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Lindolpho Serra, Alencar Guimarães., Lame
nha Lins, Barbosa Lima. Soares dos Santos, 

. Angelo Pinheiro e Alfredo Varella. 

..... ,::. ô· ·'sr. Presid~nl:e- Continúa a 
,3a.discussão doprojecto n. 70 B, de 1900, com 
parecer s_obre emendas apresentadas para 3' 
discussão do projecto n. 70, deste anno, que 
orÇa. a. Receita Geral da. Republica. para o 
exercício de· 1901. 
~Tem a palavra. o Sr .. Marçal Escobar, 

O Sr. 1\Íarçal de' Êl!lcobar
S1·. Presidente, tendo assignado, com res
tricções, o parecer da Commissão de Orç;t
mento acerca das emendas otferecida<(em 
3a discussão ao projecto ·da. receita, pare
ceu-me imprescindível accentuar qua.es os 
pontos de minha divergencia e os motivos 
que em meu espírito imperaram para assim 
proceder. 

Sei, Sr. Presidente, quê já. va.e :por demais 
·alongada a discussão deste orçamento, e 
melhor seria, portanto, expressar meu dis
sentimento pelo voto symbolico. 

Infelizmente, porém, como signn.tario de 
varias emendas, em o parecer sobre uma. 
dellas, fui pelo illustre relator do projecto 
de receita ehamado nominalmente á f,tlla .. 
· Quando, Sr. Presidente, aqui, em 2a dis
cussão, a.ppareceu uma. emenda. autorizando 
o GovcJ•ao a. mandar cobrar taxas sobre os 
navios que se servissem dos portos onde se 
construíssem obras por conta da adminis
tração, temi sempre que ella fosse acceita e 
passasse a fazer parte do projecto, pois, 
além de vir o parecer ~obre esse additivo 
muitíssimo i Ilustrado com exemplos de 
portos em ...-arias ou quasi todas as nações 
da. Europa, um de seus. dignos signatarios 
fez da tribuna sentir ao Governo, levou ao 
conhecimento da Camara, que ella trazia 
um augmcnto de 2.000 o tantos contos no 
orçamen·to da receita geral, 2.000 e tantos 
contos qnc po(lia.m ser aproveitados em me
lhorar a nossa marinha de guer1•a. 

E assim, Sr. Presidente, u. emenclu. foi 
approvadn. c pa~sou a ser o n. lO do art. 2° 
do projccto. ·· 

Em 3a. discussão apresentei, com alguns de 
meus illustres collcgas de representação, 
uma emenda supprimindo esse numero do 
artigo do orçamento, cuja materia ia de en
contro ao art. 7° da Constituição, que consi
dera livre o commercio de cabotagem ás 
mercadorias na.ciona.es ou est.l'angeit•as· .i:l 
despachadas, ou que tenham pago o imposto 
de importação. 

Esta emenda mereceu do digno relator pa· 
recer conti·ario, em o qual, á parte · as refe
rencias pessoaes, S. Ex. houve por bem 
doutrinar-nos então que a inconstituciona.-

'-J 
lidade, allegada contra o n. 10 do art. 2o do 
projecto de receita, fundou-se · no disposi':" 
ti vo do n. 2 do art.· 7° da Constituição, ca
recendo de procedencia semelhante argui
ção, porque, diz S. Ex. : 

·;;< Estadisposiçãõ da Constituição refere-se 
patentemente a impostos sobre mercadorias 
qne pudessem ser decretados pela União, a. 
titulo diverso qos que se acham nella indi-
cados. » · 

Sr. Presidente, antes de tudo confesso 
que tive séria difficuldade para entender o 
pensamento do homado relator contido neste 
trecho do :parecer ; para mim, · ao . menos; é 
uma novidade que o legislado!>, tratando de 
de:finír em um texto de lei certo assumpto; 
seja impellido por motivos ditferentes do seu 
objectivo, · ou traduza conceitos oriundos de 
outras causas qué não os que se podem de
prehender das pt•oprías expressões do dispo
sitivo legal. Não sei, portanto, quaes possam 
ser outros motivos ou titular; dive1·sos dos que 
se acham indicados na disposição do art. 7° 
n. 2 da. Constituição pelos quaes caiba á 
União cobrar o imposto a que se refere o 
numero do citado artigo. .. 

Eu penso que o .digno· relator quiz affir~ar 
que a isenção de . imposto de que cogita o · 
art . 7° n. 2, não se destina aos navios de ca
llotagem, e sim ao conteúdo desses navios, 
ú.s mercadorias nelles carregadas e nas con
dições ahi estipuladas, porquanto mais 
abaixo S. Ex. accrr.<menta-«e não a impos
tos sobt•e navios, pois nesse caso teria dito: 
«sendo lim·e a navegação de cabotagem.» 

Isto parece tanto mais de presumir-se 
quanto é certo que no parecer foi substituído 
o vocabulo commercío, do texto constitucio
nal. por navegação, como si commercio de ca
botagem não compr(3hendesse, não significasse 
essa espocie de transporte o tal expressão 
não fosse pl'opria, . clara, juridica, legal até. 

E' que o digno relator deixou talvez de 
consultar o Codigo Commercial, na 2a. parte, 
onde são reguladas as condições de trans
porte marítimo, os direitos e obrigações 
das pE)ssoas que exercem· essa industria e 
cuja epigraphe é Do Com.mercio lrlaritimo. 
assim como si S. Ex. quizesse conhecer 
esse codigo, encontraria em outra de suas 
partes materia identica, qual a que diz re
speito ao transporte terrestre. 

E', pois, evidente que S. Ex. equivocou-se 
quando suppoz qnr. o legislador constituinte, 
isentando do imposto o commercio de <:allo
tag-cm, não teve em vista pôr ao abrigo de 
qualquer tributo a navegação de um porto a 
outro da Ropublica. Mesmo porque, quando 
entendesse que .se referi<~ a isenção de im
posto á mercadoria transpor.tada por cabota
gem, chegar-se-hia ao absurdo de suppríinir 
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·-
a faculdade constitucional de tributar a pro
pria exportação, a qual pertence·sómente aos 
Estados. . . 

0 SR. EDUARDO RA!IÍos-Privativamente. 
0 SR.. MARÇAJ" DE EsCOBAR-E não é tudo. 

A taxação do n. X, do art. 2, da Receita, além 
de ser inconstitucional, pelos motivos que 
acabei de expender, ainda attenta contra a 
lettra expressa da lei decretada pelo. Con
gresso, em 1896, que isenta de imposto, sob 
qualquer titulo. a navegação de cabotagem. 

E' assim que, no art. 2°, da lei n. 410, de 
12 de novembro de 1896, se determina: os 
direitos de entrada,sahida e estadia de navios, 
de que é livre pelo art. 7°; n. 2, da Consti
tuição; o commercio de cabotagem ás merca
dorias nacionaes, bem como das estrangei
ras, que já tenham pago o imposto de im
portação, são os de docas, pharõl, expediente 
e outros quaesquer da exclusiva competencia 
da União. 

E' claro, portanto, que a medida p1•oposta 
é inconstitucional, quer o imposto venha 
a recair sobre o navio, quer recaia sobre as 
mercadorias : sobre as mercadorias, por:
que á exportação não é dado á União lançar 
impostos, só podendo fazel-o á importação, 
isso mesmo de mercadorias estrangeiras, e 
não de mercadorias ou artigos de outros 
Estados, ou que ,já houverem pago o imposto 
de importação; sobre navios, porque a, tanto 
se oppõe a lei citad<t e a Constituição, que 
protege o commercio de cabotagem em texto 
oxprc~so : paragrapho unico, art. 13. 

Não é tudo. A taxa com que se pretende 
melhorar a situação de alguns portos da 
União vem sobrecarregar os habitantes de 
alguns Estados ·com uma iit'ibutação diffe
rente e à mais daquella que pesa sobre os 
outros Estados, contravindo assim o § 2°, 
do art. 7° ·da ConstiGuição, que prescreve 
terminantemente a uniformidade dos im
postos, a sua decretação com igualdade para 
toda a União. · 

de mercadoria_ carregada ou descarregad§ 
naquelle ·porto, assim já tão ·o berado. 

Õ SR. SERGIO SABOIA-E' que desta taxa 
vae resultar o melhoramento do porto, vae 
ser co:mpensado o imposto pela differença de 
fretes. _ · 

0 SR.. MARÇAL J)E ESCOBAR-Quando ~ 
0 SR. SERGIO SABOIA-DepÓis que as obras . 

estiverem adeantadas. 
0 SR. MARÇAL DE ESCOBAR-Qual é O orça

mento, e qual o ·tempo -preciso para que essas 
obras chegticni a seu fim~ Antes, porém, de 
resolvidos estes problemas, pague-se para 
alliviar o gravame já existente, mais uma 
contribuição! 

0 SR. SERGIO SABOIA àá um aparte. 
0 SR.,- MARÇAL DE ESCOBAR- V. Ex. ha de 

perdoar-me: taxa ou imposto para o casõ de 
i nconst.ituciona.lidade é uma e a mesma co usa, 
é indifÍerente; porque o art. 7°, diz-livre-. 
e livre quer dizer isento de qualqu,~r onus, 
seja elle taxa., ou imposto. 

Por conseguinte, ainda mesmo conside
rada a imposição como taxa, ella attenta 
contra a lei de 12 de novembro de 1896, que 
claramente veda qualquer contribuição, mes
mo a titulo de obras, como cães, etc., etc., e 
é inconstitucional, tal a amplitude da phrase 
do n. 2 do art. 7°. 

0 SR .. SERGIO SABOIA- Então a Uuião 
não poderá. fazer obras ... 

0 SR. MARÇAL DE ESCOBAR-NãO se impede 
a União de fazer obras; a União póde fazel-as 
si quizer, mas por meio de tax:a diversa, 
não recahindo sobre a cabotagem,- a expen
sas da renda ordinaria, ou com um imposto 
addicional á importação-, entrando em ac
cordo com os Estados interessados, afim · de 
que estes ·por sua vez contribuam com al
guma quota. Assim poderão ser feitas por 
meio de taxas ou impostos especiaes. . 
· O que V. Ex.;não pôde; o que nós não po-

O SR. SERGIO SABOIA _Não se trata de demos é lançar impostos ou taxas contra
um imposto propriamente dito e sim de riamente ás prescripções constitucionaes e 
uma taxa ou pedagio, para ·indemnização de até mesmo aos dispositivos de leis ordi-

t d narias. 
um serviço presa o pela União. Nem se diga que trata-se de pedagio; não 

O SR. MARÇAL DE EscoBAR - Chegarei lá conheço pedagio sinão destinado a indemni-
com todo o prazer. zar• o bras já terminadas e entregues ao uso 

A di::;posição orçamentaria particularmente publico, e devo salientar que todos os exem
alfecta o meu Estado, e lta de perdoar-me o plos de portos, citados no parecer sobre a 
nobre Deputado que eu faça esta declaração. emenda que passou a se1• o n-. lO do art. 2° 

V. Ex., pretendendo melhorar a so1•te do projecto, todos elles não admittem, si. 
daquelle povo, foi contradictorio, porque, quer, a. supposição de que cobrem-se taxas 
depois de a,fllrmar que no Rio Grande do Sul antes da obra realizada e a indemnizar, pois 
tudo se consome mais caro, devido ás condi- ellas se destinam ao pagamento de empres
ções do poeto,. que aggrava os fretes, seguros tinios e respectivos juros, ou reembolso i de 
e outras despezas necessarias ao transporte, quantias de outra procedencia, realmente 
propõe e advoga mais um imposto sobre kilo gastas, variando apenas segundo as necessi-

c~una.ra. v. v 7-t 
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ANNAES DA CAMAR.t. 

dades do custeio c amortização do capital e ·O SR. SERGio SABOIA- A base do imposto 
conservação das .obras. Aqui,'porém, não ha é, por asl)im dizer, o frete. 
nada disso ; pretende-se arrecadar taxas. di- o SR. MARÇAL Dg EscoBAR-Las.timo a ne
zendo-se qüe é pedagio de obras que não cessidade de-ter de pedir ao honrado collega 

_existem, que virão ou não a set• executadas, pttra, :ficarmos em alguma cousa; porque, 
ou que- estão em_começo · realmente, pelo começo da redacção do n. X 

O SR. EDUARDO RA:,ms- Com a clausula poder-se-hia entender que o "imposto co-. 
constitucional os Estados poderiam lançar bravel seria sobre a carga do navio ; mas, a 
impostos so hre a importação, os quaes ·se- :final, tomando-se o -valor, destino e proce
riam recolhidos pela União para uma ap..,. dencia da mercadoria como condição para 
plicação especial. arrecadai-o, é incontestavel que a matería 

o SR. SERGIO SABOIA- v. Ex. entende tributada.vem a ser a mercadoria·. 
que a União não tem autoridadé. O 'SR. SERGIO S1\.BOIA dâ um aparte. 

. 0 SR. MARÇAL Dl~ ESCOBAR- Eu já apre- 0 SR. MARÇAL DE EscOBAR-V. Ex. podia 
sentei a· V. Ex. a solução. pretender que a taxa reca.isse sobre os na-

Sr. Presidente, até aqui tenho discutido a vios ; mas._~ re<lacção dada. ao additivo não 
pl'ocedencia legal do imposto creado pelo permittc outrtts conclusões, consequencias 
n .. x do art. 2° do pro.jecto de Receita, na, differentes da:s quo venho de mencionar. 
hypothQse de que elle vá recahir sobre o d · . 
navio, isto é, sobre a tonelagem d.e carga; O St-i.. SBRGIO SABoL~ á. um <.tparte. 
mas pela redacção do n. X desse artigo O SR. MAB.ç .. \L DE EscoBAr~- Mas então si 
é facil de ver que serâ a mercadoria o ob- é soore o frete ... 
jecto tributado· O SR. SERGIO SABOIA-Isto torna. a taxa 
· O SR. SERGIO SABOIA dá um aparte. por alguma fôrma proporcional ao frete que 

O SR. !IIARÇAL DE EscOBAR- v. Ex. quer faz o navio. (Soam os tympanos.) 
ver~ Tenha a bondade de ouvir a leitur·a do O SR. PRESIDEN'l'E-A discussão não pMe 
dispositivo em questão : continuar por <Lialogo. 

« A cobrar dos na vi os que ~e utilizarem o SR. MARÇAL ug EsconAR-Sr. Presidente, 
dos 11ortos em que forem executadas, <t custtt o facto ê qac este tributo 11ão póde sHr 
d<L União, obras tendentes <to melhommento Janç~ado, nem como iJU11osto propriamente 
das respoctiv:ts entradas e a.ncomdouros, dito, nem como taxtt. 
a tt~xu. de I l.t 5 réis por kilogr·<tmm~L A taxa se distingue, se caracteriza por tQr 
que for por elles cal'l'egado ou desettrre- como fim a. remuner~tção especial e propor
gado, segundo o seu -ualo1·, destino ou p1·o· oional de um serviço presta.do; ora,não exis
cedencia. » tindo este serviço, como fazer-se a pro-

A autot•iz:~~li'i,o (l, pois, pa.m cohra.r a ta.xa por<,~ão do qnantum a colmtr ?-
de 1 a 5 I'éis por kilogt•amma; de mel'cttdoria Depois, tti11<la lta um:t outra condição a 
cari•og;uJa. ou dnscarregada, segundo o valor, attender, qna.l a de set' a taxtt f'acultativa. 
destino ou }})'Occdencin, dessa merca<loria. Como subsistir este caracter, por exemplo, 

Or;L, si se tem de <~rrecada1· a taxa. de 1 a em relação ao Rio Grande do Sul, que tem 
5 réis, segundo o valo1•, destino ou proce- unia só entrada, uma só harra, não po(lendo 
dcncia da. mercadoeia, essa taxa. se realiza por isso o mLvio em demanda daquelle Es
sohre <t tonelagem do navio~ E' sobre 11 mor- tado escolher o que m<üs lhe convier, pagar· 
cadoria, e a sua qualidade é que servirá de <L taxa, ou ir a ou&ro porto? 
base á variante da quantidade a pagar. O Src SERGIO SABOIA-No Rio Grande se 

O SR. SERGIO SABOIA- Diz-se . .de 1 a 5 faz o serviço de melhoramento da ba.rra ~ 
réis sobre navio, variando de conformidáde o SR. MARÇAL DE EscoBAR-Faz-se; nuts 
com o valor da mercadoria, e hem assim com V. Ex. não póde pre·tender áuxilial-o, con--
o seu destino· cluil-o por meio de um imposto addicional <i, 

O Sn. MARÇAL DE EscoBAR -Si é sobre o -exportação, cuja tributação é da exclusiv<L 
mwio, como é que se cobra, <t taxa sobre o competencia. do;s Estados, sem, en-tretanto, 
vttlor da mercadorht ~ · h<tver prévio <wcordo entro elles e a União. 

[~ 0 SR. SERGIO SABOIA da um <.~parte. 0 SR. SERGIO SABOIA <hi. um <qnÜ·ée. 
: .• ' 0 SR. MARÇAL Dr~ ESÇOBAR- Logo, O im- 0 SR. MARÇAL DE ESCOBAR - Não, não é 
'posto tem por typo a mercadoria; esta é que tão difficil como parece, excepto si o Go
'ê passível do imposto, e sel'á para esse eff~:ito verno quizer fazer esse serviço á custa de 

tarifada · nas condições dos dizeres do n. X imposições inconstitucionaes, · não obstante 
do art. 2° rla receita. termos ahi a mensagem do Sr. Pre.~idente 
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· SESSÃO EM 26 DE SETEMBRO DE 1901 . 587' : 

di.t Repuhlica, a informar-nos que não extgi- O SR. MARÇAL DE: EscoBAR-Eu nãõ discuto 
rà, nem nôvos, nem mais aggravados impos- nem sei o que teem feito os Ministros sobre 

-tos. O q_ue encerra. o n. lO _do art. 2 do pro- este assumpto; acredito mesmo que tenham 
jecto d<:L . receita jamais deixar<.í de ser um constra,ngido as populações dos Estados a pa
novo grn,vame, quaJquerquo sejao Sel!nome; gar até impostos de exportação á União, 
ê uma contribuição n, que se ol)riga um cer_to porque noto que o maior empenho da admi
numcro de cicladãos, e inconstitucional- nistração é entregar-se a esse genero de lu-
mente odiosa, porque vac recahir unicmmm- cnbl'ações. _ 
to so1Jre determinados Est:1dos. · Seja-me pcrrnittido agora, Sr .. Pres}dente, 

o SR. SERGIO SABOIA-E' um melhorarnen- referir-me ás outras emendas, com cujo pare:-
t cer não coricor:<lei e sobre. as quaes dei o meu 0 

• voto em contrario ... 
O ·sR. MARÇAL DE. EsconAR-Mas não ha Escolherei: dentre outras, deixando de 

talmélhoramento; nada, ha. feito, e para o parte as que por mim foram assignadas e 
que se está fc.tzendo, contraia-se então um entendem com a autoriza.ção ao Governo 
emprestim:o, gàste"se-o córn a execução da"':; paravendm· estradas de ferro e proprios na
obras e depois cobre-se a, ii<Lxa para amo1;ti- cionaes,-as sob os ns . .44, 45 e 46. 
zação do capitaJ empregado e mais o custeio . A cmencl'a sob o n. 45 introduz uma vcrda
ou juros desse mesmo capital. Isto é que é deir;:~ reforma,: iLltora a parte 2"" do Codigo 
honesto c verdadeiro. Commercial e no pa,recer 6 mustrado rala-

Agora outra parte do pM'ecel', . Sr. Pre:si.- tor affirma que a, medida ahi consignada é 
dente, discutidos; como já. foram, os dous destinada a melhor• servir á estatística. Ora, . 
fundarnentos do parecer-um em que se cn- me parece que o projecto de Receita-não é o 
sina, que a Constituição contém expressões local mais propicio para se legislar sobre os
dignas de serem corrigidas ~tfim de não con- tatística, tanto mais quanto, fazendo altera
fundir-se o commercio de cabotagem, com a ção a.o Codigo do Commercio, essa. medida só 
ncwegaçcío de cabotagem,-o outro:quc taxa é deve ser discutida em um projecto de lei es
umaespecie depedagio,cobra(lo sobre obras a pecial, com os tu mos regimcntaes, e não 
construir, eu devo refcríe-me a,os exemplos uma só discussão, a. titulo de emenda or
eitaclos nesse p<treccr, exemplos que não me çamentaría. 
p:Ll'ecom do todo calJivcis, de precisa ap1Jli- Crê<.t outras obrigações aos cttpitãcs c mes
cação, a, não ser quo o canal da, Laguna. a, tres ele naYios c a,gcntcs de correios, submet
Pot·to Alegre fosse lembntdopclo conta.cto tendo <tqucllos a, pesadas penas de multa que, 
possi vel com os interesses rio-geandcnses, o só depois de estudo o u.mpht discussão, devem 
assim collocar em difficuldados <t roprosen- passar a vigora, r om lei or·dinaria de caracter 
tação do meu Esta,do. . . · porma,ncntc. · ·. 

