para pagamento dns 
gratificações dos lentes em 

- disponibilidade, major Al
varo Lopes Machado, da 
extincta Escola Superior de 
Guerra, o coronei Henrique 
Valladares, da extincta Es-

- · cola Militar da, Capital, em 
-virtude de sentenças do Po-
der Judiciario contra a Fa,
zenda Naciona.l, que moti· 
varam os decretos ns. 3. 261 
e 3. 635, de 31 de m:trço de 
l 900, abrindo crerlitos es
'\)eciaes 1?ara pagamento do 
Vencido .•.........•..•..• 

6.-Arsenaes e depositas.-
- De n.ccordo com a 1woposta 

7 ·-Fabricas e Laboratorios. 
-Augrnentada em 8:770$, 
pa.ta o pessoal do Ln bora
torio Pyrotechnico ele Matto 
Grosso ..•.......••......• 

. 8·-Serviço de Saude -em 
substituição á denominação , 
-Hospitaes e enfermarias· 
- Em observancia â lei 
n. 277, de 22 de março 
e dccr~to n . 307, do 7 
de abril de 1890 e lei 
n. 403, de 24 de outubro de 
1896, e regulamento de 7 de 
março de l899,augmentem
se 7:245$ para o pessoal do 
deposito do material sani· 
tario, a saber: Um f!irector 
e um ajudante, medicos mi· 
litares, vencimentos pelas 
rubricas gn e ron: um aimo
xa.rife e dous escriptura
rios ( oftlciaes reformados), 
tendo o almoxarife a gra
tificação de 1 : 200$, e os es
criplurarjos a de 600$ cada. 
um ; um fiel do almoxarife 
e um amanuense, praças 
do . exercito ou da secção . 
de enfermeiros. com a gra
tificação de 240$ o primeiro 
e 120$ o segundo ;um por· 

238:330$000 

261:725$000 

961: 694$500 

1 . 138: 425$000 

I 

35f-,:õ31$300 

tei ro 1 :200$, sendo 720$ de 
ordenado e 480$ de gra.tífi· 
cEtção; · dous encaixotadores 
com a diaria de 3$ ·e dous 
serventes com a de 2$ e re· 
duzam -se l0:560$Jas enf'er· 
marias e pha.rmacias . e:s:
t\nctfls................... 335:935$000 

9. Soldos e gr•a tificllções -
augmentada . de 118:440$., 
sendo 93:240$ par<t venci~ 
mentos de.niais 42 alferes~ 
alumnos. e 25:200$ pat·a 
criados a 105 alferes g-ra
duados ereduzidos 171:1 ~0$ 
na gr<\tlficação de .criados. 14.660:222$900 

10. Etapas-De accordo com 
a. proposta ..... , . . . . . . . • . H>. 771:504$000 

11. - classés ioactivas -
diminuídos IOO:OOO$na gra
tific<1 Qão addicional do de
creto n. 193 A, de 30 de 
janeiro de 1890........... 1. 901:369$956 

12.- Aj'u.das de custo~ De 
accordo com a, proposta.,. 200:000$000 

13.- Cotonias militares -
iliem . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • 97: 908$2i7 

14.-0bPasmilitares-Accres-
centados 130:000$ pa.rn,cles-
tinm·-sc a. quantia de 
200:000$a obras no Hospi-
tal de S. Fran.cisco Xavier. 
Redigida ua tabel!a a parte 
-Pessoal- nos seguintes 
t~rmos: <.{Para eonsel'vação 
da Fabrica de Ferro de 
S .. To[o'do Ipanema, de ac-
cordo com a, autorização 
dada peht lei n. 652, de 
23 de novembro de 1890; 
art. 18, n. V», o mais como 
estt't..................... i .200:000$009 

15.- Mat~wia.t - Deduzidos 
80:000$, sendo 20:000$ no 
n. 18; l0:000$no n. 29e 
50:000$ no n. 31; e aug
men tados 3:000$ no IJ. 22. 
Supprimidas -na sub-ru
brica- Administração ge
ral, n. 5.-Direcção Geral 
de Saucle-Expediente, etc. 
-as palavras «e nas dele
gacias dos Estados» ; redu
zi(1os 3:000$ na verba. Nt\ 
sub-rubrica. - Contadoria 
Geral da. Guerra, diga-se
« Direcção Geral de Conta
bilidade da Guerra. Na sub· 
rubrica-Hospitaes e enfer
marias;diga-se-«Serviço de 
saude-e substituam-se as 
cons,ignações pelas seguin-
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tes:..:_23. Utensílios, roupas, 
agua, asseio e limpeza de 
hospitaes e enfermarias, 
88:000$.-Ração a empre-
.gados, viveres, dietas, eta-
pas, combustiveis, manipu-
làções e trata.mento de offi-
-ciaes e pt'aças em hospi-
taes e en ferinarias c i vis 
pela 10a.-Etapas. 24. Me-
dicamentos, drogas, appo-
sitos, vasilhame, utensí-
lios, apparelhos e expedi-
ente pa:ra o · Laboratorio 
Pharma.ceutico Milita r, 
200: 000$. 25. Artigos -de 
expeclien tt) para as delega-
cias e estabelecimentos de 
saude; imtrum•?ntos cirur-
gicos, apparelhos e machi-
nas de uso mPdico-cirurgi-
co e outros ol~jectos para o 
deposito do rnatel'ial sani-
tario, 100:000$. 26 Despe-
zas diver~as com o Labora-
ratorio de Bacteriologia 
4:000$............... .. . • 8.020:310$000 

E' annnnciada a v~tação das emendas. 
E' annuncinda n. votação da seguinte emen

da á rubrica n. 9, do Sr. Rodolpho Paixão: 

«Eleve-se a. vel'ha de 14.880:222$900 e accres
cente-se-serão abonadas commissões activas 
de engenheiros a todos os otllciaes que dil'igi
rem ou desempenharem os serviços emune
raclos pelo§ I" do art. 27 do decreto n. 946 A, 
de 1 de novembT'o de 1890, e especial aos que 
forem encaJ'r,>ga.dos de trabalhos penosos e de 
subida impor·tancia, deba.ixo do ponto de 
vista militar.» 

O Sr. Rod?ipho Paixão (pela 
o1·dem)- Sr. Presidente, peço a v. Ex. que 
consult(} a Cnmara si consente na retirada 
~esta emenda, visto a Commissão já ter con
signado uma verba corr~spondente á que 
peço na mesma emenda. 

Consultada a Cama r a, é concedida a retirada 
da emenda. 

E' posta a votos e rejeitada a· emenda n. 2 . a rubrica 10. 

O Sr. Fausto Cardoso ( pela m·
dem) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
que votaram a favor quatro Srs. Deputados e 
contra 106; total llO. 

E' em seguida approvada a seguinte emen
da á rubrica 13 do Sr. Soares Neiva: 

Camara v. V 

«Colonias militares-Augmente-se no ma
terial a quantia de 40:000$ para uma estrada 
que vá de Guarapuava á colonia da Foz do 
Iguassú. - '·· 

E' igualmente approvada a segu\nte emen
da 4a á rubrica._l3, ê!o Sr. Dionysio Cerqueira, 
com o parecer da Commissão de Orçamento 
mandando incluir a mesma emencb. na ru
bricn, 14: 

«Accrescente-se na rubrica 13a - · Colonias 
Militares:-40:000$ para a construcção de uma 
linba telegraphica, que, p~rtind? da ~Boa 
Vista, na comarca de Palmas, :v.a termmar 
na colonia militar do Iguassú, á margem ·do 
rio Paraná. 

Pb~ta a votos é a.pprova~a a seguinte 
emenua sob n. 5, á rubrica 14, do Sr. Victo
rLno Monteiro e outros: 

«Obras militares -Accrescente-se: 30:000$ 
para construcçã 1 de linhas telegraphicas 
estrategicas que partindo da cidad~ da Cruz 
Alta a lig·ue ás cidades de s~ Lmz, Santo 
Angelo, s~ Borja e colonia Alto Uruguay, de 
accordo com o plano de concentração de 
forças.>> 

E' tambem approvada a seguinte emenda 
do Sr. Rodolpho Paixão, sob n. 6: 

«Aos officia,es que set'virem nas guarnições 
do Pará e Matto Grosso será abonado, na 
vigencia dessa lei, 1nais um terço da etapa a 
que teem direito actualmente.» 

.E' igualmente approvada a seguinte emen· 
da da Com missão: 

«Aos ofilciaes que servi;em nos Estados ~o 
Amazonas, Pará e Matto.Grosso -o ma1s 
como está..» 

Posto a votos é rejeitada a. emenda sob 
n. 7. · 

E' annunciadn. a "Votação da seguinte emen· 
ela sob n. 8, do Sr. Barbosa. Lima: 

«Aécrescmte.se onde convier: 
Art. E' o Governo autorizado a conceder· 

aos officiaes do exercito, que o requerer~m, 
acl instar do que é concecliào aos ofllmaes 
da armada, licença por dons annos, pas
sanuo-os para a reserva nas mesmas con
dições deste.» 

O Sr. Bar·bosa Lima (pela ~,·de?n) 
- Sr. Presidente, esta emenda, em prnneuo 
JoO'ar, é facultativa ; portanto, o Gover~o 
us~rá da attribuiçã.o conforme entender ~a1s 
conveniente. Em segundo logarJ ella esta de 
aecôrdo com o art. 85 da Constituição, que 
manda considerar os officiaes do exercito nas 
mesmas condições dos da armada. 

Em terceiro Jogar, é economi,~a, porquE! o 
quadro do exercito está excEJdido; e ém 

70 
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quarto logar e da mais alta convenieucia, gação de· adduzir. algumas expli!'ações sollr~ 
porque nas condições preca.1·ia.s do exercito, di ve1•sos pontos relativos a eHa, pontos de 
não sendo . ella approvadn., chegai'emos á si- qu~ tenha conbecimento. 
tuação de granf1,3 numero de·officíaes tentler Ha. quatro ou cinco annos foi exlincta a 
a :pedh' sua tlemissã.li. '· · officina de alfaiates do Arsenal de _ Guerra, 

Nestas condições a Camara decidirá como sendo dispensados todos os empregados, 
entendel'. - menos <:IS da mestrança, qu~~. })Ot' lei, foram 

considdl'ados funccionaríos puhlicos, com di~ 
O Sr. Paula Guhuarães -(peZ,t reito ~\.aposenj;adoria e vitaliciedade .. -

ordem)-Sr·. Presidente, não venho en.tr<:t-1' no ~ Nestas condições, S. Ex., o Sr. c\iinistro da' 
merecimento da emenda ; venho . símpres- Güerea mandou aproveita.r o seeviço dt) em· 

. . "mente relet' o que a Commissão d.isse a pro- Pt'ega.do a qUe se refere-a emenda., na. Iuten-
-posito. . tlencia Geral df1Guetra, e como não lla verba 

Foi. o seguinte. ·: para o paga.mento do sr·u vencimento no 
exercício, a que se refere a ernend1l, t1•u.ta-se 

« Esta emendÇ~,, quando se im:puze:'Be por de aul:orlzat' o Governo a ttbt'ir o n0cessario 
-qa.nt;:~jos'l. á attenção da Camnra, não podeL·ia credito para t a l :tirn.-
por seu caracter permanente, ter logar em lei 
annua, devendo comtituir :projecto espeui:tl 0 81 .... Pat.n~a . Guhna.t .. i'H~s (pela 
ou ser incluiria no projecto de reo1·ganizi3.Çií.l) o1·Jem)...:...Sr. Pi:'e.~idente, muito Dotwo tenho a 
do exercito para ser convenientemente d is~ accrescentar ao que âcnba d (~ dizer 0 meu 
cutida. » noht·e collegn, peln Rio Grande elo Norte. 

· Accresce, Sr. Presidente, que no Sena.do Diante das ínformaçõt=,s prestadas -pelas 
foi apresent~.do -pelo nobee Senador pelo p ;jrit · l'epartições competentes, a Cnmmi:;:- ii.o deu o 
o Sr. Lauro Sodré, um p1·ojecto qu·~ cogita seu assentimento á emecda, que se acha no 
da medida consignada nesta emend:.t. im1wesso sob o n. 9. 

Julgo, portanto, que haverá occasiã.o mais Além diflto, o meu nobre collego, pela Pa-
opportuna p•ua se tralar disto. · rahyha, o Sr. Soares Noiva , que então dirigiu. 

Posttt a "otqs e rejeitada, <l refer·iL1fl. emenda o Arsenal de Cíuerr-a, . m~ a!Iirmou que et'<t 
do Sl'. Ba.rbosa Lima. justa a medida coosignr.tdt\ tm cmelllla. 

E' B.nnunchtda a vota.ção da. s0guínte 
emenda sob 11. 9, r1o Sr. Augu;;to Severo: 

« Outle convier : 
Fica o Govel'no élutorizndo a v,brir o cre

dito necc~sarío par·a pagamento d;t gratifi
cação a que tem direito o mostre da 0likin:~ 
de a!fa,i:\tc~ s do Arsenal de Gnerm de:;t;• Ca
pital, de accordo com o respectivo reg-ula
J11ento, d nr-ante o tempo em que esteve fe
chada a citar~:\. officina, na qu;.tl os s:wviços 
desse fnnccion;trio foram a pro veitn.dos na 
Intendencia dn. Guerra.. 

O Sr. Bricio Filho (71ela ordem)
Sr. Presidente, o nobre relator da. Com
missão, a proposito desta elllenda, diz q_ue, 
diante das int'ormações, que lhe íof ;lin pre· 
stadas, a. Comru!ssão dá seu assentimento à 
medida . 

Eu desej~rin., para encaminhar o meu voto, 
para saber como dal-o, que o nobre relator da 
Commissão me fornecesse alguns esclareci
mentos a respeito. 

O St". Augusto Severo (pela o1·~ 
dem)-Bem sei , Sr. President8, que o nobre 
relator do orçamento vae dar explicações, 
que hão de satisfazer ao nobre Deputado; si· 
gnatu.rio, porém, da. emenda, cuja votação 
acaba de ser a.nmlnciada, julgo~m.e na- obri-

O §r. Brieio Filho (pela onlem)
Rem vê V. Ex., Sr. Presidente, rplt3 eu tinha 
!'itziio, (\U:\ndo p~t\i informação, a.fi.m üe sa.ber 
como de v in votn r. 

Pedi essa.s infot•mações ao nobt·c~ relator, e 
v e i. u en1 s ·u log:tr o rligno rc presen tan te do 
Rio Gt•ande elo Norte, muito natm·almente, 
nor ser antor da emenda. • 
' Bastava.m-rnc as explicações .de S. Ex.; 
mas, o nobre relator ch Commíssão de 0J'Ça· 
mento, gentil, como é, ent!mdeu tambem 
dever a :ldi ta r outt·as consi•le.r-nções as de 
S. Ex. 

Estou satisfeito com as explicações, acho 
que ellas fot'am bem fundamentad1ls, bem 
urdidas .•• 

0 SR. PEREIRA LDIA E OUTROS~Bem ur
didas 1! 

0 SR. BRICIO FILHO-. • • e por iSSO voto a 
favor da. emenda.. 

Post.a a votos é appt•ova.da a refepida 
emenda do Sr. Augusto Severo sob n. 9. 

E' annunciada n. votação da. seguinte 
emenda sob n. 10, do .Sr. Rodolpho Paixão~ 

«Art. O Governo reverá, na · vigencia 
desta lei, as tabellas de gratificações de 
exercício e abono de ajuda ds custo aos offi· 
ciaes do exercito, tornando-aH mais equitatí~ 
vas e applica.veis aos oLliciaes do quadro e 
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classes annexas da 
lJõem o art. 85 da 
ari. 3'>, ns. 2 e 3, 
dezembro de i894.» 

armada, conforme dis- fv'iço é feito por o~ciaes e praças. d~ exercito 
Constituição Fetleral e que tanto venCHrao nestu. comm1ssao, como 
da lei n. 247, de l5 de em qna.lquer outra. 

Esta emen1la ref~_;re-se a um serviço de 

O St'". J:l.odolpho Paixão (pela 
ordem) - Sr. Presidente, mantenho esta 
emenda a respeito da- qual já conferencíet 
00111 o illustre reiator do orçamento qtle con-
(Jordou.. commigo. _ -

Não ha duvida que h<t uma lei que manda 
fazer esta revisão e ha autoriza9ões que a 
mandam fazer, mas n§;o se tem feito até 
agora e eu entendi que não c1evh• continuar 
este est)do de cousns. 

Por estn. razão apresentei a emenda, com a 
qual concorda o Hlustre relator. 

O §r-. Bricio Fitb.o (pela orclem)
Sr. Presid~·nte, V. gx, viu que eu me le
v-antei declarando que concordava, com as 
explicaçi)es do nobr·e representante do Rio 
Grande do Norte e que estava prompto a, dar 
o meu voto á ernencla; não tive, porém, occa
sião de fazel-o, porque, sem que <t votação ti
vesse tido Jogar, V. Ex. annunciou <!. votação 
Ja 10a emendrL. 

Levanto e::;ta peiJuena, ,duvida porque não 
dei por ttl vot.il.ç:-lo e na.s mesmas condições 
estão alguns collegas. 

Posta a votoR é approvada a referida 
emendt't. r.! o Sr. Rodolpho Paixão, sob o n. lO. 

O Sh•. Paula Guhn::lrã'l~S (pela 
orclem)-A Commissã.o não é infema a me
didn, cc•ntid:t nesta emenda, disse simples
mente qLte :t julgava desn€cessaria. pm· j;i 
estar consignada em lei. 

Entretanto. como o que abundn não annu lla, 
não ha da parte da Commissão opposição 
alguma á emenda do,Sr. Rodolpho Paixão. 

O Sr. Pl"esident.e - A Mesa já de
clarou ter sido appl'ovada, a emenda do Sr. 
Rodolpho Paixão. 

E' annunc:iada, <.1. votação da seguinte 
emenda, sob n. 11 do Sr. Rodolpho Paixã.o : 

«Fica o Governo autorizado a mandar pro· 
ceder aos estwlos necm~:;arios á urgente con· 
strucção de uma ferro-via que lig-ue o Estado 
do Paraná ao rle Matto (jrosso, a qual sera 
feita pot• praças do ba,talhão de engenheiros, 
sob a direcç.ão de engenheieos militares.» . 
!liu;, •. 
'"Ji'~t.w.;...\i'j~,,. ·'·'. 

~"~(:)'-sr. R.odolpho Paixão (pela 
ordem)- Sr. Presidente, a Commissão não se 
op:põe a que continue no Orçamento esta au
torização, porque ellu. encerra uma medida 
de necessidade e alcance e que não vem 
trazel' augmento de despaza, porque o ser-

grande necessida,Je, porque essa estrada será 
no fu.turo talvez o unico meio que tenhamos 
paru. soccorret' aquellít zona. · . 

Para· esta -emend:t peço a attenção de meu.& 
collegas. 

Posta a votQS é appprovada a referida 
emenda sob n. 11, do Sr. Rodolpho Paixão. 

E' ig·ualmente a,pprova.da a seguinte sub~ 
emenda da Cornmissão: · 

«1\ccrescentando-se ei1tre as palavras «pro" 
ceder aos estudos» as seguintes: »na ·vigeu
cia desta lei. » 

E' approvada com o parecer da CommissM> 
a seguinte emenda do Sr. Soa.res Neiva: 

<l2."0nde convter:-Fica o Governo autori
zado, na vigencía c.lesta lei, a despender pela 
rul:Jrica 5'', sem augmento rla respectiva con
signação, até a. qua.ntia de 10:000$, para sub
vencionar os est&belecímentos de ensino que 
se errcareega.rem da educaçü.o das ftll1as de 
militares mortos em combate ou em conse
quencia ele ferimet1tos recebidos em cam
panha.» 

A subvenção será proporcional ao numero 
de educandas contiadas a esses estabeleci· 
mentos, a juizo do Governo. 

E•'approvada. a. seguinte emenda do Sr. 
Barbosn Lima: 
"\<i3.aArt. !i:' o Governo au.torizndo a man-i· 

dal' installar em logar conveniente. a juizo da 
dírecçü:,o de s:1ude do exei'cito, uma ou mais 
enfeemarias, tlestinadas aos officiaes e prat;as 
aft'ectadas ele .tuberculose.» . 

E' o projecto assim emendado enyiado á, 
Comn:ósão de Orçamento para redigil-o para 
sa. discussão. 

Posto a votos é e,pprovado em 3a discussão
e enviado à Commissão de Redacção, o se-
guinte; · 

PROJECTO 

N. ll5-l900 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo au- ·· 

torizado a abrir ao Ministerío das Relações 
Exteriores o credito de 80:000$, em moeda 
corrente, supplementa,r ao art. 70, n. 7, da.· 
lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, fa-
zendo as necessarias operações ; e revogadas . 
as disposições em contrario. 

E' annuuciada a votação do projecto n. 74, 
de 19007 approvando o reg11Iamento para a 
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Direcção Geral de Contabilidade da Guerra, 
com as modificações feitas :pelo Thesouro 
Federal, confeccionado pelo Mini3terio da 
Guerra, em virtude do art. 20, lettra E, da 
lei n. 560, de 31 de dezembro d-e-1898, e en
viado com a mensagem de 2 de setembro de 
1899 (3a discussão). 

O Sr. Augusto Severo (pela or
dem)-Sr. Presidente, pedi a palavra pela 
ordem para fazer uma decl araç5.o: voto pelo 
projecto. 

l~ão ·votei a favo1' da consignação da des-
- peza p~\ra occorrel' ao augmento de venci

mentos para a Contadoria da Guerra, porque 
conto, ·como foi promettido pelo honrado 
Deputado, rela.tor, que no Ol'ça,mento da. Ma
rJnha seja approvada a, autorização ao Go
verno para ideutica reforma na Contadoria 
de Marinha. · 

Posto a votos é approvado em 3;1 discussão, 
e enviado á Com missão de Redacção, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 74-1900 

O Congres::-o Nacional decreta: 
Art. 1. o E' approva.do o regulamento para 

a Direcção Geral de Contabilidade da Guerra, 
com as modificações feitas pelo Thesouro Fe
deral, e confeccionado pelo Ministerio da 
Guerra, em virtude do disposto no art. 20, 
lettra e, da lei n.560, de 31 de dezembro de 
1898, e enviado em mensagem de 22 de se-
t'3mbro de 1899. ' 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiço.ões em 
contrario. . 

· E' annunciada a votação elo projecto 
rL. 77 A, de 1900, declv.rando abolidas as trans
ferencias para o Estado Maior elo Exercito 
dos tenentes e 1"6 tenentes das tres armas 
combatentes, com substitutivo da Commissão 
de Marinha e Guerr-a (2a cliscus:São). 

O Sr. Presidente-A este projecto 
apresentou a Commissão um substitutivo. 

Vou subrnettel·o á- votação da Camara de 
preferencia ao projecto. 

Et!! seguida é posto a votos e approvado o 
segumte 

SUBSTITUTIVO 

Art. l. o Ficam desde já abolidas as tràns
t:erencias para, o Estado Maior do Exercito, 
dos tenentes e l 0 a tenentes das tres armas 
com batentes . 

Art. 2. 0 E' creado um quadro especial 
para os officiaes do exercito, que exercem 

cargos vitalicios nos institutos militares de 
ensino. 

Art. 3. 0 Emquanto existirem os actuaes 
tenentes do Estado Maior de P classa, as 
vagas de capitães que Ee derem nos corpos 
do Estado Maior e de engenheiros, serão 
preenchidas por elles, contínua_ndo depois em 
vigor alei o. 3.169, de 14 de.)ulho de 1883, 
na parte relativa ás transferencias de. of.., 
ticiaes arregimentados para os citados corpos. 

Art. 4°. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' considerado prejudicado o projecto n. 77, 
de 1900. 

O Sr. Victorino 1Uonteiro (pela 
ordem)-Peço a V. Ex. consultar á Camara 
se permitte dispensa de inters~icio para ql!e 
o projecto entre na ordem do d1a, de amanha •. 

O Sr. Presidente- O projecto 
volta á Commissão respectiva para redigil-o, 
por isso não posso attender o pedido do nobre 
Deputa,do. 

O §r. Dricio Filho (pela ordem) 
-Não foi ::tpprovado exclusivamente o sub-
stitutivo da commissão 1 -

0 SR. PRESIDENTE-Sim, senhor. 
0 SR. BRICIO FILHo-Nestas condições, pa

rece que o requerimento do digno represen
tante do Rio Grande do Sul, pó::le ser posto 
em votação . 

A Commissão que tem de redigir o pro
jacto para a terceira discussão não é a Com
missão de Redacção e sim a propria. Com
missão que elaborou o parecee so1Jre o 
assumpto; não tem mais que fazer, pois, do 
que apresentar o substitutivo que foi a.ppro
vado sem a menor modificação. ( A:poiatlos). 

O que se passa agora é o mesmo que 
aconteceu com relação ao proj e c to sobre 
exame de preparatorios ; votado em segunda 
discussão o substitutivo d;~, Commissão, o Sr. 
Rodolpho Abeeu requereu dispensa de in
terstício e V. Ex. submetteu o requerimento 
á Camara, que o approvou. 