O SR. SERGIO SAnoiA-Mas silo oBras da Não dei pol' isso, c não dat·ei jámais, a se-
União. . . molllanto ]>l'OJ)Osiçfi,o o mou voto. 

o Sn.. MAR\~AL m~ EscoBAR-Aqui 0 ·ca:3o A emenda, soh o n. 46 dispõe o seguinte: 
é di1t'erente; trata-se de uma obr<t pura- <<No excrcicio da 1n•esente lei: De qualquer 
mente de arte, nã.o cssencilLl e que, ox- decisão pro(cl•ida. em primeira instancia, · 
ocutada, o Rio Grande do Snl ficaria com dous como das JH'OÜwidüs em segunda, sobre in
portos ou entradas-a que tem actualmcnte l'rMç(;:JS ôo regulamento expedido para a 
o mais a do canal da, L:.tgnna. Então poder- a.rrecadação do imposto de consumo a que 
:-e-lri.ü, cobrar taxas. rnesmo porque teriam estejam impostas multas, haverá recurso 
o~ na;Yios a facnldn.rlc de o~collmr o porto da, ex-officio sempre qu~ as decisões forem favo-
barra. do Rio Grande on o do ca,nal dit L<t- raveis lls pa,rte_s, qualquer que seja a impor-
gana,. . tancia das referidas multas. . 

Vê, pois, V. Ex. quo ·o exemplo não foi Ficam assim modificados o.§ 1° do art. 38 
íeliz. 1 da: Lei n. 64l, de 14 de novembro de 1899, e 

Qu;\,nl;o ao ex.mhplo do porto de Sa.ntos, devo art. 39 n. lil do regulamento expedido com o 
declaru ao honrado relator e á Ca.mara que decr·eto n. 3.622, de 26 de março de 1900, · 
o contracto dé.l.s obras do porto de Santos é para a execução da mencionada, lei.-&1'-<re-
muito (tnterior á Constitu_ição da, Repuhlica, e dello Uon·ê,t.» · · · 
ua. época em que elle 1oi leiGo., podiam ser Sr. Presidente,. o pensamento do llo~rado 
cobradas taxas sobre mercadorias e sobre na- t d t · · · vios ou conJ'unctamente. rela or a ~ecei a a,qm é, nem ma1s,-. nem 

menos, pela: fórma. porque está redigida a 
O SR. SERGIO SABOJA-V. Ex. deve lem- emenda, centr<.Llizar no Thesouro todas as 

ln'a,r-se quenas obras de melhoramentos de decisões proferidas sobre multas, de ~ujo pa
portos foram estal}elecidas estas taxa.'5, como, ~amento forem a.bsolvidos os contribuinte! do 
por exemplo, na. Bahia,. · nenomjnado imposto de consumo, . que ti-
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· · : verem, as mais das vezes, a. infelicidade de 

cahir no desagrado dos flscaes. 
E sinão, vejamos, para melhor comprehen

dermos o que diz o ~ 1° do art. 38 da lei 
n. 641, de 14 de novembro de 1899: 

«De qualquec · decisão profet•ida em :pri
meira instancia, como das p'r'oferidas em se
gunda, sobre infracções a que estejam im
postas multas de mais· de 1:000$, haverá re
curso ex-otficio. sempre que as decisõe.% (o~em 
favoraveis ás partes.» · · 

Ora, si por um lado a emenda expressa
mente declara modificado o § 1°, que sere
fere ao n. II do mesmo art. 3°, onde é in 3ti
tu ido o recurso de revista para o ministro, 
das decisões sobre multas superiores a 
l :000$, e, por outro, ordena o recurso ex-
otficio, de todos os de3pachos al}solutoi•ios de 
multas de qualquer valor, a sorte de todos 
os contribuintes. multados e não condemna
dos, fica fechada nas mãos do Ministro da 
i'azenda ; tcr-se-ha o recurso de recurso, 
sempre que as partes (partes aq_ui, pela te
chnicajul'idica da emenda e dalei, quer dizer 
pacientes do imposto, cont1·ibui1~tes), não fo
rem sentenciadas a pagar ao fisco. 

Sr. Ptesidente, sobre ser absurdo é iní
quo, porque ao passo que prescreve-se o 
recnrso ex-officio para todas as sentenças ou 
despachos absolvendo o contrib\.linte do mul
tas de qualquer valor e esse recurso po
dendo, conseguintemente, terminn,r no de 
revista,-a parte contraria ao fisco não póde 
intentar a revista, segundo a lei citada., 
sinã.o quando condemnáda ao pagamento de 
multa superior a um conto de réis. 

Desta al,'te ter-se-ha uma, situação em que 
o Thesouro tem todos ·os ineios para. con
demnar o contribuinte, e este, sendo con· 
demnado, não tem p;n•tillelamente esses 
meios para uefendcr-se. 

· Demais, o legislador qua.ndo ftxa uma 
certa e determinada quantia como limite a 
dados recm•sos, pondo por esta fôrma termo 
ás contendas, tem em v,ista evitar aos con
tendores, vexames moraes de toda a ordom, 
poupar despezas avultadas que em tratan
do-so -de assumpto mínimo só exphcar-se
hiam por pequenhez ou perversidad.e. 

E, Sr. Presidente, o que vae aconteoor, 
v1ngando esta emenda do illustre rela.tor da 
receita; é que a multa uma vez imposta 
ficará irrevogavel, irrelevavel., porque nin
guem' quererár expoí·-se a um processo de 
reeursos succ~ssivos tttê o Tllesout·o e cujo 
fim será sempre remoto, , a. despeza.s insup
porta v eis ou quiçá indignas de serem iciti1'S, 
attento o valor reli.~tivo da multa. 

Sr. P1•esidente,a outra emenda do honrado 
relato1• do projecto da receita, á. qual nã.o 
posso dar o meu a.ssenthnento, é a sob 

n. 44, mandando·. arrendar a arrecadação dos 
ilnpostos de consumo. 

A emenda autoriza o ·arrendamento dos 
impostos de con~umo com quem o ministro 
entende1', som ontra medida que possa asse
guear· a responsabilidade e publicidade, que 
são da índole do regímen i·epuhlicano, e Jl<t 
p1•atica da administração tem · sua fôrma 
primordial na concunencia. publica. 

Sem preoccupar-m0 em fazer explanações 
historlcas, recordando o que foi esse vergo
nhosisslmo systoma de arrecadação de irn
po~tos, declaro á Camara que tenho a 
mais profunda repugnancía por este as
sumpto. 

A arrecadação J)Ol' particulares será a 
creação de tuna nova clíent.ella e das mais 
perigosas, em torno do. The3ouro Nacio
nal; é em es.Senéia uma coarchção, em 
virtude de contracto de tres annos, pois 
assim o Legislativo pôde ver-se impedido de 
modificai' o imposto, o quo lhe é privativo, 
é, além disso, · fazer do imposto, da contri
buição, do saêrificio exigido a todo o cidadão, 
u!ll objecto de comme.rcio, uma exploração, 
uma índustria, uma fonte de riqueza para 
os felizes que contcactarem a sua arreca
dação ; é, Sr. Presidente, investiL' aos an
tigos rendeit·os, de tl'isti.~sirnn, memo:ria, da-; 
faculdadcsexcepcionaos qno o executivo fiscal 
só dá ao Governo, em nome da ordem su
prema: da.t'-lhes o dit'eito de executar· por 
esse processo, que afas·t,t-se das regras de di
reito commum ; e, se não t'or assim, con
tractos para ossa Ol'dem de Iiegocios não 
ser·ão accaitos por ningucm ... 

Não desejo, nem nunc:~. pretenderia em 
cogitaçõo .~ as IW1is allucinaâas quo nós, re
~ressando um soculo att'ILs,munamos o actual 
üovarnQ do mtüs esta. ra.cul<la.do, que só póde 
promovor· l't•aca.ssos M pode1• publico. 

Não contribuirei j<imn.i~, Sr. Peesidente, . 
para quo o E~tado 4csça á po:5ição de con
tractante, principalmente nesta época em 
que se pretende que eile não seja sinão ore
guhtdor da ordem, , que a sua espher{.t de 
ac~,ão se del.ímite o inais possível, que não · 
seja empreza.rio de estradas de ferro, que 
·não administr-e proprios nacionaes, com· 
quanto se aventure a empreitadas de metho
ramentós de portos, mediante taxas inconsti
tucionaes. 

Parece estranho~ Sr. Presidente, que, 
quando em documentos publicos se prega, 
quando se clama mesmo pela roducção cecs· 
cente da acçã.o governamentaL se entenda 
que ao Estttdo convém a condic:.ão de ven
dedol', fiscal. de syndicatos e íàbrica.nte" de 
contract.os, dos q_naes só pod~ín.resultar pre
juízo á. sua propl'i<L honorabiUd<.tde. 

Tenho dito. · · 
( llfttíto bem; muito bem.) 
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O Sr. Henrique . Lagden....,.... assumir esta attitu.do, _na · tribuna, com 
Sr. Pre.:;idente, antes de entrar na analyse o bri1hantísmo, com a _ erudição, a .elo
de certos to-picos do importante Orçamento quencia e a calma, com que tenho visto 
da. Rec.eita,cu.jo ele bate ora·vae proseguindo, desempenharem-se ne.sta a;ssembléa os meus 
peço licençà aos meus dignos e honrados. illustres collegas, ao -panto ·, de illuini-' 
collegas, aos quaes me rurvo reverente e narem _os afsumptos, que são sujeitos ·ã 
respeitoso, para solicitar de SS. E Ex. bene- nos~a comideração, como verdadeiros astros; 
volencias para o humilde orador que, pela representando o oradorneste momento, em 
primeira vez, se vem fazer ouvir, no seio da vista do que tenho .observado~ -das manif"es~ 
r~presentação micional. tações claras, exhuberantes de' talento, uma. 

· Vacillei bastante ·e durante muito tempo estrella de diminuta grandeza que só pódo 
fiquei perplexo quanto á resolução, que agora brilhar nas pequenas nesgas de céo, onde o 
acabo de tomar. . . brilho de out1'as a otrusca. 

Faltavam-me competencia c . estudos (não Uma questão importantissüna para o Dis· · 
apoiados), para poder manifestar-me sobre tricto Feder'al 'tem sido agitada por vezes 
assumpto tão delicado quão notavel. nesta Camara e no Senado, questão que está. 
Ma~, Sr. Presidente, esta posiçã.o, qne fundamente ligada á economia intima· dos 

agora acaba de ·definir-se está. sem · duvida habitantes desta cidade, qualquer que seja. 
i1lgum?- ligada aos compromissos, que a face -por que se a encare e que se · prende 
assmm, perante os meus concidadãos, pe- intimamente, por laços índissoluveis, á ali
rante áq uelles q uc _me delegaram o mandato . mentação e á hygiene publica e respeita á 
d~ representante pelo 2° districto desta Ca'- · distri~uição .ê ~bastecimento da agua á ]o~ 
pltal. pulaçao do DistriCto Federal. 

Sei perfeitamente quão exíguos são os re- ··Factor imprescindível do saneamento, em-
cursos, de que posso dispor. · bora não seja ainda repartida com a :prodi- , 

o SR. PEREIRA LIMA_ E nós sabemos 0 galidade que é n_ecessaría, o _arrei_Idamento 
quanto v. Ex. é modesto. da:s aguas tem sido, por_ ass1m_ d1zer, uma 

São muitos os recursos de que v. Ex. dis- mu'agem, ~m so~llo, um_ 1deal, tao ard~nte-
põe. (Apoiados.) mente des~Jado, ~a.o sequwsam~nte a:lmeJado, 

. que tentativas diversas teem stdo fmtas para 
VozEs-Perfeitamente. consecução desse deside1·atum. 
O SR. HENRIQUE LAGDEN-Muito obrigado. Enumerando as vantagens quo advlrão 

. Mas, dizia en Sr. Presidente, que reco- para o Governo e par<L o publico em ge1\àl, 
nheco a exiguidadc dos recursos, de que possa os propugnadores deste arrendamento pintam 
dispor, para orientar esta illus'trada assem- com as cores mais vivas c bcllas o melhora
bléa, no tocante a assttmptos, que dizem menta indiscutível qucdctal medida provirá 
immediatamente com os interesses da popu- para esta cidade, que a fantasia mais primo
lação do Distl'ictoFedm'al e sohre algumas das rosa tem, em todos os tempos, classificado de 
emendas, a que terei de me referir, que ·insalubre. 
entendem com os interesses da nação, ou E' de ver o ·açodamento e a alacridade com 
antes da população da nossa patria. · que os proponentes veem sujeitar á apt;ecia· 

Sei que é bem diffi.cil e espinhosa a missão ção desta Camara os multiplos e variados 
de que neste momento, venho desobrigar- beneficios que . resultarão da passagem da. 
me. . . adqlinistração do abastecimento de agua á. 

o SR. ALFREDO PINTo-Para v: Ex. não .é esta Capital, do Governo . a uma. empreza · 
difficil. (A'Ylm:ados:) particular, e, o que é mais, tazendo palpitar 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-••. mas, alenta
me um sentimento intimo e que falia mais 
alto·, o da força de vontade, que nutro, de 
tomal-a · á ·peito, enveredando .ombora por 
caminhos sinuosos e invios ; mas cronte -e 
confiante, em todo o caso, do estar dosto 
modo cumprindo um gt·ato o sagrado dover .. 

-r a grande necessidade da distribuição deste 
precioso liquido em· quantidade abundan~ 

E' uma cruzada difflcil, não cruenta como 
aquclla dos tempos . modiovaos, om que se 
ba.tia por um principio, principio santo' e 
magnanimo_ como seja o da defezu. da, reli&ião 
de Chrhto, o admiravel e estronuo palactino 
da paz e da cqncorclia: humana. 

· Tenho certeza de que não farei a expo
, sição dos motivos, qtíe me ··obris-aram a. 

tissima. · 
Realmente, a maneira por que elles os 

especificam na,s suas propostas é de fascinar 
e encantar. 

O Sn.. BARBOSA LmÁ- Mas, quando não 
puderem distribuir dividendos, VÜ'·nos-hão . 
pedir soccorros, sob o fundamento de que .se 
trata de uma empreza . importante cujos 
interesses não se podem -doü:ar em aban~ 
~00. • 

' 0 SR. HENRIQUE LAGDEN..:..... 0 abasteci:;_ ·· 
menta de agua á população de uma cidade 
com,o ~de s. Seba:stiao do Rio de J~neiro, d~ · 



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 11:38- Página 11 de 24 

ANNAES DA CA1IARA 

que me honro de ser ftUw. ê ·incontcstavel- innumerás e cu tenho em casa uma repre
mente o elemento primordial da. hygiene pu- sentaç~o assi~11adç. -_por muitos negociantes 
blica c pri"vada. e, principalmente, da local. que moram ntt zon<~, em ~que resido e na 

Eu, que sou adepto da distribuição de 1!-g!ta qual pedem nn_1a soln<~ão ao Congresso a esse 
até mesmo ao desp~l'dicio, _ desculpem""me respeito, de modo a fazer des;tpp<t1'êcer estes 
VV. EExs. que me estão ouvindo, porque senões o estes pt'ejuizos que soifrem pela 

"não é minha missão neste momento tra.tar adopção destes apparelhos. · -
positiva e tet:minantemente do . proje-Cto do Na. proposta apl'csenta.üa para, o arrenda-

- arrendamento do abastecimento de agna a mento, vê-se quQ eli(~, até certo ponto-, se 
empr~zas particulares,· por isso que reservo assemelha ··t emenda do meu honrado col
P?-ra em occasião mais opportuna manifestar lega, o -SP. Augusto Severo. 
,a minha opinião._.· · .. · Os proponent0s, consnbst<:tnciando o em-

O SR. BRICIO FrLno....::Mas V<t dando àl· prego de llydrometros, fazem sentir· que a 
gulllas borP,oadas por conta. economia, obtida po1' seu inte1'medio trarü, 

_O SR.HERIQUE LAGDEN- ... apenas quero ainda a vantagem de ser a agna .empregada 
·.-affirmar á Camara ques ou adversarío posi- em outros misteres, est<Lbelecendo-se; a.ssimi 

tivo do emprego do hydrometro _e porque uma especio de · eqnidadc para a população. · 
tenho visto os resultado:} praticas negativos Parece quo a.ssim é ; Í1HLS não ha. ttü e, 
que teem dado,o que faz com que estes app<:t"'" quando eu tiver occa.siíio de tratar Llesta 
relhos se tornem verdadeiros castigos, reaes questão, mostr<LI·el que tal economia· não 
elementos de prejuízos pecuniarios, do que existe· 
medidores desse liquido. (Apoiados e nc'io Não comprehendo, até certo ponto _ de 
apoiados.) accord o com o nobre Deputado pelo Rio 

Si VV. EEx., conhecessem como eu 0 .Grande do Nor·te, o motivo por que o honrado 
funccionamento desses hydrometros... relator não deu um parecer mais prolixo e 

mais elucidativo da questão. · 
O SR.. BRICIO FILHO-A verdade é que Em primeiro logar, não sou de opinião que 

aquelles que. teem hydrometros não teem o deslocamento dessa, questão do um orça
agua. . · mento tão importante como é o d[t Receita, 

O SR. HENRIQUE LAGDEN- Perfeitamente, se manifest•~Si;e pelo orgi'io do relator, em 
é por isso que eu digo que trazem. -prejulzos vista da Ycrbc~ que esta urnenda. consigna, fa
pjeuniarios, podendo garantir á Ca.mara que cilítando ao era.rio 1mblico t~ ontra<ltt incial 
cste·í'a.cto póde ser observado, mormento na, de 500.000 libras. -
localida<le em que resido c em outros pontos Eu me sentil'in. mais foliz, teria imüs 
em que tenho passado e onde tenho amigos jnbilo si pudossc, <Lcompa.nlw,ndo a teitur<t 
que usam destes apparelhos e que só fazem que fiz doss<L emomla soln·n 0 Ol'çamcnto da 
censuras ao emprego imposittvo e futil de Receita, em :3" discussão, encontml' uma, e:<
ta.es hydrometros. \ posição que fizesse compt•cltontler mclhot' o 

Já tive occasião mesmo de veF como assumpto pelo ot·g3.o do iltn::~tre relator. que 
elles funccionam, ,.podendo asseg~n'ar à .conhece, perfeitamente 1Jcm, as nocc~sida.tles 
Camara. que um simples grão de areia é deste dístricto. 
bastante part~ perturh<J.,r o f'unccionamcnto 
de tal appa.relho ; c o que succede é justa.- O SR. BRICIO Fn.rro-Districto que jtí/ Í'C-
melJte o que ha pouco disse- o prejuízo po- prescntou bem. 
cuníario, pelos contínuos concertos ou acquí- 0 SR. HE"'RIQUE LAGDEN-:-Supponho que 
sição de novos. ·- s. Ex. deveria antes recusar essa emenda, no 

As nossas agnas não são positivamente caso de não querer incluil-a rio O!'Çamento 
filtradas, não são depuradas do grande nu- . da Receita. 
mero de saw ::n.lcareos de que se revestem 
e a , conscqH\!.lda é que, principalmente no O SR. SERZEDELLO CoRRl~A-A commissão 
tempo da.s ·..:!teias, qualquer rnodiftcação quer 5tuc a emenda seja recusa,d<t. 
atroospherica. que dê loga,r â grandes chu- O Srt. HENRIQUE LAGDl~N-"Nia.s eu deseja
vas, é ba13tante para prodnzü· ma.ior numero ria que fosse esse~ assnmpto mais esclu.recido, 
destes chlorurétos terrosos e, poP conse-
guinte, as aiterações que se notam no fun- que a opiniã.o d::.'L Commissão agisse sobru o 
ccionamento dos hydrometros. jltizo desta Ca.ma.rn., de modo á, . em tempo 

Acredito que V. Ex. me dará razão neste ruturo, :poder â Ca.mara prejulgar das van
tagens desse arrendamento, porque o que é 

ponto. facto é qüetodos dizem que a agua faltando 
· O SR. BARBOSA Ln.rA-.Pois não. em absoluto no momento actua.l, sob a dire· 

O SR. HENRIQUE LAGDEN-AS queixas que cção do Governo, c.om maior razão desa.ppa
·. ~e levantam contra estes iustrumentos são recer<:t em mãos dos particulares. 
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O SR. BARBOSA LIMA--E note V. Ex., esta ·vantagens que mais ta.rde surgirem corre:-' 
medida que ahi está fere o Regimento, po1·- spondem ás necessidades e aos sa.crifieios que 
que estit crn C<tud<t de or·çamct1to, e fere a a poplila.ção faz p<tt·a paga.r tae:s vantagens· 
Constituição por se trata'Í~ de serviço local, em. qne a. compt~nlüa. promette ~ Com cm~teza 
guc o Db'tl'icto .Federa.! dcvcser ouvido. ·(Ha não: Ficar·ª'o empL·omóssas. · 
out1·o_s apm:tes.) · Pouco seria peociso tto Governo para dar 

o Sn.; HENRIQUE LAGDEN-VV. EEx. me aHdamento a esta. qu~;;tão, q~w ~n·ec&a sMsi~ 
desculpem: . assim, me interrompem. E' a prí- ~elm_e~te a- po?ula.ç~o d? Dl~GI'lcto l<'~~0ral. 
meira vez que subo á tribuna, em uma Ca- Sem _aoua, em a.b~nda~Cia, :para os IDl:-,te~es 
ma.ra em quo vejo tantos tàlentos. Exerço da vid,a,_ a pop~laç_ao ~a;o .~ode t~~· ~cb~1xo 
uma profissão liberal, que não me dá tempo, do ponto. de. u~ta hyotenwo, a Svonrança e 
absolutamente, para cultivar as letteas, pa.1•a. a garan~la da. Vl~a. . .. 
fàzer um diSClU'$O compatível com 0 valor . Par~ Isto é md1spensav~l q~1e a agua seJa. 
íntellectual dos dignos collegas, no sentido sup_prlda em ;;.olll;l;H~ con:s.ldelave~. _·. _ 
de expor o meu modo de c pensa.t com a pre- J,.t. ~lm hy ,wm:sta, CUJO ;nome ~ao me 
cisa lucidez. · occor te no momento, consu~tado sobre quaes 

Mas, não di':.;pondo desse cabedal, irei de- eram os ele~ne~t~s nece~~anos para. o sane~:: 
scrcvendo o ·que sinto, nessas pallidas pala.- ~e~~o. ~~!t(~ ct~a~c~ ~~:-:;~~ . que. era~ tre~. 
vras, afim de, como se costuma. dizer c não 1 • .t.,ua, ~ • mUlta a.oua, .3 ,amda ma.Isagua. 
vae nisso nenlmmn ironia., dtu• o meu recado O SR. FAUSTO CARDoso--' Creio que foi o 
como posso. . Sr. Bm·bosa, constructo1· de poços tubulares. 

Conhe.ced?r, como sou, das necéssidacles O SR.. HENRIQUE LAGDEN-Foi um hygié,-
d~ste d1strwto, d~ que sou repr-esentante, nista j<t citado em discueso, nesta Casa. (Ha 
nao posso fazer mats uo que .e~forçar-mo na outi'os apartes.) . 
espllera ~~s mm~:;; recursos Inli8llectuacs em Ha pouco, em aparte, o digno collega 
seu.be~eficto, ov1ta.nr~o que elle venha a ser Dr. Bal'bosa Lima. disse que o a.rrendamento 
pr_eJUdlCa.do pot· .m~d~das que eu, de ante- de aguas devia obedecer a um plano do pro
mao, reputo pre.Judtctaos. jecto do saneamento, mas sempre de 

Uma atmlyso fria que so ti.tça das condições 'a.ccordo... · · 
actuaes do Dist1·icto Federa.!, em 1·elação ui
recta com o mo(lo tlc ser tio ertLrio publico c 
quo vom pm·roita.monte ventilada no rola.
torio uo Sr. Mi nistJ•o da Via.ç{i.o e Ol.Jt•as Pn
ulicas, uomonstl'ando quo não (j possivol ell'c
ctua.rem~sc molllol·amentos no Distrícto Fe
deral pela. (loficioncitL ele '-meios pecuniarios, 
cruhot•a ost<Ls l'<LZõcs tülcgallas aéé c01•to 
ponto se.)<Lm dignas de nota e persuasivas, 
esta anatyse não dá. occasião a que se tique 
irr•esolnto doante de um problema social que 
demanda toda a solicitude dos poder·es pu
l)licos, que cstd. pcrt'eitamentc ligado á sal
vação publica e de que cogita a Constituição 
da RBpublica; e se appelle para um recurso 
mais tallivel, como seja o do seu arrenda-

. mento a uma em preza particulêtr. 
Basta pondertu· em que condições entrará 

esta empreza no exercício do suas funcções 
_em uma questão em que o imposto é a partQ 
directa e que estabelece as relações imme
diatas entre aquellos que pagam e aquelle 
que recebe, pat·a se conhecer a impro1icui
dade de tal medida. 

0 SH .. BARBOSA LniA-Peedão; acho que O 
a.rrcnd<tmento não pôde ser ·!cito pelos po
(let•cs fnderaos. 

0 SR. RODOLPHO ABREU- Nem peloSlnll· 
nicipaes. 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-Este abasteci
mento de a.gua a uma cidade, pelo seu cara
cter especial, devia. pertencer, por força da 
lei, á Municipalidade. 

O Sa. PRESIDENTE - Peço ao nobre Depu
tado para resumir as suas considerações, 
pois que apenas faltam cinco minutos. 

0 &it. HENRIQUE LAGDE~-Neste caso peço 
a V. Ex. que me reserve a palavra para 
amanhã • 

0 Sa. PRESIDENTE - A Mesa attende ao 
pedido do nobre Deputa.do, dcchtrando adiada 
a discussão. 

Va.e-sê proceder <L leitm·~~ do n.-qJe;lioni;e. 
Fica a discusàão adiada pelo. hor<.~. 
Passa.-se á hora destioa.ua. no expediente. 

Essa em preza, forçosamente, para põe em 0 li::t . "' · • ( • ..1- d .~ ) 
execução os melhoramentos que são neces- 1:3r. ,ao SecretarJo seromtW e ;to 
sarios, contorme reza. o proprio relatoriQ procede á. leitura. do seguinte 
do Sr. Ministro, te1•â de lançt~l' mão de ca-
pítaes. · 

Pois bem ; o Governo não pôde levai-os â 
~ifeito; no emtanto, a companhia apresenta-se 
como capaz de realizai-os. Resta. saber si as 

EXPEDIENTE 
Officiqs: 
Do Sr. Deputado Heredia de Sá, communi· 

cando que, poJ: motivo · de molestia., é forçado 
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. ~9.2 ANltÁES DA . CAMA ílA 

a. não comparecer durante alguns dias á11 O Sr. Fausto Cardoso- Peço . 
sessões.-Inteirada. a palavra pela ordem. 

Do Sr. }o Secretario do Senado, de hoje, 0 """r._ Pne=._ id· ~- nte- T""m .. p:'lavra. 
transmittiodo a emenda do Senado á proposi- ~ .. "" _ ., ... ·' 
ção .desta Camara, autorizando a subvenção ·o nobre Deputado. - _ -
de 40:000$s como -recompensa nacional; ao 
Dr. Eduardo Chapot Prevo~t, para e:X:J)or O Sr. Faust.o Oardoso (pela 
perante os congressos de cirurgia de Berlim· orde.m) manda á Mesa um novo requerimento; 

~ e -Pariz o processo operatorio pon elle se· . redigido de modo a . merecer o voto do Sr. 
-guido .. na separação dasmeninas xtphopagas. Serzedello -Oorrêa, de accordo com o que disse 
--A' Commissão de Orçamento. S. Ex. hontem. - - . . - · · 

Do Ministerio da Industria~ Viação e óbras Veem á Mesa, são lidos e àpoiados os se· 
Publicas, de 25 do corrente, enviando _a. se~ guintes · 
guinte 

MENSAGEM 

Srs. membros do Congre~so NaCional -
. Tenho a honra de · transmittir-vos a inclusa 

f:lXposição que me dtrigiu o Ministro de Es· 
tado cta lnctustria, ViaÇão e Obras Publicas, 
sobre a necessidade de se abrir ao respectivo 
Ministerio o credito especial da quantia de 
9:138$, para occorrer .ao pagamento a Seve
rino Tossas Nunez, sub-empteiteiro de Drum
mond & Passos, na. construcção da Estrada 
de Fer·ro de Porto ·Alegre a Uruguayana, 
proveniente da. restituição do pedagio sobre 
a ponte Vaccucaby, na referida. estrada, que 
indevidamente foi obrigado a pagar. 

Capítal Federal, 24 de setembro de 1900.~ 
M. rerr(J..: de Cmnpos Saltes. -A' Commissão 
de Orçamento. 

O Sr., Presidente- Nomeio par&. 
sub~tltuir o Sr. Pmto da. Rochtt na Commis· 
são de Fazenda e Industrias o Sr. Barbosa. 

REQUERIMENTOS 

·Requeiro que o Governo informe: 
Quanto . tem pago o Thesouro por inde

mnizações e a quem, nos annos de 1890 a 
1899 ~ . . 

Sala das sessões, 26 d~ setembro de 1900.
Fat~sto Ca1·dóso. 

Requeiro que o Governo informe: 
1°, quaes as qu~ntias remettid&s de março 

até es ·a data, para o fundo de garantia con
stituído pela lei n. 581, de 20 de julho de 
1899; . 

2°, si tem sacoado sobre as quantias re· 
mettidas desde abril do anno passado; 

3°, no caso atftrma.tivo, qual a importancia 
dos saques feitos, as suas datas e o destino 
dos valores saccados. 

Sala das sessões, 26 da setembro de 1900.
Fattsto Cardoso. 

Lima . O Sr. Germano Hasslochér 
Vae-se proceder ao sortei.o, para o preen· -Sr. Presidente, não creia V. Ex. que vae 

chimento das tres vagas na 3u Com.missão de ouvir 0 desabafo de justo resentimento de 
luquerito. · quem foi otJ'endido por um collega, que, no 

(A. Mesa procede d 1:1eriji.cação das cedulas, <~.rdor tia discussão, esporeado pelas paixões 
lemlo o Sr. 3° Secretario os nomes dos Srs. viole_ntas de que é escravo, saltou por cima, 
D~putados, os qttcte$ serão contemplados no não digo da amizade particular que porven
sorteio.) tura e:x:ístisse entre nós,porqua esta não-deve 

influir .na ~ttitude que nos imponha a causa 
publica, mas das c0nveniencias · parlamen-
tares. 

O Sr. President.é- Yae-se pro
cede!' ao sorteio. 

(Procedendo-se ao so1·teio, são reti1·adas s«c· 
cessi-uamente h·es eedulas, nas·'quae$ se àcharn
contemplados ·os nornes dos Srs. Pereira de 
Lyra, F1·artcisco Tolentino e_ Urbano Santos.) 

O S:r. Presiden~e- Foram sor· 
teados para a 3a Commi.ssã.o de Inquerito os 
Srs. Pereira de Lyra, Francis~:o Tolentino e 
Ur'!>ano Santos. 

Cont:nüa. a discussão do req_uerimento ·do 
Sr. · Fausto Ca.rdoso, offdrecido na ses:são de 

-;24,do oorrente e relativo ao funding-laan. 

Sou forçado a subir a tribuna., mais arras
tado pelo ~ever civico do que impellido 
pelos aggravos que so:trri. Ha muitos dias, 
Sr. Presidente, está se impond-o a estaca. 
mara a necessidade de um· protesto solemne 
e energíco contra a · attitude do illus~re 
Deputado por Sergipe, buscando fazer a glo
riilcaçào de sua . pessoa, a reputação de seu 
nome, a. . conquista da . popularidade falla~. e 
para isto atretlanõo a patrla, as suas-institui· 
ções e os seus servidores ás euas paixões e ao 
seu talento, arrastando-as ás gemônias.- E 
S.Ex.., ·fazendo alarde da pbilosopbia que lhe 
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modelou u caractei-intellectual, tenta revestir menta, sem me commover com os males-que 
a sua conducta de um peso enorme.. · nos nmeaçam. 

O SR. FAusTo CARDoso-Nunca m..e occÚpei Repre~entante de um partido politico e não 
com a gloria. '- · d<t minha pessoa, filiado a_ esse partirlo, cuja 

o SR. GERMANo H.A.SSLOCHER-Pois bem, missão é tra.balhar pela Republica, a minha 
vou com cn.lma, despido de paiKões, analysar individualidade nelle · desa.ppareceu, por elle 
0 homem político que ahi está, 0 p11rlamentar, absorvida nos grandes compromissos tomados 
0 representante da nação, sem descer para por este. Elle tem, o meu pútido, um director 

é d deante de cuja superioridade me curvo, o 
isto at á vida ·priva a deS.x E. que é tambem uma SU[Derioridade. Em taes · 

O SR. FAUSTo 0ARD6so_:A's ordens; póde condições, o meu · pa.pel era apoiar e não em-
fazel-o. bnraçar a acÇão do Governo, apoiado pelo 

O Sn.. GERMANo HASSLOCHElR-Dispenso a benemerito patriota que chefia o· pa.rtido que 
licença ; ainda que tosse do agrado de V .Ex. ·me ·elegeu. 
eu não o fada. Não é isto- aqui lavadouro de Subordino-me logicamente a esta disci-.. 
reputacão. . . · pliaa, sem o que não estaria aqui. E creio 

Poderemos, sim, discutir os homens 11a sua. que ~eria indigno de mim pôr o meu amor 
acção potitica, e é o que vou fa.zer com S.Ex. oroprio acima da dignidade da patria, que é 

Tentarei o seu estudo p~ychologico cumo à causa em jogo. Proceder diversamente 
S. Ex. tentou de outras personalidades do seria uma deslealdade, para tornar-me um 
nosso mundo :politico: penso ser o rneu di- caprichoso, um homem cheio de paixões, de 
reito, pelo menos no entender do nolJre odios dominadores da vontade e do entendi-
Deputado . . _ menta·, como succede ao nobre Deputado por 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-Não o contesto. Sergipe. 
0 SR. GERMANO HASSLOCHER-E' logica a 0 Srt. FAUS'rO CARDOSo-Grande paixão! 

cond.ucta de V. Ex. Póde-se fazer o estudo O S1t. GERMANO HASSLOCHER. - S. Ex .• 
psyc!1otogieo do :politico sem utn.que ao itidi· quando pela primeil'a vez fa.tlou nesta Casa, 
vi duo. logo que assomou á . tribuna; antes de pro-

O SR. FA.USTO CARDOSO-F<wo-o com lo- ferir duas phrases, :patenteou bem o estado 
gica... de animo em que vinha, mais preoccupado 

comsigo do rJue com tts suas obrigações, 
0 SR. GERMANOHASSLOCHER.- .•• que V. Ex:. tltnto que, ao tl'açar um plano de acção, • 

não tem nos seus actos. affirmava que, para leval-o por deante,abriria 
O SR. F A lJSTO OAl'tDOSO-Vamos a isto. o peí to atl\ ao punhal.. • E S. Ex. diz-se 
0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Alltes, porém, 

resvalarei pela accus;~ ç~,o injm·iosa que me 
foi feita, dizFJndo 11lgurnas palavras quo o 
caso impõe. E' verdade que ,uestn. mesín<t tri
buna, manifestel~me em divergencia com os 
-planos po,liticôs do Governo; sobr~tudo nos 
tocantes a -pü.sta. do. P n.zemht. Anuna.dn de 
um nobre intuito fiz, a critica que ns minhas 
convicções dictavam, mns t odos elevem estar 
lembrados que sempre guardéi as conven.ien
cias que convém a um representante da U i1· 

ção: fui calmo, não ataquei individualidades 
e menos fiz insinuações contra a probidade de 
quem quer que fosse. A situação politica, 
porém, de noPmal que era na apparencia, 
aggravou-se, definiu-se cheia de difficül-
clades. · 

Vimos a patria, a Republica, soffrendo em 
um dado instao"te a. crise tormentosa resul
tante dos erros do passado, que actuavam 
sobre o presente, e comprehendi que dobrados 
devia..n ser os esfor·ços dos patriotas par:.t re
solverem os multiplos e graves problemas 
que surgiam. . . ··· 
·. :E nãtfquiz ser um insensato, passandQ por 

;isto !em compl'ehender a a·eriedade do mo-
C&mara V. Y 

ph\losopho, mestre, pensador ! E a ::;na phi
losophia não o conteve, não lhe mostrou que 
aqui, neste Parlamento, só se discute com a 
pn.lnV1':1, doutrinando, sem se precisar au
tevet' o quadeo sangrento que nos esboçava 
do peitos abertos ao punhal ! 

O Sr:.: FAUS'rO CA.r.noso-Não, não. 
(j SR. GERMANO HASSLOOifER-Disse . que 

vinba. regenerar a patria ... 
0 Su . FAUSTO CARDOSO-EU! 
O SR. GERMANO HA.SSLOCHER-Fallou em 

uma crise em que tudo sossobrava. 
0 SR. FAUSTO CARDOSO-E V. Ex. apoiou. 
0 SR. GERMANO HASSLOOHER-Está enga-< 

nado. 
0 Sn.. FAUSTO CARDOSo-Escreveu uma COl'"' 

responclencia plira o Rio Grande do Sul di
zendo que foi um verdad~iro successo. 

0 SR. GERMANO .HaSSLOCHER-Antes dos 
extremos a que chegou nestes ultimos dias.; 
O que é certo · é que o nobre Deputado ••• 

0 SR. F AUS'l'O CARDOSO- ••• sem duvida é 
um apai:x:ónado. · · · · ·· · 
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O SR. GERMANO HAsstocHER-Dir-lhe-hei quer que seja patriotica, teve o e:treito de 
tudo. uma cusparada para o ar, porque nos veiu 

o SR. FAUSTO 0"\H.Do;;o-Diaa. 0 que quizer. cuhir na face. Sim. vercladeira que fosse a 
..., accusação, ella podia morrer em um circulo 

O Sn .• GERMANO HASSLOCHER-V. Ex. hoje estr·eito dos que a conhecessem. Não cha· 
me tem pela frente, P<Lt'<1 mostrar;lhe que maria a critica da malícia, os commentarios 
nesta Casa... deprimentes qne provocaPá onde quer que 

o SR. FAUSTO CARnoso- ... r::ão sou nada. cheguem os éco.s do formidavel discnrso da 
S. Ex. Fazia o nobre Deputado a psychologi'a 

O Sn,. GER:\IANO HAssLocHER-· ·.é um dis- cte um dos homens do Governo e ex..ploravil.. 
pereivo, mas que· nãa mette meclo · · · para a sua these este fhcto. buscando tirar 

o SR. FAusTo OAH.noso- ... a V. Ex., com conclusões tremendas, tevest.indo-se da seve-
esse tam<who. ridade dos velhos typos da antiguidade elas-

. sica, de um Oatão... . · 
O SR. GERl\IANO I-IASSLOCHER- ••• a mn- ' . 

gnem; com essu.lingua e com essa audada. O SR. FAUSTO CARDoso-Gatão não sou. 
(Pat~sa.) 0 SR.GERMANO HASSLOOHER- ... de um ente 

Sr. Presidente. os constantes apGrtes elo superior ás fraquezas, intransigente· feroz
meu nobre collega não permittem que eu mente, proclamv,ndo que não se devia tolerar• 
O'uarde uma disposição regular e coordenaria essa inf'racção das l0is da moral, de uma inde~ 
da. critica que ompi'ebendi. Sou forçado por lic;tdeza. de tal o!'dem,. o:ffensiv~ à.os senti
isso a fmccionar o meu trabalho. Quero mentos ela. sociudade, ucto que repercutiu. 
provar a inca.pacidrtcle política d~ illustre dolorosamente nrL severidade dos nossns ha
philosopho e sabio, o Sr. Cardoso.·· bitc•s, que ainda cons<~rvam um<" tat ou qual 

o Sn. FAUSTO CARDOso-Disto fique V.Ex. pnl'eza., a despeito da perversidade que vae 
certo d.e que estou convencido, não sou ca;paz dominando o mundo. 
de reunir quatro votos. Dizendo que era uma verdade n. afl'ronta, 

0 SR. GERMANO HASSLoCIIER-8. Ex. não revela.vn-se á Oamn.ra como utn ente especia
líssimo, revoltndo ante o que denunciava. encara com c:dmn. e interer:se real e sincero . PolR bem, -vou mostrar que nem era. S. Ex. o 

os negocias publicas. , . homem c1c pruridos mros, nem ag-ia por um 
Expiora-os para fazer escrmclato, dizendo-se extremo tle p1üriotismo intransigente. Rccor

movido por nobres intuitos, appaeentn.n_do darei n s. Ex. CJUC não exp!L·o todo este nr
escrupulos fôra do comrnum. Com os lnbw.s clm', tfto tragie:1lllonte exhiiJido por causados 
cobertos de espurnn., es:;a que. revcl:L a ex- retr:1to~. q1:ando S. Ex. transigia acce1t<1ndo 
citação que contnrQa o entenriJmeDt<!_, encnr- uma eleiçü.o que [~•i st•(·.un•l da. ])elo homem 
vndo na tribuna em uma. contracçao de bo- qno, p!C~f;lindo o sen E:;tado IJUÜtl, hos[)edou 
doque. · • ern sua companl1ia, no mesmo palacio do 

O SR. F,\Ui'TO CAJlDOSo-Isto não é psycho· governo, 1\uas pt•oslitut:ls! A dh~nHiacle r1o 
login .. é descripçiio piJysica. nohrc Deputado, os ~eus oscrupulos, n su<L 

o SR. GErtMANO HA~SLOCHER- ••• com os preoccupação com a moral deu.ntc desta cr•u:L 
olhos cot·uscantes, indignado com o nttentuc.lo l'ealidade, donuiam ·1, 

á mol'al, aos l.1ons costumes, de figuJ•at·em O SR. PttESIDll:N'l't·!- Pe1;0 ao no1)l'(~ Depu
nus notas do Thesom·o, couw effigie d<L Repu- tndo quo se cinja ;l diseus:;ão do rcquet·i· 
l1! ic:\., 1·etru.tos que S. Ex. d.it. serem de pt·o~- rneuto. · 
titutas. 