Em terceira discussão o digno ropresen· 
tante da Bahia, o Sr. Neiva, impugnou a 
atttitude da Mesa em haver consentido na 
consulta feita. 

V. Ex:. deve estar recordado de que então 
me levantei e adduzi a mesma argumentação 
que agora formulo; isto é, achei que a Mesa 
tinha andado correctamente porque. appro~ 
vado unicamente o substitutivo da Commissão, 
a l'edacção já se achava desde logo :preparada, 
dispensando perfeitamente prazo para ser 
con fecciona.da. 

Sendo assim, penso que é o caso de V. Ex. 
acceitar hqje o requerimento do nobre Depu· 
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ta<lo o Sr. Victot•ino Monteiro, como fez 
hontem sobre o p~dido feito relativamente_.ao 
projecto que providenciava sobre exames de 
madureza. (Muito bem ; muito· bem.) 

PROJECTO 

N. - 129 -1900 -

O Congresso Nacional resolve: 
O Sr. Presidente -A Mesa ·errou · 

então e agora emenda a. mão. • · Artigo unico. Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrír ao Ministerio da Guerra o .· 

O Regimento dispõe que sendo o projecto credito extraordinario de 1:400$ para occorrer 
emendado, :volte á Commissão para redigil·o ao pagamento do· bacharel Maximíno de 
de accordo com o venciâo, não distinguiudo Araujo Maciel, professor em disponibilidade 
entre emendas substitutivas ou outras. do C~ll~gio Militar des.ta Capital, de grati~ 

Assim, embora fosse approvado um substi- ficaçao mherente ao d1to logar e co:rrespon.,. 
tntivo completo e ficasse prejúdicado todo o . dente ao período de 19 de abril de 1898 a 19 
:projecto, deve este voltar á Commissão pe.ra de abril de 189~, e~ que ~;leíxou de recebei-a, 
redigil-:o, embora essa redacÇão. consista fazendo as necessar1as operações e revogadas 
apenas ·na rep'roclucção integral elo substHu- as disposições em contrario; 
tivo. · 

Repete: Naquella occasião a. Mesa errou e O Sr. Pr·e~idente - Estão findas 
agora emenda a mão. as votações. 

(Muito bem, muito uem). Continüa a 3" discussão do projecto n. 70 B·, 
de l 900, com parecer sobre emendas apre· 

Posto a votos é a.pprovado em 1 a discussão sentadas prtra 3a discussão do projecto n. 70, 
o seguinte deste anno, que orça a Receita Geral da Re,. 

PROJECTO 

N. 171 A- 1898 

O Congt•esso Nacional resolve: 

pu iJlica para o exerci cio de 190 l. 

Cont.inúa com a palavra o Se. Bricio Filho. 

O Sr. Da"icio Filho-Proseguindo, 
faz sentir que muito pouco poderá dizer, por
que apenas algnns minutos faltam para a ter
minação da hora; fará, porém, o que lhe fo:r 
possivel, reservando para a proxima sessão 
as outras considerações que ainda tem a ex-
pender. _ 

Considera-se mnis fortalecido-com o proce
dimento que acabo. de observar no momento 
Jus votações. 

Art. 1.0 l?ícn. o Poder Executivo a:.Itv. l· 
sado a pagar a Esteviio Cunha a importan
cia elas terras de sua propriedade, em que 
l'oram localizados, na ex·colonia. Bmsque, 
por ordem do governo do imperio, diversos 
immigrantes, de accorLlo com o arbitramento 
feito pola Secretaria da Iw.lusti'ia Vinçiio e 
Obras Publicas e constante dos documentos 
a.lli existentes. A Cama.t•a acaba de approvar uma emendt't 

Art. 2.n Revogadas as disposições em con· do Sr. Rodolpbo Patxilo ao Orçamento da 
trario. Guerra, atltorizando o Governo a mandar 

proceder aos esttídos necessarios á urgenta 
Posto a votos é approvado em 3a rliscussão construcção de. uma ferro-via que ligue o Es

e enviado it Comm.issão ue Reda.cção 0 se-~ tado do Parana ao de Matto Grosso, proposta 
o·uinte · apoiada; por toda Commissão de Orçamento, 
. .., · - inclusive o Sr. Serzedeilo Corrêa., o preconi-

PROJECTO zador da alienação da Central. 

N. 97- 1900 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo auto

l'izado a. abrir ao Ministerio da Fazenda o cre
dito especin 1 de 77:247$080 para occorrer ao 
paganumto das contas do material fornecjdo á 
Cas<t da Moeda, em janeiro de · 1898, por The 
Bra.::ilian Contracts Corpo1·atiqn, fazendo as 
necessarias operações, e revogadas ás dispo
sições em contrario. 

E' de estranhar que, quando se trata de se 
desfazer das estradas de ferro, se procure es
tudar o levantamento de outras, salvo si· o 
que se pretende é construil~as para que de
pois sejam arrendadas qu vendídall. 

A um aparte de que esta estrada é estrate
gica, responde' que não poderá ser mais do 
que a, Central que, nos dias 1t1ctúosos da re
volta de 6 de setembro, prestou os mais assi-
gnal ados serviços. · 

Não fosse a importante ferro-via e talvez 
outro tivesse sido o resultado da revolta, tal
vez o marechal Floriano não pudesse escrever 

E' posto a. votos e approvado em 2a. a pagina brilhante de tlefesa nacional, talvez 
discussão o seguinte artigo unico do não pmlesse salvar a RepubHca. (.1poiados .) 
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Descreve a situaçã.o critica da estrada a.lie· 
nada deante da invasão estrangeira, com 
funccíonarios que não podem .inspira,r co~

. :fiança. e aponta a este proposlto a süuaçao 
~·aftlictiva em que póde se achar a Patria. 

- Ad'"\iertíclo pelo Presidente tle que a hora 
esta finda, pede para ficar com a palavra para 
o dia seo-uinte, pois ainda tem muito que 
dizer e "'tel'l:niua de:;crevendo a ·situação do 
pessoàl~despedido pélQ syudicato arr~ndatario, 
pessoal que va.e ficar · sem garantras, sem o 
reconhecimento de serviços prestad.os durante 

·muitos a!\ nos e que, chegando á cnsa, ao !<U' 
adorado, encontrará a . esposa debulhada em 
lagrimns e os I1ihos ÜHÍlintos a pedir pão, a 
dize-r que teem fome. 

Protesta contra isto energicamente, e o faz 
na convicção a. mais sincera, de que assim 
procedendo esttl. consultan1lo os mnis delicados 
sentimentos do eleitot'ado que o elegeu, o 
digno, o altivo, o'" brioso, o independente, o 
patríotico eleitorado pemambucauo. 

( Mtiii') bem, rMtíto bem. . Palmas. e b1·a'!Jos 
nas go.lerias. O or(].d or e cwnpnmentado e 
ab1-cLçaclo P'Yr se~s collegas.) 

Fica. a discussão adiadu. p~;la. horn.. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA OllDE:\I DO DlA 

O Sll". Fausto Cardoso (pelct. 
ordem) -Sr. Presidente, venho pedir :1 
V. Ex., CJUe se digne con;;u}tnr •L Cn ttw.ra si 
concede qu1 os requtwimentos por rn im apro
sentado:'l llom.r:m, D<t hora . do expediettte, 
sejam di!wutido:) de prüfl.'l'elv::.io. agor;.1, visto 
tmtne-~e de materia urp·e!lte, e nwsmo por
que sobre elles p<>diu <t p;Ü<~vra. o nobl'e 
Deputo.dn pelo P<~rá, que nutur·.;Jrrwnte tem 
necessidade de, clisúutiudu esses requeri
mentos, fazer a detesrt, ou adduzic nrgurncn· 
taçõcs a rcspeilo elo qnc ollcs conteem. 

O Sn". Presiâen.lte - Deixo de con
sultar n. Casa. sob1·e o requerimento do nobre 
Deputado, visto não haver numero no re
cinto. 

O Sr·. Faust,o Ca1•doso (pelá 
ordem)- Sr. Presidente, ainda agorn. aca
bamos de votar as materias da ordem du dh 
e, até o ultima votnç5.o, · verWcou-se h<'tver 
numero sufriciente, por· isso é de presumir 
que haja. numero ptu'n vota.r -a.gm'<\ o meu re· 
querimen to. 

Eu peço a V. Ex:. que submetta á votação 
o meu requerimento. 

Vem á Mesa e é lido o seguinte 

REQ UERlMENTO 

Requeiro urgencia para n discussão do~ 
meus reqtt ''imentos apres ·ntn.dos na sessãc 
rle hontem, sobre devedores do Bo.nco da 
Republica e dep-osito de omo no estran~ 
geiro. 

Sa.b das sessões, 25 dé seternbro de 1900.-:
I<'·.m~to Cr.o·doso. 

Consultada a Camara, é concec1lt1a a urgen. 
c\a pedida. 

Consultada de novo a Camara, si entende 
qne o a.sstu~pto é de tal natureza qtté, não 
sendo tr·;lt!:)_do immedíüt<t:nenGe, sn tornaria, 
nullo ou de nenhum eifeito, vedfic~,se que 
não ha, numero para í:ie votar. 

O §r. Fausto Cardoso (peZt~ 
01·rle1H) lembra. que ~e deve ptocHder á cha
tna.d:~. pu.rn vedlicar si lla ou não numero para 
votal' a urgencia,. 

O §1•. Presidente-O requerimento 
d.o nobre DepuÜL•lo nctt prejndícado. 

O 8r. ].?anst.o ttf'.:au·d·o,_,o (pe}a 
01·de m )-Os l'equerimentos de u r·.qencia divi
dem-se em duns 1)u.des: n. primeira votação 
fu.z-se com qualquer numero. mas para. a -sc
gun•1a ,·~ ureciso nnmero legal. 

v, Ex~ <leu pol' approvada. a pl'imeiro. 
p:1rti~ tlo mell rerptef'imento e .-lwmto ú se
gnndtL declm•on qne nito havia l1Jttllel'o. 

uru., p :1 ra. se vcl'itíc::u· qne ruio !1:•. nttmero 
é prec:so pt ·occdel'·SG it. vedíicu,;i'io <Lt voi.a
çã.o e nà.o S\~ -procetlen a es,;a veritlcn.<;~i\o. E 
11() r,a::;o Je não h:vvcr nnmero, o Rl1gimcnto 
ma.tJda qne se faça a chnmada. 

E' isw q_uo peç-o a V. Ex. umiurme oRo· 
gimento. 

f: _!> §r. P~toeskllC"utte-Pe<;o aos nobres 
DepnL11los CJlVl occn )H·m os :::en~ Joga.re!:i, para 
se p(·ocecler a 11ova votação. 

Proeedendo-se a nova votu.Ção, reconhece-se 
tetem votado [1, fa.vor 3.7 ~rs. Deputados e 
coutra 19. 

O Sr. Pll"esident.e - Não ha nu
mero. 
- Vae-se pl'Ocedel' á chamada. 

P!'ocedendo-se ó, chan'w..da ver i fica-se te· 
rem ·se :msentatJo os S1·s. José Euzebio, Ani
~io ele Abreu, João Gayoso •. João.Lopes, Fre· 
derico Borges, Augusto Severo, Pereira Reis, 
Soal'es Neiva, Lima Filho, Joã,o Vieira, Epa
minonuas, Araujo Góes, A rroxellas Galvão, 
JovinhulO de Carvalho, Rodrigues Doria, 
Seabra7 Felix Gaspar, SutyJ.'O Dias, l\Jarcolino 
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Moura, Nelson de Vasconcellos, Sá Freire, 
Raul Ba.rros0, Lourenço Baptista, Silva Cas
tro. Rangel Pestana, Gastã.o da Cunha., Pe
niclo Filho, Monteiro da Silveira, Alfredo 
Pinto, Gnst.avo Godoy, AdolpllO · Gordo, Etias 
Fausto, Azevedo Marques, Lindolpbo Serra, 
Alencar _ Guimarães, Lêünenba Lins, Soares 
dos Santos, Víctorino Monteiro, Rívadavia 
Corrê<1 e Aureliano Barbosa. 

~· O Sr. PI"esidente-Itesponderam 
a chn,mada 74 Srs. Deputados. 

Não lut numero. 
. . 

Fica, pm: lanto; 'f:Wejudicado o requerimento 
de urgencia oiferecido 1)elo Sr. Fs.usto Car
doso. 

Continha n. 2a discnssi'í o (10 projecto n. l1 9, 
de 1900, autorizando o Poder Executivo a 
abrir . a.o ?~I i niskrio du, Foz~nda o c;retl ito 
especial àe 4:978$064, pa!'a pagamento da 
gl'atiflcaçii.o ao encar·J·egado da guar·da c 
conserv<wão da f<lzend<t dos Dons Rio~, 
José Jo :Lquim l{nymundo Sobrinho (artigo 
nnico). 

Ningn('m P''.t1inclo n. paln.vrn, ê encen·nda a 
discussilo u ad ituia a. v o tit<;ão. 

E' ;"llJJJttncínda u. :1" (li:-:c uss:ío do JWOjN~h 
n. l4.n .:\, do 190ll, nntorizando o Pol!)l' 
Exce t: ti vo ;;, oif'~p(·rtdPt' :,t<\ lO.OOO:OUOS }1!ll'a 
~(I·~C~ú!'l'ül' á·;; \ 'Op!ti!LÇ(,I.'S elO IIOT'IO, ll:lg'O!Iadas 
liCla ~l.'cc~> .• c dú <Hti.J'(l,; providcneins. 
VP~·m :·, \f<•:•a, :-,ão licb.:;;, rq11.>iadas e postas 

:;onjunc.t:• lllc llk OIIl di;,ens::-iio <V> seguintes 

El\lEN!M.S 

;io projccto n. 14.9 r1,de 1900 

Accrtcuntc-se : 
Fie:)_ ÍSi.'nto de direitos o material impor

tado pel:t companhia. da.s Aguas ele S. Luiz 
do Mar:;n lüío e destinndo ao serviço do abas
tecimento de ngua de~~a cidade. 

Sala d:1E: sessões, 25de ~etembro de 1900.
Urbano 8ant 1s. -Lui:; Domingues. - Cunha 
lYia?·tins. -Jose E-u;ebio. 

Onde convier: 
Fica consi,kra1lo corno auxilio, nos termos 

da Constituíç.õ.o, o emprestimo a que se re
fere a lei n. 270, ele 31 de dezembro de 189,1, 
í\:; zendo-se no Tllesouro Federal os devidos 
lançamentOs. 

Sala das sessões, 25 de setembro de' 1900,
Francisco 'l'olent1:no, -.José Boitcux. -PauZa. 
Ramos. - Alenca1· Guimarães. - Lamenha 
Lins. -Carlos Gauo.lcan&i.-Angelo Neto. ·
R"ym.undo de 211.i1·anda.-Jose Eu~cbio,-João 

Ga:voso.- Lama1·tine,- Tavares de Dtp·a .
J.Vetva. -"'ll.fr.r.noel Cae.tano,-A~tgelo Pinheiro. 
-f!a,:anhos .lvfontenegro .-Aurelin.no dos .San· 
t~s.- Germano Ii asslocher. - Eugenio Tou
nnho.-Ani::io de Abreu.-Jovíníano de Car:. 
valhõ.-Esperirliao.-Goines de Mattos.- Jos~ 
11-fonjardim.-ivianoeZ Atves.-Celso dos Reis.
An·oxellas Gc~tvao.-Epaminondas · G1·acindo . . 
-A.?·m,jo Góes. -Pinhe.iro . JwL1:o;·.-Beredia 
de Sá.- Victorino ·JVIonteiro,-Gab,·iel Sal-
gado. -Teixei1·crc Bmndcio. . 

Ninguem pedinclo a palavra, é eticerrada a 
di~cussão e ~di~da P· votação até que a respe
ctiva Comnnsmo de parecer sobre as emendas 
oil'erecidas. 

E' annunciach a discussão unica do projecto 
n. l l A, de 1900, relativa á emenrl.a do Se· 
nado ao projeeto n. 11, deste anno (130, de 
1899), que autoriza o Poder Executivo a 
abril' ao l\Iínisterio da Guerm o credito ex
traor,1 inal'io dn, som ma necessaria p;tra "Pauar . 
no capitão de f'rugata Alfeedo Aug-usto"' de . 
Li ma Barros e outr·os os venci~n;:.nlos inte
gJ•aes que deixaram de ret~~er no per-iodo 
enmprehenJido entr·e a dut<\ (~ suas demis
:-;0,!~ e a d.e t;Uas t•eintegr.tções, e dá outras 
pr·o v i tlenci<.ts. 

Ninguern pedinclo a palavra, é eucerra·:1a a 
(1iscussúo e l.liliada. a votaçií.o. 

E' a 11 nnneia<ln a, :3'• <liscussito do projecto 
n. !U-4. de !000, autol'ií\ando o Pndür Exe
cutivo n. ahl.'ir ao Ministerio da, Gum'r::t o 
l:l'\~dito oxtr:t••''o.tln·n·io de 5:410$i~O, pam 
ptt.!.!ill' no l" tL·twate da, at·mada Ndl!on de 
V:1sconcdlos e Almeida os veneimentos qne 
lhe con,pctem como proic::;sor elo Collcgio Mi· 
li ta.I'. 

Ningw:1m peclindo a. pal:wra,· é encerrada 
a -discussão e adiada, a vota.çü.o. 

E' r. nnuncin.rla a. 3a cliscussã.o do projecto 
n. 105, de 1900, au.toriznndo o Poder Exe
cutivo a abrir ao Miúisterio da Justiçtt e Ne
gocias Interiores o credito especial de825$676, 
p:tr:\ pagamento dos vencimentos que com
petem ao escrevente juramentado do juizo 
!'ederat Antonio Rodrigues Gonçalves de 
Macudo. 

Ninguem pedindo::~. pala.vra, é encerrada a 
discussfio o aclia<la a votação. 

E' annunciada a 3" discussão do projecto 
n. 54 B, de 1900, que ::~.utoriza o Poder Exe
cutivo a abrir ao Ministerio da Industria, 
Viaçã.o e Obras Publica.s o credito supplem.eu
tar de 2.912:675$525 á verba 17a., elo art. 21, 
da lei n. 652, de 2? de novembro de 189g, 
para occorrer ao pagamento elas taxas de 
esgoto da capital Federal, no corrente e4.er· 
cicio. 
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_o §r. Presidente - Tem a pala- appa~elhos funccional? independentes d:os 
vra o Sr. Paula Ramos. ventiladores e da canalização dos esgotos. 

Tratando do emprego dos ~1lydrometros 
O §1•. Paula . R.atnos diz q11e a repete que~ a elle ínfenso em r~:\.zão de nã~ 

Camara tem de dar o voto a esse projecto serem-perfettos taes a.pparelüos, cujo exito 
que e a traducção d!:l. Mensagem do Sr. Pre- conseguintemente, ainda é duvidoso.- ' 
si dente da Republica,_ pedindo um credito :A _isenção ~stú. contida em um a viso do 
supplementar :para o pagamento da. taxa Mm1stro da. VIação ~ o fim da lnspectoria de 
a que se acha obrigado pelo ultimo con- Obras Publtcas, obrigando a companhia · ci~y 
tracto celebrado com a Companht:a City Im,- lmprovements a collocar. hyd1·ometros, era 
pro1Jem.ants. apenas o de verificar qual e realmente• o con-

Qua.nclo o projectó foi submettido a debate sumo de agua na casa de machinas da mesma 
em seu segundo turno, o orador teve ensejo companhia. . - . 
de mostrar as divergencias que tinha em re- . Era 0 que queria dizer sobre o credito, con· 
lação a algumas dF,s medidas constantes dos tmuanclo a pensar que foi üm erro a renova· 
contractos d.e dezembro do anno passado e de ç~o do contracto com a City Impr-ouement·s, 
fevereiro deste anno. ·VIsto como della só resu l ta.ram beneficios 

:Mos~rou que o Governo, dando execução para a corl?-panhia, sem uma compe11sação 
a autorização constante das leis de orça- para 0 publwo, sem a menor consideração 
mento, encarou a questão por uma unica pelo saneamento desta Capital. 
face.- a situação crltica da companhia., dei · Apezar da, elevação enorme da taxa de es· 
xn,ndo de lado a mais importante, que e a do go~os, a companhia, difficilmente poderá curo
saneamento desta capital. pnr o novo contracto. O mais importante 

· Mostr•;t ainda que a elevação da ta.xa não ·melhoramento exigido é a consteucção de en· 
'se justifica. nos melhoramentos promettidos canamentos que levem as materit.~s feca~s 
"pela companhia. . para o Oceano, em vista da prohiuiçilo de 
' Não virá repetir estes argumentos e apenas serem elia~ lançadas _dentro r.la bahia ; mas, 
chamai' a attenção do Governo pal'a varioi! mesmo asstm, construtcla essa obra as des
ponto:; do contra.cto. · . pezas serão pagas pelo Tllesour;! O con-

0 primeiro ponto e o saneamento desta Cn· tracto, nois. foí um erro. 
-pita.!, de qn~ o elemento primordial é o abas· E_ra o· que. tinha a dizer. (O o1·ador fot: 
tecimento de flgua. ~ntttto cztmpnmentlt.do). 

A cl~usul~ 2" § 7°, llo contracto de 1875, Ningu~m m~is ped~ndo a palavra, é encer-
qn~ nao foi revoffada e figura em todos os rad.a a àtscussao e ad1acla a votàção. 
con.tt•actos posterlOI'es. oLriga o Governo E' a un · l ""' d';; ~- l · 
a 1orneeer ~o:la n_ agua necessnria. de modo . JJ ô. ~m maca. ~ 0

. :~cus~a?, ~? ~~OJe~~o 
f!Uu com 1sto nao venha a prejudicar 0 • 3 - • de 1900.' teda.cçao pata. 3 d1::scuss<l:o 
a.bustecimento. . do proJecto_n. 6~, ~est':l ~nno, que crea ma.1s 

. O Governo, portanto, deve attender a. u_m ü_üalb~o d~ mla.utarl~t,_ com qnatt:o com
todos os despertlicios, porque o abasteci· p.mhms, n,t Brigada Pohctal J.a Capital Fe-
. t . . m . t l - d fi deral. nten o e 1nsu cteu e, ogo nao eve ornecer' · 

á companllia. a agua de que ella, carecer, fi- . Vem it Mesa, é lida, apoiada e posta con· 
cando a esta o direito de abastecer-se como Junctamente em discussão a seguinte 
entender, podendo ate usar a a.gua do mar 
electrizando-a. . 

9 uso de t-.gua do mar, por este modo, não 
traz inconveniente, já se servem deste meio 
estabelecimeatos diversos. 

Equiparada a companhia aos outros con
sumidores, haverá uma renda de cerca 
de qaiohentos contos annnaes, por ser o 
seu dispeudío de 9 milhões tle litros de 
agu:.l . 

Retere-se ao ponto da obrigatoriedade do 
uso dos ventiladores, quando estes estão con
demnados pela Directoria. de Saude Publica, 
que ate já mandou obturar os existentes na 
cidade. 

Quanto ao privilegio das caixas de descar
ga, sustenta que a venda não póde ser priva
tiva da companhia., porque,como se sabe, taes 

EMENDA 

Ao p~·ojecto n. 63 B, de 1900 

Accrescente-se no final do at·t. 3°, depois 
das palavras actualmente agg1·egados-os ra· 
forn~ados e honorarios que pn::;sam prestar 
serviços. · 

Sala. das sessões, 25 de setembro de 1900.
Hererlia de &J..-Oelso (los Reis. 

Ninguem pedindo a pal;lvra, é encerrada a. 
discussão e adiada a votação, até que a 
respectiva Commissão dê parecer sobre a 
emenda offerecida. 