Adtnittnrnos o I'ncto como vcrd:tdeiro; elle 
poderia revoltar crer.turas de um tem~cm
mento impt·essionavel, gente santn., de lllge· 
nuidatle rara, quo se revoltasse talvez de 
pagar com aquellas notas o pão que co111e e 

, a roupa, que lhe cobre a. nudez. 
0 SR. FAUSTO CARDOSO-V. Ex. está pa-

thetico. -
0 SR. GERMANO HASSLO.CHEH.-Ma.is estarei 

logo adeante. Poderia revoltar ain~la . o. pn,
triotisrno que visse no íhcto um mdiciO de 
decadencia mora1, mas nesse caso os que 
assim J?.ensnssem tratariam de evitar o es
canda\o, e fo1 o nobre Deputadt> exactamente 
quem o p1•ovocou; a sua contlucta, que S. Ex. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Pf'ÇO que não se 
r e tire oenh uma palavra. pt·oferidR pelo Sr. 
Deputado.Hasslochet•.S.Ex. póde babar sobre 
a honra do Sr. Martinllo Garcez. 

O SR. GElUL\No HAsSLoctmn,- Quo creu.
tura .•. 

O SR. PRESIDEN'l'E (rlejJois de faze?' soa1· os 
tympanos)-Peço ao nobre Deputadu que so 
cincumscreva á. materia em discussão. 

A Mesa ni.io póde consentir que continuo n. 
discussão nesse terreno. 

O SR. GERMANO HA.SSLOCHER- Está. em dis
cussão um requerimento, que é uma ameaça, 
de uevassa da vida dos representantes d1t 
Nação. O Sr. Deputado philosopho, sabio o 
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critico foi quem provocou a discuss5.o para. 
tal terreno. Sou Deputado ta.mbem, o a.s-
sumpto diz-me respeito ; demais, tenho orn 
'Vista·- mostrar que o nobre Dep1,1tado é turlo, 
menos logico em seus a.ctos, e que a. sua 
moral é de occasião, -intransigente porque 
vê retratos de prostitutas como efllgie da 
Republica em notas do Thesouro e no em
tanto não se revolta. deante de um governo 

• do seu Estado, mais audacioso, porque hos
peda prostitutas em palacio, expondo as hori~ 
radas matronas de Sergipe, as ingenm~s don
zellas de· sua terra ao contacto com mulheres 
assim~ 

Não se revoltou, antes, proclama as virtu
des desse homem ... 

O Sa. PRESIDENTE - Novamente convido o nobre Deputado a cingir-se à mataria em 
discussão.. A Mesa não póde consentir que a 
discussão continue por esse motlo. 

O SR. GERMANO HASSLOCHER- Sr. Presi
dente, V. Ex. parece estar esquecido da dis
cussão dos retratos. da. psychologia de um 
Ministro aqui audaciosamente feita, e não 
:póde estranhar que eu .•• 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-A nota do The-
souro e causa publica. · 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - ••• a meu 
turno faça a psychologia do nobre Deputado. 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-Pode continuar, é 
meu discípulo. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER- Sr. Presi· 
dente, não posso escurecer o grande talento 
do nobre Deputado. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO -·Ora, graças a 
Deus. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-V. Ex. co
nhece o meu juizo não de hoje. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO - Muito agra
decido. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER -Apparente 
calma como quizer; bem sei o inferno que 
lhe vae na alma. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO (úatenclo no pe·ito)
Nasta. ~ 

0 SR. GERliiA.NO HASSLOCIIER-Deixe-se de 
tragedias. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-EU SOU um bocado 
comico, doutor. 

0 SR.. GERMANO HASSLOCHER-0 talento de 
V. Ex. talvez brilhasse- 'mais em outro 
palco. 

O SR. FAUSTO CARnoso-Estou concluindo 
uma comedia p(l.ra ir representai-a no Rjo 
Grande do Sul. 

O SR. GER~L\No IV .. sSLOCHER-E dá pn.ra, 
isto. ?· Ex. tem uma pllilo.~o_phiDJ e logic[L 
especw.es. _ 

Dl:-;cutindo a. sun, individualicln.do, o qua 
snr~ced<l rl'(~quenkmente, pois quando não [1, 

remó!:• como umruminante, r;wolvendo o seu 
pa,<;S<t.do, o seu presente e descortinattdo o seu 
futuro, em busca._ da popularida.de que a.l
mejn., vê-se qne outra.preoccupação nã.o pre
side Gs sAus discursos. Apa•.irinha.-se com a 
opiniã.o de um escriptor que attesta os seus 
meritos inte!!ectuaes o S. Ex. frisa_ bem que 
é _insuspeito esse erittco, pois, argumento éa~ 
pltal, elle faz taboa.rasa ele todos os talentos 
brnzileiros, só encontPantlo um, o philosopho 
S~·. Cat·doso de Sergipe, ilnico ele pé em meio 
dos destroços. Sobre o caracter S. Ex. in
cumbira-se de passo,r a razoira, ficando u.inda 
sô S. Ex:. de pé. Vejamo:> agora um tr<i ço. 

O philosopho, amante da sabedoria. será 
mesmo o que diz? S. Ex. ignora que a philoso..; 
phia. ft1z o homem, rc~mode!a-o. •mcouraçtt-o 
contra. as fcaquezas pueds, como o fumo 
quilota a. mateda de qne são feitas as pitei
ras. S. Ex. fallava um dia nns destinos da 
patria., prégava que deviam ser pesados fria
mente, á luz da sciencia, com a razão calma, 
sem arrebatamentos. Era, no em tanto, a eter
na prooccupação de sua. pes~oa que o preoc
cuptLVa. Sim, o. hypertrophia do EU manifesta
va-se em todtl. a sua intensiJade, sob uma fór
ma dramatica. O nobre De·rmtado contou que 
em sonhos vica. a imagem venera,nda de sua, 
mãe a dizer-lhe: <<Vae, men filho, S[d va a. pa
tria, salva a. Renublir.a.>.'> E todos vimos como 
lhe corriam as lagrimas pelos olhos! Que phi
losophia essa. de visões, de vozes em sonhos~ 
cbeir:wdo n. missões divinas·~ Lembrei-me 
daquelln. scena da Lagco·ti,r:a: Vae, Petitpont, 
consente, é a França que t'o pede. (Riso.) 

Ahi tem, Sr. Presidente, V. Ex. a. infa.nti
Iidade de alma do nobre Deputado. S. Ex. é 
para mim como os lagos inter•iores, cuja su
perficie lisa ás vezes se agita com o sopro do 
vento que passa. E' só exterioridade. Nem 
tem va.gas que fn.çam nn.ufragios. !lem fundo 
que ~Lt'ogue. Quando muito sente-se a fe.ce 
tocada _pela. agua que o vento leva. S. Ex. 
imagimt estar em mntt sociedade littern.ria e 
esquece que é Deputado. Esquece que não 
serviremos (l patria por esses processos espe
ctaculosos de escandaJo. Pelo cont~ario, si 
h a males, estudemos-lhes a profundidade, mas 
não aggravemos a situação, apressando a 
sua ruina, revelando d8sceença ou desespe
ração. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- V. Ex. chora já. 
(Riso.) 

0 SR. GERMANO HA.SSLOCHER-Ni:í.o chorârei, 
não; saberei tambem dominar a minha re~ 
'Volta deante da conducta de V. Ex. 
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O SR. FAusTo C.uwoso-·E' forte, pois nfi.o; 

eu choro. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - A attitude 
-do nobre Deputado lembra, Nero nn, sua vai-
dade. -

0 SR. FAUSTO CARDOSo-Catão- OU Nero? 

0 SR. GBRMANO HASSLOOHER.-V. Ex. per
de o seu tempo tentando levar o assumpto 
par<t o ricliculo. Está muito longe de poder 
conseguir isto commigo. Lembr0, Nero na 
sua vaidade, vou dizer· como. Conta um his
toriador da vida desta personagem que eHe 
consúltava os seus aulico::; si devia recuar 
deante da obra da destruicão de Roma nesse 
grande incendio, um<t vez que era seu intuito 
descrever nesse grande poema a magest<tde 
horrenda do espectaculo. O nobre Deputado 
pelo prazer de proferir tres ou quatro dis
cursos cheios de tempestades que lhe partam 
da alnm, de revoltas, de rajos e coriscos, não 
se importara de infamar a patrla, as suas in
stituições, mergulhando tudo em lodo, co
brindo tudo de intiunia, expôr isto tudo. á 
critica impiedosa do mundo, rlescrevendo-nos 
como uma jangada desconjunctada,á ma troca, 
e só com um homem de pé, o nobre Deputado! 
E sua gloria estará em dizer: «Viram bem 
0omo eu descrevi com eloquencia toda essa 
:podridão ~» 

0 SR. FAUSTO CARDOSO - Mas nunca me 
voltarei a traz. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER-Si volteí, íU-o 
dignamente. 

0 S&.FAUSTO CARDOSo-Tem voltado muitas 
vezes. 

O SR.. GER.!\!ANO H.ASSLOCRER. - Impellido 
:pelo dever, com consciencia .. V. Ex. voltará 
quando o agarrarem por um braço e lhe 
impuzerem uma re'l'iravolt<". 

0 Sr. FAUSTO CARDoso-Ora, ora. (Rí-se.) 

0 SR. GERMANO HASSLOCHE:rt.-Póde rir-se. 
O nobre DeGJuta.do convença-se de que aqui 
deutro desta Ca.mara as suas oalavras só con· 
seguem irritar, nem oonvencêm, nem imprés
sionam, não arrastam a ninguem porque 
lhes falta autoridade moral. V. Ex. ainda 
não conseguiu um voto com ::~s suas arengas.· 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-E V. Ex. ainda 
não conseguiu manter um só dos seus clis
cursos, ou um só dos seus votos. Isto não 
se verifica commigo. 

0 SR. GERi'riANO HASSLOCHER- V. Ex. é 
como um ·engeitado, não tem responsabili· 
dade, 6 de filiação desconhecida; agora é que 
busca quem o ado:pte, agarra-se a ruil:es pa1a 
viver, producto que e do acaso político, sur-
Gindo do imprevisto. ·-

O Sn. FAUS1'0 CAH.Doso-E' o que V. Ex. 
diz. Do que surgiu V. Ex.~ 

O SR.~ GERMANo HABSLOCHILR-Do meu par
tido. V. Ex. não foi eleito em nome de 
cousa alguma, não veiu para aqui em nome 
de uma idéa. arregimentando os homens. 
Póde incorporar-se a todos os grupos. 

0 SR. FAUSTO CARDOSo-Fui redactor-chefe 
do orgão republicano o anno passado. 

O S1l. GERMANo HASSLOCUER-Vamo!'> ouvir 
de novo a historia das glorias de V. Ex. ~ 

0 SR. FAUSTO CARDOSO-EU, ao menos, pOSSO 
contar as minhas e V. Ex. não póde, porque 
não as possue. 

0 Sr... GERMANO HASSLOOHER-E quando as 
possuísse não seria eu quem as relataria~ 

0 SR, FAUSTO CARDOSO dá Um aparte. 

0 Sn.. GH:RMANO HASSLOCHER- Já disse 
que V. Ex. não me pórle atirar ridiculo ; 
talta·lhe capacidade para isto. 

O Sn. PRESIDENTE (com onetgia e fazendo 
soar os tym.panos) - A Mesa não póde absolu
ta.meute coiJsemir que a discussão continue 
nesse terreno. (Apoiados.) 

Peço ao nobre Deputado que se restrinja á 
materia em di:lcussão. 

0 SR. ELPTDIO DE FIGUEIREDo-Isto é real· 
mente sem precedentes. 

VozEs-Não é possivel ! 
0 SR. GElUIANO HASSLOCHER - Oh 1 Isto e 

novo para a Mesa, para os nobres Deputados ~ 
Eu nã.o fui offendido, os membros do Go
verno não foram acbincalhados, devassadas as 
su:1s vidas e só agora lembram-se de protes
tar 1 Eu:, PStou tendo um desabafo, não em norne 
dos meus resentimentos pessoaes, mas como 
Deputado que reclama, contra P. cond.ucta. de 
quem diariamente pretende com seus excessos 
humilhar a pa,tria, sem respeito siquer pelas 
conveniencias do logar. O que eu estou di
zendo de s. Ex. està muito longe do que 
S. Ex. tem dito da Republica e dos homens 
que a dirigem. S. Ex. aqui não é o individuo 
separado de suas funcções, é o 'apresentante 
da nação e não e~tou dirimindo questões pes
soaes. Não lla motivo para estas reclamações 
serodias e. si fossem legitimas, ha muito o no
bre Deputado por Sergipe teria sido contido 
em seus exaggeros, pois eu apenas entro em 
terreno que S. Ex. foi o primeiro a pisar. 

0 SR. PRESIDENTE-A Mesa cumpriu sem· 
pre o seu dever. 

0 SR. GERMANO HASSLOCHER - Sr. Presi
dente. creia V. Ex. que meu. a.l:v:o :ç1ão é a 
pessoa do nobre Deputado. Estou def~ndend() 
o interesse publico, compromettido pela. a.ty-: 
tude de S. Ex. com os escandalos que dia.r1a~ 
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mente promove e que vão repercutir na 
conscienc}a. RU-~lica e no Exterior, para. nossa 
desmo!'ahzaçao. Ninguem indagará si o nobre 
Dep~tado t~m o~ não aut,?.rídade- moral para. 
defimr a sltuaçao. S. Ex. nada vale e só a 
sua. posição, a sua qualidade de Deputado, 
e!llp:esta ~alor ao que di~, pa1•a repercutir 
la fora. S1 fosse rep~tir Isto enti'e carro
cei~os, nas. docas, no mercado, pouco adean
taria. Mas que pensar ·do q1le é dito na 
Camara, onde se assegura que·· está tudo 
perdido, que não ha. ma..is salvação ? E' como 
o grito do cs::tuvé qui peut», prenunciador da 
catastrop!le, e o meu, o nosso dever impõe-nos 
um protesto contra isto. Tudo rouba, só ha 
ladroeiras para o nobre Deputado. 

0 SR. FA'O'STO CARDOSO-EU não disse que 
alguem roubou. -

0 SR. PRESIDENTE-Lembro ~\Ó nobre Depu
tado que está terminada a hora da, sessão. 

O SR. GERMANo· H.A.ssLOCHE:R- Vou termi
nar, Sr. Presidente. D1fficilmente pude chegar 
até aqui, sempre interrompido, sem poder 
dar unidade á min11a exposição. O nobre 
Deputado sabe que tinha em mim um 
amigo e ... 

0 SR. FAUSTO CAR'DOSo-Acretlitó muito. 
0 SR. GERMANO HMSLOCHER- ••• e a Cu

mara toda sabe que uínguem mais do que 
eu .•• 

0 SR. FAUSTO CARDOSO <lá um aparte. 
0 SR. GERMANO HASSLOOHER- V. Ex. está 

dizendo co usas indignas. 
0 SR. FAUSTO CARDOSO- Eu nunca, disse 

co usas dignas. 

banco qu.e assim tivesse procedido seria êfi~ .. , .. 
mlnnso. Mas não acho qne poss:unos ordenar 
a. publicação da. lista dos devedores só para 
provoen,r• escandalo. o que seria., além de 
tudo, uma illegalidade, comprornetteria, muita 
gente alheia á politica, gente q1.1e luta e que 
se póde salvar, o que nõ,o succederia si a 
expuzessemos á I>nolicidade. , 

A divida de alguem só póde ser publicada 
na execução, porque ahi se exerce um di
_reito e quem o exerce não lesa_a ninguem. 

Por isso Yoto contra o requerimento. 

O Sr •. Faust,o Cardoso (pela · 
m·dem)- Peço que so consulte á Camara si 
concotle prorogação da horo. por 10 minutos, 
P<Lra que eu possa responder ao Deputado 
pelo Rio Grande elo Sul que me acaba de 
aggrodir, com sorpreza para mim e para 
vós. 

Consultada a Camara, 6 concedida. a pro
rogação pedida. 

O Sr. JJ"austo Cardoso- Sr. 
Presid.ento, é muito pouco o que tenho e 
devo dizer om resposta ao nobre Deputado 
pelo Rio Gtande do Sul. Começarei precisando 
o; termos da questão que llle determinou u, 
concluctt1 com. que nos acaba çle sorprchender. 

Orava o Sr. Serzedello Corrêa, discutindo, 
creio, o requerimento em que solicitei a. 
publicação da, listc."t dos devedores do Banco 
da l~epublica,, q uaudo mo provocou a de
clamr positivamente os nomes destes. Re
spondi-lhe que não era meu intuito f<"Lzer 
declarações. O que qucl'ia. o pedia era que o 
Governo os publicasse, para, feita a luz, se 
clissip~~r a, sombra que pe.sa, sobt'o a !loura da. 
roprosentttÇão nacimm1., o bscurccenclo-a. 

A csto meu a,pm·te, o Sr. Deputado pelo 
Ri.o Gt•;,tmle do Sul, tambcm em aparte, 
disse-me : «Si tem col'a.gom, diga-os; si não 
tom, ÜtÇtt silencio em torno elo ca,so. » 

0 SR. GERMANO HA.SSLOCilER- V. Ex. nem 
sabe mais que dizm•; é um vencirlo. Direi 
agora., Sr. Presidente, algumas palavras 
sobre o requerimento em discussão.· Não de
vemos votar pela sua approvaçüo. Eu não 
:figuro na lista dos devedores do banco e nunca 
:figurei • 0 SR. GERMANO 1-IASSLOClilm- N:io foi isso 

Não tive com esse banco transacções de ô que <lisse. 
especie alguma, salvo um credito quando 
Banco do Brazll. Será muito doloroso, ver- O SR. FAUSTO CA1woso- Foi. Foi este o 
gonhosomesmo, que Deputados ou Senar1ores sou aparte. 
se tenham prevalecido de suas posições para Occupttndo dopois a, tribtun p~Ll'<."t respon~ 
com ellas forçarem a liberaliliade do banco, del' ao nobre Deputado pelo. Pará, llisse ao 
quando não o:ffe"'ecesser~1 ga't'antias reaes pelo Rio Grande do Sul qne. si o meu 
:para seus negocios, colla.borando assim para 1)ensamcnto fosse trazer <-i. publicidade esses 
a perda das economias que lá tinham os de- nomes, ~eria a cor[Lgem p•u·a o fa .. zm· e não 
posita.ntes. O~l.tra medida curüpria ao Go- viria apresenta:r. um requerimento parc.1. que 
verno tomar, quo não essfl. divulgação de o Governo o fiz0sse; ni"w i'<wh como S. Ex., 
nomes provocada pf'la Camara. : er:\, promo- quo, depois de uma. opposição tenaz ao Sr. 
ver a responsal1ilidade criminal da directoria. :Vlinistro da Fazerr(b, a. quem injuriou o· 
do banco. A prova da crilnina.lidade desta a;fft'OIItou, veíu, pern.nto esta açsemblêa. 
se fal'ia no processo, desde que se ave1•i- pasma, coni'essa,1• que recuava do posto c1ue 
guasse que havia fornecido credito apoliticos tom<:~ra, porque era membro ele um partido 
que os não garantissem sufficientemente. o. que a,poi<t o Govorno. 
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Eis, Jinlln, ])01' llnJm, ponto por pOJ)to, o 
que se deu lwntem, c fc'L. com qne, llojo sob 
o pretexto de cor'.lbn.ter o mesmo l'NJuor-i
mento, viesse o S1'. Deputado i':lZül'-me eomo 
disse, a psychologia.. 

Lamento quo nito o _ tivesse conssguido. 
La.mento que o:<Jta não resaJtasso elo snas :pa.-

_l.:t v1w; como um retra,to do pinceL de um 
n.rttstu,. Seria para. mim um g1•ande pra.
zer rever-me na. 1magem do mon earactcr. 
S. Ex., por<:'m, não soube· on não mo q_uiz 
dar essa. sa.tisütç.ão . . :Na.tura.lmonto. como 
costum<-"1, arropomleu-:::e em seguidtL do que, 
antes, assenü~ra, e em vez da, psychologia 
promcttid<t, vomitou sobre mirit e o ta.len
toso Senador Garcez,mou illustre clwfe, for
midavcis insnlto:3. 

Estes insultos, eu não os h\y~mto. - Do d.i::;
cu:eso do S . . Ex. tocarei a.}Jena~ nos · lJOlltos 
dos qua,es úw for pos'.;ivul appro::dmttl' sem 
me manchar. 

Disse S. Ex. que, ao entrax· aqui, affirmci 
que kaziu. o peito aberto aos punhacs. 

Não é ex a c to . S. Ex. si não se en ga,no u, 
me eblite1'ou o pensa.mento. O que dis.se, 
quando ma coube a gr;:mcle hom·a de occupar 
a. att ·.nção dos meus illustr~·.s collegas. foi 
quo mo. traçara. um plano do qual tcmho a. 
-vontade <lcliberada de me não a.!'astar, e que 
havia de seguir, calmo, sereno, tra,nquillo, 
som perguntar si o caminho que me impu
nha tinha espinhos e barr-ancos, iii no m<tl' tt 
que me arroj<wa. hn.via ondas e cscolhos·,com 
<L resoluç~(lo firme c inabala Tel dos con YCI1· 
ciclos que se traç<tm uma. norma de coudud.a 
na vida, e abrem o peito ao l!Unhal. si o 
punhal é a. consequencüt c1ue so lhe depara 
l1a. 1·ecttt int~ltera.vcl de sua ostra.rLt. 

Niio é, como se vê. o 11'un a.llegou o 
S1·. JJoputado. E nào IJ<t nas mtnl1as palavms 
~tmeac,: : t, nem al'l'ojo vào. Com is~o, quiz 
apenas significar· que seguiria o meu C<Ll1li· 
nllo, · l'o:;sc qu;d fosse o sttc:l'ilido, fossen1 
quacs fossem a.:; consoc1uuncias. 

Allegou o St·. Deputado que nem tl.:; minlms 
Ol'l.Lçõe:s, nem a minhtL conducta sã.o logieas. 
1\f<ts, si logica. é r·acíocinn.l' c procedeL' uni
fonncmcntc, eo·.1soante um principio pl'ccs
ta.belecülo c um plano pretruçado, cu, poli
tic<urwntc>., sou logieo, pois 11ue uinda m(~ 
~l<l.o <tf'a;;tei uma. lintm do caminho que me 
nnpuz, que trillw, tenho trllltallo e conti
mwrci [L triLhar. 

Vou certo? Vou errtldo? .-\ndo bem? 

indiscutivel. E ar1ui mesmo, desta tribuna, já. 
disso c1ue erro c verdade, crime e virtude 
são phases diversa.s da mesma utopia em sua 
(luplice or}üta, íntollectual c moral. O erro 
ú <L illusão de um, a verdade <1. illusão do 
muitos; que eom o tempo a illusão de um Sf1 
dila.ta. e faz~se a de muitos, e a de muitos se 
estreita c f'a.z-se <l-de poucOs. E assim, <L me
dida que o diametl'o de uma se amplia e o 
da outra '-se encurta, o erro se vae conver
tendo em vertl<tde e a, verdade em erro. O 
mesmo acontece com o erime c a. virtude. 

Si é <tssim, si o erro é a icléa que. fa.z éx
cepção ao modo de J)Cnsar gera.!, e a verdade 
o c1ue corri este concorda; si o crime é o acto 
dissonantn com o sentiP commum e a vir
tude o q_ue com este se harmoniza; si, em 
um e. .em outro caso, ;L cxccpção se faz, com 
o tempo, rcg~'<1 geral, e a regra gern.l se fn.z 
cxcepção, qumn de antemão poderá saber si 
vac certo ou errado. si vae bom on mal?. Je
sus, em sen tempo, foi reputado o mais er
roneo e o mais criminoso dos homens; mais 
tal'Clc foi divinisu.do como o nuds verdadeiro 
e o mais virtuoso .de quantos na terra tem 
tomado a fónna hun:w.na. 

NTI.o sei, :pois, não o posso saber, si na 
posição que assumi no seio da representação 
politil:a do meu pai;~; estou servindo it. minha 
p~Ltria. ou a prejudicando; si llte estou se
mca.ndo males ou beneficios; si enuncio vm·
dacles ou erroi:l; si os meus actos a lesam ou a 
filVorecem. O que ::;cí é que, ridículo ou 
serio. sinc~. . , . ou explora.dur, sigo, sereno e 
seria, coJ'eL "te e logico a linha de conducta 
que me tracei. 

A minha. p;tlavra. c o meu voto, o meu ra
ciucintn e n .. minlm acç~:í.o, desde que entrei 
JW~te p;u·ht.mento. se tcem a. tê hoje mantido 
som rucuos n som contr;ulicçõcs. 

Siw t\lles vüridicos ou falsos, convenientes 
ou inconvoniontc:;, lwns ou má.os ~ Estou 
pt·uiiGando sm·yiços ou dnsseeviÇos á. minha. 
pal;t·iu '! 
· Nào o posso g<tmntir, como não o póde 
üuúbem,em l'ehtção á. propi'ia. coiltlucta, essa 
a.ugusta assem hléa, a quem, por um antago
nisitw pt·ofundo do modo de pensar e sentir 
politicamente, sou 1'or~~ado a combater e u 
contr::t.l'ü:n·. Sim. 

Ando mal 'I Aflrma o Sr. Dqmt<ulo que é 
inconveniente o meu proceder·, que enve.rgo
:nlto, üegratlo e de:;Jwm·o <L nünlt\l, p;Ltl'i.a •• 
Ser<L extLeto 'f. Ni:í.o sei ; dil-o-ll<.L o i'll turo. 
N<~d~~ :posso as~egur<.Lr. O e1·ro e <t verdade, 
o crime e <1, viJ•mde não se caracterizam por 
tr<1ços -visiveis, fixos, immutavei::: ; nã.o ha. 
par<~ os disci·imlmu·, umu medill<L ct~rta e 

Porque Htmhum de vós poderá. affirmar que 
o..; íhte:tos do vosso pensar e do vosso proce
der, em relaçü.o ao paiz, são reaes ou nullos, 
magníficos ou peccos, justos ou prejudiciu.es, 
sadios ou cn~·enenado.s. 

O que sa.benws, cu c a Cn.ma.ra, é que, de 
accot·do com os princípios que reputamos 
consenta.neos aos interesses nacionaes, vamos 
St\gnindo a nossa estrada. 

MtlS ;w nobre Deput<.~do pelo Rio Grande 
do Sul j:í. não acontece o mesmo, porque, 
ao eontr1~rio do humilde Deputado por SeL'· 
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gipe o dost:t Cn,mlU'a, S.' Ex. se clesta.cr•, O 8Ft .. FAUSTO CARDoso - Ondo ter-me-ia. 
v<Ll'io c incerto, <l mud<U' de rumo a cada, conduzido se ouvisse os conselhos de S. Exj 
l1itsso. E' que, mais vidente que nós, elle só Nem é bom pen:'::1l-o. Mas não é exacto 
percebe o movimento int'imo das causas, e que, depois da rcferencia que :fiz ás notns 
innd:1 de opinião antes que este movi.mánto do Thesouro, que o nobre Dc]luGado chama 
sn i;r:uluza ex.tcn'namcntn, fazcmclo-se sontit· pornogr-aphia, me tivesse ellc retirado o seu_ 
aos outro:-;. · a,poio. Porque o d.iscurso em que fi_z essa re-

E' <tssim que S. Ex. pertenceu :.'L l'ovoluqi'~o fercncia foi bravamente defendido por S. Ex. 
federalisl<1 elo lU o Grande elo Sul, insu'lton o em apnrtes, quànclo a ei.le rcspondGll o nobre 
Sr . .Tnlio dL~ CasWhos, ~L quem entào dono- DepuGado pelo Pará. _ 
minou pipinha de (ezes, c hoje o proclama a Devo dizer que, .por sua intervenção, ora
maior mentalid<vle do B1·azi1, o maior dos ç~ões minila~ foeam pu1Jlicadas em um jornal 
JJossós vultos politico'l. O que mcsorprellGnde dq Rio Gra.nde elo Sul, e a, sua. penna <~s pro
ni.sr.o é que um Jwnwm do tiür•tüo o da per-· clamou feitos qxtraordina,rios de oloquenci<t 
eepçfto do nobeo Deputa.d.o nií.o rlivisassn isso e p:ttriotismo. Elle :proprío chegou a dizer 
a.utes r1e in,jm·i<u' o lloróo rpte hojo ;wda,ma,: a um amigo meu qUo, si o meu clisc:ueso 

o Sn. GER)IA:\'O HAssLocrmn-E' 11110 eodo sobro as eleições de Macto Grosso í'osse pro
me collocpwi fól'a, das ptLixlío~. ·p:l,l'<L nií.o dar nuncütdOl)Ol' Julio de Ca.stil.hos, o povo tm·i::r, 
us espec:taculos tristes 0 inglol'i.os r1no v. Ex. stthido parn. a. rmt, aJim dn f<.LZOl' :.t revo-
nsii{L damlo. lução. ' 

O SR. FAUSTO CA.nnoso-l.Tét:>, então, corno O S1t. GER:\L\i'\0 liAssr.ocnER-Isso com re-
sc explica quo a,inda ltouvcssn <tccut!ado 0 ütçií.o ao reconhecimento ele Méttto Grosso . 
. Ministt•o da, Fa.zond<t de 1)8l'JlÜt~ir ClUO, '-~ sn:1 0 SR. FAUSTO CARDOSO-Nesse momento, 
sombrc(, crescessem as immoealidades o se pelo menos, otl valia alguma, cousa, no con
t'ol'l1léLS:-iOlll syncllcatos inconJ'e:-isa;vois, e coito de V. Ex. E hoje <L que estou reduzido, 
'[lOUcos dias de1·ois vios;:;o nogat· o que antGs ahi? A um louco, un1 insens;Lto, um ..• quo 
ha.via. dito? Quando, pois, S. Ex. sahiu da sei méds?. 
üi!phera cltts paixões, q uc desvia.m u per- Mas tenho f'é que uinda me hei do reer
turbtnn a, razão, p;Lr<t entrar na do rac10cinio, guor no conceito de. S. Ex., .como alü .~~ 
que só elabor;t juizos calmos, seguros e jtlstos eeel'gneram o Sl'. JuliO de Castllhos, que ío1 
si o mesmo proceder cpw teve v•u·u, com o o mais vH dos homens o ho,jo ü o ma.is nobre, 
St·. Ca.stillws, antes de ovítae as p:üxões, e o Sr. l'viinistt•o, que era. nm corrupto, o 
tove-o ~~gol'~t. depoiil flUO as ovHo1t, pat·a com hoje é umn. ominctwht. Oh! tenl~o e?etcza do 
u S l'. Mul'tinho '~ q UD n.incla hei de soL' cntlmstél.stwamontn 

E devo conf'essal-o, pal'i.t o defendei', qu:_m- apoiado c ologi:tclo pelo Se. Deputa,do pelo 
do lhe l'ospondia o Sr. Sor·;~,edello Conê<t, em Rio Gra,nde do Sul. 
det'osa do Ministro, qniz <llzoe em <tpar·tc que Destnüdol' chamou-mo ollc. E cu o sou .•• 
o Governo podüt SGJ' o continuar limpo, :tpo- 0 SR. Grm:vrANO I-!ASSLOCHEf~ _ Deixo üe 
zar dn. allog-aç5.o do nobre Dnpntacio do que tomar uns tons tt·aglcos. 
(1, sua sombl'éL vegott~V<Llll immor·<üidc.vlos e 
tut·pezas, porque limpa <'· :L mLturt!Z<L,- c em O Sn. FAUSTO CAnnoso- Que qucl'? Nã.o 
sou seio se formam e prolifer,am parasitas e acabou V. gx. lle rlizee qun sou um comico '? 
])ltLnl;as d;uuninllas ; limpa, é nllistol'l;t c em J~ 0 sou, pcl:L orümtaç;'Lo 11olitic:t qno te
seu seio cr·csccm e se desenvolvem os Jadrucs nlw do monwnto ; poht m<.meil'<t por que 
e os <.LS:>:.tssinos. compl'elwndo o julgo :.L LLctna,lidacle; pel:L 

Nilo. O nobre Dcputa.rlo :pelo Rio Geandn noc!il,o que me gm·ou no espirito o desdobra
do Suln~LO evitou as paixões, n'ã.o mudou; monto ct;t hhtoeb pu.tl'i<L, quo me teouxe a 
~~ o mosmo ltomcrn.- Hoje sou para. ollc um convie.ç!ão (lo que lwedti.mos do imperio um 
ridiculo, um iconoelast:L um espir·ito prejn- vincs rtegnnerescontc, que nos fí.cou na.s cel
dicial ao pa.iz, que o deslwm';L :í. faec do lulas, nos os':los, na l11'opr-i<L alma, em todo o 
mundo, l)Clo prttzce de gl'a.ngcal' populnri- organisrno soci;tl, onde, snbtcreanco o invi
dado. Mas atú hontem S. Ex. me pt·est<tv<t o sivd. continúa. 1.1. sua, obr:1. de dissolttçào o 
mais franco, o m<Lis decidid.o, o mais ontlm- morte. Assim-ponscwdo, o meu esí'urço poli
sütstico apoio. Os meus discursos ollc os pon- tico, 0 meu tl'.a1mlho l)i:.Ll'l:uncn'téLI' tem sido 
tmwu. de <~poíttdos fervoi·osos. comba,tc1· o destrllÍl', onrle o encontro, este 

O Sn,. Glml\IANO I-IASSLOCHER- A <tttltwle elemento de decomposição 11olitica c mor<tl. 
do V. Ex., dcsdo quo descambou lXll'a, a, Não se cdiô.e<.L um predio novo sobre o 
pornogt'aphi:t, niio mereceu mnis o meu terreno onde se orguen um velho sem. se 
u.poio. Eu nti.o lho clei mais a.partos, D h:J, do destruir este. E nós construímos a Rcpublw::~ 
recordar-se de que muit:.ts vozes fiz-lho ttd- sohec os desüoços do Imperio, sel'Vindo-nos, 
vertenciu.s. pu::t isso, dos vigamentos bichados deste. 
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E' contrn. jsso que me reyolto; ü esse cle
nlénto morhido qno penso qtic ~e deve des
Ü'uii·, para. se firma.!' ~~ llcpuhlica. sobre 
alicliiFces seguros; t;· contrc." este ·oinrs qun nos 
leva. <L nos dOS})Ojarmos dial'i:.tmente de nossas 
a.ttrilmições, de nosstL a.ntoridado, ele nossn. 
a.utonomia. na.s mãos do J?orler Execnti vo, 
que me revolto c cont.r;_t o 11 nal l'(mjo. 

Irei erra.do, opponrlo-mc ~L cs,;;;1, corrente, 
ou será. melhor qne eil<L sig~t o sen cm·so, 
reunindo 11as mãos do um só JJOmem todos 
os l)Odcees rn.t1Jlicos ·? 

Penso que não, porque ta,l seria prcp;l
l'<.U'mos inconscientemente a. dictadnra., qua.n
do, como . snppunho, f'.sta. se pôde evita~· 
:firma.ndo-sc a. · soberania .. do Podcl' Lcglsl;l~ 
tivo. 

Destruidor l Si nU..o devcsscmos tlcstruir 
os germens de corrupção que nos alJ<ltc, 
:porque, então, se dcstruit1 a. mon<trchü~ re
presentativa. parlamenta.r, que tudo cor'· 
rompeu e enfrn.queceu '? 

Recor(lo-me de um facto qne, mais que 
todos os outros, com}n'ova. ·~ a.c·çU..o <1h;sot
vente desse regimen. 

No tempo do Imperio, tros homens, dous 
dos qu;\os esti'í.o vivos, c nm mol't.o, s0 ro· 
nnh·a.m em uma sala. de cttfé,depois de ha;vcr 
a.ttralüdo um por1iuguez imbecil, r1ue <1lü 
veiu ter. Embl'íagaram-no ... 

o SR.. GEu.:.rANO HAs:;;LociiEU. - E' um<L 
mp.ntira. E' uma fa.lsidacle. Nunca, ti v e l'Ola
<,~ões com o Sr. VaJle. O St·. Ruy Barbosa, 
em cuja c<tS<l. t'Sti-vo, ü c:om qnom .i:m te1, é 
testernunl1~t. 

o Sn.. FAusTo CAu.Doso -Pàt·veHilll'<.~,tcm 
esta. historia algum:.t l'claçií.o com o nobre 
Deputado ? Dir-se-lli<l, táo i.nqüieto c pn.llido 
íicou, tomando uma ca.rapuç~<L que llle üacd. 

na .. fraqueza rgw o Imperio di'trundira por 
t oda. parto, no D,hat.imcnto, na. a.trophia, que 
clle mesmo imprimü·a._ao c<tracter nacional, 
do modo quo, qun.lquel' reacc~U.o, ·que contl'a, 
elle se fizc:c;sc. se ll<.tvü" de rmmntir do abati
mento (ltl, fl'aqucza., da cova,rditt-, cp1c de sua, 
}1olitic;L s~'>, il'radiou. Po1•ta.nto, aquelle modo
singular d.c clinün<.u· rcls era. logico, não só 
llOl'qtte na. fra.qucza. dos indívicluos que 1:\C 
combin\n'<.UU 1mra t·eaJiza,r o l)lano . se re
iloctin. :L Ü'(ttitlCZa, naciona.l, obra da cor
rupç:Ti.o inrpcwia.l, eomo porque Só pela bai
xeza, e :pela. coreup~~ão se póde o conupto 
rclJelLa' contt·;~ a coreupçilo. 
. Or~l, si eu, gnüvlo :pelas minlu1s convi
c~Lía~ . ·a.:: hei em minha eonsciencia uma des
culpa. pru'<1. tão ;wilt:mte conductn., porque, 
tra,zid<t [L este parlamento, não me havia. de 
revoltar- o combater essct corrupção, que 
pagsou da,gucllc pc.wa. este regimen '?-

Ei:-; como JJcnso, c é porque assim penso 
quo assim procedo . 

O nobre Deputado a.chon ridículo que desta 
tribuna eu dissesse qun, é~ noite, quando em 
meu gabinete de tmbalho medito sobre os 
negocios políticos de min1w, patria, ve.)o a 
sombra, de minha. mãe, que me abençoa e 
me m<tnd<.L proseguil· em minha. carreira. 
Que lbe posso cu (lizcr sobre isso'? 

Que se póde dizer do um 11omem, que para 
o cumprimento do um dever faz invocação 
(ht imagem dn sull. mi'í.i '? Dcspertn, a. im
lwcssã.o elo ridículo-~ Nada, meus collegas. 
Pm'<L os ouvidos 1Jill'os tuclo é puro, -para os 
ilnpuros tudo 1! imlllll'O. A S(jnsação do bem, 
do hcllo, elo justo, do Yet'datlciro só toma 
eorpo nos espiri tos que toem a noçã.o do hem, 
da bcllcz<~. 1l;l ju~tiç~t o da verdade. Si lhes 
ft~ltt~ css;:l noçio, ou ellcs as tecm pel'vertida.s, 
ou ni'io GXlWl'lmcntam essas ~ensaçõos, ou as 

Nem o vincomkdü Ot1ro J->reto. pt'esidcntc 
do conselho <lc então, nem o chefe de. policia. 
fl<.L ~~poea, souhet·;un nem ~<\bem aindu. do 
facto qnn You nm·rm·, ~lmpiesmontc lJ<tl'a. 
dellc tir·ar· uma. concluSí·to, quo vem esclare
cer a. q ucstn.o quo frisei. 

·Porc1ue, pois, o nobre Doput<ulo, movendo
se a.gitado, noga. srw. co-pa.rticipaçào, quando 
ningu~:m ;tffirmou, em um 1hcto cuja. na.n:t
tin~ apem~s iniciei ? :Nflo o cornJWchcndo,nf~o 

expel'imeH tam o hlitcmdas. · 
O mundo é a l'úpl'cscuta.çi'í.o do nosso espí

rito, o não o qne é, ou deve ser fôra de nós. 
Por isso ollc vn.rla. como varitL u. n.lm•L de 
cada um. 

P:u:L o lonco. o mundo 6 o que a sua allucí
naçi'i.o o f'az YCl' ; isto é, um mundo fan
tastico, um mundo ao ;wesso do que o es
pirito sensato diYisn. O mundo é como · o 
homem o sente. E o sentir huma.no 6 tão 
val'io ... o posso explicar. 

Co1uo dizia., St·. Preshh:mte, enJ.hriagarum 
o })olwc I)ort.ugnez VaJlo, tloram-lho 200$, 
<1l'm::tra.m~lhe o braç~o de um revolvCl·, e 
mandaram-no ~lpontar cont1•a, a. posso:.~ de 
D. Pedro li. · 

O que so passou depois torlos sabom ... 
Quu.ndo me conta!'<.uu este facto achei, em 

meu e:-pirito, um<t ilesculp<:~ p::tl'éL o indigno 
corduio ; uma attenuantê par<1 css<.t ill(Jigni· 
dadc. E foi esta : tão eovardc e indigtH.~ 
fórn1.a, de regicidio tlnlw, sut~ razão tle ser 

O· nofH'o Dnp1rtado descortinou em minhas 
l)<d:t 1-ras um ridículo, c riu. Quem sabe? 
Talycz outros, ahi, desc:ohrissom um pensa
mento tocante, o chorassem. Que querem? 
A design<.üd<~üc é <t lei s11prema d(). natureza .. 

1\Ias. s.i d verdade que se mede um espí
rito pelas consas de que clle zoml1a, a me~ 
dida do de S. Ex. é rst.a: r·i-se da invocação 
de um 1illlo <L sua mãe ! 

Quanto aos outros to}ücos do discurso do 
nobre · Deputado, não lhes toco. Deixo as 
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ínjuria.-s que conMm no logat' em que cahi
ram. A Cama.ra as ouviu, não as escuí;ou. 