E' annunciada a discussão unica da indi· 
cação n. 30 A, de 1900, estabelecendo a.s 
regr~s a seguir-se no exame, discussão e 
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votação do pl'ojecto de Codigo Civil, orga.· 
niza.do pelo Dr. Clovis Bevilaqua, a. con· 
vite- do Governo, com os pareceres da. Com· 
missão de Constituição, Legislação e Justiça 
e emenda da Commissão de Policia. -

0 SR. ÁLF~EDO YARELI;A-Não apoiado. 
O SR. EDUARDO RAMos- ••. sim, um ver · 

dadcíro plchiscito de porte muito original; 
porque, nos paizcs em que tal medida se pr.'l,· 
tíca, a · consulta popular se realiza por sim 
ou neTo a uma, obra, que . é subniettida -it 

O Sr. Presiden1:e-Tem a palavra nação, já feita, com.pletg, acabada. 
o Sr. Eduardo Ramos. N · · t · d r o nosso caso, porem, 1s o e, no caso os 

projectos em discussão, a çonsult.a popular 
O !!h•. Edt.i.ardo Ran'los - São <tbre ;í.s ma,ssas o accesso (L collaboraçã.o, a 

rapidas as considcl'ações ctne vae adduzír emendas, isto (i, a uma obra que estu, por 
sobr-e o proJecto e o ~ub~Ututivo, cuja dis- í~tzcr. . · · 
imssão a Mr.sa, a.enba de <tlmnnciar, e que se Ma.s. perguntar a, uma, nação inteira o que 
destinam a. . rogttlar a discussão c -rotação ella pcns:t, ou como cHn. entende ehtborar um 
(lO Codigo Civil. codigo civil, é d.o a,nto-mã.o interrogar a 

O son pl'imciro reparo. (Í este: trn.ta-se quem na. quasi totalidade não tem compc
P•H'Yentni·<~ de um p1·ojecto ele le i ? Cl'ê que tencia, para, dar a, resposta. 
nã.o ; tl'ata-se apenas de uma retiJrm;.t regi-
mental n nada. m•üs. O SR. BARBOSA Lnü.-Logo nü.o é a popu-

0 01·ador nã.Ó compr·ehcndc. pois, quo uma lação inteü·;.~,, como V. Ex. üiz, mi.i,s são 
Canlltr~L rcnnettn, :t outra, disposições refe- simplesmente os interessados. 
rentes a rogula.e a ordem interna de seus O Sn.. EDUARDO RAMOS- Affirmou que os 
tr·abalhos. Isso é ma teria. privativa de cada.- interessados são todos os hn.llita,ntes do paiz; 
nma, conftH·mc <t Constituição. de sorte que o simples intcrc:'!:'lO na, olmt os 

A ni'i,rJ ser a~sim. serin.mos levados a ad- investe logo da compctcncia, que evidente-
mittir· o pl't)Ccsso logislntivo commum, se- mente muito poucos possnom. · 
guntlo o qwl.L regulamento, . por assim dizer, O rc:o:ultado do convite assim univcr~a· 
dome:'ltieo tlt\ cada. ramo 1io Congl'esso. col'l'e- lizado sm·(L. pois. que O:'\ l'almlas elas :ddêas, 
ria, a sorto das enwndas, ch réjei<;.ã.Ú do Se- 0s mono:-> dis1~rctos clmrla.tfí.n;.;, que se julga,
nado e do Ycto pl'csidl'neial, o qtw ü mani- rc11: (;Uilrrwcido~ de nm<L ~uffieinnto hag<~gcm 
fe:-::t<tmontc abslli'J.o. . m·HlJCa, os pcr1ucno:' salJws de pa.roclna ..• 

Acr•cditu, pois, qnn se trata do nmrt sim· ·1 
0 SR. lhHBO:'A LDL\.- Alguns com mnit~1. 

pie.~ re1oJ•Jil<t l'(•gimmbü, rtuü se üaduzil'i<l. compehmcia, 0 pndil·ni licr~nç:t ií. bancada 
mclhüt' pot· unm indic:tt:·ã.o, tlu qun por um Ct)arnnsc pat·:t eital' 0 s1·. Luiz Mit·a.nda .. 
<tdo de lt•i. COlllOI,~iWdO pu!'-« 0 ('o;l,(jl'CSSO 
Xaâonall·e.~o[l) {) )) -(~IH llllC'e;:;t;í, CUllCI'lJ~_tlo. n SI{. Enr·AHIH) lL\:IfO:';-.-\.er·r.dih.t (llle haja 

:\Ia.~ pori"t cb par·te e~ta.~ uh:)et·va.r;ües col- mhulas nximio:', :o;L•m duvi(h ; mas a pr·o
J:ttm·:u•:-: p:Ll':t P.nt.rat· sucd nt:unent.o na llli.l- }lrwri;i.o tlnst1~F-: pai':! o~ ~[W1 o nit.o s~i.o est.á. ta,l-
t(}l'i~~ tlu pl'Oj!H:to n uo ~eu :·ml1st iwti\·o. vm. w~ dt•. lllll nnllr\Sllllo p<~t·a crnco nul. 

O Ot''<tdrH' act·oclit.;l, qw~ todos e~tã.o de o ~rL (iEIDL\:-;n HAssLOC!It-:H. -Não sn 
acco!'do na opiniito qur. tiHn pm· in:-;igrw a. t1·at<t dn apm·at· opirüií.o jurídica; (\ a, con
importanciiL dn lllll Codigu Civil e, pot·ta.nto, scioncia pnhlic<~ que ,·ae sm· coJtsultada. 
ele :mn, elal.lOl'ac;ií.o. (:tpoiados.) o SR. Eoü:\RDO RA~IÚ.s- A conscionci;.t Pll· 

Poi~ hem; ·ve,jamos como o suh:;;titutívo d;.~ 
illnstro Commis:-:ã.o jnlguu COI'l'ü81)0Jlder a, blica. !·~ En~ii·? nus uã.o [L ycpro~ntn.mos ! o 

orador est<.L ta.zcndo constdm·aJ;:oos, l!llO pr·cc~ .. ~scs pe nsamcntos. 
Comr•ça, dcter·min:tndo que sume (lo simples bom senso. 

O a.ppello gonoralisa.do {~. Naç:ão que o 
«O Suprnmo Tl'ibunal Feclera.l e JUizo:;; soe· substitutivo propõe, cstü, por cUe mesmo 

cion;ws affiu:em ecW(ws, publicados nas fo· condBmn:vto. Com elfeito, ú clle proprio que 
l!t:.ts oHicüws, u.vizu,ndo tio pt'<LZO (de seis nos üivor:<:os numcros do art. 1'>, § :2o, indica 
mews) os 1~ntercssados que queiram formula.r os or(J'ã.os idoneos p~ra. :.~consulta: a.lém elo 
enwndw:; on obsenaç:õcs.» Supr~mo T~·ibunal Fedora~, o:s juizes _soc?io-

Cnmpt·c sa.hm· tlll<' i~1teressarlos sã.o e.4cs. nao~. os t.rthun:.ws supctrores do Dt:::trtcto 
Os intnr·cs~aclos em um codigo ci\·il sc7o todos I<'edl~ml c dos Estados. as Facn1dadn . .;; de Di
ns hl·tc:-il<.n:l·o.~. O convite. poJ•t.amo, so dirige t·oito. o...: govorn:.tdor·os, o Inst.iüito dos Acl
n.,>s lloi.::-:os 1 H mi ll!õos de !ta hHantcs. ,·o~;ulos, (•. finalmente os jurisconsultos que 

Hã.u de convi!' qtLC os convidados siio nm :.t Gommis:-:ão jtdgar· convr.niontc; 
ponco nnmcro:;os para una loütçã.o lt•gisla· Ptu·ccnqtw ~\~Üt nomnncla,turit é snlllden-
ti va. temr.nto ,.a.sta pam dispen1lat• o concue8o da, 

E' JHL realidadC\ umtl. novn, especic de pie- multidão, C! IH! nella. nã.o se achi~ comprohcn· 
bi~cito... · dida. Si a con~ciencia pttblictt, <L que s~ rc· 

Camara Y. Y i i 
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feriu em aparte o sou cstimavel collega, não 
está alü bem reprosentaua na sua encarn:t
ção juridic~t, então deve:tpos desesperar de 
procnra-la em otÜl'OS oPge:1os. 

A idéa de abrir caminho á collahoração 
dos incompetentes dará em rcsLÜt11clo accu
mulal' sobre uma o1Jea sarla, e que pede a 
maior possível simplificação, uma. montanha 
de enxel'to .~ a,snaticqs. ::'·. . 

Os SRS. ALFREDO VARELLA E BARBOSA LI· 
'MA-:Não apoiado. 

O SR.-~EnuARDO Ruws-Pede licença ao 
seu illnstre collega para dizer quo clle, oPa" 
dor, não é democrata, por mais e.-stranha que 
esta declaração .lJa.reça em uma as:':embl«!a 
republicana. 

0 SR. BARBOSA LDIA-Neste ca.so felicito-o 
calo l'Ôsamente. · 

O SR. EQ.UARDO RAMos-Declal'<-t _que nvita 
os il~fluxos dessa, Clwtlificaçã.o, de.sde q_uc se 
convenceu dn, vRcuidade do seu significado. 
Ella, segundo é corrente, col·rcsponde ;:t idéa 
fu11damenta..I de igualdade CJÜl'O os membros 
de uma na.çã.o. Ora,, o oru,do1· não rcc~)nhece, 
nem acl1a possivel essa. igualdade sinão no 
dominio <ht utopia. Não é, pois, poi' oUn. e 
crê q_uc seu colleg<.'L não é. 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Quando dá es;3e 
qualificatiYo, é claro que se refere tãosó
mente ás emendas realmente asnaticM e pel'
turbadol·a,s; e e~tas não falt.a.rão, :>i no cir
culo dos aclmittidos n. nos guiar·em se incluir 
a incapacidade Jn'rtoncio:3a, c1ue nos dcso- O SR. lhRBOS,\ LIMA-Nã.o sot:L 
riente. Certamente não aplJlical'ii1 aquelle o Sn. EDUARDo RAMos-Os pt·incipios fun-
vocabulo depl'eciat.i-ro aoi; jnl'i:stas bl'azilei- damenta.es da igualdade, como o Ol'<1dor a 
ros. comprehende, cifrmn-se nisso : dar <L Cesar 

O con...-ite, na amplitude do substitutivo, o que é de Cesar, a. Deus o que é do Deus. 
ê um inc'entiYo a. todos os que se julguem ca- Eis a traducgão cllristã da suppo::;ta unilor
pazes para accederem a clle. midade human<L, Jnstiç::L para to<los, prote

cção aos fl'acos, freio aos prepowntcs, ca-
0 SR. BARBOSA LIMA -Não se preoccupe rninho franco ao tra,lnlho e ao mcrlto,-eis 

V· Ex. tanto codm a magia do sutrrn.gio udni- o que lhe pa1·ece constitui!' a democeéwia; o 
·yersal, que a in a póde elegei' governa or resto é illu:'ão c hypocrisia,. Seu janlineiro 
algum cidadã.o que não tem lettras jurídicas não é i!--_'Ual ao seu medico ·, c:td;L um destes 
officiacs e todavia vae collaborar. " é Hll}Crlor ao outro na CSJJCcialidacle r1ue tom 

O SR _ EDUARDO RAMOS- Parece-lhe que o a de:-iemprmhar. ~\.ssim tudo o mais. 
argumento . do seu illustre interlocutor é Pa:-iSütuos, po1·ém, a. outL-o ponto _ 
pouco concln:::ivo, porque o governador é um O substituti-vo da illustre commi~sã.o e:>-
fnnccionar-io de elevado posto e responsabi- tatue no art. 1°, § 2°, o prazo de S!Jís me:;es 

· !idade. para as omenuas populares, bem como dos 
O suífr<~.gio popnl(l.l' póde ter e tem desvios, tribunaes c indi..,-idua.Jidades ind k<Hlas ; eu

mas, no aspecto da ·aptidão, em regra, clle tretn.nto restringe tL de:; dias <L dilac;ã.o ptLra. 
recahe so1tl'e·os que mais merecem dos seus n.s emendas na Ctunar:.t. Os Deplltatlos ficam 
partidos, e tanto ha:st<.~ para c.l'er, por prc- tií.o pl'i Y:tdo::: do conltCcimeuto tlas emenda-: 
sumpção ao menos, que e:-ites se acham acima popultu•es, como os collahoL·adorc...; extr;L-pn.r
da Hnha dos incn.pn.7.os. ( .-lpoiaclos.) lamentares fica.m alheios ;í.s ementlcLs dos 

Caso persista cstu, illu::.tre Cama1·a em 

1 

De:RuttLüos. Tal ú o mcc<mhmo do substi-
mantcr os editacs de convite, como pr-opõe turr~·o. . _ 
o projecto .• _ü·rernos de receher, eomo di:sse, . Alnd~ .n~n.!s: dc~ol:'S de ~~l~esent;:dg o pl~
um alluv1ao de notas e emendas, mellwr Jecto deflm~1vo pela .comml::;S<:W dos ... 1, nao 
para compor um almanak de anecdotas que se Htc adm_1ttom ma1s emendas. 
entreter(~ os ocios das gerações futuras, do Isto Clller dizer, em ultima analyse, que ·a 
que para uma obra juridica da magnitude do acção da, Camara é nulla; tem o dil•eito de 
Codigo CiYil de uma nação. - · emendar o ante-projecto; mas, como este 

o SR. BARBOSA LníA- Nos Annaes da ante-projecto póde se1' alterado, remodelado, 
Constituinte temos uma verdadeira encycJo- substituído pelo que a commissão dos 21 
pedia do riso e da galhofa. · · apresentar, e como a este não se admittem 

emendas, a consequencia é '1ue u. Camar<t 
O SR. EDUARDO RA11IOS-Eis alli cômo vem não terá parte na confecção do codigo sinão 

o nobre apartista em seu apoio. Si taes fa- na mesma medida que os seus collabo1'adores 
ctos foram possíveis em uma assembléa de populares. 
constituintes, eleita para a coordenação da outra consequencia: a discussão insti
fórma política do Governo do paiz, o que não tui.da no art. 2o, é um apparato sem utili
acontecerá, si fizermos da nação inteira a dade. A camara ficará reduzidcL a este 
Oonstituinte do Codigo Ci-vil?. . . papel: approvar ou rejeitn.r o pro.jecto da 

O SR. BARBOSA LIMA dâ. um aparte. commissão em globo, seja qual for o seu 
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parecersobre a vantagem de umas disposi
ções e os inconvenientes de outras. Não ha 
roeio termo. _ 

Ahi teem os seus illustre collegas a que 
extremidades nos querem conduzir o substi
tutivo da, commissão e o projecto originaria 
dos illustres .Deputados pelo Rio Grande do 
Sul, de que aquelle substitutivo ê consan-
guineo. . 

Objecta-se-lhe que no periodo de seis mezes 
e mais dez dias supplementares teem os 
Deputados tempo de sobejo para estudar o 
projecto e emendai-o. 

Póde, entt•etanto,succeder que um preclaro 
collega, com as- faculdades superiores do Sr. 
Barbosa. Lima, por cxem:Plo, subverta, des
mantelle todo um systema preconcebido, 
suggerindooutro melhor, como ás vezes tem 
acontecido. , • 

0 SR. BARBOSA LnrA - Apenas propor
ciono á Camara o ensejo de ouvir a 1xt1avra 
brilhante do nobreDeputado,e sempre muito 
proveitosa,. (Apoiados.) 

0 SR. EDUARDO RA!I!OS- ... que acontecerá?
Nem o illustre Deputado que conYenceu,nem 
os convencidos por S. Ex.. poderão sahir da 
sua acção cx.pectn.nte, uma vez encerrado o 
sobredito deccndio. 

O orador está f<'t,llando como qttem já met
teu cabeça nos 40 annos. Adquiriu,portanto. 
dü•eitos :L dizer francamente tl. verdade vcr
dadeil'a. ~Tão est<t na quadr<L do illust.t·e 
Deputado(pam o$}·. Fa~tslo Cardoso) em qne 
~e póde mudar muito. 

0 SR.FAUSTO CARDOSO-Não SOU tã.o moç.o 
como pat'ece a V. Ex. · 

0 SR.. EDUARDO RAMOs-:Não parece; S.Ex. 
tem um verdor juvenil,que disfa,rça, a madu
reza que acaba de a.1legar. 

Uma outr·a disposição do substitutivo 
attralüu a attenção do orador: é a referente 
á commissã.o dos vinte e um ti1·ados de cadct 
ttm dos Estados da Unia o. Os seus dignos 
collegas sabem que o orador é incapa.z de 
magoai-os. 

VozEs-Sem duvida. 
0 SR. BARBOSA LIMA - Temos muitas 

:pro-vas da gentileza e fidalguia de V. Ex.. 
0 SR. EDUARDO RAMOS-Pois bem ; tomará 

a liberdade de dizer que este systema de 
compôr commissões de caractel' technico 
com elementos subordinados ao c;wacter 
politico é uma lembrn.nça muito infeliz. 
0 orador pr·esume não melindrar aos Hlustl'eS 
membros desta Ca.mara, affirmando que nem 
todos os Estados aqui representados contam 
nos seus delegados especialistas em sciencias 
juridicas, com a necessaria pro:ticiencia para 
fazer um codigo civiL 

Pela sua parte o oradór confe-ss[~ qu8, não 
obstante serem as sciencias de direito a 
PFeocc:up~ção exc~usiva de . sua -vida prons
swnal, nao se JUlga apto para tão ardua. 
incumbencia.. ~ 

Acredita, pois, que, com ·maioria da razão, 
os · seus illustres collegas, medicos, engenhei
i:os, capitalistas, negociantes . e lavradores. 
escrupulizem igualmente de se julgar · 
idoneos para ella, de sorte que osEstados, em 
que . a . representação. se compuzer dessas · 
nob1'es clàsses, alheias aos conhecimentos 
jurídicos, nada teem a fazer sinão jurar na 
fé dos padlinhos. . · 

Os inicia.dores que se tirassem do seu seio 
para redigir um codigo nos prestariam um 
bem duvidoso concurso. 

O SR. JosE' AVELINO dtt um aparte, 
0 SR. EDUARDO RAMOS- 0 orador, feliz 

ou infelizmente, não foi membro da Consti
tuinte. 

O SR. BARBOSA Lnra - Infelizmente para 
todos nós. (Apoiados.) · 

0 SR. EDUARDO RAJIIOS- Si a Constituinte 
o!l'ercceu <:tlgnmas vezes a perspectiva. [L que 
alludiu o illustre Dcput:.:.do, o ~r. Barbosa 
Lima,- a Constituinte, que era, a floração 
do novo regimen,- o que devemos esperar 
das Commis~ões, compostas de pessoal muito 
idoneo, sem duvida, a outros respeitos, mas 
rtlheio á cultura d:ls lcttras jurídicas, e, não 
obsta,ntc, incumbida de fazer um codigo 
civil ! ? ... Os precedentes nos edificam suffl· 
cientemente. 

0 SR. ALFREDO VARELl~A- Acho OS pre
cedentes mais cstimaveis. 

0 SR. EDUAHDO RAMOS - Pede qnc O seu 
interlocutor o desculpe; il.eclara-se antes 
um- convet•sador do que um orador. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-V. Ex. é uma OU 
outra cousa, quct.ndo quer. · 

0 SR. EDUARDO RAMOS- Os apartes nem 
sempre o desviam; ao contraJ.•io, auxiliam-no, 
sobretudo quando partem dos dignos cal
legas que os teem dado . Espera ter o ensejo 
de faze1' uma dissertação sobre os apartes. 
E' uma materia que espera a sua cla~sifi
cação scientifica e parlamentar. Continuando, 
diz que a Republica póde viver sem o co
digo, mas o codigo não póde -viver sem a 
Republica ..• 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-Como um homem 
póclo viver sem camisa. 

0 SR. EDUARDO RAMOS- •.• porque UlU 
paiz nã.o póde viYCl' sem organização po
lítica. 

0 Sa. BARBOSA LI~!A - Confesso quo não 
tenho o fetichismo do constitucionalismo. 
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0 SR. EDUARDO Rú(og-ll<1 a.lgutn tempo 
que o ora,dor o tem notado. E', muito ol.Jsm·
va,dor. Scn :pensamento vao iun<lo naqucHes 
com c1uem conviYe. 

O Srt. F,\TSTO CARDoso-E' a, fltÜtlidade do 
1)00Ül. 

0 SR. EDDAHDO RA;)WS (rUrigúulo-se ao 
81·. Bw·lJosa Lima)- Parec~ que S. Ex. csbi, 
se modírrca,ndo mnito,(lc certo tempo paT<t C<i. 

O SR. R\RHOSA LDIA- .liie~tou quasi nos 
40 l (Riso·.) · 

0 Sn. Enl:.c\RDO RAMOS-E m<ÜS se niodi· 
ticat·:i, qnn.ndo }XÚ::sar dcllcs. 

Mas, vinlt::t dizendo que o critorio da 
l'(ll)ra~entaçiio l)Ol' Estados }Xl.l'tt rorm:tr 
uma, Commissito, 111Tc tem por base <1, ido
neidade tcchnica, é um de:;n.ccrto. Deste 
modo se reconc a um a,rtificio político 
p:trtt chcg<U' a um resultado scicntitico. 
Sfi,o elementos que, JIC-'::tc caso, se con
trapõem. 

Agol'a, querem os illustres Deputados 
:o:aher (lWLl o prazo Cl)llcerlíalo <.i, Conuni:::sã.o 
1):na, a ~hhoraçã.o tio p1·njedo definitivo '! 
(Pau.~a.) Um mcz! 

0 Sn .. '\.LFREDO VARELLA dá um apa1•tc. 
O SIL EDVAlü)O HA)IOS - E' o s:rbsti

t,ntiYo Ü;~ Con1mi.-::sfw t!UC e~üt üiseu
tindo. 

Um nwz p:tr:t fuzc't', ou me:::.mo rcfaz<n· 
mn codigv, ~~l't\'a.do lle emcn1l<.L.~! ~im, 
llorquc é preciso nil.u c-orlltnem- a. coniJ)h\
xidade tlu a::::mmpro Jmt•a. HCI'IV!itnr quo todos 
n:::tat·~~o do acconlu :::ubt·ü Utll' pt·ojoc:tu de:::>':t 
~~~l)f~cie. 

o SJL ALFw-:r'o YAHIO:U •. \.- jlas t.am
hnlll i:"~O nilO t': Jo pr·ojl'cto '!UC apt·e
~cntei. 

O SR. Enu.uwn H. AWli'.~Ttlm t!ito l'epet.irlas 
\.('7.1':-i 1111c est:i discutindo u sub .~r.itrHiru d:l 
illu:.:tJ'e Colnnti:-;:::üo. 

O S1~. H.\JtnnsA LDr.\ - E' um pr·:.lZI'L' 
que nus dá Yel'ificat· <1uc e:;talllus appt·uxi
uwd•j~. 

O Sn. EDl'.\RllO R,Drns - ~íi,a> contento 
eom c~ta. c:;pnt:i<~ de w-ro,í.'O. o :-:-ulJst.it.ut.h·o 
accre~centn: su ha~:c1·â W11rt. rlisr:u.3s(ío. Qui· 
zcra, que, em vez di~~u. tli:-<sesscm: «lt<.~YCl'<t 
d.nz dhicll:>i'i'IC:". » 

Uma ,.:r) J.i~CIL:-:>:ã.o ! ?.Ia .~ ct·ô f[ ne o Re:ti
mento da C:ww.J·a ~ó t~.drnitte 8emelha11te 
11iota, mn Cê~SOS mnito f\XCG}>CÍOili.W~. 0~ JH'O· 
jccto:-:: do monot· 1nonta, soJft·em ü·c~ lliseus
sííes. Pot'CliiE'\, pob:. rod uzil-as no nw. is so
lmnne dos I)l'ojocto~? 

Bnm Yêum :-;;HLi' illnsh•t'~ eollef!a~ rJu:.r.nto 
h:~, üe i neon voniento Clll twiu o q tle a.ea.b:t 
•.iu cl'itic<.~t·. P :.Ll'CCl\ (i\lC a, il\n:-:;tl'u Cotnntiss"lu 

ni'io podia. tcl' cncontt•a<lo a;ppiÚ'ollto mais 
inad.cquado ao sem ponto de vist<.t: a impor
tancht jnstamr.ntc. ligada :L ingente obra de 
um codigo clYil só lhe serviu p:.u•<t el·e:u•-llt<} 
um regimcn anoma.lo, apm-ta.do, inconsr
qucntc. de forma~~il.o legislativa: 
- Bin ütes condiçõe,:;, o Ol' ;\llol' nã.o póclo 
dttt•-1110 o seu -roto. 

Pensa q_uo sm·;i mu.i~ :pl'tHicnte rnconsi
dcrar ê.L. matcria no~ ter·mo::: em qne c::.:üt 
1ormulada uma cmcnd:t snb:-:ttt,lti-int, (pto lê, 
no sentido de se íot'Jn<Ll' uma Commis,;[o 
mixta <lc tl'c~ Dopttütdos, outt·o~ t:mtos Scna,
dorcs, que org:tniwm um pl'ojot~to do Pog[
mcnto commnm pnP:.t :t t'.h~bont.ç.ii.o tll) co·
digo c sua. Yokt<:.ã.o <~m \.U\\a, o ont1'it C:ls<.t do 
Congt'C:'\SO. (M1úto úem, muito úc:m.) 

Vem á Mesa, é lida., apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

EME;NDA 

Ao projecto n. .'10 A, de 1900 

Substitutivo : -A Cumara, pot· intermedio 
da Mesa, convidará o. Senndo para. uom~ar 
tres Seno,dores, que, com out.rcs tantos Depu
tados, nomeados pelo Presidente, tormulem. 
em Commissão Mixta, um pt'oje~.;to especial 
do regimento commum para <t discussão e 
votação do Cotligo Civil. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1900.
Edurt,·do Ramos. 

O Qr. Esn1e1."nldin.o Bandeira 
-Sr. Presidente, muito .. poucas palavras 
direi para fnndamentM a emenda qne acabo 
\Íe enviar á Mesa. 

Penso qae o systema ndoptado no project,o 
ort). em d~;ba.tc pa.rt). a 1Uscussã.r, · e votação do 
Codigo Civil já ap1•esentado ao Governo pelo 
Sr. Dr. Clovis Bevilacqna, é -perfeitamente 
acceitavel. 

I<~, assim, estou de perfeito ~:.ccot'llo, uão só 
com os illustres sig-natarios da primitiva 
indicação, sinão tambem com a honrada Com
mis~ão de Legislação e Justiça, qne formulou 
o substiluti\ro q ne ora, se tlist.:ute. 

Acredito, porém, que ~e não deve limitar à 
discussão e votação do Codigo Civil o systema 
constante da indica~ão . e do snbstitutivo a 
que me tenho referido ; ao contrario, deve
se tornai-o extensivo a codificação de leis de 
outra natureza, como. pot' exemplo, do Co-· 
digo Penal, em elaboração n~st.e Congt·esso. 
(Apoiadas . ) 

.!<.:, si por tal systema e convidado todo e 
qualquer cidadão a collaborar no Cedig-o Civil, 
com maioria de razão deve tamh~m ser elle 
solicitado a collaborar no Codigo Ct•iminal. 
pois, çomo é sabido, em mater,ia penal o 
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simples cidadão gosa de mais liberdade e de E nessa ordem de considerações ainda possó
roais prerogativas do que em materia civil. citar uma phrase de Goothe, a sa,ber- que o 

Assim é que, em causas dessa ultinia na tu- homem, por ,_mais sabio que seja, sempr_e 
reza, o particular só póde constituir advoga- acha o que aprender com o maior dos 
·do um homem que for diplomado em dil•eito; ignorantes. 
ao passo que, em causas de natureza criminal,' Não me parece tambem procedente a alle
_€J.ualquer · particular, inclusive a propria gaçãci • do meu distincto collega, de ser por 
parte, póde advogar e promover os seus di· demais curto o prazo de um mez, concedido á 
reitos e interesses em juizo. · Commissão creada. pelo substitutivo para o 

Convém, portamo, uniformizar .. a nossa esturlo das emendas apresentadas ao projecto 
legislação a tal respeito e por isso é que en- de Coitigo Civil. (Apoiados.) 
-viei á Mesa a emenda referida, emenda que · Acr·edito, Sr. Presidente. que intimo será o 
amplia a applicação da medida consignada. numero de emendas apresentadas por pessoas 
no substitutivo. 8Stl'anbas ao Congresso ; mas, si contraria-

E, uma vez que estou. com a palavra, ex- mente á minha espectativa, for elle numeróso, 
ter:1areí minha opinião sobre outros pontqs um mez é tempo basta.nte para o estudo de 
do projecto ora em debate, atacados pelo emendas a um projecto já. completo e termi• 
meu distincto collega, Sr. Eduardo Ramos. nado em todas as suas partes. . 

s. Ex. acredita que não é de bom aviso Não tive ainda a felicidade de ser conven· 
serem ouvidos os pa,rticnlares, os simples cído pelo meu illustre collega, com a crítica. 
cidadãos, a respeito de um projecto do Co- que fez á outra parte do substitutivo, em 
digo Civil. que se cogita da creacão de uma commissão 

Sinto declarar-me divergente de S. Ex. composta da vinte e um Deputados dos di-
Um projecto de Codigo CivH não é uma versos Estados da Republica, para o estud,o 

obra litteraria, a respeito da qual só os bu- das emendas o:ft'erecidas ao dito projecto. 
riladores da palavra e do pensamento possam Como S. Ex., eu não creio na ficção poli· 
6xternar opinião. tica da democracia; não tenho iilusão al-

O que vem consignado em um Codigo Civil guma a tal respeito. 
são os nossos direitos e os nossos deveres pe- Movei muito di.tferente dessa illul:lão e desa- 1 

rante a lei commum; são as garantias e as ficção e o que me leva a votar em favor da. J 
r.estricções de nossa propriedade; e taes as- metlitla creando a indicada Commissão. 
sumptos tanto interessam aos jurisconsultos Um Codigo Civil é uma lei de caracter sub
como a qualquer outro individuo desprovido stantivo, que obriga em todo o tt-rritorio da 
de todo titulo ou diploma academico. Republica. 

E não é um caso excepcional e unico, esse Sendo assim, cada um dos Estados da União 
a que se refere o substitutivo, de serem l"ederal deve ser representado ua alludída 
ouvidos todos e qut~esquer cidadãos sobre a Commissão, afim de serem acceit<•S aquellas 
discuss:ão e vota.ção dos codigos. medidas que consultarem as neces!:>idades e os 

Não sei si foi na Politica Experimental de leg•timos interesses dos diversos l<:stados, e 
Leon Donnat que li a narração de ·um facto recus••das aquellas outras que contrariarem 
sobremodo suggestivo e curioso. taes necessidades e interesses. 

Si me não trahe a memoria, narra. aquelle E como competencia e illust1·ação não 
escriptor que Fox, o immortal parlamentar faltam aos diversos representantes de todos os 
inglez, antes de apresentar os seus projectos E::oútdos da Republica nesta Ca.mara, acredito 
á Camara, lia-os a um amigo seu, velho que serão cabalmente satisfeitos os intuitos 
camponez, de espírito por demais limitado e ch•S illustres signatarios do substitutivo em 
inculto. discussão. 

Era ~eu in:l;lito, servindo-se . de tal proce.s- 0 SR. EDUARDO RAMOS _ Eu de minha 
so, ve~1ficar .,1 consu~tava aos mteresses e ~s p rte declaro que não tenho nem uma nem 
necessidades da mmor parte da populaçao a 
(que como sabem todos, não é composta. de outra cousa. 
competencias) o projecto de lei que pretendia O SR. EsMERALDINO BANDEIRA-A refu· 
apresentar. tação da affirmativa de V. Ex. está no seu 

E só depois de perceber a impressão desse proprio aparte. 
seu amigo, representante authentico da.quella. São esses, Sr. Presidente, os motivos que 
parte da população, é que então agia a tal me levam a di-rergir da opinião do talentoso 
r-espeito, no parlamento. Deputado pela. Bahia, o Sr. Eduardo Ramos, 

. a re~:~peíto da Commissão especial dos 1>inte e 
O SR. EDUARDO RAMos da um aparte. wn representantes dos diverso~:; l~stn.dos, e do 
O SR. EsMERALDINO BANDEIRA- Fox era t(·mpo concedido a. essa. Conuuissão para o 

Fox e, o que é mais, apresentava projectos estudo das emendas que, porventura, forem 
de leis e não fazia comedias. apresentadas ao projecto do Codigo Civil. 
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Si me dissessem que e-ssa. Commissão não 
tinha sob suas vistas um projecto do Codigo, 
completo e acabadó, eu conviria em que era 
de facto insufflciente o prazo marcado no 
substitutivo. 

Felizmente, vorém, isso não aco-::ttece e é 
novamente complementa1• ou supplement_ar o 
trabalh•) que vae ter essa Commissão. 

0 SR. EDUARDO RAMOS-O que vae fazer 
- essa Commissão sinão rever o projecto 1 

0 SR. EsMERALDINO BANDEIRA- Vae Sim· 
:Plesmente revel-o, e não orga:.nizat-o. Lar
gos e opulentos subsidias ha muito que exis· 
tem para. ta.l organ)znçc""to: a Camara os 
conhece todos e a Commissão dos vinte e um 
terá de calcar o seu e;;tudo e a critica da,s 
emendas apresentadas sobre um )}rojecto já 
completamente terminado em sua estt'Uctura. 
e em seus menore.s lineamentos. 

São essas, Sr. Presidente, as palavras que 
me cumpriam dizer em favo~· da. emenda-por 
mjm apresentaria ao projecto em discussãiJ, 
:pro,jecto que, ao meu ver, ó da mais subida 
relevancia, e qtJe testernu.nha de modo ine
quívoco o talento e a competencia de seus 
autores, bem como a sabedoria da homad;t 
Comm] s~ão de Justiça. (Apoiados. /1--Iut"to bem; 
muito bem.) 

Vem á Mesa, é lida, apoiada e entra con
junctamente em discussão a seguinte 

EMENDA. 

Ao p1·ojecto n. 30 A, de 1900 

uma elaboração, que não encontra limites
sínão nas couveniencias scíentifi.cas de uma 
lei de tamanho alcance c0mo um Codigo 
Civil. -· 

Não teremos, para servir-se de uma compa
ração pittoresca, de saborear um pastet que 
nos seja offerecido ao sahir do forno, mas de 
prepararmos com as nossas propdas mãos, a 
massa. de o nele ha. de sahi~ aquelia obra. in
gente que se dest:r.na ao alimento da nossa 
vida ct viL (ll:fuito bem; muito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora.. 
Passa-se á hoea destinada ao expediente. 

O Sr. EII~idio Figueiredo(ser
vinclo de 1.0 Secretario) procede á leitur<L <lo se~ 
guio te 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. 1 o Secretario do Senado, de 
twje, transmittindo um dos :respectivos auto
grapiJos devidament~~ sa.nccionados da resolu
l:ão do Congresso Nacional autol'izando o Podar 
Executivo a. mandar revertei' para o serviço 
acti vo do exercito,com a pat-:Jnte tinha que ao 
tempo em que pediu demissão, o Dr. Inno
ceocio Serzedello Corrêa.- Inteirada. 

Requerimento de .José Sabino Maciel Mon~ 
teiro, mnjor reformado do exer.·ito, pedindo 
melhoramento de reforn1a.- ,1.' Commissão 
de Marinha e Gu.erra. 

O ~r. Pt•esidente-:'{ão havendo 
Ao substitutivo ao projecto n. 30 A, <Je ora(lores inscl'tptos, 1MSsa.-se à discussão dos 

1900, accrescente-se: . reqnerimentos do St'. f<'austo C<L':closo,adiacla 
Art. 1. o O systema daste projecto será. ol1- na sessão de lwntem. 

servado n i~ discnssão de todos os codigos de· 
d U ·- Tem a palavtt<\ o Sr. Serzeuello ·corrêa ~ 

lei~ a n1ao. ,, 

Sala d:1s sessõe~, 25 de setembro de HlOO.- · :"J o ~r·. Ser·.zedeiJo Cor•r•êa-
Esmeraldino Bandeira. S\'. Prci.;hlonte, ~i11t .) noc:essidaüc de da.t' as 

O St•. l:<iduardo Ramos volta ~ 
sustentar as idéas emittidas no seu discurso, 
declal'atúlo que lhe causou admiração qunnd,) 
o seu illustz-e collega. pçn' Pernambnco disse 
achar nJUit.o sufflciente o prazo de um mez 
}>ara ·discus~ão da avultada materia de um Co
digo Civil,prete:xtandoS.Ex. que esse eodigojà 
'Vem fe1to e, portanto, o trabalho da Camara 
não passar·á de uma obra de potidor, que não 
depende <le grande tempo, nem ele profunda 
meditação. 

O orador pensa, porém, que a Camara 11a de 
ser a autora da lei que votar; e quem dh 
autora, evidentemente, comprehende uma no
ção muito mais vasta do que a do limador de 
arestaf:! ue obra. alheia. 

Qualquer que seja o trabalho destinado á 
1.1ossa. inictativa. tem, forçosamente, que so:ffrer 

razões(~ C;Ll1HLt'a d <.t attitude que vou assumir 
em referoncia aos dons iruporúantos reque
rimentos de informação, i'ormuhdog pelo 
ll•Jbrc Deputado pol' Sctgil)e, 

0 SR. PRESIDE::-\TE-Tcmho a lem1m:tr ao 
no1m3 Deputado que o que está. em discussão 
ü o pl'imeiro I'equeriruento que foi lido, e Só 
depois do CLlCel't'a,Illento du. discussão destes~ 
passar· ~~ á. do segundo. 

O Srt. SERZEDf.JI,Lo CoRRÊA-Não ba du
Vid<t ; tratarei do· requerimento que está. 
em discussão. mas aproveitarei da opportu
nidade tle achar-me na tribuna pa1'a d)zer o 
quo 11enso sobre o segundo rcq uerimeuto, 
pois, tenho JJecessid.ade de t1'atar desde já da. 
mateeia. de ambos, visto como obedecem a 
uma. m.esm~~ rn·eoccull ~lçi'Lo,e ambos em minha 
opinião, devmn ser r ejeitados pelu, Ca.m.ara. 
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Devo sorpruhender devéras a todos, que o do banco, os sons accionistas, são parti~ 
nobre Deputado po1• Sergipe, cujos talentos cularcs, o banco contêm economias de muita 
sã.o grandes. esteja~ assim a empl'eg;ü-o_s nn. gente. dinheit·ds e valores de varias insti
ohra sata.nica da destruição, quando S. Ex. ttüções pa.rticula,res, emftmt credores e de· 
com gloria lJtm1 si podí<:~. empregat-os !1\:t ohra verlort}S quo ftzeearn. sua:'> opera<;ões con
divinn, e s.:urta, da reconstrucção dã. Pa.tria. fiar!os na loaldalio doi> que dirigiam o banco 

O nobre Deput;tdo por Sergipe que1• em e tinlmrn plenos poderes para fazer essas 
um de . seu.;; re:1uerímeutos que o Governo l transacções. , 
mande publimn• a. l~st~: dos_clevm~ores do A qttc tit.nlo, pois,. o Thesouro, tomando 
bane.", quando essas diVIdas na,p esteJam ga- contt~ do bancn,. vae publicar, t'i. reqclisição 
rantHhs por P<:-nhor ou l~ypot.lleca. da Camrtl'a, afim lle satisfazer a curiosidade 

Este requerunento nao podo SGr vota.do do nobre Deputado, prolluzinilo um escan~ 
pela. Ca;mara, porque é oxtenlpor;_weo, é Hl· · d.alo publico. a lista rlos dcvecbres sem ga.
convem~nte, e encerea .. un:-- a~t~ntado :ontt•a rantía:c;? Qual 0 fim ut.il dessa providencia 
o~ credLtos.tte urmt Jnstltmçao partiCuJu.r, para 0 banco. }laru o seu· .credito? O que 
v10la.ndo a, fe. d0 contl'actos. ganha <t situação dtL tn'a,ça oom bto, quu.ndo 

O SR. FAUSTO CARDOSo -Vê. Por que ê corto que muitos desses devedoees pod.om 
votou a C~unara a lista dos devedores de pagar, hão do pagat', o ao cont.r<1hir 11 dívida 
bonHs ? jám;.üs suppuzeram que isso seria desven

da.do, quo sLJus nomes e seus debítos seriam 
pubtica.do~ como insolvaveis, como capazes 
do ca.lote, como sendo causadores das diffi." 
ctílda(los do i.Janco 1 

0 Stt. SBRZE:OELLO CORRÊA-Inopportuno 
e oxtempora,uco, porque o l}anco não ost~L 
ainda sob a. ctirocçã.o do Governo; poPCplO 
nem ao menos o presidente é um de!ega.do 
do Governo, como er~t na o :casião crn. q.ue Pn,rn. coaheccl' us Mmcs dos homens :po-
se sollcítoll a, lista, do:S devedm.·es de bonu:;, liticos que conLr<dlintm dobitos ? 
cujos tU;ul<.,1s a, Lei oxig·üt qne fossc.m appli- Penso, St'. Pe,~si<Le.ntc, quo un.1 homem. po
ca(los e di,.,tdbnidos, sendo o~sn, ;),pplícação e litico não nst:L inhibitio de dever a bancos, 
distribuição <t:pprovada pelo J\Iínistro da do contt>;thít' divi,bs. Devo desdo já fa,zer 
P<tzencl a. mm~ ltodn,r:~ção: 

B havia cntZi.o foe~es a.ccnsn.ções sobl'e <L mrL O lwm:.Jm polit.ino qu:~ es;à fiülêtndo a esta 
n,pplieução de::;ses emprestimos por bonus. Ca,rn~H'ét 1v-Lo do\'O n<L<hL; o hOIU(llll qttG está. 

O banco é, pDl'i~m. hoJe uma assouiêtçi1o f•tll:tntlo a, o~t.<l, Ciomat'<i. tovo os íntero;;ses 
particular, do:-líg-~~cln. complctn.mcnte do The- todos d:t Curl;nna, public<t e paeticnhtr nas 
soJu•o, é rogLdo pela lei cb,:; s0cioda<lcs ::uw- ilU:tS m1.o:;, ara pet'iotlo ch~ crL>e, l)Ot·q_ue foi 
nym;.l,s, o pa.rn, que n, dirccção l>ü,SSC. <w llU01U roz a t'u->~to üw; il.oll> ha,nco.; du r1ue 
Gover.to, conCormo determina, a lei votar1a, t>o,:;nlt;on o H:tneo <l:t Rqmblica .. Erét dieector 
é neco'.ls:wto o accord.o dos cretiores, accoedo <lo Banco üo Ht'iLZil, o b~tn.cq mais impor
que ainda, ni'io so t~z. t.'Lnto ü on1lo nniol·e~ tloposiGos lw,vla, o 

Corno, p;Jh, pódo a Ca.m::u•a votae um 1·.~- Sr. cun-jcllwü·o \Iwoet Fe~lncisco CoereLt, 
querimcnl;o em qne SB exija elo Goveeno ctno llomom do um:t pt'ob\tt;v.lc illuua.cula.da, ho~ 
pubHq ne actos que portencem ;t economh.. me:n do ra.t'lH es,:t·upu!os mol'Ete3, cruo clout 
:intima. e muito intima. de um. ínstltuto de em sua, viela., \lut•;uno o imperio, e que 'Gem 
credito pa.eti :ulae? · co:~tinmvlo a tbt>, petn-n,s ÍtlVJLüvocJ.s cb uma 

Ha a.indo. it cJnsi<lera.t' quo. mesmo qun,ndo lwnr.t in<1.bc;wot, tlJ umJ, ~•steeb1n,1o in· 
o Governo j\L ttvesst; tomado conta da admi- vej 1wel. 
nisteaç~o {l\) b:lnco, ::;en primeü·o dcvm' OL'fL, 0 Sr. Ma.noel Fr~tncisco Cot'r.;ia, no:uxtdo 
zelar <t honol'a,bHidttde do e:;;tabole~imento i pl'esUent6 elo TelbmlJ,t tb c. J.lhs, 1 lsB <llB que ia, dit'Ldr, respai.t:l.t' a. fé dos cotllira.cto'J, -
3, len.ldaàe das tean~ucÇões. 0 .-<igHlo e a, re'Jer- aeceib,vn. o cat'go, cntl'~ olt1\t3 l'~tr.:n~, pot'· 
va de c:rtos acto~, tnrh, emftm, que entenú<t r1ue a nomnção et\t f8t.b. pJe u n :vrmu:;r.ro 

l l c{· ne .\.tCl'ict a, :pn.~kL (b F<L33tl'h com ·Gu.l_hon~. s:-com a boa, re1mt1ção L o ;an:l'o. T -

d tl<la.d0 e es::l'llpalo que, tGIHO em !U'10S m-
"i.. C::trnara devo atten et• qu.o si o Gov-erno t,eeesses <tvuli;lJ.issimos. '" fortuna. pubLica e 

tomar eonb ela, clicecção dt> Jnnco, o va.e p:tl'ticula,r, lnvin tt•:tt·v1o tl.3 I'03olver a crise 
fazer pela ncccs~i(ia.d.e (le é\.uxiliar a Pl'l\,Ç<t e com a, vil'tn!o elo Socr .. tt:3!l. Disso cl:wa, tes~a-
o commee~io. com a remessa, de novos ele- · d 1 

mentos de Vt(lu, t~,o lnnco. c 0 fu,z ~Ytl'a acau- mtwlw, pol'quo conlwcL~t (b _ tud'J como i~ \ 
• J; re:.:.t0r tlo Ehnco <lo Bt'é\.Ztl. N<:to e~~ou dden-telar esse3 c;t1,)ita.os quo -pal'lt· là eavi::t, que , . . . . , .. , .,, , t 

j<t ouvioa, o <tin1li:t pela. necessitlade do ga,- rkndo, P·Jts,. 1n.teL,-Y-:;:"·' m::m. ~m cmpo 
rantie 0 3811 clcbito. ne?-hnm contt·<~lu lilVtdn, no Bctnco da R·J:Pil-

Uma la.rga, pa,rte Llos d0posito.3 p0rtencem b llC~l.. . 

a 11a.rtictJn.r. Os flUO oonstituir'<Llll o c.:•pltaJ I VozEs-Todos sa.bem disso. 
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O SR. SERZEDELLO ConRI~A-Penso que a I homens politicos, dignos o honestos, suJeito., 
unica cousa que temos dil'eito de qucl'er 

1

. então ü. nuüe(Uconcia, <tos co1nmcntal'ios <l<.t 
sabel' é si, entre os devedores do banco, ha, e:tlumnin, qn<tsi to<los devedores, na boa fé 
porvcntur~t Depntados.~ Senadores; l~[t, por de que essas trJ.nsacçõcs ficavam sujeitas á~ 
ventura., homens pol1tlcos .deste p:uz que reset·vas que (ptcm a.~ eontrallo e cmnpt·e, 
tivessem ncgocia.do votos· nest~~ CamiW<L ou tem _o <lil'eito do exigir, nem pot· isso, repito 
fàvorcs a e,;se instituto, metlia.nte concessões estou obdgado <L votar o a aclmr qne de,·a 
espe.ciaes toit:ul, ma.lülnte útcilidttdes dtula.s set· voütdo o requerimento de S. Ex. 
em contrahír essas dividas. Nunca. tl:troi o meu voto pa.r~L infama,r· a 

Mas quemlut n.hi que poss~~ act>cdit<n' em quem cpme que seja, ; ntlllC<L darei meu votD 
ta.l miscria. '? Por honra dos 1Jl'ios repu- . pa.r~~ <t pra,tic<L de um acto quo fit'iL o nivele 
blicanos, por honra á magastade tio Po1.let' I culp;ulos c i11nocentcs, do.\·odorcs quo pa,:;<tm 
que representamos, cu a.credito que isso não e dcYeclorcs que não lHg:am, dovodorc~ de 
não se désse, que isso não se dal'<l nnnc<t. üwor- e llevcdot"es que o ni\.o são. 