E a proposito vem-me <:'t memorüt uma 
curiosa llistoria. Os inglezes são, como se 
sa.be, _apa.ixonados pelas apostas. R' a na.r
rativa de uma. aposta entre dons inglezes 
que vou fazer. Apostou um delles que pas
saria um dia inteiro na ponte de Londres a 
vender libras a schillings e ninguem as 
compra.ri11. Feita a aposta, o nosso inglez 
disf'arÇ\Ou-se, encheu uma bolsa de libras 
novas e seguiu, maltrapilho, para o logar 
combinado. E ahi, durante todo o dia, gri
tava, gritava aos que passavam: libms a 
schillings, lib1·as a schillings! 

Os passeiantes approximavam-se, exami
navam-lhe as moedas, sorriam, <.ttiravam-nas 
em seguida. (t bolsa, e afastando-se murmu
ravam: «são falsas; não é <t mim que este 
cana,lhlt eng-ana,. Libra.s 11 schillings ? São 
falsas!. .. » E desappareciam. E assim pas
sou-se o dia, sem que o inglez vendesse uma 
libr<t! Foi o que aconteceu ao nobr·e Depu
tado pelo Rio Grande do Sul: o1Icreceu li
lmts a schillings, mas ninguom a.s comprou ! 

Tenho terminado, Sr. Presidente. 
·(Muito bem, ; mttilo bem. O o1·ador é cump1·i

mentado por muitos collegas p1·esentes .) 

Foram apresentadas na sessão de 26 de 
setembro, ao Orçamento da Fazenda. :fixando 
a. despeza para o exercicio de I 90 I, as se
guintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 153, de I900 

Acccrescen te-se onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir a Alfandega de 4u ordem, a Mesa de 
Rendas de 1 a classe da cidade de Antonina, 
Estado do Paraná, abrindo para. sua. installa
ção e custeio os creditos necessarios. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1900.
Ca?·los Cavalcanti. - Alencm· Guimarães. -
Lamenha Lins. 

A' rubrica 33 do art. 1°:-Consigne-se a 
verba de 150:000$ pa.ra inicio das obras (lo 
novo edificio destinado á Alfandega de Pa
ranaguá, no Porto d'Agua. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1900.
Alencar Guimarães. - Carlo.s Cavalcanti.
Lamenha Lins. 

Onde convier-Os vencimentos do pagador 
do Thesolll'o Federal e seus fieis, :ficam equi
parados aos do thesoureiro e fieis da Caixa de 
Amortização. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1900.
Alfredo Pinto. 

Caruara, Y. V 

A' verba 33 - Obras - accrescente-se: -
200:000$ destinados~ .a ; uma ponte nietallica 
para o serviço da Al:tandega do Ceara. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1900.:
Sergio Sabo1Ja. - Jose Avelino, - Fredertco 
Bo1·ges.- ioão Lopes.-Ftancisco Sá.- Gon• 
çalo Souto.- Virgilío Erigido. 

Vão a impJlmir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 97 A -1900 

Redacção final do projecto n. 97, do cor· 
rente anno, que autoriza o Poder Executi~o 
a abrir ao Ministerio da Fazenda o credtto 
especial de 77:247$080 para occor,·er ao 
pl!,gamento das . contas do materi(J,l {orne· 
cido a Casa cia Moeda, em janeiro de 1898, 
por « The Brasilian Contracts Corpora
tion.,. 

o Cong-resso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica ~ ~oder Executivo au

torizado a abrir ao M1msterio da Fazenda o 
credito especial de 77:247$080, para occorrer 
ao pagamento das contas do .mat~rial forne
mdo á Casa da Moeda, em Janelro de 1898, 
por The Brasilian Contracts C~Jrporation, 
fazendo as neC\eS::><Lrias overações, e revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala. das Commissões, 2<3 de setembro da 
1900.-Araujo Goes.-Este'IJani Lobo, 

N. ll5 A-1900 

Redacçllo final do projecto n. 1.15, do c~r· 
rente annQ qtte autoriza o Poder Ea:ecuttvo 
a abrir ao Ministerio rias Re~ações Exterio· 
1·es o c1·edito ele 80:000$, em moeda cor· 
rente, sttpplementar !J,O art. 70, n. 7, da lei 
n. 652, de 23 de novembro de 1.899 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo an

toriza.do a abl'ir ao Ministerio das Relações_ 
Exteriores o credito de 80:0000$, em moeda. 
corre.nte, supplementar ao art. 70, n. 7, da 
lei n. 652, de 23 de novembro de 1899, fa· 
zendo as necessa.rias operações e revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 26 de setembro de 
1900.-A?·attjD Goes.-Estevam Lobo. 

O Sr. Presidente- Estando a.de· 
antada a hora, designo para amanhã a se
guinte 

1n parte (até ás 2 1/2 horas ou antes) : 
Votação do projecto n. 119, de 1900, auto· 

rizando o Poder Executivo a. abrir ao Minis-
76 
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terio da Fazenda o credito especial de 2• discussão do projecto n. 143, de 1900, 
4:978$064, para pagamento da gratificação reformando a lei das fallencias (decreto n.9l7, 
ao encarregado da guarda e conser-vação d<'l. de 24 de outubro de 1890). 
fazenda dos Dous Rios, José Joaquim Ray- 2a pa.rte (ás 2 1/2 horas ou antes):-
mundo Sobrinho (2a discussão) ; ·· 

Votação do projecto n. 11 A, de l 900, re- 3a discussão do projecto n. 91 A, de 1900 
lativa á emenda do Senado ao projecto n. li, (substitutivo ao projecto n. I, ele 1898), 
~deste adno (130, de 1899) que autoriza o- Po- reconhecendo otlicialmente a actnal Academia 
der Executivo a abrir a.o Ministerio da Brazileira de Lettras, fundada na Capital 
Guerra o credito extraorl-linario da sommo.. da Republica, para a culturn e desenvolvi
necessaria para pagar ao capitão de fragata mento da lttteratura nacional, e dando outras 
Alfredo Augusto de Lima Barros e outros os providencias, com substitutivos das Commis
veucimentos integraes · que deixa1•am de re- sõer;; ele Instrucção .e àe Saude Publica, de 1898 

. ceber no periodo comprehendido entre a data e de Orçamento, deste anno ; 
de snas demissões e a de suas reintegrações, e 3" discussão do projecto n. 99 B, de I 900, 
d<L outras providencias (discussão unica) ; redacção para 3" discnssão do projecto n . 99, 

Votação do projecto n. 104, de 1900, auto- deste anno , reorganizando a Justiça do Dis
rizanclo o Poder Executivo a abrir ao Mmis- tricto Federal · 
terio da Guerra o credito extraordinariode Ia discus~o;ão' do projeêto n. 103 A, de 
5:419$720, para }lagar ao l 0 tenente da ar- 1900, equiparando, p ara os e:ffeitos da per
mada Nelson de Vasconcellos e Almeida os cepção do montepio militar, o pae decre
vencimentos que lhe competem como profes- pito ou inva{ido, que não tiver outro am
sor do Collegio Militar (3a discussão) ; paro, á mãe, -viuva ou solteira, de oillcial 

Votação do projecto n. 105, de 1900, auto- tallecido; 
rizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- Di!'icussão unica elo projecto n. 124, de 
terio da Justiça e Negocias Interiores, o 1900, emenda do Senado ao projecto n. 27 F, 
credito especial de 825$676, para pa.ga.mento de 1899, que autoriza o Governo a rein
dos vencimentos que competem ao escre-vente tegrar no serviço activo ela, nr-mada, com 
juramentado do Juizo Federal, Antonio Ro- a patente de -vice-almirante, sem prejuizo 
drigues Gonçalves de Macedo (3a discussão); do respectivo quadro, o vice-almirante refor-

Votação do projecto n. 54 B. de 1900, que mado Arthur Jaceguay; 
a.uto:riza o Poder Executivo a abrir ao Minis- 2a discussão elo projecto n. lOS, de 1900, 
terio da Industria, Viação e 01Jras Publicas o mandando computar, para a reformn. elos cf
credito supplementar de 2.912:675$525 á ficiaes do exercito, o tempo que honvert~m 
verba I7a, do art. 2l, da lei n. 652, de 23 de passado no extincto Deposito de Aprendizes 
novembro de 1899, para occorrer ao paga- Artilheiros, uma -vez que tenham sido tr·n.n
mento das taxas de esgoto da Capital Fe- sferidos daquelle estabelecimento par·a a Es
deral no corrente exercício (3"' discussão); cola Militar, como premio pdo apl'oveita.-

Continuação da 3o. discussão do projecto mento obtido no re:lpectivo curso; 
n. 70 B, de 1900, com parecer sobre emendas · 3" discussão do' projecto n. 49, de 1900 
apresentadas para 3• discussão do projecto (n. 183 A, de 1899), mandan~o conl'erir aos 
n. 70, deste anno, que orça a Receita. Geral offlciaes alnmnos da Escola Militar dn Bl'azil, 
da Republica pa.ra o exercício de 1901 ; que concluírem o cut·so de engenharia pelo 

Continuação da 2!1. discussão do pr·ojecto act.ual r egulamento, os me~mos titulas scien
n. 87, de 1900, mandando observar varias tíficos passado~ aos qn·~ o fizeram pelo regu
disposições :para fiel e:xecução da. lei do C<l.- lamento de 1874, com parecer das Commis
samento civil; sões de Marinhn. e Gllerrí~, de 1890, e de 

Continuação da 23 discussão do projecto Instrucção e Saude Publica., deste anno; _ 
n. 85, de 1900, regulando o sorteio mi- Discussão unica do projecto n. 37 E, de 
litar · 1900, redacção do additivo destacado na 3a 

Cót{tinuação da 2a discussão do projecto discuss&o do projecto n. 37 A, de HJOO 
n. 178,de l898,do Senado, com o :parecer (n. l84 , de 1898, doSenado), reor~-anizando 
n. 204, de 1899, regulando o estado de o qur.dro do Corpo de Saude da Armada; 
sitio; Discussão unica elo projecto n. 37 F, de 

Continuação da diséussão unica da indica- 1900, redac<.:ã.o do additivo destacado na 3a 
ção n. 30 A, de 1900, estabelecendo as re- discussão do :projecto n. 37 A, de 1900 
gras aseguir-se no exame, discussão e vota- (n. 184, cie 1898, do Senado), reorganizando o 
ção do projecto de Codigo Civil, organizado quadro dos machinistas navaes; 
pelo Dr. Clovis Bevilaqua, a convi te do Go- Discussão uoica do pro,jecto J..t. 122, de 1900, 
verno, com os pareceres da Commissão de autorizando o Poder Executivo a conceder ao 
Constituição, Legislação e Justiça e emenda Dr.' Agostinho José de Souza Lima, lente da 
da. Commissão de Policia; . Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, u.n 
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auno de licença, com ordenado, :para tratar serviço para. a concessão do meio-soldo, não 
de sua saude fóra do paiz; serà descontado aquelle que for passado no 

Discussão unica do projecto n. 145, de 1900, goso de licença para tratamento de saude ; 
autorizando o Presidente da Republica a con- Discussão unica do projecto-n. 86, de 1900, ,_ 
ceder ao Dr. Rodrigo Bretas de Andrade, pro- autorizando o Poder Executivo a conceder 
curador seccional da Republica no Estado de seis mezes de licença, com ordenado, ao ba
Minas Geraes, um anuo de licença, com orcle- charel Manoel Eugenio Pereira Maia, ama
nado, para tratar de sua saude onde lhe nuense da Bibliotheca Nacional, para tratar 
convier; de sua saude onde lhe convier; 

3a discussão do projecto n. 46 B, de 1399, Ja discussão do projecto n. 58 A, de 1900, 
que exige que as sentenças ftnaes da compe- determinando -que o cumprimento dos con
petencia -do Supremo Tribunal Federal e tractos civis e commerciaes será exigivel no 
quando este julgue collectivamente, na fórma primeiro dia util seguinte, si o em que se 
da Constituição e das leis em vigor, sejam vencer o contracto for feriado ; 
proferidas com a presença de 10, pelo menos, Discussão unica do projecto n. 129, de 1897, 
dos juizes desimpedidos daquelle tribunal, e autorizando o Governo a aposentar o machi· 
dá outras providencias; nista de I a. classe da Estrada de Ferro Central 

3a discus~ão do projecto n. 37 B, de 1900, do Brazil, Jose Rodrigues de Oliveira Braga, 
redacção do additivo destacado, em virtude com voto em separado; 
do art. 132 do Regimento Interno, na 2° dis- Discussão unica do ·projecto n. 162, de 1899, 
cussão do projecto n. 184, de 1898, do Se- concedendo á viuva do jurisconsulto e ex
nado, que reorganiza o quadro dos officiaes Senador Joaquim Felicio dos Santos a pensão 
da armada ; mensal de 500$000 ; · 

2a discussão do projecto n. 49, de 1899, es- Discussão unica do projecto n. 68 A, de 
tabelecendo regras para a inscripção de todos 1900, autorizn.ndo o Poder Executivo a pro· 
os brazileiros que exercerem a profissão ma- rogar por mais um anuo, sem vencimento 
ritima, e organiza o sorteio do pessoal desti- algum, a licença concedida ao engenheiro 
nado ao serviço da armada (com o substitu- civil Agliberto Xavier, preparador de chi
tivo da Commissão de Marinha e Guerra, sob mica Ol'ganica. da, Escola Polytechnica desta 
n. 8, de 1900, instituindo a inscripção mari- Capital, para tratar de sua saude onde lhe 
tima obrigatoria para todos os brazileiros convier; 
natos ou naturalizados); Discussão unica do projecto n. 95, de 1900, 

Discussão unica do parecer n. llO, de 1900, regulando a ant1guidade da promoção do te
indeferindo o requerimento em que o alferes nente-coronel João Leocadio Pereira de Mello 
do 28° batalhão de infantaria, João Teixeira a esse posto; 
Mattos da Costa, per.le ser promovido por Discussão unica do projecto n. 203 E, de 
actos de bravura praticados na campanha de 1899, additivo destacado na 3a. discussão do 
Canudos; projecto n. 203, de 1899, (orçamento da des· 

2"' discussão do prejecto u. 109, .de 1900, peza elo Ministerio da. Marinha para 1900), 
dispondo que o cargo de director do Pombal fixando em 7:200$ os -vencimentos do auxi
Militar seja provido por otncial subalterno liar do auditor, de accordo com o art. 17 
ou capitão eft"ectivo de qualquer corpo ou do Regulamento Processual Criminal Mi .. 
arma do exercito, com parecer da Commis- litar; · 
são de Marinha e Guerra,· deste anno; . ~a discussão do pt•ojecto n. 123 A, de 1900, 

23 discussão do projecto n. 156, de 1899, autorizando o Governo a mandar arbitrar ás 
concedendo a Lourenço da Silva e Oliveira, ou viuvas dos officiaes do exercito que fallece
á empreza que organizar, o direito de cons- rem um abono roensul provisorio equivalente 
truir, em uma das ilhas do littoral desta ás tres quartas partes do soldo integral que 
cidade, um tr·apiche destinado a receber, du- percebia mensalmente seu marido, logo que 
rante 30 annos, inflammaveis, explosivos e a Auditoria de Guerra, de accordo com o de· 
corrosivos, nos termos da proposta que apt·e· ereto n. 785, de l de agosto de 1892, indique 
sentou ; · a quem caibam o meio-soldo e montepio; 

2a discussão do projecto n. 146, de 1900, Discussão unica. do projecto n. 36 B, de 
autorizando o Poder Executivo u. mandar 1900, emenda do Senado ao projecto n. 36 A, 
paga.. a Carlos Galdino Leal e outros, auxi- de 1900, que autoriza o Poder Executivo a 
liares e serventes, nos trabalhos oe exames conceder um anno de licença, com ordenado, 
preparatorios no Externato do Gymnasio Na- a Antonio José da Costa. Rodrigues, 1° otncial 
cional, a quantia a que tiverem direito pelos e bibliothecario da Escola Naval; 
serviços prestados durante os mezes de ja- 2a. discul:lsão do projecto n. 171 A,. de 1896, 
neiro, fevereiro e março do corrente anuo ; autorizando o Poder Executivo a pagar a 

1 a discussão do projecto n. 76 A, de 1900, Estevão Cunha a· importancia das terras de 
declarando que, na liquidação do tempo de sua propriedade, em que foram localizados 
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na ex-colonia. Brusque, por ordem do Go
"Verno do Imperio, diversos immigrantes, de 
accordo com o arbitramento._ .feito pela. Se
cretaria dá. lnrlustría e Viação e constante 
dos documentos alli existentes. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas e 20 minutos 
da. tarde. ~ 

1168 SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1900 

Presídencia dos Srs. Vaz de Mello (Presi
dente) e Angelo Neto ( 2° Seoretm·io) 

Ao meio-dia procetie-se á chàmada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo 
Neto, José Boiteux, Gastão da Cunha, Castro 
Rebello, Gabriel Salgado, Sá ·Peixoto, Luiz 
Domingues, Anizio de Abl'eu, Joaquim Pires, 
Frederico Borges, Augusto Severo, Tavares 
de Lyra, Ermirio Coutinho, Herculano Ban
deira, Bricio Filho, Malaquias Gonçalves, 
Cornelio da Fonseca, Elpidio Figueiredo, 

.Epaminondas Gracindo, Araujo Góes, Arro
:xellas Galvão, Raymundo de Miranda, 
Fausto Cardoso, Sea.bra, Milton, Manoel Cae
tano, Eugenio Tourinho, Adalberto Guima
rães, Paranbos Montenegro, Pinhei1'o Junior, 
José Monja.rdim, Celso dos Reis, Henrique 
La.gden, Nelson de Vasconcellos, lJeocleciano 
de Souza, Silva Castro, Pereira Lima, A ure· 
lia.no dos Santos, Martins Teixeira, Oliveira 
Figueiredo, Estevão Lobo, Theo.philo Ottoni, 
Viriato Mascarenhas, Monteiro de Barros, 
Esperidião, Monteiro da Silveira, Bueno de 
Paiva., Alfredo Pinto, Carneiro de Rezende, 
Necesio Tavares, Eduardo Pimentel, Olegario 
Maciel, Gustavo Godoy, Malta Junior, Do
mingues de Castro, Dino Bueno, Valois de 
Castro, Elias Fausto, Cajado, Alfredo Ellis, 
Xa.vier de Almeida, Teixeira Brandão, Ma
noel Alves, Paula Ramos. Francisco Tolen
tino, Germano Ha.sslocher, Aureliano Ba.r
bosa e Campos Cartier. 

Deixam de comparecer com caúsa partici· 
pada os Srs. Julio de Mello, Carlos de No· 
vaes. Agapito dos Santos, Carlos Marcellino, 
Albuquerque Serejo, Augusto lVfontenegro, 
Arthur Lemos, Pedro Chermont, Antonio 
Bastos, Indio do Brazil, Rodrigues Fernandes, 
Cbristino Cruz, Guedellla Mourão, Thomaz 
Accioly, Eloy de Souza, Soares Neiva, Trin· 
dade, Camillo de Hollanda, Silva Mariz, Celso 
de Souza, Moreira Alves, Estacio Coimbra, 
Pedro Pel'llambuco, José Duarte, Sylvio Ro
mero, Tosta, Francisco Sogré, Vergne de 
Abreu, Alves Barbosa, Tolentino dos Santos, 
Heredia de Sá, Antonino Fialho, Julio Santos, 

João Luiz, Ildefonso Alvim, Penido Filho, 
Francisco Salles, Leonel Filho, Antonio Za.ca
rius, Henrique Salles, Laudulpho Ma.ga· 
lhães, Matta. Machado, Silveira Drummond, 
Artbur Torres, ManoeL Fulgencio, Lindolpho 
Caetano, Miranda Azevedo, Alfredo Pujol, 
Oliveira Braga, Paulin.o Carlos,Hermenegildo 
de Moraes, Xavier do Valle, João Candido, 
Carlos Cavalcanti, Pinto da Rocha e Cassiano 
do Nascimento. _ · 

E sem causa os Srs. José Euzebio,Francisco 
Sá, Gonçalo Souto, Gome!! de Mattos, Juven
cio de Aguiar, Rodrigues Lima., Marcolino 
Moura, Dionysio Cerqueira, Sampaio Ferraz, 
Bal'ros Franco Juni~·r, Martinho Campos, 
Alves de BT'ito, Custodio Coelho, Joaquim 
Breves, Rangel Pestana, José B()nifacio, La
mounier Godofredo, Lamartine, Firmiano 
Pinto, (josta Junior, Bueno de Andrafla, 
Joaquim Alvaro,FlorLno de Moraes, Edmundo 
da Fonseca, Cincinato Braga e Arthur Diederi
cksen. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem deba.te a:pprovada a n.cta. da 

sessão antecedente. 

. PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero para se proceder ás votações <.b.s ma
terias constantes da ordem do dia, passa-se :l 
materia em discussão. 