(Apoiados.) . . ! Dcnmis, tmta-sc de c0nton;ts 1lo indh·iduos 

Para. que, pols, a lista de devedores sim- 1 cujo debito _l~ó.lo ser soJva,vcl ; tt·_a. t;~-s ;.:~ 1le 
blesmente! homens _Polltl~os (lUC ei:>ta,Q n_o seu_ dtr0lto em 

O SR. P8REIRA DE LYRA-Pa.ra. que nãiJ 
p3scm sobro n6.3 estas accusações 1nc3ssant~s. 

O SR. FAUSTo CARnoso-Do nobre Dcptt
tado do Parü,, ouvi dizer que o rccgzerímcnto 
devia ser votaclo. 

O SR. SER:r.I~DELLO CoRRf~A-Bll disse t\O 
nobre Deputado P.Ol' Sergipe, ante as suas 
accu;o;aço.ões. ao primeit•o impulso de um amor 
proprio individual magon.do c ferido ••• 

contralm· deb1to.s, som quo 1sb llllpot•to na 
menor dc.'>llonra, a. SS. E8s. (.4poiado s .) 

O quo o nobre Depatatlo tiniu o dit•eito de 
ex.igir, en.so sJuhesse com fund ttmcnto.", era 
um inquceito p :wa sJ.bne se ru11tmonto !ta 
ltomcns PJliticos prc~·J~ na, caPbit'<~ do b:tnco, 
mellin.nte o ar1·anjo (le conco~sões ou do í'ttvo
ros ao proprio banw. mo liantc 1linhciro for
necido pelo proprio banco, •~ tittllo de dh·idct 
contt·altida. 

Nào dou, portanto, o mctt voto :to requc.\-
0 Sn. FAUSTO CARnoso (com Nlhemencia)- rimcnto, 0 espeeo do bom scn,;;o 0 crit~l'io d<t 

Não ; disso que Ot'<t notes.~al'io sot· vota,do, C;uuara., que não 83rti. a.pprova.do. 
e nesta atfiemaç~ão don a. minhtt IHthwra. üc Esse t•er1uerimonto de s. Ex. nU.o obatlece <~ 
hon I'<:l. uma, pr0occupaçã.o publica, a. um i ntet·eSSl' 

O SR. SI::RZEDELLO CJimEA-Ta,mbmu 'lou nacion:tl, a uma neccs3idadc mor<Ll, porque o 
a minhrt pnlan·a de ltonL':.t de quo dis_,c ao quo s. Ex. consegue com elle é tl'~~zer ;i dill'a
nobl'e Dopntn.do, n.ntc <ts <~,c cusaçüc;; e mystc- m::tç~ão nome:S de homens politicos que acaso, 
rios de qnc S. Ex. eevostin o seu reguct'i- e nis"o cstllYctm no seu legitimo dit'oito, to
mento,quolmnwin, eonveniencw,em cenhocot· nham cont.I\thido divitln, com o Har1co da. 
os nomes dos homons p;Jliticos cpto ilc,·i ;~m RcpubHca, e nada mais. · 
:to lnneo, com a intenção, pot·ém, de aea.baJ~ Temos entee uôs Itome:1s politicos que são 
de vez com <L calumnia, o murmut•io que s~ ncgo~ü~ntJs , que foram ba,tHlueiros,(l\lú t~cm 
avoluma.de cochicho, em eoehiclw, .Ilivcllll.nllo lt:tnH·cs, teem credito, são do,·edores o. ta,m
todo.;; c diffanmndo lll1.litos. hem credores, e como todos S<LIJemo.'J que et\~ 

:tvra.s, quando mesmo soh a. lWimnü•,t irn- o Baneo da Rcpnblica qu:tsi o tmico instituto 
p;·cs~ão do momento, dc;uno do um csc:l'ltpulo ~~ f'a.zcr descontos, a dae dinheiro mediante 
moral, qne mtübs vexes assa.lta o eot·;Lç·ão o letkas, é natut·a.L CLUC üt se,ja.m tlevedot·es. 
a alrna elo homem Lle bem, tivesse Jccliu\~do Não admira 11ue hoje s3 entenda ctno css3~ 
<L S. Ex., ern particul<U', que o retpwl'imcnto de\·cdot·es devam scL' ~ttados ao pcloul'lnlw 
devi<L sar vota.~lo... d i1 dift'amaqão, porque são homens ponttcos, 

O S F ,~ n· pois, foi S3mpre veso nosso dizm· c peop<Liitt•, ·-R. AUSTO vARUOSO- l):;SC c~n pllt'- I ' d 
ticular, f'orn. tlo recinto c uea,ntc tlu outr<t~ que este c tt.quelle 10mcm ptt1Jtieo é un:1 es

. pcssmts, sem pedir rosorva, poequc i:ií a honesto. fazendo i'Ls vezes escancli:Llo tlc actos 
tivesse pedido não <L trarüt p~Ll' <L aq ni. }ll'a.tic<tdos mu lJo <.~ fii, pJrfeitamnntc expli

ca.veis . 
O SR.SER:CCDELLO CoRn.EA.- ... nem por is-;o, .J1L ltouYe homem public.J accusaüo de con· 

depois de medit<tção mais JH'ofnnda, e c;Llma .... traba.ndista, porque ern. comma.udit<trio do 
O SR. FAUSTO CARuoso-All ! unu .. ca.sa, que se achon envolvid<L em um 

. , . ; . .. contrabando. Esse humern .. é nmn glori<t na-
O SR. SERZEDELDO CoR~~.E.\.- ... dcp~ls de cionctl ! E c.;;sc homem foi um dos maiores 

})Clll ponderar que o rcqneru~cnto d~ S. Ex. eshdtstas que teve 0 Imperio. (Apoiados.} 
vac expor aos commonta.l'lOS pu1Jllco:-; os < 

non:es dos dcvcdol'os L~O Ba,nco da, Republica,j Vcj~unos,_poréJ~1, o requcriment'J que está 
mmtos homens de briO c de honra, outeos em dtscussa.o. DIZ elle: . 
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i<Requciro que o Governo informe: 
1°, qmtos as qua,ntias remcttidas para Lon

dres, em virGude do ( unding-loan, e as datas 
clestas remessas, de 1_narço do corrantc a.nno 
;tié hoje ; · 

2°, se t 3m s:wcado sobre as quantias remct
tidas desde <thril do anno passado ; 

3°, no caso -affirmativo, qual<.L importancia. 
dos saques feito~, as suas datas, c o destino 
tlos valot•es sacca.dos. 

Sala, das sessões, .24 de setembro de 1900.
FaHsto · Cardoso. >~ 

Sr. Presidente, este requerimento tambcm 
niio pódo ser Yotado pclr~ Ca.mara. Elle não 
tem base, niio tem s~nti<lo, clle _pode ao Go
verno que Ycnha. responder a um quósito 
absur,to. «Quacs a.s qtmntias remcttidas para 
Londres, oni ...-ü·tudc do f~mdin!f-loan ?- Mas, 
nKo ha nenhuma., c nem o accordo de Lon
llres o impoz, c nem lei do Congresso o 
mandou fazer. 

Os dopo~it.os que doYülm ser feitos são os 
referentes aos juros da emissfto do fitncling 
loan, ao cambio de 18 o pagos em papel, 
quantbs que podiam ser depositadas, ou rc
tiracl<ts da. circuLa,ç·ã,o dcfinitiva.monb pelo 
l'esga.te, alvltl'e que o Congresso tornou obri
g<tiorio ao Governo. Naturc:tlmente o nobre 
Depubdo quer referir-se a.o fundo de garan
tia,, mas isso é cousa divel'sa.. Este fundo de 
ga.rantia, crcaç~ào do Congresso, c por pr·o
posta do Governo em mensa.gcm, é causa 
diversa c nacla tom quo ver com o fimding
loan. 

O fundo dn ga.l'ttntia, por lei, ts1n destino 
espJciaL, e é constituülo, entre ontros meios, 
pela quotiL do ;s 0 /o solJr0 os direitos tlc im
por ta~:ito. 

O nob1·e Dcput;Ltlo ainda confunde os depo
~itos leitos em Londre-s c o fundo de ga.ran
tia.. 

E' assim que pet'gunta ao Governo si se 
t.em saccado soln-e as quantias remettidas desde 
rtbril do anno passado. 

:\Ias <t crnc qua,ntüts refere-se o nobre Depu
tado ·? A'qucllas que foram constituir o 
fundo do garantia '? De certo que nã.o, pois 
S. Ex. em seu r·cqum•imento não ihll<t nosso 
fundo, o reLere-se apenas t.L depositas em 
Londres. Mas, si é sobro os dopositos que ht 
fomm 1eitos; provenientes da receita ;m·e
cadada em ouro, de certo que saccou, devia 
~><.'tcca.r, nào podia, deixa.t• de sa.ccar })ara p<L
gar as dospezas em ouro quo estão it~cluillas 
no (unclin.IJ,como w:;doCorpo Diplomatlr:o, en
commemlas, prestações de contractos; pe~soa.l 
1la, Dolcrracia., etc., etc., o que tudo esttL no 
o1·ç~ame~to dLL despeza especiticado. 

O SR. Bn.rcro FrLno- Elle saccou sobre 
t-odo o deposito '? 

Camara v. Y 

0 S~.SERZEDF.LLO CORRI::A-A'pa.rteo fundo 
tle garantia, os recursos r1ue o Govorno tem 
em Londre~ prov1)m do~ lO o I o ouro sobre 
a, importitÇ'ão, são receita ordinaria. em ?uro 
para pagar despcza em ouro quo votamos 
e o Governo S<lCCa á. medida que tem noces
sid<tde do t'a.zm· ptlgamentos. O Governo sac
cou aquillo qne estavu. obrigado a })<Lgar, 
confot·mo detorminaç·Iio tlo orç~amento. 

0 SR. Bricio FILHO- Este aqttdlo é ClUC se 
quer saber. 

0 SR. SERZEDELLO CnRRl~A- Ül'lt, ahi est;i 
uma; proposic:ão quo revela. ingemüda~lc. Nós 
votúmos as Yorbas de despeM, nós (hssemm; 
u.o Governo qua.es as dcspeza.s que so . pa,g<~
va.m em ouro o a quantia. certa tt pu,gar; nu;,; 
c<üculá,mos a receita em ouro o lho dissemos 
que esta ora para pa,gnr a;quel!a , c a~ora . ou 
pari.t provar que o ·Ministro mw dovut saccar 
sobre essa receita, ou partt provar que essa 
receite~ osUt dest~tlca.da, queremos que vonh<t 
dizer quanto sa.c, ~ou, como si elle pudesse 
deixar de m<tndar i'ttzcr <L do.3p3za cgw o Con
()'rcsso mmülou que se fizesse, como si ello 
pude:sso rleixa.r de paga,r serviços o cumpril· 
contractos cpte o Congresso ~m longos a.nnos 
creon e o Governo, <wtorrzad? por.lOl, o:;; 
fez. E1 cm·ioso, é ingonuidade d1g11<L (10 nota 
essa. do quorer sa.ber si saccotl pa.r<l pagar o 
c111e do \"itt pa.gtLr. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Diga cgra.nto foi. 
O SR. BRICin FILrro-Sirn, V. Ex:., que ê o 

relator, póde intorma,r-nos. 
O Sn S8RZEDELT,o Cou.n.b.- Releve-me 

v. Ex. ·dizer que do prompéo não posso in
formar. 
ALGU~S DEPUTADOs-Oh ! 
0 SR. SERZEDELLO CORH.t:;A - Nã.o tom oh! 

ncm -ah! O (lUC se perguuta não póúe ser por 
mim respondido (lc p L'ompto. Os (lCP?St~os 
provecm de receita. que ü arr·ocrtd~H~<t drar1~~ 
mente c pa:;'1m-se com etlcs 1lespcza,s que uma~ 
sào partas mensalmente, outras em prazos 
certos~ determinados. Dizee de momento, 
em dia. fixaJ.o,-quanto já se pagou,_-nem o 
proprio Governo pôde fazer, sem mfot·ma
çõcs. Si os cruc f<tzem exchuuações do oh! ah! 
conhecessem de a.dministração e _ do mo~a
nismo do Thosouro o do nossa escrlpturaçao, 
veriam que se mo fazia uma, pergunttt que 
do prompto ninguem pódc ~·cspondm•; c que 
para a. Camara, para. o pa1z, par<t oil fins e 
prooccupaçõcs do nobre Deputado por_ Ser
o-ipe, de nada serve cruerer saber em mew do 
~xercicio si o Governo saccou pttra Lo?-dres, 
quando Cilsa. pergunta. revcb ~ngenmdade, 
pois o Governo não podia. deiXar de f<tzer 
pagamentos que a lei determinou e q~H~ 
til1ham de ser fejtos em ouro e com a receita 

72 
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em ouro, isto é, com os deposítos que ld. 
existiam. 

M<tS, não é natb disso que CfLl0r o nobre 
Deputado, que não soube pedil',que nílo .soube 
formular o seu l'equerimcnto. 

O que S. Ex. QllCP st~ber é a, qmtniia que 
em Londres constituo o J'nndc de garantia 
e si o Governo tom saccado contr·a esse 
fundo. 

Formule o nobre Deput<tdo o sou rJqueri· 
mento l)üdindo consa que o Governo possêt 
entendce, e eu dttrei o mcm voto ao requeri
mento. 

O nobre De:puta,do quce s<:~bCl' si as 600.000 
libras d;vLas <w Banco fora.m s1weadas contra 
o fundo de garantia, que S. Ex. supp3e e~go
tado. 

Pois hem; clevo dizee, autorlz<uio por quem 
póde, que não foram tír<ldas do fundo de ga.
rantiil. 

O SR. FA.T.J STO CARnoso-V. Ex. a.ffil'ma 
isso sob suil p::tl~wrn, '? 

O SR. SERZP.DELLO CoRRi~A-Aifil'mo-o sob 
a, minha, palavr:t; ma.i" que :;ob n, mlnh;t 
p: ~la.vra. sob a p;.da.vra, tle honr:t do Govnl'no 
de minha Patrín., quo rern·osoat<t m<üs do 
que ou, po1•cgw roprosenttt no::Jt<t occ~L3i :io <L 
hon r~t elo mJ u p~Liz ... 

0 SR. FAuSTO CARDOSO -Então V. Ex. 
não mo ddxn, o direito de <lu vida e. Si V. ~x. 
mo afnt•:n:t so L' a sna pal<LVI'<L de hone<L 
que essas GUO. 000 lil_was to1·am (lachts a;;;.:i m 
e não em eamuiacs, cu nom mai::; quor·o !'aL
Iar nosso <lsimmpto. doa pol' finda. <t (1\W.-:ti'í.o; 
mas,:ü me faJh em. nom:) do O:JYCt'no, qnot•o 
os documen co;;. · 

0 SH. SEHZEUE:LT.O Ci)R1Ü:.\- :::;[me p~do a, 
minlw pala Yl'<t tio lwnl'a. L' li n dou. <t~~ü:: u
rn.nüo tJil (' úS:'C au:üliu, C~SS : L$ ti H),tJIO libt·<.lS, 
foram dad.tS :~tlllÍ.SOII1 t;()l' U LiOVt~l'll.O S,Lt::;t'(o 
cous<L algur11:1. :::u!Jr·c Lond,· , ~,g. I) 1 ;,J\'C·l'll0 ti.
nlü no 'l'ltL'SUUI'D t'H;0< e~trnbi:to~. pt>•)fülliun
tes do pa;.;amento ~~m ouro 1ta~ _\.ll',mllO!.t<l,,; . 

Senhores, r1nand ._~ o Go \·orno s·v·e:t5;;cl :-:lo
bre o fundo de g<U':1nth e~s:t.s GU:J. Q;J;) Jibl':v.; 
fazin.-o tleni;eo d<L lJi G fazh <tLWH'i!.<du p;•l:i, 
:propl'l:.t lo i q LD creou o fnndo d.e g~Lt':ullh; 
fll.zia-ü. p •rb, le.!5aJmcntc, c ncs;;:~ <teto n:\;) lt:L 
censura. c:n.lJivcl; niío ha acctB<tçi't/? po.ssirel. 

Eis o que diz <.tlei: 
~< A1't. li0

• E' <tutol'izado o GtW•~ l'no <.t re ti· 
rar do fundo de garanti<~ :ttú <L <ltnntia. d.e 
20.000 contos, pat•;:~,,por int·.~rm·ylio do B;tn(:o 
da Repul>lic.a,acudil' íLS noces,id<.tdcs úo com
mercio, pol' motivo de cl'ise ext~npcional>>, 

:Mais a.ind.a, Sr. Presiuenr.e. 
O SR. FAUSTO CA.rwoso d<.~ um ttli:Lt·te. 

O SR. SJ::RZEDELJ.o ConRGa - () nobro 
Deputado diz que o Goveeno j<í. s<.v.:cou twlo o 
que tinha em Londees. Tndo o qne? 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-O deposito do 
fundo de ga.rantia. 

0 SR. SERZEDELDO CORRÊA-NO cmtanto a, 
lei é cl<trll., a lei impede o Governo de des
falcar o fundo de g<.tranti·~~ de nmis (la, me
tade do dc:posi to existente. 

0 8IL FAUSTO CARDOSO - E é por isso . 
mesmo que elle não dá satísf;tções. 

O SR. SERZl~DELLO CoRRÊA-Para. mostri1l' 
ao nobre Dc:putatlo queest<L fol'mÍllando uma 
.nov•.L a.ccusaç:ão sem base, que estú. aindt~ · 
fa.zondo um::l, n.ccusação injusta . eu llw peço 
que modifl{lUC o seu requerimento, no sentido 
de pedir ao Governo qne in1'ürme qua.l a 
quantüc que presentemente constitue o fnndo 
tle g;u·antüt , e o nobre DcptH~L<lo teeâ. a 
resposta. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- V. F:x. apresente 
um~L emenda.. 

O SR. SmtzBDELLO CoRn.i~A - .'iã.o posso 
apre::~enta.r urna emendtt a um eoqnerlmento 
quo ni:\u tem si;.tnificação, a, um I'C•IUOPlmento 
qw~ Lüla de depo::;itos de{undin[!-loan, quando 
não h a düposi tos t1C ;umling-loan : S. !•;x. diz 
q no o Governo sac:cou contL'<t o deposito em 
Londee.:;, qnando é a cousa. m:üs natural 
des te mnndo o Governo s·icc .. u· conlir'.:t ;L l'e· 
ccit,~, do p:üz, pois que esttt reeeita. foi cal
cubda o vota,rla, e ello tom quo p:~g : Ll' <LO 
Coep .\ Diplom<L Cico e s~tliisf':tzet· compeomL:;sos 
por nuios con&l·~tctos. Como, pois, o Go
vot·no nKo !ta. do sn.ccat• ? 

\Ia::;, si o nohrc Deputctdo píJ:; Gtn duYida a 
exii:iton,;üt (lo úu1do de 0.'at'<UHh, :S. Ex. for
mulo wn t'Oitf.tct•imcnto; ·de nwüo qrw o Go
Yút'IW pos::;;.l ent·m·ltw do quo ;-;o r.nr<c, o 1ne 
tlllOl' o no 1•t'<.\ lJep11bdo, o en Uw a.ssOó'UI'O 
qno üll o o let.tdu;· du~t:t Ca,lll<ll'it llto 1l:u'emos 
o nos~•J voto o apoi<H·oruo~ o ;{;,,n requeri
mento. t;Lnt•J tum1.1s <t <.:et.·tcz;t ücH g'l"<ttllltl'l 
l'L\ült(':) JS r1o Ti!CS•.Jilt'O, llovidos :·~ p:Jlit-ic,. fo· 
cnnd.il Ü•) St' . . \Iini:3tt•u 1l•~ F'.tzcnci<L. 

O nolJL'C Dopu t.:Ldo aceusou ainda. rJ \fini:;; tro 
rla, l·'a,,.ontla, [JOl'illlO dott o ;tu:\.llio <.tO Ba.nco 
em eamhi;w:; oa om oul'O, o qltc pt'U1lm:ln <L 
:dt:1. oxaggJrada do cttmbio, o qui.! })éCIUittin 
<t jog~~tiii:L, O flllC t l'OUXO g'l'~Lil•lCS O:lci ll<LÇÕCS 
:lO lllCL'C:LdO C:.~ mb[a,l. 

.N1) auxilio ücsi:i:.ts ôOO. 000 Hbt·n:;, uni co que 
o no vct·no podiLt u<tt', porque or;t o <l no a lei 
deter·minav<t, Ot';L o que n. 1Bi Huudavi.t , c o 
Governo n~o podlét o não dev i; t deixar de 
CllilllH'Ü' a. lei, vln o honl'a.do Doput<Ldo por 
Scrgipo incl.tp:Lcitla,rle do Sr. iVIinistt'o Lh~ Fa~ 
ZCIHl:t , que ÜL interfede <~ :)sim dir~c~tuucnte 
n~L cleva,ç5.o c;tmhi<tl. 

St·. Prasiclonto, est.L qnesGft.o cle 600.000 li· 
ln\.ts li.O B:we,o lla. tt•:lpnbtlcn. f\) i di seu ti dn. 
loa -..;amente pelo Se. ivlinistr•o •Li.L F<.~zondu.. e, 
mtü:;; a,i,~ila, foi üiscuti;l:t dieact<tmenl;e pelo 
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hom•ado Sr. Presidente dct Ropublica com o 
Presiclente do Banco. 

B' certo, é ft)ra de duvida, que o Sr. conse
lheh'o Àmara,l, entã,o presidente do Banco, 
a:ffirniava que as 600.000 libras não lhe ser
vjam de cousa nenhuma, po1• isso que o qHe 
s . .Ex. precisa,va era de papel-moeda, era, de 
em1ssão. O Governo, porém, fez ver ao Sr. 
presidente do Banco que isso lhe era impos
sível, pot· isso quo a. lei que· o autorizava a 
emittir tinha sido rcvogn,da, um<t emissão 
de papel e.r•a a condemnaç'B:o da sua, politica 
:financeira, ern, moeda falsa; era a destruição 
de tmlo o que se havh con~egniuo. 

Insistiu sempre o Sr. Presidente da Repn
blic<~ em affirmar que, sem lei, contm o es
pírito elo accordo mn Londres, emittir papel 
inconvertivel era, f.:.tzcr uma vcectu.deira 
emissão de moeda falsa ; e o Gover·no não 
podia. commettor semelhante crime e a 
tuÜC[t cousn, que :pocHa, f~~zer era :u.1xiliar, 
na fórma d~t lei em vigor, dentro cL:t auto
rização concedida pelo Cong-l·esso, o esh au
torização er;;~ que o Ministro cb Fazen<la, 
auxiliasse a praça por intcrmedio do Banco 
da Rq1ubliCcl, com um<:t importunci<:t tirada 
do fundo de ,.:;:wantüL. 

Assim sei1do. o desde que esse fundo de 
garnntia er;1 consr,ituiclo em ouro, na,i;ur·,tl 
era cpw fosse nessa. moedtl o auxilio dado 
pelo Governo ao Banco. O Banco poderia 
vender essctS cmnbbes para attenclor ús suas 
necessidades, aearretando :pecp1cno lW<'juizo 
Olt lucro, conforme o modo do upot>ar, sem 
que o Thesonro panicipas:'Je do um ou de 
out.l'o. 

Isto mesmo foi dito ao Sr. presidente do 
Banco, aflletn-J.il(l';-se i.L S .Ex:. que o Tltosot;ro 
j(L havia heneticiatlo o in.sWuto e que niío 
podi<t acarretar com os prc~juizos quo elle 
virsso a tet• do nnm mú opor:tção, como tam
bcm na(lu, tol'i;_t (Wlll os luero~ quo o Banco 
auferisse eom o emprng·o desse c,tpibl. 

O quo o Tbosuuro lJI'ncísava. dosdo que 
Bl'<L oh!-i!.!:tdo n tlat' essrts GOO.OOO libt·tts em 
cambüw~ ou om onm. or·a, que o pa.!.ramonto 
fo.;so feito uu em cambhos ou em ospccic. 

Di:-~ o nobro Deputatlo, purém, que o fot•
necimon to d osS<1S GOO. 000 libras p t•oduziu 
urna, elenwão esp;.tntos:.t da,s taxas c<Lmbiaes. 

Sr·. Presidente, é L'Cil responder ao nobre 
Deputado, o para, isto b<tSt<:L confrontar a 
da~a. em que foram dadas estas li.bl'tts ao 
~anco, pam se ver que nest<1 occ<.tsião a 
t~n:a cambial, que já havia a,ttingido a 1'1, 
esta,v;.~ em fl'<.tne<.1 depressão, de modo qne as 
600.000 ll1m.ts pouco in:fluil'Mn na clevaçã,o 
cambial, ou mesmo em nada in:fluiram. 

O Srt. l<'AUS1'0 CARnoso-Isto não é assim~ 
é dizer: entraram 110 dh1 tantos e a elevação 
ca.mbial deu-se no dia tantos. 

0 SR .. SERZEDELLO CORRÊA-Acredite que 
-verifiquei as datas e verifique-as V. Ex. si 
duvid<t, e terá, a. verdade do que affirrno. 
Eu não tenho o menor receio de contestação 
séria ao que e::;tou a dizer. 

Sr. Presidente, aitlda mesmo quaQdo se 
tivesse dado a ascenção cambial, em que po· 
deria ella demonstrar a incapaciclade do Sr. 
Ministro da, Fazenda, que agiu dentro da lei, 
o brigado a dar. recursos ao B<mco da Repu· 
blica, de accordo com a lei des1;e Parlamento, 
e não podendo d<tr dinheiro sinão em cam~ 
bittes ou em moeda me~allica? 

S. Ex. estava impossibilitado de agir da 
outra fórma, e por isso cumpritl a lei, euw 
tt>egm1do esse dinheiro ao banco, ele modo 
que olle pudesse attender ãs suas despezas e 
necessidades. 

Que responsabilidade, pois, pócle ter o Go
verno m1 elev~tção da tax<t cambial '? 

Não, Sr. Presictente, nenhuma .. E eu l)OSSO 
garantü· a v. Ex. que nesta praç;.t GOU.OOO 
libeas, vorrdidas cautelos<Lmcn·Gc, com as re · 
servas IWecisas, com os cuhl.ados necessa,rios, 
absolutamente não pódem ter influeneü~ sonsi~ 
vül sobre a elevaçã.o e;tmbüLl, pOl'Clll0, 
como jà. disse ho!ltcn.l, otn :q_:~:wte, \1\.\<Ullto 
fui i\Iinistro d~t Fazentl,t tl v e n.we:;;shtade 
de en ,ri<tt' em nwnos (lo oito dias pat',t, Lon~ 
clrcs cêrca, lle 700.000 libt'<"~· l1Cl~o~.;id<tde 
imperios<t da qual não podüt fugit•, pM i~so 
que por um « rcset·vado )} tlo St•. ltot,I.':H~llild 
lmvía siüo inl'ot'Jllaüo llll\3 Ol'a. ne,·css:tl'iu t·e.~ 
mcttur camhbes com urgonoi:t, ])ut·quo 
quando cllits l:í. clwg.:.tssom taLn~z jil SL', tivus~ 
sem vencido os jtU'OS quo ea,t·edam <lo sm· pit .. 
()'0$. 
"' Tive de agit• pl'ompt:tlUCIHOdllll um cmtis
simo esp:uw tlü tCII!pO, ü lJOS:'O i.tSSGgllt'aL' \l, 

V. Ex. cgw o tlz pot· intermcr!io üo b:tnquoi-
1'us do cor·m il<tbilidade, do t'(~t·m;L cpt:J, Lungo 
rle lm ver uuttt dctn•ess:'í.o c:tmbüü, '" taxa, 
elovon-sc alguns pcncc dul'ante o.~so pcl'iodo. 

Vê V. Ex., Sr. 1)t•oslduntc, quo as aocwstt
çues do nobre Dopntado contra <L poiicwa. üo 
Governo actual são aiJsolutamonte :-:>clll í'Lm
dtLlllen to. 

:Mu,s, Sr. Prosülcntc, o c1ue é mtüs gl'<.Wo é 
que o nobre Dopuli:.tüo por Sergipe, como 
disse, longo do emprog<.tl' o seu talctlto nu, 
olm.\ d.ivintL d<.L constl·ucção ... 

0 SR. FAUS'l'O CARDOSO- Emprega-o ll<l. 
obra satanlc;L dn destruição. 

0 SR. SERZEDL LO CORH.ÊA.... emprega-o 
m~ obr<:t s;.ttu.nica d<.~ destn.üç~i,o. 

0 SR. FAlJSTO CARDOSO-J<t tomei UOG<1. 
0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-V. Ex. póde 

responder como quizer . Espírito intelli
gcmc e illustntdo, StLbe o que é <t destrui
ção. 
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A destruição não é obra. compativcl com o 
talento <le um homem de mcl'ito, de um :pa.
tl'iota. E'- sempre obra satanictt, é sempre 
obrtt perigosa, destt•uü', qmtndo nã.o se })l'O· 
cura. construir, quttn<lo se aniquilla e não so 
proctzl'a substituir. 

O SR. Ku:sro CAnvoso-V. Ex. parece o 
autor do artigo do Co1Teio Paulistano, a, meu 
I'espoito. 

E' n mesma not.a em que diz que a. minha 
11ota.lcgislativã. é -mlll[t ; é stütlnica. . 

O SR. SERt.EnELLO Cou.n.íh - Posso ga
ranti!' qne não li o Correio Paulistano, mas 
ess<~ coinci1lcneüt rcYclrL apenas (iUO nã.o sou 
eu só <L sentit· a má dirccçTío que ML V. Ex. 
ao seu talento. 

Obra da dc~truiç·i\o, sim, pot'tJUC o nobre 
. Doput~tdo 1\-'rnmla accusa.ções grn. vos, a.c
cusaçõcs que maculam o Governo, degradam 
a C;.tn1lll'<l.., accusa.f.~ões devidas <t informaç·ões 
q uc sào J~tls<ts, q ne são fructo dos murmurios 
d;.t calumnü.L, inl'o1·ma.ç·õcs que são ministra
<las a S. Ex. com :ts segtn'<tnç.a.s do vordiLdo, 
mas que são ~tp;tnhadas nos c~ultos das nms. 

O SR. FAl~STo CAnnoso-Hei üo respo11dC1'· 
llto. Não ap<lnho ace11süç-ões nos cttntos dttS 
ruas. 

0 SJt, SERZEDELLO COimf:A- Nito disso qne 
V. Ex. as ap<tn1la.. Disso que as inl(n'ma<;ues 
que flão a V. Ex. sào o fnteto d~~ calumni<.l, 
sào filhas dos boatos dos clcspeitados, sào 
n.panhad<:tS pdos m:tldi~<mtcs nos cantos das 
l'uas, (1nc nfi.o toem htt8c, c o YOtHlmnonstr:w. 

Ainda llonton1, a.prowntLtndo sc.u rcrlucr·i
mentu, affirm:LV<l S. E~c que nm <.tllligo par
ticuhr do honr·ado Sr. <Mirlistro <llt Fu,zontlct, 
no ler o artig-o do St·. eonsclheü·o Anmml 
que ia. ser puhlicuüo no .Ton1.at e no Clllitl 
lmvitt pnlaYI'as aspOt'<lS c rcl'nrcncias <tuc 
<t.ll'lJCt<W<lm n. honot·<.tl,ilitla.do do Sr. )lini~tro, 
solicítrLl'it de S. Ex. o Sr. AmtU';d, quo sup
prlmissc ess::~.s p:1hi.\T<ts, natur:ümcnto e:>:'las 
asperezas c essas twcus:tçõos, prestando nssim 
um serdc.:o ao SL·. ).lini~tro da F';_tzon<hL. 

rido em f<t"for dellc. S. Ex., seguro de swt 
a.tllrma.r;,ã.o, disso que er~1. o Sl'. Dr. TolJias 
.:\Jonteü·o, do Jo1·iwl do Commercio. 

Pois 1Jem. venllo dcela1';n' ao nobre Depu
tado por Set•gipe. autorizado pelv Jo1·nal do 
Commercio, <.mtorizadu pelo Sr·. Dr. TolJi;~~ 
Monteü·o, <mtoríza.do pelo Sr. Mitlistro tla · 
Fttzentla e autol'hmdo pelo S1·. presiucntctl<t 
Repuhlica, que isso é falso. 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-Não trouxe a, de
claraçã,o do Sr. conselheiro Amaral. 

0 SR. SEHZEDELLO CORRi~A.-Para mostrar 
como o meu illustl·c cOJlega se deixa dcsvü:U· 
pela pa.ixão do momento, como formúla 
accus<tçõcs que silo falsas, que silo catu
mniosas, quo vi "·em alü nos mm·murios d<t 
malcdicencia. inca.nsá:rel, no odio mesquinho, 
na tliffa.nutç;ão anonyma. ... 

0 SR. F,\TSTO CARDOSO (com energ·ia)-Pro· 
testo; V. Ex.. lw. de ouvir a de\"i<l<.l resposü~. 

0 SR. SERZEDELLO CORRl~A - •.• que ma·. 
cnlam a. honorahilidade do podm· }mulico e 
degrad<Llll o lH'oprio parlamento da Repu· 
lilíca, sem quo encerrem um vislmubt•c 
fuga~ de vertlade, appello da.q ui pat·a a ho
norabilidadc tio Jm·'!lal do Comme?·cío, hono· 
rahilidade de que uão se póde duYidar, afim 
de que declare si o Sr. Tobias J\fonteiro Yiu, 
pm·Yentura, o artigo do conselheiro Amaral 
no ditt om quo foi puhlleado, si o conselheiro 
Amaral não 1m-ou pC'SSottlmentl~ este ;u·tigo 
ao Jornal do Co'IYHfW?'cio o não u entt·ogou ao 
uireetor-geronte ULL Jb[h;~ flUO O !OU O~puhli· 
eou sem Úlüdifi.C<lç?i.o do urna linl~:L , tal eomo 
foi oscripto pela ]H'opria lettl-;.t llo St·. con:-:o· 
ll!ciro Amar:Ll. Appello aind:t pa.1·a o hont•:l· 
di3simo Sr. cx·pt'e:'!i(lentc llo Bilncu 1l1t ltopu
blica ... 

0 SH .. l"Al:STO CARDOSO-HO!ll'<tdis;:;imo; O o 
facto muitu o ltOllra. 

O Sl-t. Srm.zEIH·:J,J.O Cnn.Rf..:A- ... par·a que 
vcrrlm dizer· Bi rea.lmonto o Sr. Tol,l<Ls Moa
tcü•o ou algum a,migo o {H cioso do St•. Mi
nistro d:t F<lzcn<l<.L Ü)Z a ma.is ligeittL moeU· 
fi.ca.~·Yl o <W artigo. 

Certo, como estou, de ftUC a.poio um Go· 
ver·no honesto o digno; ccn·to como estou do 
que apoio um Govm·no o c homens do bom; 
certo, corno cston, do ttno o honrtLdO Sr. 'Mi
nistt'O d~~ Fn.zontla. ma.ntom com so1w~ll1cel'ia o 
alto cargo quo exerce, o rprc ü impossível (lllC 
}fizesse intervir um terceiro, solicitando do 
ex-presidente· tlo Banco o fi.wot• de romo
dolt~r o seu artigo, com receio do insinuaç~õcs 
ou a.ffit· n~Lções que aflectussem de leve sequer 
o sou carnctcr <lc llommn publico, (lo reprc
sent<tnte elo Governo, pedi ao nobt·e Depu
t<Ldo q uc <lecl;wu.~se quem cru. esse Mnigo do . 
.Sr. :Ministro da Fazcn<üt, (l!l.e tinlm interfe-

O Sn .. l"AUSTO CAR))OSO- A nnic::t tlec1ura~ 
çii.o q11e tem valor p:tr:t <t C:.tmat·~t li tt do 
Sr. conselheiro Amar~tl. 

O Sn. Sr·:Rn:m~r,r.n CorutÊA- Pal'a a. Ca· 
ma.m. não. (Ap01:ados.) Por que razão o nobre 
Deputado oppi:io él pala vn~ do conscll1eü·o 
A Hlaet.tl <t üo Governo '? 

O SR. FAUSTo CArtnoso-Pol'que <LS nega
tivas dos réos nã.o toem valor em Juizo. 

O SR. SrmzEJJELW CoRRth.- Mas então l! 
ré a rodacç[o toda do Jo1·nal? Mas enh'io 
nii,o sorvo a, prov<t documental, o proprio 
artigo public<.t<lo sem mouifica~~ões 't Até on<le 
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o leva a, pa,ixãõ partüla.ria, o eaprieho do 
aceus:tr? O nobee Deputado disse que não 
,:cr'VC o testemunho do Joi'nal c do Sr. Dr. 
Tobias ).Iontoiro. _ 

0 SR. FArS'f(l CARDOSo-Eu não disseCOU· 
sa, <tlgum<L. V. Ex. traga a declaração do ;sr. 
.\maral. ~ -

0 SR. SERZEI>ELLO Comu':A.-Pois acredite 
~t~Lc. tot"(~ es:o:a, dcelai'aç·ão. acredite que ella 
Yll':t. 

}Ias, emq uanto não vem, pergunto cu : si 
na.o vale o tcswmunho do Sr. Dr. Tobias 
::Vlontciro, elo quem soube S. Ex. da. interven
ção üc~sc illustrc cidadã.o ! 

Dclle não foi. .. Seda do proprio Sr. con
-~clltoiro Amarttl ·~ Docli.trc isso, porque então 
a 1lnd;traç·ão terá valor para. contradictar o 
1p1c disse o SI'. Dr·. Tobia:; Monteiro ... Ah! 
nã._o é c;tpaz üc fazer cs:·w, _ declaração ! Ahi 
tlS&á porque digo rgw ê lhlsa, r1tw a infor
mação quo minh;tra.ram a; S. Ex. é o fi·ucto 
1la malediconcia que brota. junto aos cantos 
da~ ruas. 

UesllC que o nobre Deputado não se sente 
··om força, pal'tL doelm·ar de qumn houve 
inl'orlllação tão gr<Lve, desde quo não conhece 
o Sl'. consclhoiro Amaral c tlolle não ouviu 
wcs allirmac;·õos, o debato perdeu de irnpor
rancia e só resta, <W meu collega, quo foi 
victima. do desejo apaixonado de COlllba;;cl' o 
St·. ;\linist!'o da Fnzonda, f,.tzet· penitencia. 

E' preeiso, por(>m. acabarmos com essas 
lllrstcl'iosas revelac;õ.ls. com esse::! murmu
t·ios, COtl~ cs::;:~s rcsel'va~. quo si\o o mais 
po•.lt,t•oso elomontu •lo üill'am.wno. 

0 quo tonlto a diZCl' íW nobre IJepmado 
j)OJ.' ~ot•gipe li tpte o UoYot·no tio paiz, o 
1 itn·c;•no do Sr. CtlJilpos ::ialles, tiilo clllül' 
.:ompl:leetwia :l r·espoito do sna wlministra~~ilo, 
dn ~nus actos. Nad.a receia o nadtt teme ; c, 
antos. solll'ancoir·o, dig-no e al'Givo, provoca 
I)S (l,'.ílll tlO:-l. 

I) not.11·o Düpnt.tulo püd.c l'ormular accusa
,;i'ies as nuds gr;tvcs •1uo qnizet·, porque ha. 
do tt\r r·e::;posta, c i:·n;o (~ preí'cl'ivel ;í.s reser
,·a.s trazidas lJ:u·a cst.o recinto, piLt·ecendo 
1J uo ;-;e t.ra.ta •lo grandes crimes, de graves 
cousns, 'lllC all'cctmn n lwnoral.tiliuade, não 
dig-o j;i. üe um goVt\l'nn honosto, mas de 
!tomem que tcnltn brio e ::il.lllr.imeutos, quando 
liudo tí pü, tlldo é catumnüt. r.udo é rncn
tim!! 

Estou antol'lzarlo <t potlir ;iquelles que se 
et·com em oppusi<;üo, ;'lrpwlles quo dc.;;c~am o 
exame tlos a~.:tos do Govurno, quo apresentem 
:;uas :wcusaç!ie~ por mais gra.ves t!tlC sejam, 
ma.s 11osltl v as, da1·as, f'r:tncas, no terreno 
d1JS t'actos, no torr\lno das provas, porque 
·~stou autot·izacto <L decltu-;11' qne o Governo 
pt·ompr.tunon tn h a, do acutlir ao appcllo 
dar1nellcs que formuLat·em estas a.eeus<t<iics, 

apresentando _<L mais cabal resposL<L, demons
trando a sua llltemerata correcção. 

0 SR. GER:\L\.:-iO HASSLOCIIEH. -,Que digam 
os nomes e os factos ; a nrto ser assim, que 
se e;tlcm. ~ 

0 SR. F At:STO CARDOSO - Re~ponderei a 
V. Ex. si fui buscar injurüts It<.t rm~ pat•a. 
<nira.l-as aqui. 

0 SH. SERZEDELLO Cmmh-Eu não disse, 
Sr. Presidanto. que o nobt·c Depu(;adopor 
Sor·gipe apanhava injurias na rmt; disso quo 
s. Ex. traz pLtra este recinto, por pa.ixão 
p~trtidari<l, int'ot·mt~l;ões que llw são minis .. 
r.radas e que proveem das miscrlas (lUC so 
ouvem pelos cantos das ruas, ClUC são mur
murios das calumnias quo brut<Lm lá l'óru. 
como os cogumcllos br·otam entr-e os es
trtune:;, 

S. Ex. as rocel)O de informantes oificiosos, 
sem examirlitr' si ossos informantes estão 
extt"emes de odios, do desejo do mc:wulitr a. 
tudo e a todos. , 

E entã.o, eouvoncido de qne c::~t<i. de po::;sc 
d;~ vorda.do, convencido de que vem prestat• 
um se!'vlço, S. Ex. as traz pal'a o Congl'osso, 
::;em VCl' (lllC <tccus.Lçõcs úosr.a, ordem, que 
<~m~c~am a reputae,~ão do lwmens que encar
IllLIU o Uovm·no do sua P.ttria, carecem de 
ser docummrb•las, carecem do ser acompa
IIltadas do pt·ovas ou de testemunhos que me
r·cçMu fê. 

E nad.l. disso S. Ex. faz! ! ;\.ccusa, c neg[t· 
:-;o a dar provas. Atrit'llLL e neg:l-sc <l dizct' 
do qnem L'eccbcu as int'IJt'mttç·õcs! ! Cumo. 
ac·euitar as ;weusaçi:íus c atlirmaçú:ícs de· 
S. Ex. ~ Como nào pedit· etilO em hem do do
eut·o da. C,llnar·•~ ou \·enham as pl'OV<LS ou 
c~cssom os êeos Ja, (!;Llumni.L o dadiltamaç~ão. 
aJI~>II~·ma 11esto rocint.o! 

Todos nôs, quo apoi.tmos csto Governo •. 
temos u dir'citv de exigir f[UB eossom essas 
!''\Sorvas mysturlosas. O lloVC!'llo aduaL. 
digno, altivo, con:-cicHto de seus tLCGo:-;, nada. 
rceoi<L, nadít temo, o ao contrario. provoca, 
e provoca com ulliiYez c com dcspt•czo, Lh 

libello a.ccusa1;orio. 
lJuo venha, que venlu ollo ; mas por· !Jous,. 

quo cesse a dcgradc;,ç:ã,o :.L que Y<unus arriLs
tando o ParltL!llülltO. (.Muito bem ; muito. 
bem.) 

O Sr. Fau.l!itO Cardoso (pela or
dem):- Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que, 
consulte a Casa si concede 1/2 hora de pro
rogação do expediente, atim de que eu possa.· 
responder ao nobre Deputado pelo Pará. 

Consultada a Camara, é concedida a. proro~· 
gaçã.o pedida. 

O Sr. F.aust,o Cardoso quer 
que a. sua. conducta se-ja julgada desa.ssombra-
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damente. Fazendo orequerirnento em debate, 
quer a luz sobre o ponto de que se trata. 

Não é um delator, nem vem trazer os echos 
da calumnia ao recinto da Camara; ao con
trario, entende que a publicação da, lista dos 
devedores do banco trará vantagens que me
recidamente serão aprechdas. 

Cumpre o seu dever como representante da 
nação, mas não acceita o papel de denunciante, 
como quer o nobre Deputado pelo Pa,rà. 

O nobre Deputado pelo Rio Grande uo . Sul 
disse tambern que o orador, desde que ac
cusava, devia füzel-o completamente, tra
zendo nomes e trazendo provas ... 

Mas, justamentEl, o orador não tem feito 
outra cousa, sinão dizer que não vem accusa.r 
e que quer o contrario quando pede a publi
cação dos nomes dos devedores sem ga.rantia.s, 
para evitar que continue a pesar sobre os 
homens puliticos do seu paiz a accusação que 
nasceu na assem bléa de accionistas do Banco 
da Republica ! 

Pensam os nobres Deputa,dos que a attitucle 
que o orador tomou nesta Caba é suave e 
doce, que ella não tem espinhos e que ella 
não exige uma dóse horrivel de esmagamento 
de todos os seus sonhos de moço~ 

A sua posição é dolorosa, mas é imposta 
pelo pat!'iotismo! A sua posição não é a da
quelles que vivem r<}f'estelados em palacetes, 
dentro de uma poltrona estufada e com os 
pés pousados sobre pelles de ursos le~itimos ! 

Disse o nobre Deputado pelo Para que o 
requerimento não tem base, é nullo! Mas 
como, si elle foi calcado justamente nos dados 
fornecidos pelo relatori!? do Ministro da 
Fazenda'? 

Ab! mas a verdade é que o fundo de ga
rantia já. não existe e é por isso que o Go
verno, não podendo responder ao requeri
mento, manda rejeital-o ! 

Em nome de qne lei emittiu o Governo dez 
rnil contos em bilhetes do Thesouro para, 
auxiliar o banco 1 Em nome de que lei dis
pensou o Governo os jut·os da carteira de 
bonus para auxiliar o banco 1 "' 

Não ha lei que autorize esses act~s e é por 
isso que não se quer votar os requerimentos! 

Quanto ao facto da intervenção do Sr. To
bias Monteiro para que do artigo do conse· 
lheiro Amaral tossem retirados certos topicos 
escandalosos, o orador tem a dizer que é uma 
verdade. Jura que é uma verdüde e tem a 
certeza do que está dizenuo, apezar de não 
ter ouvido isto do conselheiro Amaral, a 
·quem nem de vista conhece .•• 

Volt.a o oril'~:..L· a dizer que- o que pede é 
não só que seja publice~da a lista dos deve
dores do banco. para que homens políticos 
não :fiquem di:tfamados pela eterna duvida, 
como que o Sr. Ministro da Fazenda venha 
:explic'ar a phrase do ex-presidente do Banco 

da RepU:blica, qU@ rliz «que o Governo tinha 
relações amistosts com o banco antes do· ac
co?~do e que, depois deste, aqueUas 1·ompe
ram-se». 

Passando a on-tra serie (le considerações, 
diz que o Governo interveiu no cambio, fez 
a alta. ""d~tndo 600 mil libras ao Banco da 
Republica, que não podia especttlar com 
esse onro devido á situação precaria em que 
se achava, e de que se aproveitaram os ex-
ploradores. · 

Repete: não apanhou calnmnias nos cantos 
das · ruas para trazer á Camara, mas sim o 
grito dos accionistas do banco, que em uma 
assembléa pediram que fosse publicada a lista 
dos devedures; e quer, l'epete ainda, que o 
Ministro venha a publico explícar a phrase 
ambígua do ex-presidente do Banco da Re
publica.. 

Não é denunciante para ler da tribuna a 
lista dm"d.evedores. A sua posição é dolorosa, 
custa-lh(j muito; a de outros é magnífica, é a 
daquelles que estã.o cobet·tos de seda e com 
os pés a:ff<1gados em macios e luxuosos ta
petes feitos de pelles de ursos legítimos! 

Fica a díEcussão adiada pela hora. 

Foram apresentadas na. sessão de 25 de se~ 
tem bro ao Oeçamento da Fazenda as se· 
guintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto n. 153- 1900 

Accrescente-se onde convier : 
Art. As despezas com funeraes de em-

pregados e c:om <~jndas de custo ficam sujeitas 
ao registro a poste1·iori do TribULml de Contas, 
nos termos do art. 164 do regulamento que 
baixou com o decreto u. 2.40!:}, de 23 de de
zembro de 1896. 

Sala uas sessões, 25 de setembro de 1900.
Augusto SBvero. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Os vencimentos por substituição, 

entre os empregados de Fazenda, se regula
rão pela fórma estabelecida na decisão do 
Ministerio da Fazenda n. 234, de 26 de abril 
de 1879. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1900.
Augttsto Se"' era. 

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

gmentar no quadro do pessoal da adminis.:. 
tração da Alfandega de Paranaguá um guar
da-mó r e dous conferentes, fazendo-se n& 
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res:pectiva-tabella as convenientes alterações 
para mais. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1900.
Carlos Cavalcanti. -Lamenha Lins. --Alencar 
Gt~imarttes. 

Ao art. 2.0 accrescente-se : 
A despender até a quantia de (?:000$ para 

aluguel de um novo predio em que funccione 
:provisoriamente a Altandega de Paranaguá. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1900.-
Carlos Cavalcanti. -Lamenha Lins. -Alencar 

Guimar(íes. 

Ao art. 2.0 accrescente·se : 
A despender até a quantia de 2:000$, im

portancia em que. foram orçados os reparos 
de que necessita o proprio nacional, em que 
funcciona a Delegacia Fiscal, no Estado do 
Paraná. 

Sala das sPssões, 25 de setembro de 1900.
Carlos. Gavalcctnti.-L~Lmenha Lins .-Alenca1· 
Guima1·ties. · 

Emenda. it rubrica 16 - Alfandegado Rio 
Grande do Norte: 

Altere-se a verba, fazendo o calculo das 
136 quotas na razão de lO 0/o!sobre a lotação 
de 120:000$000. 

Sala, düs ses:;õe:!l, 25de setembro de 1900.
Tava1·es de Lyra. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACQÃ.O 

N . 7:1 A - 1 900 

Red.lcçtlo fin(ll do p1·ojuclo n. 7 4, do col'l'ente 
anno, que approva o ?'egul,onento p<wa a 
JJirecçao Geral de Contabilidade da Gtw1·ra, 
com as mo di (tcações feitas pelo Thesoura Fe
deml, confeccionado pelo Mínisterio da 
Gu,erra, em vi1·tu(le do art. 20, lettra E, 
da lei n. 560, de 31 de rlezembro <le 1898, 
e- enviado com mensagem de 2 de setemb1·o 
det899 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o E' approvado o regulamento para. 

a Direcção Geral ele Contabilidade da Guerra, 
com as modificações feitas . :pelo Thesouro 
Fed.eral, e confeccionado pelo Minísterio da 
Guerra, em virtude do disposto no art. 20, 
lettra E, da lei n. 560, de 31 de dezembro de 
1898, e enviado em mensagem de 22 de se
tembro de 1898. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 25 de setembro de 
1900.-Araujo Góes .-Estevam Lobo. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 113- 1900 

Concerte ao Sr. Deputado Lindolpho Caetano 
de Souza e Silvà licença pa1·a não compàrecer 
ás sessões, emq~tanto o seu estado de s~~ude: 
o naa permitti1· 

A Commissão de Petições e Poderes, to
m.ando em consideração o pedido do Sr •. 
Lmdolpho Ca.etano de Souza e Silva, Depu
tado pelo Estado de Minas Geraes, é de pa-
recer: · 

Que lhe seja concedida a licença que soli
citou. 

Sala das Commissões, 25 de· setembro de 
1900.-Paranhos 111ontenegro, presidente.
T,f!vares Je Lyra, 1·dator.-Sabino Bar?·oso 
Junior.-Jose Euzebio.-A. Go.lvúo. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 77 B-1900 

Rerlacçl'to JICWa 3·' discussão do projecto n. 77, 
do c w1·ertte anno, que decla1·a desde jd; 
obolirlas o.<: tl'ansf~Jrencias para o Estado 
Maior rlo E.r-e1·cito dos tenentes e 1°5 tenentes 
da.~ tyes armas combatentes e dd out1·as pro· 
viclencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Al't. 1.° Ficam des!le já abolidas as trans

ferc:mcias para o E:stado Maior do Exercito 
doi> teneutes e I•·s tenentes das tres armas 
combatentes. 

Art. 2. 0 E' creado um quadro especial 
para os otnciaes do exercito, que exercem 
cat·gos vitalícios nos institutos militares de 
ensino. 

Art. 3. 0 Emquanto existirem os actuaes 
tenentes do estado maiór de la classe. as 
vagasde capitães, que se derem nos corpos 
do estado maior e de engenheiros, serão 
preenchidas por elles, continuando depois 
em vigor a lei n. 3.169, de 14 dejulho de 
1883, na parte relativa ás transferencias 
de officiaes arregimentados para os citados 
corpos. 

Art. 4. 0 Revogam·se as disposições em con- · 
trarío. 

Sala das Commissões, 25 de setembro de 
1900.-R. PaixiJ.o, presidente.- Soares dos 
Santos.-LiYidolpho Se,·ra. 
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N. 113 A-1900 

Equipara os fi·ontões, boliches e todas as casas 
similares ás casas de ta'!Jolagem, com voto em 
sep(wado da minoria da Commis~ão de Con-
stituição, Legislação e Justiça ~ 

Equipara o projecto os frontões e boliches 
ás casas de tabolagem,reprimidas pelo Codigo 
Penal no art. 370. 

Equipara dessa arte o jogo que se faz 
nesses e&tabelecímentos aos que se tazem em 
taes casas. 

Provindo, porém, do azar do jogo das tavo
lagens sua· t·epressão, não sendo de azar o 
jogo dos frontões e boliches,não pode ser re
pt·imido como tal, por equiparação. 

E' dos autores e dos codigos que as duas 
especies tle jogo se não confundem, precisa
mente porque o do.:; frontões não depende 
exclusivamente da soi'te, sinão,sobretudo, da 
agilidade e vigor physico do jo~adot·, de ·une 
cm·taine habilite, no dizer de Du Saint, qui 
-víenne se combiner atJec le hasm·cl et en pco·a· 
lyse1· l'influence, de onde provem a utilidade 
que os mesmos autores lhes reconhecem e 
pela qual as legislações os admittern. 

«Le:o jeux propt'es it exercer au ía1t des ar
mes,les courses à pied et ó. cheval,les courses 
de char·riot, lejeu de paume,ou plus générale· 
ment, tous les jeux de même nature qui 
tiennent á l'auz·esse et á l'exercice du corps, 
n'ont rien d'immoral; dil o Mourlon, accre
scentando: ils sont même utiles, puísqu'ils 