E' annuuciana a continuaoão da 3a discussão 
do projecto n. 70 B, de 1900, com parecer 
sobre emendas apresentadas para 33 discussão 
do projecto n. 70, deste anno, que orça a Re
ceita Geral da Republica para o exercicio de 
1901. 

O Sr. Presidente-Tem a pa.lavr& 
o Sr. Henrique Lugden. 

O Sr·. Ilenrique Lagden -
Sr·. Prnsidentu, cstcndh~-mo hon'tcm em con
siclel·::,.ç~õcs sol)l'(~ uma impol'ta.ntc omcnua. do 
meu digno c homado collcga., o Se . Augusto 
Severo, Deputado pelo Rio Grande do Norte, 
qut~ndo fui surprelwndido pela. observação 
de V. Ex de que :t hortt cstavn, esgotada. 

Por um ra.sgo <.lo arno~bilidttcl<~ , por- um re
quinte de cortczia, V. Ex. rescrvon-nw a. 
pu.lu.vr·<J. pa.r tL a. scssil.o de hoje, <J.fim de. ctUC\ 
cn pudesse })l'Oscguir m~ n.na.lyso que ontfio 
üLzia. sobre o o1-ç~amcnto d.n. rcccit:.t. 

Cum1n·o-mc, neste momento. ~~gra.decm•, 
penhor:.ulissirno, :.L gcntilczrt de V. Ex. 

Dizia eu hontcm, quando tr-atn.va da. n.cç~ã.o 
que exerce a agua. na hygienc desta. eiuarle 
c como elemento indispensu.vcl para. <L ali
mentação public:t, que nã.o se podia negn,t• 
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que, quanto maior fosse tt abundanc.itt deste 
1iqnido, [Lté mesmo nttingindo <W desperdí
cio, tu,nto ma5or serht tt hygiene geral, tt lty
giene local c, por eonscquenc.ia, maior <L se
g·ur<tnÇtt de ha,bitabilidadc c <L g<tra,ntiit de 
vida desta poptthção. 

Penso, Sr. Presidente, c1uc asscgneci umtt 
\"Crdaclc. Si não, vejamos. 

Quem, como eu, clinico ha 16 annos nesta, 
Capital, conhece, u,lém da topogra})hi<.t dest<t 
cidade, as causas determimmtes c occasio
naes (lC'. certas a,il'eeçõcs que, como a febre 
amarclh.t, se propagam epidemicamente, 
não pódc deixar de a,Hirnu~r quo a falta 
de a,gua é o elemento primordial para 
;t sua apparição, pcrtinacüt c f'acil pro
pagação, tl'<tzcndo os gmvcs prejuízos que 
todos nós conhecemos. 

Quem, como eu, conhece 1Jcm <L climato
logia desta cidade o salJe perfeitamonte.quo 
nas épocas esti vaes, nos mezes correspon
d.cntos ao verão, principalmente, <L tempera
tura attinge um gr(w oleva,do, f<tzendo sentir 
os seus oH"oitos sobre <L populaç~fio, tempera
tur<t que, tLS vezes, é cstuante; e quem S<tbe 
que, mesmo em outras épocas, cmbont mais 
sna;rr.s, :.t temperatura clteg<L a elevar-se 
consüleravclmcnte, não 11óde deixar de dizer 
quo <t fhltit tle <tgua ü, sempre o invarüwel
mentn, :1 OJ'igem de emanações constantes, 
oman:toõos ostas CJUO, allhulas i"t escassez do 
chuva, que. sej;t dito de passagem, tem sido 
eonsidorad<t por snggnstão tL hyrtienc provi
denc-ial, vncru produzit• males u~tl'aot·dinal'ios 
<L1l'octanclo di1·ectu, o irmnc<li<ttamente, como 
.i<t disse o ropito. a hyglenc privada, a hy
giono geral e, pot· conscqucncia, a. economia, 
intima do cada lmbitante destlt cidade.· . 

Si allitu'llJos <L esses dous olomontos :t que 
ac:Lbo do rel'oril'-mu, <lo tlll1 lado <L climato
logia o do out1•o a topogt'aplti;t, d<L cidade, o 
eoíttingoni,o J'ormith~Vl~L que vem tt·a.zcr o 
po:-:si mo ::;y::;tcnm (ln onca.munontos do es
gotos (apoiados), tcwernos Ü'anca e clara
mente <L conccpc;ã.o nítida, il'rofraga;vcl, de 
que nocess<tl·io se to1·na o grande suppri
Juento de agua~ a ost<t população. 

O SR. ERl\'IlRIO CoU1'INHO d;t um a];Jarte. 

0 Sr:.. HENRIQUE LAGDEN - Eu aind<t não 
levantei u.qui uma, proposição sobre esta 
questão que tivesse o cunho da ol'igínali
dade; eu apenas sou aqui um dos portado
l'CS do meu pensmnento, ele accordo com o 
quo tLprondi c tenho lido; nenhuma, novidade 
trago. 

Todos sabem que sem agua não se vive; 
que, desde os misteres mais insignificantes e 
si.n.gelo~ da y.ida domestiç,a, ;:tt~ as suas mai~ 
alGas ~pplicaÇões, como nas emproz.as fa,bris 
ou ~nduf_i&r~íL.es,, não s~ :p~tl;(l dis.P~~sa.r (3st,e 
elqmeritó. Pór consequencüi, digo eu, JJã.o é 

de hoje; é de longa data, ê de tempos hem 
remotos que o abastecimento de agua em 
grande escala tem sido considerado como o 
princ.ipa.l factor, como o elemento prelimi
nar, md1spensa vel para se obter o sanea
mento d<L cidaclc do Rio ele Janeiro, necessi
dade q_ue so d.eve dizer só desapparecerá 
quando tivermos agua em grande volume, 
em volume consideravel. · 

Si voltai.'mos ao trabalho de hygienistas .... 
O SR. AUGUS'l'O SEVERo-Para isto basta a 

boc.t distribuição da agua e neste particular 
ha, um pro,jecto especial que dorme na, pasta 
da Commissão: 

0 SR. HENRIQUE LADGEN-Perfeitamente, 
a, emenda neste particular cogita desta ne~ 
cessidacle. 

P.ositivame_nte não venho <tnalysar ou dis· 
cuür a questao nos sAus primordios, na sua 
oss~Eci<t, por isso que aguardo--me pam oc
casmo nHLIS opportuna, para dar, até mesmo, 
si tanto íor preciso, os meios para solver 
estas difficuldades que se antolham e se 
apl'csentam de maneira calamitosa pela ca
rencüL de agua. 

E, mesmo, uma voz que tomei a iniciativa 
do neste debate trattw da q_uestão referente 
<L agtm, forçosamente não poderei analysal~ 
esta, mcclicla do modo que ella se acha, sem 
que apresente uma idéa que possa sanar 
est<ts tlifliculdades, para o que, em occasião 
propicin, pl'onunciar-me-llci sobre estaques· 
tã,o mais dotalllad<tmentc, com mais ampli
tude, com maior htrgueza do vistas, contida 
no projceto que existo a este respeito, ou 
então, por occasião dc.L inclusão desta emenda 
no m·çc.tmento da Industria, conforme nos 
cliz o illustrc I'clatol' da receita, fazendo in
cidir nesse orçamento a· renovação dessa 
idétL. 

0 SR. l3iUCIO FILHO-Le;í, est<tremosjuntoS 
par•L combater. . 

0 SR. AUGUS'l'O SEVERO-E CU do outro 
lado. 

O SR. HENRIQUE LADGEN-Si passassemos 
dos tempos remotos para a época presente, 
abordando a questão ou limitando-a ao que 
tem süccedido e ao que se dá na Republic?-, 
veremos que .jtt em 1896 uma commissão im-
portantíssima. • • · · 

0 SR. BRICIO FILHO - Importantíssima 
mesmo. 

0 SR. HENRIQUE LAGDEN-,,,. onde sere· 
uniu o que temos de mais notavel e selecto 
nas sci~nçias,cqmrQissão perfeit~men~e o:rieil· 
ta.~a. com os el~w,~~tos nece~s~rio~ para re· 
solv.;er q. mag~o. pr9-b~cm~ 4o ~a:QI3,él:lll~~~o 
dest~ Capital, ve~1amos I~meçli~~~q:u~~t~ qt4e 
a prJmmra medida csponíanea,, llllJBOlié.\. c 
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uniformemente aconsellutda. por BSÜt COll1- Já. declarei ClllC O USO OU emprego elos ca,noS 
missão, foi a a.bunclancia da agua, como l)ase de esgoto pela, Companlâa City Imp1·ovemcnt-~ 
csscncia1, como condição peeciptuL pari1 o esüi condemní1do l1<.t muito tempo. jà pelos 
sa.neí1mento da capital. _ scientistas, ,jà pelos medicas e clinicos, pois 

o SR.. AUGUSTO SEVERO-O maior empcci- sã.o a fonte porem10 elo desenvolvimento do 
lho é este serviço da, City. bactlltts morbigono d<t febre <:Lm<trella, c do 

certas a.fl'ccções mtüaríc<ts ClliC fazem gr<Lllde 
O SR. Bmcio FrLuo- Neste })Onto estamos numero tle victimas nas épocas de gr<Llllic 

de- accordo; agora o que se quer ver é si o calor. • 
arrendamento evita. estes prejúizos. Pa,ra remediar este ma.l, emqmwto nã.o pu· 

O SR.. HENRIQUE LAGDEN- A Cama.ra dos dermos fa,zer nm<L modiô.et:wã.o geral no sys
Dcpútados teve occttsião o a.nno passado de tema. de ca.na.liza,ç'ã.o, só serão proficuas as 
ouvir a leitura, do relatorio que o illustre c larg<LS e t:~1mndantcs ·Iava,gens tios cncQ.n<1-
ahalizado Di·. Souza, Lima· apresentou (t Aca~ mentos. 
demia de Medicina, na sessão de 14 de se- O SR. ERMIRIO CoUTINHO- Em rcla.ç'iio ao 
tembro de 1899. desenvolvimento da malttria, não apoiado ; 

Diz ellc nas suas conclusões, depois de um <:\, mala.riu, tem seu bacillo especial. 
estmlo acurado, consciencioso o compa,tivcl o SR. HENRIQUE LAGDEN-Pos:':o gar<tntir 
com ;_t va,sta, íllustra.ção dc.Lquelle distincto que a::; uJI'ecçõcs malttrícas sn desenvolvem 
mestr·e: principalmente nas época,s de calor, sendo 

«Concluindo, sou de parecer que: 2o, em ainda mais aggrav<.tdas no tempo em que lm 
l'elação âs medidas de saneamento consigna- escassez de agua on falta, alJsoluta, desso li
das no plano da con:nuissão de 1896, na im- quido, quer sob o typo de febre.s rmnittentes 
possibilidade absoluta de attender j[L a todas e intermittentes, quer sob o tyiJO pernicioso 
se indique, como i1S de ma,ior necessidade que<~ tanto a.ttingc o grão do malignidade 
actual: a) 0 supprimento abundante de agua dessas aft'ecç:ões nos dias de canicltla., tendo 
lJotavel a, toda a população, com aproveita- por ca,usa, os efllnvios dimanaclos da canali
mento das a,guas do sub-solo para, os misteres Zétção de esgotos. 
á que cllas se presta,rem (usos industrin.os, E, si isto não ba,stasse, podia n.sscverar á 
lavagens de 1-uas, etc.)» Camara que r<tro é o doente afi'ectado de 

uma molesti<t simples que nã.o soffra n. in-
Vê-se, pois, que é um profissional halJilis- fluencia da, invasão do impaludismo, princi

simo, idoneo, que foi ler em uma assembMa palm~nto no estio. (Apoiados.) 
illuscrada, onde se achavam reunidos scicn- Já 0 meu la,nreado mestre, o saudoso Tot'
tistas emcritos e conspícuos, a, deelaraçã.o de res Homem,pttr-a corrobomr esta, opinião, de
que tL provisã.o em gr:mde escala, em grande cl<trava. em auh1, aos seus discípulos que um 
abund:mcit.L de a.gua., é meio precípuo lXtra. a. medico não podií1 deixar de trazer eomsigo 
l1ygicne e para obter-se o saneamento indis- na, sua sua clinica, como comp:tnllciros ínse
pensn,vcl c, o que ê ma.is, para, fazer desap- P<trrLVl\ÍS, dous rnetlicamontos indispensavcis 
parecer os }n'ejuizos, os c1lcitos cttla,mitosos ao tratamento dos doentes: o sulpltato de 
que soil'rc :L população uo tempo de ver'iio,no quínino na,s molestias agudas o o iodureto 
tempo de maior calor. de potassio nas cllronieas. 

O SR. AvcmsTo SEVERO d:t um apar·tc. Eu não abuso do sulpha,to de qninino, mas 
L ]) t t ·. reconhe~~o que diilicilmente se eonsr.gun dn-0 Sr:. }IENlUQUE AGDEN- OI' ,a,n O, .l'L 1 !I n· - l 

não (\ sô o llllmílde ora.dor c1umn vem dn- JC :l.l' um:L a ocç:a,o qtm (ill<'l' S(\Jl1 o liSO 
d0sst~ nwrlicamcnto. clarm' a esta. Camn,ra rL neccssidad(• urgente 

de fa.zcr remover as causas constantes da Nã.o hn. doenc;a, alguma, por ma,is simples 
ap})ariçã.o c do uesonvolvimento do certas qnc seja, uma, constipac:ão lcve,qnc, tomando 
molestitts do camctcr principalmente infecto 0 cn.r:~cter de influcnzn, não tome immedi<L
c.ontagioso, como tambem a necessida.de de mente o do impaludismo, com todos os sym
provcr-sc a população de agua, em condições ptomas typicos. 
de stttisfazer· aos misteres dtt hygícne pri- 'o Sn.. ERM:IRIO CouTINHO-O ilnp<tludismo 
vada como da hygiene publica. é o condimento qua.si obrigado d<.Ls molestias 

A <tgun, nã.o tem sómente por fun attcnder agudas. · · 
áquellas nccessldad.es mas ta.mlJem ás que O Srt. HENIUQUE LAnDEN -Perfeitamente. 
dizem respeito de perto ;;t, hygiene corporal, Temos o caso de um collcga, cu,jo nome não 
á confecção dos alimentos o mesmo ú <tppli- me occorre, pois que não tenho esta facuJ.
caçã.o neeessaria na lavagem tlas roupas, dado intellectual muito desenvolvida pam 
meio esse de vida !.la. população pobro neste os nomes, nã,o sou prodigo, <10 contrario, 

. pistricto Fcderttl. :;in to ás velros mesmo a, doliciencia em citar 
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nomes, o por osto motivo nunca dei para. 
eitaç:õc~ ltistm·lca.s, eollog<t. esse cp1e foi vi
etinm de um;t all'oc~:3.o pm·nieiosa. por cstn,l' 
convoesando .iuntõ do nrn àosscs ralos de 
usgoto, de onde rcenbnu as emalULc,:ões, os 
dluvios esc<Lpaclos <lo mistura, com o~ gazes 
das scntinas. _ 
·vô. V. Ex., S1·. Presidente, quo muito 

fa.eil é <1 oxplicat;ão lb proclucçã,o desses gcl'
mens q uu voem inf'iccionM' a, população, 
mórmonte nosta ~~poca do ealor, em que a 
fa.lt;1, elo agna tor·na-sc sonslYel. 

Esüt fl:.Ha do ap:u:.t quo, como cl.issc, con
tl'ibnc podm·os;tmontc para a pl'oducção c 
pl'OJXt.g-ar;ã.o de cOt·t:ts molostias, torna-se, 
pelo modo por qnn hoje ú feita, <t distribuição, 
mnito :-;nnsivl\1, at(~ mt~smo tpt<uHlo n<.L est<L
çào de inn~1·no. E isl;o ~~ fa,dl clr'. cxplict~t·. 
N;'í.n sa.llinws düsht c~ütçã.o c temo~ vi:sto j:t 
qua.nto so tum flrito s~:mtie :.t. lleficioncia d:1 
ag-u:t. 

1\inltn. lt<t 1 H3m po UI.) OS dias assisti a uma scc
n:L toe;tntc, 1·osultante dc;;ta ausencia. ele agua, 
Ynntlo g"l'andt\ numu1·o do pessoas do povo, 
lll'.i neipalmontc mullwres o c1·ianças, descer 
mot•t·os com latas de kerozcne (L cabeça p~tr:1 
·vir· 1Jllscal' ;tgna, c com sa.cdficio as carregar. 

Aind;_t. ouÜ'<L pl'OYa desta caht.midade foi 
<hu<L pol' um;t commis:-ã.o de mo1·adoecs c 
lH.:g·ociantos d.o moJ'I'O dn Ca;;tello, que me 
Yuin pr·ocm·aJ· aqui, pedindo-me ClUU d.éssc 
p;vsos no sentido do eonscguir quo fossem 
·as: sttas c·as::.:; Jn·ovidas de agn;J,, afim de cvi
i:tl' os pt·o.inizos que aclvoem cht ütlt<L tloste 
elo•nont.o tào nocesSét.t·io (L vida. 

Esta f:üt:L do agua. embot·:t, esl.o,i:t pcl'pn
i.n:lnwntn sontitla, j;t Ycm ducln.rnd:1. no l'Ul<L
tut·io do lwm;vlo Mini:;;Lt·o 1b. Vi<.u;~~i,o. 

Ex. si amanhã um c::tlor ma.is intenso, mais 
violento nos vem visitar, e nos in felicita com 
o dcsonvolvimmrto da fehre amarella, o que 
6 multo.na,tnral, porque iuesmo no inverno. 
com tcm))cratur<t nmis amena., verificamos 
esta ::tfl'ccçã.o, imagine flUe cal::tmicladc não 
será esta, que honor nã,o se oper<trá, como 
j<.'t tem acontecido c aconteceu em 1889, com 
a actualprovisão deste liquido. 

Nestas condições, a. f0bre a.marella fatal
mente se desenvolverá e se alastrará, e para 
demonstrar qt<e não estou inventando, mas 
emittindo · tt verdade em toda <.t sua. nudez, 
conscienciosamente, vou cita.r um trecho do 
rol::ttol'io do Dr. Souz<L Lim::t, em que o peo
vccto e insigne peot'cssor de hygiene da Fa
c nldaclc ele Medicina elo Rio ele .J anciro, Dr. 
Nuno ele Andr·;tde, declarou que a, febre ama
rell<t. so tem desenvolvido em logares onde 
nunc<.t apparecora, c ClllO, só pelo prolonga
monto desses canos de esgotos, só peht che
gad;t. delles, para fazoc desapparecer certas 
necessidades, que estão lig<tdas inteiramente 
a vida d<.L população, dcrmn logar a um certo 
numero de casos de feurc ama.l'ella, com ver
dadeira. snrpreza para a, populaç3.o dessas 
zonas. 

Diz o Dr. Souz<t Lima.: 
« Assim, por exemplo, no plano das provi

dencias aconselhttda!:l por essa Commissão 
figurct <t ret'ornut completa da, canu,lizaçã.o de 
esgotos, quo, na sua. opinião, nã.o tem direito 
<i defesa algm1ut, c tem sido ::tccusada por 
todos os inspectores c directorcs de hygiene 
de contribuir como um dos íhctores mais 
poderosos pam <L ins::üubridade do Rio de Ja
ncil'o, sonrlo quo jü tem sido ::tssigna.lado e o 
roi no segundo Congresso-de Medicina o Ci
l'nrgia, pcltt. bocca do cmel'ito prof'essor Nuno 
dr. Anclt•adc. a coincidencia muito signifi
eativ<L ÜtL disseminação da febre ama.rella. 
:teomp<uthn.ndo os prolongamentos da rêde 
Llo t~sgotos, desenvolvendo-se nos loga.res 
•1ovos oncle clla tem sido on vac sondo ;_tsscn
tada.>) 

j\ t·í·du do ~~éLIW,Iizaçii.o, q11n eHstnn, eon1 OiS 
l'll~l'l'\'atol'io::i ÜCl i.l;:!llll, lnilh:LI'CS rle contos, 
<te. lia.-:<<' nm f:ot'l.os pontO :~ muito o~tt•a.gad:t.. O 
:-;11 [l[ll'Íntnlllfl dl'. il;_tll:l nàn !'ll n~z llil. propot·c;ão 
dn,;t•j;1d:1; nlla. elu~g-;1. aftlli na. C:q>il.al Ill.L }WO

pui\·:'Lo dn tiO '' ;' 0 .}WI'dolldn-~o_o rn~t:l. n~o, quet· 
Jll'lus one;tnatncnto-s 'lHO osta.o üdcnoraclos, 
q11-:1' Jnesmo pchLs l'<Uiliflcaç·õus qno se fazem 

.l):tt·<~ dnt·ivac,·•:ics, como. pm· exemplo. pa.m .lt't vê V. Ex. que si os canos de esgotos, 
aJx,,stocinlontu do alguns logat·es do Estado pessLmos, a.n:wht·onleos. viciados, são a, 
do .Rio, ronfrll'lno ::;n nvidenei<L do relatorlo origem, o ponto de p::trtida. de ail'ecções, por 
do Mitlistt·o 1!:1. Viaçã.o, fol'çanclo por estn, isso quo diz uma autoridade q11e é o motivo 
l'órlll<t. a n~eolwr-so um vol.mne do a.gu;t quasi de se considerar insalubre estu, cidade, ima
L'da. md(tclo da.qnollo .'l'l~l tã,o neccssa,rio_su ginc-se quão lugubres ser3.o os düts de calor 
t.nt·na p;lt'<L os g:tstos tlt:.tl'tos dcst:.L populaçao. em que <ts a.ffecções, promamtndo das dccom~ 

Or-a., si o proprio "1\ünistro, ClUC se manl- posições que se e1lectua.m no interior das 
f'est:t poz;troso, pm:· nã.o p~rlm· 1cva,r a .. ctfcito galerüLS, forem accrcscida,s, pela ausencia. de 
a lnetlid.:t., quo tanto a. lme.)~~ ~~ ftne SCl'J<L p:.trtL g1·a.ndos la.va.gnus.e disseminadas com a ra
ello a IJiil.· glm·i.;.l., ern vista. da, J'aJt:.~. abso- pidez das epidemias mor~ieras. 
lui;;t. de meios pneunia.l'ios? de recursos finan- Nós .• que de J?Omento na~podemos remover 
ceit·os p~tra, Tndllor;1-rnentos llesta,or·dem, or- este l_nc~nvementc, que nao temos recurs_?S 
1;:ados, no mínimo, u1n. :-20.000:000:), confo~·mo j pecnmarws para resolvermos _est.a _questao 
dccla.rar,\ão feita pc~lo lllnstrado Dt· Fr~ntu? e Importante, opera.ndo uma subst1tmçao com~ 
p•ü:.,, commi.ssão de sanoa,mento, un<tgme V. pleta, destes mesmos encana,mentos, qual 
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o 1noio de q_ue, na espliera do possivel, po
demos lançar mtío para. evitar este mal~ Só 
o empJ;!)go da a.gua em abnndancia., de modo 
á que, aproveitando :1 cconomi::L domestica,, 
aproveitando <i. hygiene gera,l, -venha, por 
conseq_uencía, como p<'Lrte dolla, evitar a 
apparição e propLLgaç~io de ccrt<'LS JUolcstías 
que fa,talrnente teem de surgir. 