favoriseot le developpemeut de nos íorct:!S ct 
de notre adresse. ' 

La. loi a dú, dtls Iors, non point seu1ement 
lus tolarer, ma.is leUl' prêter l'nppui de su 
sanction. » 

O Codigo Civil franccz, no art. 1.965, neg-a. 
qualquer· acçã.o para liquidar-se contas oe 
jogo, e, no emtanto, no artigo sE-guinte, ex
ceptua. dessa disposição les je-u~c p;·oprt s à 
exerce1· ttU {u.{t eles tWiltes, le:J cou.,-ses a pied 
ou á che.,tt, les counes de chc,w1'iot, LE JEU DE 
l'AUME et aut1·es jeux de même nattwe qtti 
lÍennent Ú l'ad,·e.~S!J et a t'exerciC·~ dtt corps. 

O Codigo Civil da lt;dia exceptua igual
mente, de identica disposição, no art. l .803, 
í giv.ochi cl1e cont1·ibuiscono ttll' eserci~io dei 
c.Jrpo, come sono quelli cite o.ddestrano alma
negio deUe armi, alle cor.~e a piedi o a ca
vallo, a quelle de carri, AL GIUOCO DEL PAL
LONE ed altri di natura. 

O Codigo Civil da Republica Argentina no 
art. 2.055 igualmente prohioe clemandar en 

. . iuicio deudas de juego ô de opuestas, mas 
tambem accre::centa. : que non provengan de 
ejercicio de {uer~•.l, .destre:sa de armas, cor
ridas, y de otros juegos ó o.puestas .semejantes, 
con tal qtte no haya habido contraver~cion á a l
guria ley ó ,·eglamerdo de policia. 

Assim o·-codigo de Hollanda (art. 1.826) 
assim o codigo civil do Chile (art. 2.363) 
para não citar outros. 

Já o D.ireito Romano fazia. a dístincçã.o, 
entre jogos in quibus ars d01~tinatw· e jogof! 
in quibus sors dominatur, para permittir estes 
e prohibír aquelles. E particularmente sobre 
o jogo da péla, di~punha a lei n. 2, § }o, do 
titulo V, do livro XI dó Dig. : senatuscon
sultum "'etuit in pecuniam lude~·e, p1·ote1yuam 
si quis certet hasta, vel pilo jaciendo, ve~ 
cttrrendo. saliendo, luctando, pugnando ; e 
accrescenta.va : quod virltttis causa fiat. · 

Si, portanto, o jogo que se faz nos frontões 
e bQliches é admi t tido desde tanto tempo e 
entre tantos povos, por sua utilidade, como 
equiparar esses estb.belecimentos ás casas de 
tavolagem, para reprimir esse jogo~ 

A illustre minm'i<L desta COmmissão acceita, 
entretanto, o projecto sob o fundamento de 
que taes estabelecimentos, perdendo seu ca
racter primitivo de utilidade, passaram a 
constituir entre nós méro expediente de vida 
aos desoccupados. Em primeiro Jogar, porém, 
si a razão procede, não ser·á certamente para 
a abolição dos t:routões e boliches sinão dos 
que o não seja.m de 1acto. 

Depois, fechatlos esses estabelecimentos, os 
viciados não procurarão outra occupação 
sinão n'outro vicio, pelo que a lei de prohi
bição não teria outro eífelto mais (lo que o 
de deslocar os desoccupados do.:; fr·ontões em 
lhvor dos prados de corridas, que o projecto 
tolera, para. as loterlns, que elle não pôde 
abolir, e para o chamado jogo dos bichos e 
outros quejandos, que se mauteem aos olhos 
de todo mundo, a despeito de todJ.s as leis e 
prohibições. 

Esse chamado jogJ dos bichos então pa.r·ece 
que até ganhou maior expamão com · a re
pressão. 

Demais, não vê a maioria da Commissã.o 
razão para o projecto prollibit• os frontões o 
boliches e poupar, por exC'epção expressa,.os 
~~ra.dos de corridas, cujos t't'equentadores 
fazem apostas e compr-am po-ules e fazem o 
mesmo jogo que os dos frontões e boliches, 
com a. di1ferença. unic:a, mai:5 unica, de que 
nos frontões o jogo é feito pelo pelotari, nos 
boliches pelo bolotari e nos prndos pelojocltey, 
Quem tenha ido a qualquer delles só lhe~ 
pode ter notado essa di trerença. 

Ora, o desenvolvimento da raça. ca.vallar
não pórle merecei:' do legislador mais condes· 
cendenda.s do que o de~envolvimento physicO' 
da raça humana, p:-~ra ser pe1•rnittida a po-ule 
nos prados e. reprimidos os t"rontões e boU
ches por c<msa della. 

Em um folheto que corre impresso e que é 
mttis um attestado da opulencilt de conheci~ 
mentos jurídicos do iJJustre professor de di
reitó, de S. Paulo, Si'. Oliv.ei.ra .. Escor.cl., 
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estão . cÕlleccionados pareceres dos mais illus
tres de nossos jurisconsultos, como ~e.jam o 
conselheiro Lara.yette. o visconde de Ouro 
PNto,t con!ielheiro Baptista Pereira, .o Dr. 
Andra e Figueira, o conselheiro Ferreira 
Viann , o Dr. João Memtes, o conselheiro 
Silva Costa, o Dr. João Monteiro, o conse..:
lbeiro Duarte de Azevedo, que muito presti~ 
giam o voto da maioria. desta. Commissão, e, 
entre elles, o conselheiro Ruy Barbosa. assim 
se exprime a proposíto: «A semelhança. entre 
o jogo da. péla e as corridas se acha formal
mente reconhecida nos textos francez e ita· 

um projecto de reforma do Codigo Penal e 
não parece de muita ponderação, quando 
ainda se discute naquella Casa efse projecto, 
propor já nesse outro a reforma da reforma. 

Sala. das Commissões, 21 de setembro de, 
1900.-J. J. Seabra.- L"'Ai% lJomingv.es, re
lator.- F. Tolentino.- Frederico Borges,
Teixeira de Sd,em desaccordo com o projecto, 
porque jà. e reprimido o jogo nas casas .de 
tavolagem. 

VOTO EM SEPARDO 

lia.no, onde se inspirou o nosso legislador Foi Jlresento áCommissão de Constituição, 
penal. Semelhantes são, porque a pela Legislação e Justiça. o projecto n. ll3, desta 
contribue, como as corridas, para o des- anno, assigna.do pelo Sr. Deputado Germano 
envolvimento da força e ag-ilidade, em Hasslocher, em que se equiparam as casas de 
um · caso no homem, no outro no cavallo. tavolagem, par·a os eft'eitos do Codigo Penal, 
Absurdo seria legitimar o jogo sobre as aos frontões. boliches e casas similares. 
corridas a cavallo, porque a.pei•feiçoam a o extraordinario desenvolvimento que 
especíe cavallar, e probibir as apostas nesta Capital e em outras da. Republica tem 
sobre o jogo da péla, que exerce o me~mo tomado esta rspecie de divertimento, que de 
beneficio sobre a especie humana.» divertimento degenerou no mais desbragado 

Ha ainda a notar· que a Constituição ga- vicio, dando origem a uma grande população 
rante a todos a liberdade de commercio, pelo desoccupada ::.ó viver dos expedientes des
que si os frontões e boliches se reduzem a tes jogos, que, tendo perdido o seu pl'imi· 
simples casas de negocio, a bolil-os fôra re- tivo caracter de utiJídade, hoje só produzem 
stringir a liberdade constitucional do com- males, está pedindo um paradeiro ou, pelo 
mercio. menos, uma severa regula.mentaQ<"í.o que co-

« Toute entreprise de spectacles publics, diz biba ou diminúa a extensão do mal. 
Numur, est av.jav.rd'hui Teputee act~: de com- Quando o Codigo Penal, no art.370, desta
merce. Le mot spect!J,l'les est ici employe dans cou jogos de azar, as apostas de cort•idas a. 
um sens gthteral. ll comprend rzon. seulement caval1o ou a pé ou outros semelhantes, quiz 
les representations theatrales, mais encare tou· por esse meio não crear um empecilho a ex· 
tes especes de divertissemettts o!ferts au public, ercicios que, si bem deem logar a apostas e 
etc. Nous pensons a-vec JJ1. Parrlessus, di?. jogos mais ou menos pesados, são, comtudo, 
Da.llor: que des etablissements de lieu de uteis ao melhort.mento das raças cav<:~llares 
danses et autres divertissements o{{'erts au pu- do paiz e à educação e desenvolvimento phy-
btic, sont des operat'ions comme1·ciales. » si co dos indl viduos. 

O relator deste parecer, no exercicio de Jamais cogitou o legislador que a excepção, 
sua profissão de advogado, ja pleiteou wb feita em beuefecio de exercícios de vantagem 
esse ponto de vista contra o fechamento de material inconte:>ta vel, viesse dar logar á 
algunsdesses estabelecimentos,ba talvez tlous mais desenfreada manifestaçto do vicio, des
a.nnos. E já os nossos tribunaes teem mais de viando do trabalho util e proficuo uma nu
uma vez decidido que a industria explorada mérosa part(~ do povo. que vive dos azares 
pelos frontões, ao menos, está sob a garantia desses jogos. · 
do. art. 72 § 24 da 9onstituição, pelo que. a Considerar, pois,essas casas de jogos physi· 
le1 que tolhesse a hberdade dessa industr1a, cos de tc;da a especie como comprehendida.s 
alem de inconstituaional,daria Jogar concomi· na excepçãu do Codigo, é desconhecer por com· 
tantemente com a ueclaraçã.o de sua nulli· pleto o espirito do legislador, que não po· 
da.de, a perdas e damnos contra a Fazenda deria ter querido reconhecer naquella exce· 
Nacional. . pção os jogadores de profissão, como são os 

Accresce q-ue não ba liberdade de · que se que se occupam em servir de objecto das 
deva receia.r com uma boa. policia e que o a. postas, ganhando remunerações pelos seus 
Congresso não pôde l,egislar no presupposto exercícios quotidianos, em que nem sempre 
de uma polícia má, mesmo porque nesse caso entra a !:incera e vet·dadeira emulação, tão 
teria de chegar á condemnação de todas as natural aos jogos cor_poraes. 
liberdades, pois ne11huma ha que, abando- Nã.o são essas casas instituições em que o 
nada á propria e.xpar1são, uão pc-ssa produzir povo vá aprendet• exercicios pllysicos neces· 
males. sarios e uteis ao seu de:jenvolvimento, não 

E, tlnalmente, a Commis~ão tem a oppor preenchem o fim elevado a que deviam ser 
que a. Camara tem em ui:scu~sã.o no Senado des+iuada~ _Pela natureza uo seu objticlo ~' nü.o 
l4f~Y.'0\\'Tiíi:!a ma .. a a ::o. V., :;;;.,V:-C~- ., ~0:. f~~.'·. ~...:. :;,.:..f.n!'.'.' . .f...rt.·....-,tc ...... ,l'~·.nf:.:..;•;o,;;,;:;~- ;:::--.-~-, 1 .,.,, -~"·'·a~-...~~'~l!k· ,',"\"' "•~"; ;r,., ,;->1' ~ ' •:.~.~.: ~;" -.l.'r-<.\:J'.I·.\ ·~"·1;,·-.~: :..~<!,-,'t ;.:-..~ .. .-.•.üM.:,,,,._, .. •t n ·.: <n ~ , ., _.,-..,. -.~ •. ·,~.:r..·.t.,:~~!Y'•:.. ,;.· ~.il:l ;. !~·• l ,...__ ..,<;,;__,.-_.,_. 
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constituem hoje mais do que retiros de vi· 
cio:; tiio prejurliciii:e:~ como os qn~ o Codigo 
pui.ie com rigor. 

Nestas condições, a minoria da Com. missão 
de Constituição, Legislação e Justiça é de pa· 

- recer qua o project') do S-1;:. Germano Hasslo
cher é digno do estudo e d~t approva.ção da 
Camara. 

Sala das Commissõos, 3 de setembro de 
1000.-Riuada-via Con·êa, relator·.- Azevedo 
Jl{arques.-Al{redo Pinto.-Anüio de A!weu, 
com r-estricções.· 

N. 113 - 1900 

O Congresso Nacional deereta : 
Al't. 1. o São equipa1•ado.~ ás cítsas de ta· 

vohtgem ·e, portanto, su,ieitos ás pen,1s do 
Codigo Penal, os frontões, boliche:; e todas 
as cas<l::; similares, om que se explot>e o ,jogo, 
respeitada a exce.vção referente ús corridas 
do c;t vallos. 

A rt: 2 .'> Re \'Oga.m-se ;r.s disposições em 
contrario. 

Sn.h d<t:-l ses~ões, 21 de agosto à.e 1900.
Germcmo IIasslocheí·. 

rü §t•. Pre:síden.t.i~-Esta.ndo adean
tada a hora, designo, para amani1ã., a se
guinte ordem do dia: 

Votaçã.o elo projecto n. 119, de 1900, n.uto
rizando o Po,1er Executivo n. abri1· ao Minis
terio da. Fn.zeuda/o ceedito espr~ciitl de 
4:978$064, para. pa.gamentq d;t gratificação 
no encarregado da. guar·da. c conseeva~,:ão 
da. tbzenda de::; Dons Rkl:õ~ .lo:;ó Joa.q uim 
Ru.ymundo :Sobrinho(~" di~~·us::;ão); 

Vüta.Qti.o do projecto n. i l ,\,do 1900, rc
lati v~t tt (lntC~Hia do Senado ao pn~ecto n. 11, 
rlesto unno (130, de i~:\J9), quo autoriza o 
l'odc:r J<:xr.e11 ti v o it allt·ir u.o Mini8tel'io da 
Gucn-;1 o ercdito cxlrl1orLiina:rio d:\ ::;ornnm 
ncc-~~sa!'i:t par;t pngar <tO capitfio de fmgata 
All'r·cdo }.u;.rusto de Lima l:!HI'l'o,; 6 outros os 
V<m<!lmentos integr;tos que doix11ram de re
celJ:?;· no per·iodo comprehendído entre a d<1ta. 
t1e stn.s (~emb:3ues o a de suas reintegrações, 
c 1lú. or:.t1';1 .. 3 providencias (iJbcussão uníca); 

Votu.çií.o do p1•ojocw n. 104, de l s:JOO, a.u
torizand<:> o Pouer gxecuti\·o a. abrir ao Mi
nisterlo d<L Guona o credito e:x:traordinae1o 
de ,):,119.";;720, parn. pagar ao 1° tenente da 
n.rrnac:;~ Nel:;on de Vasconcellos e Almeida os 
veneimentos que lhe competem como pl'ofes
scr· do Colleg]o Militar; (3a di::;cussão)i 

Vot<L~;ã.o do projecto n. 105, de 1900, 
autoriztwdo o Por.ter Executivo n •~brír ao 
Miníst.erio da Justiç't e Negocios Interiores o 
c·e~di.to especial de 825$6i6, para pagamento 
dos vencimentos que competem ao escrevente 

jmamentado do juizo federal Antonio Rodri
gues Gonçalves de Macedo (il" ·discussão) ; 

Votação do projeeto n. 54 B, de 1900, que 
aut.oeiza. o Pod0r Executivo a abrir ao Minis
teria da Industria, Viação e Obras Publicas o 
credito supplementar de 2.912:675$525 á 
verba. 17", cio art. 21, da lei l'l. 652, de 23 de. 
novembro à e 1899, para occorrer ao pagamento 
das taxas de esgotos da Capital Federal no 
corrente exercicio (3a discussão) ; 

Continuação da :3a discussão do projecto 
n. 70 B, da 1900, com parecer sobre emendas 
apresentadas para. 3" discussão do projecto 
n. 70, deste anno, que orça a Receita Geral 
da Republica para o exercício de 1901 ; 

Continuação da. 2" discussão do projectos 
n. 87, de 1900, mandando observar varias 
disposições para tiet execuç~.o da lei do ca-
samento civil ; _ 

Contlnuaçã.o da 2" discussão do projecto 
n. 85, de 1900, regulando o sorteio militar ; 

Contínuaç;i.o da 2" discussão do projecto 
n. 178, de 1898, do Senado, com o parecer 
n. 204, de 1899, regulando o estado de 
~itio ; 

2" discussão do projecto n. 143, <.le 1900, 
r'eformando a lei thts fallencia.s (decteto 
n. 917, de 2"1 de outubt'O de 1890); 

Continuaç~ão da discussão unica da indica
ção n. 30 A, de !900, estabelecendo as regr·as 
a. t;eguir-se no exame, dhcussão e votação do 
IH'Ojecto de Cod.igo Civil, organizado pelo Dr. 
Clovis Bevilaqua, a convite do Goverqo, com 
os :pareceres da Commissilo de Constituição, 
Lf:gíslação e Justiç~t e emenda. da Commissão 
de Policia. ; 

3·' discussão do projecto n. 99 B, de 1900, 
redaeçã.o para. 3"' drscussão do projecto n. 99, 
deste anno, reorganizando a Justiça do Dis· 
tricto F'odera.l i . 

1 a discussão do projecto n. 103 A, de 1900, 
equipa.rn.!ldo, para o atreito da percepção do 
monte pio lllilitar1 o pae decrepito ou in
valido, que ni:í.o tiver outro amparo, a mãe, 
v luva. ou solteira, ue otHcial fallecido; 

3·' discussão do projecto n. 91 A, de 1900 
( :m bsttt u ti v o ao Pl'Ojecto n. 1 , de 1898), re
conhecendo officialmente a actual Academia 
Br.azileira de Lettras, fundada na Capital áa 
l<.epublicu., para a cultura e desenvol v imanto 
da litteratura nacional, e úando outras pro· 
vidGncias, com sub::;titutivos das Commissões 
de Instrucção e de Sa,ude Publica, de 1898, e 
de Orçamento, deste anuo; 

~a discussão do projecto n. 108, de 1900, 
mandando computar, plLra a reforma dos o!fi
ciaes do exercito, o tempo que houverem 
passado no extincto Deposito de Aprendizes 
Artilheiros, uma vez que tenham sido trans
feridos daquelle estabelecimento par3. a 
Escola Militar, como premio pelo aprovei-
tamento obtido no respectivo curso ; · 
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Discussão unica do projecto n. 37 E, de 2a discussão do projecto n. I-09, de 1900, 
1900, rer1acção do addittvo destacado na. dispondo que o cargo de director do Pombal 
3·• discussão do projecto n. 37 A, de 1900, Il:1ilitar s~ja provi_do por offir-ial subalterno 
(n. 184, del898, do Senado), reorgttnizando ou capitão eft'ectivó de qualquer• corpo ou 
o quadro do corpo de saw1e da armada ; arma do exercito, com parecer da Commissão . 
Discus~ão unica do projecto n. 37 F, de de Marinha. e Guerra, deste anuo; 

1900, redacção do adcUtivo destacado na 2a. discussão do projecto n. 156, de 1899, 
3a. discussão do projecto . n. 37 A, de 1900 concedendo a Lourenço da Silva e Oliveira, 
(n. 184, de 1898, do Senado), reorganizando o ou á empreza que organizar, o direito de con
quadro dos machinistas navaes ; struir, em uma das ilhas do littoral desta 

3a discussão do projecto n. 49, de 1900 cidade, um trapiche destinado a rece))er, 
(n. 183 A, de 1899), mandando conferir aos durante trinta annos, infiammaveis, explo
officiaes alumnos da Escola Militar do Brazil, si vos e corrosivos, nos termos da proposta 

· que concluírem o curso de engenharia pelo que apresentou; . · 
actual regulaJJ;lento, os mesmos títulos scien· 2" discussão do projecto n. 146, de · 1900, 
tiftcos passados aos que o fizer·am pelo regu- autorizando o Poder Executivo a mand<tr 
la.inento de l874,com parecer das Commissões pagar aCar~os Ga.tdino Leal e outros, auxi'
de Marinha e Gue,·ra, de 1899, e de Instru liar·es e serventes, nos tra.balhos de exames 
cção e Saude Publica, deste anno ; prep<lratoríos no Externato do Gymnasio Na-

Discussão unica do projecto n. 24, de l 900, cional, a qua.ntia a. que ti verem direito pelos 
emenda do Senado ao projecto n. 27 F, de serviços prestados durante os mezes de ja-
1899, que autoriza. o Governo a. reintegra.r no neiro, fevereiro e marco do corrente anno; 
serviço activo da armada, com a patente de la discussão do projecto n. 76 A, de 1900, 
vice-almü•ante, sBm prejuizo do respectivo declarando que na liquidação do tempo de 
quadro, o vice-almirante reformado Arthur serviço para a concessão do meio-soldo, não 
Jaceguay ; será descontado aqu.elle que for passado no 

Discussão unica do projecto n. 145, de 1900, goso de licença. para tratamento de sa.ude ; 
autorizando o Presidente dn. Republica a. con- ta discussão do projecto n. 42 A. de 1900, 
ceder ao Dr. Rodrígo Bretas de Andrade, mantendo a instituição do jury com a compe
procurador seccional ila Republicano Estado tencin. que ora lhe cabe para o julgamento 
de Minas Geraes, um anno de licença, com dos crimes sujeitos á jur·isdicçã.o federal e 
ordf.lnado, paro. tratar de sua saude onde lhe a ,ittst.iça, local do Districto Foderq.l e mo
conviel' ; c1itica.ndo a composição e o fnncciona.mento 

Discussão unicn. do projecto n. 122, de 1900, do mesmo tribunal ; 
autorizando o Podor ~xecutivo a conceder a.o 1 a discussão do projecto n. 58 A, ue 1900, 
Dr. Agostinho José ele SoUZ!\ Lima, lente da deteJ•minanclo quo o cmnprimento dos con
F'aculdade de Medlcina. do Rio do Janeiro, tra.ctos civis o commerciu.es será exigível no 
um anno de licenca, com ordenado, par·a. primeiro dilt util seguiute, si o que sa vencet· 
tratar de sua saude fóra tlo paiz ; o contrncto for feriu.t!o ; 

311 discussão do projecto n. 46 B, de 1899, Discussão unica. lloprojecton. 129, de 1897, 
que exige que as sentenças finaes da. compc- autorizando o Governo a aposentar o ma
tencia do Supremo Tril>unal Federal, e qm1.n- chínista de l" classe da Estrada de Ferro 
do'este julgue collectivamente, na fórma. da Centra~ do Brazil, José Rodrigues de Oliveira 
Constituição e das leis em vigor, sejam pro- Braga, com voto em separado ; 
feridas com a presença. de 10, pelo menos, Discussão unica do parecer n. llO, de 1900, 
dos juizes desimpedidos daquella tribunal, e indeferindo o requerimento em que o alferes 
dá outras providencias; do 28° batalhão de infantaria João Telxeira-

ga. discussão do projecto n. 37 B, de 1900, Mattos da Costa. pede ser promovido por 
redacção rio a·Mit1vo destacado, em virtude actos de bravura praticados na campanha de 
do art. 132 do Regim~nt.<l lnter·no, na 2" Ca.nudos ; . · 
discussi'í.o doproJe ltO n. 184, cte 18V8, do ::>a- Discussão unica. do projecto n. 86, de 1900, 
na.do, qua reorganiza o quadro dos offieiaes autorizando o Poder Executivo a conceder 
da arma({a ; seis mezes de licença., com ordenado, ao ba-

2~~ rliscmssão do. projooto n. 49, de 1899, es- charel Manoel Eugenio Pereira Maia, ama.nu
tabolecendo regt·a.s para. IL lnscl'ipçii.o de todos ense da Bibliotneca N~cional, para tratar da 
os bra.zilcirofl quo flxeroarem n. pl'Otls;;ão ma- sua. sunde onde lhe convier ; . 
ritimu., e oJ•ganlza o sol'leio dn pesi:\on.l dos· l)iscussã.o uuica do projecto 11. 162, de 1899, 
tinado ao set•viço da a.rmttrh~ (ontll o sttbst.ítu· concedendo á viuvn. do jurisconsulto e ex
tivo da. Commissã.o de Marinho. e Guart'tl., sob Senador Joaquim Felicio dos Santos a pensã.o 
n. 8, del900, instituin{lo a im;oripQi'í.o mari· mensal tle 500$000; 
ti ma obrigatoria paro. todos os bl'nzi leiros Discussão unica do projecto n. 68 A, de 
natos ou natLtralizallos) ; 1900, o.utorizu.ndo o Poder Executivo a pro· 
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rogar por mais um anno, sem vencimento 
algum, a lícenC'a co_ucedida ao engen_heiro 
civil Agliberto Xavier, preparador de cbimica 
organic~ da EscolaPoly:technica desta Càpital, 
para tratar de ~aude onde lhe convier ; 

Discus~ão unica do projecto n. 95, de 1.900, 
regulando a antiguidade da promoção do 
tenente-coronel - João Leoca.dio Pereira de 
Mello a. esse posto ; -

Discussão un1ca. do :projecto n. 203 E, de 
1899, a.dditivo destacado pa 3n discussão do 
projecto n. 203, de 1899 (orçamento da. despeza 
do Minísterio da. Marinha para 1 900), fixando 
em 7:200$ os vencimentos do auxili"r do 
auditor, de l-lccordo com o art. 17 do Regu-
1amento Processual Criminal Militar. 

Levan ta·se a sessão ás 5 horas e 45 minutos 
da tarde. 

Montenegro, Arthur Lemos, Pedro Chermont, 
Antonio Bastos, [odio do Brazil. Rodrigues 
~'emandes, Christino Cruz, Guedelha. Mourão; 
Thomaz Accioly, Eloy de Souza, Soa.r(3S Neiva, 
Trindade, CamHlo de Holla.nda, Silva Mariz, 
Celso de Souza., Moreira Alves, Estacio. Coim
bra, Pedro Pemambuco, José Duarte, Sylvip 
R0mero, S~abra, - Tosh, Franc1sco Sodre, 
-Vergne de Abreu, Alves Barbosa, Tolenlino 
dos Santos, Heredia da Sá, Antonino Fialho, 
Julio Santos, ·João Lwz, Monteiro de Barros, 
Ildefonso Alvim, Esperidião, Francisco Salles, 
Leonel Filho, Antonio Zacarias, Henrique 
Salles, Landalpho de Magalhães, Matt•t Ma~ 
chado, Silveira Drummond, Arthur Torres, 
Manoel Fulgencio, L\ndolpho Caetano, Mi· 
randa Azevedo, Alfredo Pujol, Malta Junior, 
Oliveira Braga, Paulino Carlos, Hermene
gHdo de Moraes, Ovit.lio Abra.ntes, Xavier do 
Valle, João CC~ndido, Pinto da Rocha, Vespa
siano de Albuquerque e Cassiano do Nasci
mento. 

ll5n SESSÃO EM 2.6 DE SETEMBR.O DE 1900 

Pn~idencia dos Srs. Vaz de Mello (Presidente) 
e AngeLo Neto (2° Secntario) -

Ao 1U3io-dia procede-se á cbamada, a qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo 
l\'eto, José Buiteur, Gastào da Cunha, Castro 
R.ebello . Gabriel Salgado, Se.rzed~l\o Corrêa, 
José Euzebio, Cunha Martins, Jof.o Ga.yoso, 
Joaquim Pires, L<'f'ederico Borges, Gonçalo 
Souto, Augusto Severo, Tavares de Lyra, 
Ermirio Coutinho, Teixeir& de Sá, Bricío 
Filho, Pereira de Lyra, Juvencio de Ag-uiar 
Elpid~o ~igueiredo, Epaminondas Gt·aeindo: 
_At'<lUJO Goes, Arroxellas Gal'vão, Raymunrlo 
de Miranda, Jovinin.no_ de Carvalho, Fausto 
Ca.rd~so, Milton, Manoel Car.tano, Eugenio 
Tourmho, Adalberto Guimarães, Rodrigues 
Lima,Para.nhos Moutenegro,Pinheíro Junior, 
José M:onjardín, Celso dos Reis, Deocleciano 
de Souza, Nilo Peçanha, Silva Ca,stro, 
Custollio Coelllo, Aureliano dos Santos, Mar
tins Teixeira, Oliveira Figueiredo, Tbeophilo 
Ottoni, Bueno de Pniva, Alfredo Pinto 
Carneiro de Rezende, Adalllerto Ferraz' 
Necesio Tavares, Olegario Maciel, Domin~ 
gues de Castro, Di no Bueno, Bueno de An· 
drada, Adolpbo Gordo, Elias Fausto, cajado, 
Azevedo Marques, XavieL' de Almeida,, Tei
xeira Rrandão, Manoel Alves, Carlos Caval
cantí_, Paula Ramos, Francisco Tolentioo, 
Marçal Escobar, Germano Husslocber e Aure
liano Barbosa. 

Deixam deeompa.eecer, com causn. ·partici
. pada., os Srs. Urbano SJntos, Julio de Mello, 

Cn.r·lo~ de Novaes, Agapito dos Santos, Car·los 
MarLellino, Albuquerque Serejo, Augusto 

E sem causa, os Srs. 'Sá. Peixoto, Francisco 
Sá, Marcoliuo MoUI'a, Sampaio kl'erraz, Raul 
Barroso,- Barros Fi',,nco Junior, Martinho 
Campos, -Alves de Brito, Joaquim Breves,
Rangel Pestana, José Bonitacio, Monteiro da 
Silveira, Lamou níer Godofredo, Rodolpho 
Paixão, Lamartíoe, Firmia.no Pinto, Costa. 
Junior, Joaquim Alvaro, l<'Joria.no de Moraes, 
Eduardo da Fonsecn, Oincinato Braga, Arthur 
Oiederichsen, Victorino Monteiro, Riva.davia. 
Corrêa e Campos Cartier. 

Abre-se a ses.::ão. 
E' litla e posta. em di: cus~ão a acta. 

O !!h.~. Paula Ramos-Sr. Presi
dente, eu venho· chamar a attenção de V .Ex. 
para o modo por que contiuúa a ser feita a 
publicação · dos debates desta. Casa. Ainda 
h1~e o Diario do Cot~gresso, publicando o .re
sumo do discurso que hontem prot'eri, a. pro
posito do credito de 2.900:000$, para paga
mento da ta.xa de esgotos, attribue-me pensa
mentos e phrases que eu absolutamente não 
podia ter proferido, e que constituem verda· 
deiros dispttrates. 

E' assim, que, referindo-~e ó. obrigatorie
dade da collocaç-ão dos ventiladot·e~, n tLri· 
bue-m ~ a seguinte phrase: «Refere-se a.o 
ponto ua ohrigatorietlatle do uso dos ventila· 
doJ·e~, quando estes estào condemna.dos pela. 
Directos·ia. db Saude Publ;ca., quo-até já. man· 
dou obtm·ar os existentes na cídude.»-

E.u não dis::;e isto, nem podia dizer, por-que ó 
uma in verdade, o q.H3 dis~e é que o UEO de 
vetJtiladores não e.stu.va admiltido ainda como 
uma necessidade para o saneamento dos 
es6otos; que, en1 uma cidade, como e~ ta, to~~ a 
accJdentuda, podia dar-se o facto de os 'Yen
tilad_orts de Cíl.SS.S que l:e a.Ci\l\V'a.ffi em U,tn 
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rlano inferior descarregarem todos o3 gazes, 
justamente ao nivP,) das janellas e porta~ das 
casas do plano superior e, comprehendia a 
camara o mal que ad viria deste facto. 

Declarei mais qae esse inconveniente aca.
bava de ser- reconhecido pela Directoria de 
Hygiene, que manrfou obturar diversos ven
tilariores de casas situadas em uma avenida 
da praça Duque de Caxias. . . 

Citei um facto; não disse ·que a Directoria. 
de Hygiene tinha mandado obturar todos os 
ventiladores existentes nesta Capital, porque 
isto não é verdade. · · 

Ainda mais, reteri.ndo -me ás caixas de 
descarga, chamei a attenção do Governo para 
o f<~.cto de que as caixas de lavagem absolu
tamente nada teern com o encanamento, 
porque são collocadas acima dos app1relhos 
destinados a receber as matarias fecaes, ou 
das latrinas, e são postas em c.)mmuniclçã.o 
com as propdas latrinas; ab::;olutamente não 
vão ter directamente aos en~il.n ,1mentos. 

Referi·me a.índa ao despacho do Ministro 
da. Viaçã.o deG!arando que a collocaQão desses 
a.pparelbos, dessas caixas de rlescarga, só pôde 
ser feita peh. propria companhia, porq ne essas 
caixas de descarga para serem collocadas, 
tornava-se preciso tocar na. rêde de enc\na
mento. 

Mostrei que isto absolutamente não se dá; 
qualquer quq seja o typo da latrina que se 
aprecie, tendo ainda em consideração que o 
typo official adoptado no ultimo contracto, o 
typo rudimentar, é o da latrina Unicas, na 
qual a descarg-::t de agua faz.se no plano su
perior ao fundo do appa.relho, não h·wia con
municação entre l\S caixas t.le lavagem e a 
rêde de canalização. 

Aqui diz-se o contrar·io: 

« Quanto ao privilegio das caixas de des
carga, sustenta que a venda ·Dã!J pó:le ser 
privativa da companhia, porque, como se 
sabe, taes apparelhos funcciona.m indepen
dentes dos ventiladores e da canalização dos 
esgotos.» 

Eu não disse nada disss). A caixas de des
carga nada teem cornos ventila1ores nem com 
a. sua collocaçâo. 

o que consta do exteacto do meu discurs1 
publicado· no Diario do Congresso e contr·a-o 
qua.l tive necessidade de f<lZ(Ú' estl\ rectificação. 

Ainda. ha. dias, rlii!cutindo a receita~ fallei 
em rormicidas e i :ripugnei a. e·menda a este 
respeitG, e, no em tanto, o Dia1·io do Congres.9Ô 
disse que impugnei a emenda sobre lactici
nios, declarando ta.mbe:n qu~ votava sampre 
contra os estrangeiros e outt•as cou5as seme
lhantes, e V. Ex ; comprehenrle que por mais· 
incorrecto que poss·1 ser nã·) commetterei 
jámais semelhantes erros na tribuna. 

Eram estas · as considerações que tinha a 
fazer, e espero que a Mesa tome providencias 
neste senti lo. · 

O SR. PREi3IDENTa:-A rechmação do nobre 
Deputa(1o será tomadii. n::1 •. del{ida; consid~ração 
pela Mesa.. · 

O Sr. Fausto CardoS~o-Queira 
V. Ex., Sr. Presidente, permiltir-me fazer 
uma simples explicação, para q;teconste da 
acta. 

Trata-se de um pensamento enunciado por 
mim e mal interpretado por um jornal desta 
Capit:ü : 

«Julgamos inf~liz o requeriment.:> do Sr. 
Fausto Cardoso e não menos i . f,~!iz a sua as~ 
severação- de que o Sr. Prudente de Mo
r,aes permittiu emissão clandestina no seu 
Governo. 

Não se conforma com a veneração sincera 
que o Sr. Fausto Cardoso vota ao ex -Presi
dente tia Republica. essa imputação de moeda 
fd.lsa contra o SBU Gov~rno. 

E~sa accusação, que S9rviu de estribilho á 
opposicão arruaceira. de 1897 e 1898,já foi re· 
batida. varias vezes ; o Governo do Sr. Pru • 
dente de Moraes só emittiu em virtude dm; ' 
leis de 1875 e 1885, qm estavam em vigor. » 

Ora, Sr. Presidente, eu affirmei que o Sr. 
Prudente de Moraes, bem como o Sr. Flo
rian.o Peixoto, haviam emittido papel para 
salvar uma. cl'ise bancaria, identica á que 
ag-ora explodiu . -

Dizer-se que um Governo emittiu clandes
tinamente não quer dizer que elle emittiu 
contra a lei, mas sim que elle fez uma emis
são reservada pn.ra, evitar que viesse a pu
blico a fallencia. dJ banco que estava· immi.· 
neo te e eu disse q ti e o Sr. Campos Sal h:ls 
devia emittir, mesmo revogadas as leis que 
permittiram a emissão aos Srs. Prudente e 
Floriano, por isso que se tratava de necessi
dade ur·gente ·para. salvar este estabeleci: 
mento. 

Ainda mais, tendo eu citado o emprego dos 
hydromotros, fiz salientar que sempre fui 
contrat'io a obrigaçã.o da. collocação destes 
appa.relhos, por isso que entendo que elles não 
potlem set• considerados como npparelhos de 
precisã.o, que constatem oxactamente o con
sumo da quantida.de de agua. em cada 
predio. 

E então mostrei que, ao passo que se exigia. 
a collocação desses apparelhos em todos os 
hoteis,hospitaes, etc., o Sr. Ministro da Viação 
entendia que a Companhia City Improve
ments estava. isenta. desta. obrigação, e não 

Vê· se, pois, Sr. Presidente, que as minhas 
palavras foram mal interpretadas pelo re- · 
dactor da Cidade do Rio, pois o que disse foi 
que o Sr·. Prudente de Moraes emittiu com a· 
lei e que o Sr. Campos Sa.lles mesmo contra. 
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lei devia emitt\r, si é que queria salva.r o 
Banco da Republica. 

Si, como disse o jornalista, tenho a maior 
admiração pelo Sr. Prudente de Moraes, como 
realmente tenho, deve esse redactor· vet' que 
as minhas palavras foram estas, mesmo por
que eHe foi na imprensa o meu, com pau beiro 
na 1lef'e~a del:lse illustre br;1zileieo. 

Era isto que eu quer1a pedir a V. Ex. que 
íizes~e cunsta.l' da acta,. 

OSr. Bueno de Andrada
Sr. Presidente, a 3a Oómmissão de Inquerito 
que em breve ·vae trabalhar, por isso que 
tem de estudar a. elejção havida no Estado 
do Espirito Santo, esu~ desfalcada de t\'es 
dos seus membros. Peço; portanto, a V. Ex. 
que, agora ou antes de acabar a sessão, 
faça o respectivosortejo ~ 

O Sr. Presidente- Em tempo 
opportuno a Mesa attenderà ao pedido ·do 
nobre Deputado .. 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente. 

ORDEM DO DIA 

· · Aos que acceitam o arrendamento ou a 
venda da Central. como meio de melhorar as 
nossas finanças, faz sentir o orador que o re· 
sultado não produzirá os e:tfeitos desejados. 

Os nossos m·edores, on porque não acredi· 
tem n~\. R.epublica Brazileira, ou porque en
xergu,•m na a.cquisição dn, C~ntral um es
plendido neg-ocio. a ~em de mndo a im pF·dir o. 
levantam(mto do credito. cóm o intuito de 
forçar o Brazil a clispor de um de seus mais 
fortes esteios. (Apoiados.) . 

O intuüo é pagarem-se ou garantirem-se 
com a Central. · 

Está prompto a tódos os sacrHicios em prol 
do restabelecimento do nosso eredito ; saibam, 
porem, os nossos credores que h a de defen
der a Central como uma parte do nosso teni
torio, como um elemento de defesa, como um 
factor do nosso engrandecimento. (Apoi'J.dos.) 

Espera que o honrado Prestdente da Repu
bliea s~1berá continuar a r·esist.ir ao Sr. Mi
nistro da Fazenrla nos desejos de passar a 
estrttda do domínio do Goveroo ao domínio 
do· syndicato. 

Peo.e em ultimo caso á Camara, na hypo
these provavel de passar a alienação, que 
seja· í'eíta mediante concnrrencia publica, 

O Sr. Presidente- Não havendo conforme a emenda que apresentou e que 
numero legal para se proceder ás -votações naúa mais é do que a reproducção da. que 
das materias indicadas na ordem do dia, propoz em 28 de novembro de 1896, acceíta 
passa-se ámatería em discussão. · pela Camara por grn.nde maioria. 

E' annunciada a continuação da 3a discussão Passa a tratar da emenfla sobt·e ns recursos 
do projecto n. 70 B, de 1900, com parecer a tirar das loterias para instituições de ca1·i-

b d d dade, como sejam lt Ma ternidado, a Assisten· 
so re emen as apresenta as para 3a discussão cia á lnfancja e Líga Contra a Tuberculose. 
do pl'ojecto n. 70, deste anno, que orça a Manifesta-se favoravel ao assumpto,ucbando 
Receita. Geral da Republicá. para o exercicio que ,já que não se extingue 0 vicio, jà. que se 
de 1901. não elimina ojogo, problema cuja resolução 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Bricio Filho. 

O Sr. Bricio Filho começa de
clarando que não tiu•á o resumo das consi
derações adduzidas na sessão anter·ior, para 
não ratiga.r a uttenção da Camara ; conti
nuará do ponto em que estava, isto é, do 
arrendamento das estradas de ferro. 

Já. provou que, como paiz novo,- precisa o 
Brazil do auxilio do Estado nas -vias-ferreas; 
ja demonstrou que, pelo lado da defesa, a Es· 
trada Central é de uma iroportancia capital ; 
já provou que o arg-umento que joga. com a 
incapacidade do Estado para administrar 
uma estrada é contraproducente. 

Vae agora encarar a questão por outra 
face; vae referir-se ao deficit apresentado 
pela Central e então .t;nostra que tt•do é ques
tão de administração, trazendo o exemplo do 
saldo de 6.000:000$ apresentado em o anno 
passado, graças á acertada .óírecção que teve 
aquelle \mportante proprio nacional. 

deve merecet· a noss!L attençã,o (apoiad1s), 
então transforme-se esse vicio em virtude, 
mudem-se em beneficios os resultados do jogo. 

Sa1Je que a Companhia de Lotet·ias Nacio
naes é altamente protegida .e privilegiada ; 
não acredita, porém, quo uma emenda as· 
signada por 84 Deputados, numero mais que 
sufficiente para que seja npprovada, não 
m<weça as honras de nm~;- aceeitação, príncí
pulmeute quando ella se destina a fins tão 
nohres, tão justos. (Apoiados.) 

Passa a tratar do arrrendamento do im
posto de consumo· e a este respeito 'não sabe 
si está acordado ou si est<t sonhando, tal é 
a gt·avidu.de da emenda que p~de permissão 
para classificar de monstruosa. 

Acredita que a Camara não sanccionarâ 
tão serio a.ttentado ; si o fizer teré~ nesse dia 
rasgado a nossa Constituição, que no o. 1 do 
art. 34 manda Ol'Qar a receita a.nnualmente, 
quando ·a emenda autoriza o Governo a ar
rendar a. cobrança do imposto até o prazo de 
tres ~nl'los; isto sem garantias positivas, sem 
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a clausula moralisadora da concurrencia._pu
blica. (Apoiados.) _ _ _ , _ 

Desenv:olve sobre o assumpto largas coDsi
ner<lÇões e, a um aparte do Sr. Serzedello 
Corrêa, affirmando que está prompto a satis
fazer um pedido qu-e o orn.dor va.e fazer, im
pel:ra. eni nome do;g interesses nacionaes. o seu 
auxilio, o seu esforço intelligente, uo sentido 
de concorrer par<1 a suppres~ão do tal autori
zação, -bem como para a que se retere (L ex
ploração das areias_ preciosas. 

Obtida resposta favoravel do Deputado pa.
raense, o orador entreg~-se ao estudo da 
emenda do Sr. Eduardo Ramos e estranha 
que a Cominissão, longe de emittir parecer 
acerca da medida que níanda cobrar dez por 
cento sobr•e o valot• do.s areias monaziticas ou 
outras que contenham substancjas ou metaes 
preciosos, extrahiclas dos tel'l'enos de marinha, 
apresente um substitutivo autoriznHdo o G·)
ve!'Do il al'rendar as referidas areia.s. 

Estuda detidamente a composição das areias, 
salientando entre os metaes que as compõ<~m 
o thorio A o cerio, hoje la.1'gn.rnente enlpl'ega
dos na fabricação das mantas Aucr, usadas 
na luz incandescente. 

Demoradamente occupa-se do ussumpto, de
monstrando <1 larga di:ffusão da. illuminação 
palo systema. Auer. 

Refere-se á descoberta da. Iamparla Fi•ank, 
de poder illuminativo equivàlente a setenta 
velas, lampnda alimentada. pelo kero:sene e 
consumindo apenas trinta a t!'iula e cinco 
grammas desse liquido por hora de tJ·~~b>llho. 
A luz incandescente é nella obtida á. cousta da 
manta Aucr. O lJaixopreço por quo é obtida, 
n. facilidade de transportA, a possibi.lidnde de 
ser empregada como a luz da. casu. do pobro, 
elo proletario, deixam desde logo ver a gTanrle 
applicação que tem c tt-H'á o t.llorio na indus
tria. 

Tamanha riqueza, tão abundant<; meio de 
fazer fot·tuna, tudo isso está concenti•aclo nas 
mãos do um feliz concessionario-u Sr. John 
Gordon, que, tendo-se apresentado com Olltros 
eoncnrrcntes, entt·o os qnaes um que oJfero
eia. nielhores vantagens, f'oi preferido, tic!ando 
com o privilegio <lt~ ox:plorar ~ts arcirv; de uma-s 
tantas regiões, apeuns com o onus de plantur 
coqueiros e levantar barrac<ls nas rJI'::das. 

E a,got·•~ com a. emenda autorizando o 
;tl'1·en•la.mento vão prova.velmente HS outras 
;n·eia:s descobertas ter ás mesmas mãos, 
ficando assim esse senhor o dono de um 
thesouro fabuloso, de uma riqueza cousí
dera.vei. 

Cen::ura energicamente a ·condnct.a do Sr. 
Joaquim Murtinho que. em opposição ás idéas 
expostas em seu relatorio do armo COl'rente, 
dispensou o afor·tunado Sr. Gordon <los direi~ 
tos de 2 l/2 "/o, impostos a este producto 
natm·al, 

·· De modo que o ditoso concessionario que, 
despendendo com o embarque das areias 
preciosas insignificante somma, pois que ellas 
são encontradas á fio r da terra e expvrtadas,.,. o 

no estado ·em que se achnm, ob~ern lucros 
fabulosos, vendendo a tou"llada das a.reia.s por 
vinte, trinta e quarenta libras, conforme a 
cotação no mercado. 

Si o imposto aconselharia pc:.lo Sr. Edua.rdo 
Ramos não pócle ser acceito, si é nos Estados 
que compete a decretaç-ão de impostos de 
expol'tação, roesm.o nas condições ospeciRes 
em que se achtt o rGferido produr.to, si a 
questão ~inda não está _ elucidadf!.-, que seja. 
ouvida so.bre a materift a Commissã.o de Con
stituição, Legislação e Justiçn, que rlquo tudo 
no pé em que está e , que não vcnh,l, a. Com
missão de Orçamento com a emenda que ::tu
toriza o arrendamento das areias reeente
rue n te descobertas. ( ll1úito bem..) 

O monopolizn.dor que paguo imposto á 
União ou a.os Estado:! ; o que niio póilo conti
nuar e n jnaurlíta amabilidad~1 do fisco JJa.ra 
com o Sr. John Gordon, qua.ndo ú tí3.c.l pe::ado, 
tão inflexível para com o commerdo, 11:;.ra 
com o povo, em ma.teria. de pt~.gamento de 
impostos. · 

Alonga- se no exame. dos maleticios resnl-_ 
tautes cln. desorientada. aclministraçi:i.o do 
sr. Ministro da Fazenda e, perg-nll ta.nrlo 
pelo seu plano, respondo que só encontra 
dentro delle a destntição do exercito, a. en
trega das estradas de ferro aos syndiciLtOS, O 
desmoronamento dos bancos nacionat::;. 

São esses os tres vertices do vu'!to 'tt•ian
gulo que set·virâ de base á gründe pyramido 
quo tem rlc~ ser levantada r.m l10menagmn aos 
decantados servic;o,.; do S. l~x., pyrn.mide do 
n pieo bem ftlto, P.m cujus faces a rnrro da. His • 
toria. lla de esct>ever c3m letras bem Jegiveis: 
r·epublioanisação da Republica, abaixamento 
do credito nacional, crise d.a.s · finanr,\as bra
zileil•as. (Mv..ito bem, mt~ito bem, apoiados. O 
oraitor d vi·vamen.ce CtG?nfJ·rirnentado.) 

Compareceram mais o~: St·s. Luiz Dornín · 
gues, Anizio ele Abren, Virgílio Brigido, Jose 
Avelino, .loão Lopes, Sergio Saboya, Pereira 
Reis, Lima Filho, Gomes de Ma.ttos, Her
culano Bandeira, João Vieira, Cornelio da 
Fonseca, Roclt•igues Daria, Neiva, Felix Ga~- o 

par, Paula. Guima.rães. Augusto de Freitas, 
Satyro Dias, J3dua1•do Ramos, Dionysio Cer
queira, Galdino Loreto, lrineu Machado, Heu
rique Lagden, ;\elson de Vasconcellos, Oscar 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, 
Lourenço Bu ptista, Pereira. Lima, Pereira 
dos Santos, Estevfio Lobo, Rodolpho Abreu, 
Viriato Mascarenlws, Penido Filho. May
rink, Sabiuo Barroso, Eduardo Pimentel, 
Paodua Rezende, Gustavo Godoy, Valois de 
Castro, Alfreuo Ellis, Benedicto de Souza,-