Em vista do que acabo de expor,· 6 logico, 
racional e intuitivo que sem ·11 agua, em 
grande escala nós 11ão teremos o_ saneamento 
do Rio de Janeiro. 

Eu son dos que, em synthcsc, admittem 
ctue a, agua deve ser distribuída ao desper
dicio, conforme jri asseverei. 

O SR. ERMlRIO CouTINHo- Nisto é c1ue cu 
não estou de accordo com V. Ex. 

0 SR. l-IENRIQíJE LAGDEN- Eu concordo 
em que se deva aproveitar quanto possivel, 
até na propl'ia agua, 1uas tambem penso (1ue 
para ter <tbundancia é preciso nU.o ter restri
cções, porque havendo re.stricções, aconte
cerá o que ou j<L hontcm tive occasião de 
dizer, reíerindo-n1e ao uso elos llydrometros. 
Os hvdrometros são appare.lllos destinados a 
marê<Lr a q_ uantidadc certa de agua, pela 
qual se paga a taxa da, IJI}nna de agua ; 
a taxa tem o seu limite, além do qtml todo o 
excesso scr(L pago e é natma.l q_ue, vara 
eviütr esse pagamento, o consumo de agua se 
restrinja. 

:Mas, pel'gunta V. Ex. de q_ue scL·ve o ta.l 
hydromctro? De consa. ~Llguma. 

Eu tenho um amigo, phm·m<weutico, que 
tem na sua })harmacb este a.pparelllo, Ç!UC 
nao marca a, quantida(le de aguit que eleve 
fornecer; não obstante, pag<t o;,; 54$ de pcn IHt 
de agua porqne ettc tem a, casa por c:ontetteto 
O é (L iSGO obl'igaclo. 

Este appat•elllo cu:st.a. 250~ e <Lltcra-sc con
stante c íl'tcilmcnte. 

Na zona ~~m que moro I! a, um ne::çoci:Lntc 
(p.le toà.a.s as vezes qnn o tum de i'<LZOI' runc
cionar emprega o mtwtcllo. O appa.I·nllw usttí, 
~empre escangalh<Ldo. 

Hontem tive occasião de dizer que umu, 
simples modificação atmosphePica. <letermi
nando quédas de agua, faz com (iUC os ma
nanciaes de onde proveem as que l)ebe
inos carreguem-se fatalmente de saes cal
ca.reos, de chloruretos terrosos. Estas aguas 
não sflo filtradas porque as caixas não teem 
este melhoramento, dispondoapenas de umas 
rêdes destinadas a evitar a passagem de fo
lhas e detritos organiCGfi.spar<t que estes não 
infeccionem a agua. \i, 

Por esta fôrma a passltgem destes chloru
retos é bas.tante para. determinar o não func
cioname~tq <los ~p_pa.relhos que <~u~~am aba· 
g!toteUa de 2PQ$ e t;eem d~ s~1· constaJJtement~ 
concértados ou substituídos. 

O Sn.. Bnrcro FrLao-V. Ex. quorsabel' 
qn::tl é [l, l'es:posta. da. Dil'Cctoria de Obras, 
qm\nd.o llle são levallas as queixas acel'C<t 
do não funccionamcnto dos hydrometros? 
«Corte os hydromotros; til·c-os.» 

O Sn.. HI~XlUQUE LAGDE~_;._E ;~ }wo-va aqui. 
esti:'L: temos mu tota,l de cincoenta e umn. mil 
e ümtas })enrias do <tgua em 1809 e a, totali
d<tde dos hydromC'.tros nesta. m esma da.ta-de 
quatrocentos e clesenovo. 

Ora, esses appat'clhos estão sendo empl'e
gados sómcnto em casas de negocio, onde so 
fa.z m<.tior uso ele a,gua, e isto justamente p<Wa. 
evitar o closperdicio deste elemento do vida. 

Não deixo de l'econhccee que o nobre Depu~ 
tado pelo Ceal'(L teve razão quando honrou
me com o seu aparte no toc~~nte . ;i necessaria 
rcstricç:ão do consumo deste liqnido, pois, 
quem transitn. pelas ruas ttesta, Capital o1J
serya, com tristcztt qm.mto :t agua. é Cllll)l'C
gada. ~lhusiv<.uncntc o em :rura, }?erda. ~os 
dia.s em que a tempcratm·a eleva-se, grande 
é o dosperdicio Je . .,tc liquido, que se realiza 
com as irrigações p rtrciaes e iJ11Itois, q_uc os 
ClUIJrcg<tdos destes cstal)ele.cimentos com
m erciaes cll'ectuttm,como meio de üistracção, 
antc~s que d0 hygieno, vendo-se cPeanç:as e 
homens do esguicho em l)Llrtlto, na soleira da. 
porta, molllav a rua e ú.s vezes os transeun
tes. 

Isto l)Óde-se dizer quo 6 um verualleiro 
esbanjamento, mormcótc emnma cpoctt em 
qu~ a, ca.l'oncia de aguí1 m:'Lis se ü~z sentir, 
pois nenhuma vantétgem l'CStllüt do seu em
prego, ((.Uc ê nuUo. 

Est<L irrigação, 1citi.L nã.o só nas ea1çadas, 
que procur·a,m l'ufecsc;.tr pa.ra, a.m<.~l>\a.1· o ro
vel·h~~r·o do ealot·,quc <~ exce~sivo. comiJ no 
ccntm da t'lltt, c()JTI o intuito do m:.tt<.tr a, poeirn. 
de soyte qno clln. não pcnct,l'o nas eas:.t.~ e 
n5.o ÍJJutiUze os genm·os do :o::u!t Jw•:roeio, t'i 
ün1n·ofi.cu<'· e o~ u!l'citos :::ü.o muitt~ vezes 
nocivos, pela, r·az5.o do fll!C os log<Lres irriga
dos secc<.tm 1·apidu.mento c a CV<L})or·ação se 
opet'<t com mais vlotenci;.'L. 

E V. Ex., que é meu bí collcg<.~- medico o 
Deputado... · 

. 0 SR. MALAQUIA~ ÜONÇAL1' EB-E 11Ygie
msta. 

0 SR. Hl::~RIQUJ~ LAGDEN- , •• e hygienista, 
deve ter sciencia. de que estas irrigações 
rapida.s de loga,res que se acham cobertos de 
poeira, e í'orGernente aquecidas, oc:casionam 
eva.porações immedi:ttas c dclctcrcas. · 

G(>,rm~ns de morbus ·telluricos que, om 
est<td.o de torpor ou lle. verdadeirtL hibernação 
se encontram latentes, inanimes nest<tS 
poeiras, to(!ada,s pela ~gua destas régas, em~ 
P.testa~d~~l.bes llumidade, ~esp~:~:vtam, vivi· 
ficam e assJm opera-se o sen desprendimeniQ 
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Ltn solo em que jazi:nn de cnvolt:1 com os -ra- bora,r o pa.reccr, cmbor:.t n[Lo tivesse d:1do 
I JlOl_·e;,: <Hl nós os q uc se destacam da. tcrr·;t. :1s elncirlaçõcs neccss<.wias c as razões de ser, 
' E:-;tc fado tem n, sua. confirmação pelo qnc cmittindo a, sua opinião c_pmnto á magnitude 
se sabe, do longa d:.tta, por occasião da, quc~da, do a.ssumpto c sua urgcncia. limitou-se a. de
das pl'imcir:.ts camadas de agmt da cltuv<L · clar:.tr que o orç<tmcnto da receita não com
so1n·c n, tm·r:.L rcscccada pelos gr·andcs caJores, porta.-YiL essa. emcnd;:t e que mclltor se :ub
JWoduzin(lo neste momento evaporações que pt;wa. clht ao orçamento da Viaçã.o e Obras 
;~ nratictL tLS considm•:.t nocivas ú sando. Publicas, não obstante consigna.r a. emend<.t 
~rodo o mundo SíLhc que a -r:.mtagem da uma. contribniç~ão_ inicial de 500.000 libr·as, 

clm-ra estü. em sct' a.lmndanto o que penetre quo fatalmcnto cntrartL par<t o bral'io pu
até o'snh-solo rle mod.o a evitai' as emanações blico, uma. voz c1ue este arrendamento se 
1!a.mninhas quo se desprendem, em conse_; realize. 
qncuei~t d.<ts 1·e:tcçõcs qnc se operam com as Ora, é obvio que S. Ex., como eu mesmo, 
puqnenas lav<tgens. de mistura eonl as eva- que nada entendo do Regimento, <.q)l'cscn
pm·ações 111.10 se inieiam ao argwcimento tusso eshL emcnchL por trazer uma quot:L 
nnlos raios solare:"-. E, tanto isto ú Yerdade certa. dctcrmin:vh~, definitiva, que import;t 
;1no. após nm dia, <Ü;razador, dn e<.dor :1sp1ty- em receita ..• 
:>.lantr. so1Jl·cyccm gl'andcs agttaceit·ns, quo 
:!,meniz;un :L ternpm·atnra, nota-su, por oc- O SR. Auc;usTo SEYERo-Por isso~~- que a. 
c<lSiilo do no;-o aqueeimonto pelo sol, a acç~i'i.o Couunissho dovi<.L ter entrado no estlulo de 
pcwendentu dustas u·;apol'<.t.ções que, ag- meritis da emenda. 
gnw.ntan1lo <L ac(ã,o calot·ifi.ca, muito :-c faz O SR. JIEXIUQUJ': LAGDE:'\-Apoiado; deYi<t 
scntit· no c01·po lmmano. V<~-sc, pois, 0111 d:.w mna, opiniã,o ele modo ~L mais nos escl:L
:,-l:sta do qun a.eabo (lo :t.flit·mae, que, dando-se r·ecm· sobro o assumpto pal'a que l'o~so ah
a,; nY<tpot·aç~õus depois das gl'antlcs l'égas, síiraltida, a, idéa de se aprcsrmtar nov:tmcntc 
nmhot·:.L l)Ot' c.!l'citos pllysico-cltimicos an- <L emond<t no Orçamento da Itulnsí;r·i<t .. Co
gmentüm a tompr-ratnl'a amllinniie, trmn <L <Lilecida a opinião d<L Conunissüo, j<.L :';abe
gTandc e lnconte:-;ta-rcl -ran(;agem tlc sanear o riamo~ quo, c:dlindo :.L emenda. ao 0I'(~a.mcni;o 
solo, mal;:utün, ror assinl diz<ll', todos os gne- rl:t lloeeiii<.L, c;t.ltit·i;t ipso facto no ontro Orça-
mens crnc <llti :-::c aclt:tm pot· cm·ta:> rnzücs, t 1 1 11 d 1 · 

1 1 
_ C mcn o. < ns< c que c a. cc a.1·as.~c sm• nuu;~ 

··ontid.os, pela grande em JC JÍÇ'íLO qno 0 - consent:mcct a sua aprcscnéaç·i1o em projecto 
J'C~~tlliUll. e~t)C,_,l- 'll 

l t t t- l l -·- _,_ ' . . 
SL'. PI·n:-:i1 tll1 .o. cs ,;L qumnw r 0 atTcm a- ·i\Ias nã,o posso, n,t(i certo ponto, me confor-

mnntD <la:-; ag-tta:':, j;L tem sido agit;Hl:L dn,:ün mat·. cmbol'<L rospciiic <L opinião dn S1'. :.\Hni.~
i) <l.llHO p;:s;;;,,,,[o, t•. llllt eollog-:L nn:o:so tm·nott- tt·o da, lndllsl;l'ia, com o alJ:mdono da. medida, 
:-;no p;d;ulino. o dot'en~or· do akt.stcci monto peh dolkimlCi<L de nwio.~ pal'a se le\·:.u· tL 
:;, n.~t:t, Cat)ital. OlJllondo-so tenazmente á sua. fl' ·t · 11 ' · t • e. m o esw:-; me wramentos, 1s ·o e, p<ti'a. ca-
vas,.;n,g-mn <L mi'i.OS pitl'tienl:tr·es. pi;ac:fl.o d;;. agu;t, de 110\'0S 11li.Ultll1Ciae:s C 1110-

A un~"ssidacle desse :.rmndo c inostima-rcl difteaqito d<L rê<le geral c caixas qw~ s0 acham 
i>'ll·'.lllntJtll do vidtL ros~dt:.L <L -rista do {lllC · 1 · e~Gra:.ra< as. 
Ynnho adcl11zindo, emlJm·<L u, minlm arg-u-
11l('!ltac::Lo nào tnnh:.t a cl<Lt'CZ<l e <L nitidez A meu vm·, esta allcgaç[Lo nito l)t•ocedc . 
. Jn·nels:Ls p;u·;L c<2nvmtc:ur· á Cat.mu·a da ~nfo- Tea,ta-sc dn um sct'viço in<lispcnsan~l qno 
1 idciadt~ cl:L adop<;ao ilcst<t. modHl<.L que <ttndtt não 11ódc ser add iado, Cl uc <lo perto diz res
m:tis YÍt'<L e:-:col'l!lt:u esta população jü. t~LO peito :i. eeonomic.t ini;inm d<.L scgm·an~~•.t de 
0110r,·ad<.t por impostos. Yid:t, da, populaç~i1o, porque amanhã., como jti. 

:.\Ias, l'üpt·c.:scntando o Districto Fcdcl'al, disse, si ilTompm' ncsba. Capiiiêtl uma, epide
~1~-,:-;t;L c:.~~a. forçosamente !ta via de tomar :1 mia, sm·cmos olJl'igados <L appclltw paPa a hy
inieiatiYa do oppor-me, feacamentc embora, gienc providencial, que é aquell[L que scm
llOl'fllW,nto nào tenho os ro.cm:sos nccossarios pre nos sal-ra. 
(niio apoiados), o Yalol' uultSl~ens<LYcl e os Exemplo disso temos ainda lJcm Pcccnte, 
eon1wcimnn tos precisos p<Ll'<L tao ardu:.t em- CJWUldo o St•. Dr. Feontin foz a canalizaç~áo, 
lH'DZll. (1u1o apoi(ulos), c o í'ar;o em mz?Lo da c1uo todo:-: eonltecmn, em oito dias . 
.f'nnc<~i'"t:o do meu m:.~nd.ato e pelo U.u,·m· qnc o SJL PAULA H.A.:~ros-Qna.tHlo sn cxil.!n mn:L 
slnto' de rd.tcnu:.tr as apprchcnsõcs qnn súo, tax<t clnntd:t partL os csgor,os, niLO lta l'a:dí.o 
;i, tod:t lwr<L e ;í. todo instante, :1 pecoccupa- pat'<L não se ;.~ exigir• par<.L 0 scr•ri<,~o de 
r:ào dos lml.Jitantcs dusta cidade, com rolaç:ã.o agnas. 
;L C\:'SU iLSSlllll pto. . 

Eu <lissc, lw. pouco, quo nito entraria posi- O Sn.. HENRIQUE LAGDEx-Com <L p1'opru1 
üva,mnnte nos detalhes da cmcmht do meu renda do consumo da agua. e com um pouco 
ltom'<Ldo collcga, o Sr. Augusto Severo, por de bm~ vontade, nós teríamos este melhora
·lJHanto a ColÍunisão, no seu modo de eli:~- mcnto. 

Camara. V, V 77 
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O Sr. l\Iinistro du. Imlnstria, rcconlÍecendo O SR. HENRIQUE LAG.DEN- Certamente; 
a n.ecc:o:sid<Lue <Lbsolnta, deste melllornmento nem nossos filhos verão esse hencfie:io •. 
ruostl·~~-~o, entretanto, sentido do não podm: Nestas condi(;ões, um l)OUco de boa vonta.
ser cllc o excwtor desta medida, que viria de, ·un lotw de {'o1·ca e at6 mesmo uma, indi
alegrnr a popnlaçã.o e o elcy;.u·b 110 reco- cação, partindo mesmo do relatorio do illnl?-
nhecimento publico. trado Ministro, a Camara acceclcrin. certa-· 

Seria. uma verdarleir.:t apotheo."C a S. Ex., men~e <.t este convite c da,ria com apmzi
mns -rê-:3c manietado, @fraquecido bas- met~t? uma, YerlJi.t necessaria, l)Glgmcnos par:.t 
ta.nte lJOr não ter os rocm·.~os de que carece i.U1Xlilar <.t consecussão deste melhoramento. 
para. dal' o l'et:pectiYo <.mda.mcnto. Snpponltu.-se que mcdia,n"te accordo me-

Ora. em sou dos que pcns<<.m que certo~ di~wtc combinação com <1quellos qne 'mais 
~nell~or::unentos.:, ccl'Üts medidn.::- da impor- po'Ssam, sob g•:n•antia., o mell1o1•amento con-
~ancw., de~ta J~<lO devem ~er 1wetcridos, nã.o siga ser leva.do a dJ'cito. . 
(.e-y~m. f:.:er adta~os pa.1·a momento em qne S~o scrv~ços esses que não lw. razão par·a. 
a iataltdadc !_!O~ laça contn.r os dias de pczar poder c:xphcar o seu aditunento, quando tudo 
e t\.})})l'ühonsoes CJnC nos traz <t absoluta falta, se pôde fazer. 
de agu:t. · · A unica 6 esia, quo em seu criterioso rola-

Si~ nG~ formo~ ao _ponto de ospér:w que, torlo c~ta o honrado ~linistro, si l•en1 que 
me!ho~cwdo a ~ttn<Lçao l"inancoira, possa!nos contn1.rH1.do : que-as <:ondiç1ÕC'S fina.neoirus 
lll~LlS tanle, })Pia aeqttisiç~io ou pola tmrni- Eão pr:!carias.; por não comr,orta.r despoza::: 
gração de t:al)t"tans pol' meio de um~~ arnndc o Cl'lll'lO publico que se aclla QXllítl.ll'ído. Em
eilll)_l'OZll, ma~ de Ul11l.t em preza COLOSSa.l, tanto, pe~G-SC Ul1la }'Ol'lJ<,textraordinarla, pal'ét 
realizar o sannamcnto da cidade do Rio de l}agamcmos de dclmos <.t Cit.y ! 
Ji.~nei1·o, modifl.en.ndo <t :" snas rna:s, fltzcndo llJ·a, quem s~~hc-c o De. Panh Rn.mos 
~lesavp<U'cecr cer·to.-< o1J~tacnlos quo a i ornam pl·inc_iJ:almentc q11e conhece os gastos cnoe
msa1ulwc, JHl opiniiiu on m;.'t y 011 tadc de mes 1mtos com o ~ystom~1. de canalização,. 
muitos, tão cedo nã.o consr.11uircmos ('Stc mr- com os rc::::cr·va,torios c todo o matcr·ial cm
lhoranwuto. \ .. Ex. sahn que dla, 6 assim pregado, cmfim, que ilnr•orta mn grande 
t:n:ada ,prn·qtw entendPm attl'ihnil'<i, natm·t·t.a :'.onuna, qu~1~1 S<Lbc pcrfi•il;amento qne j(L lt<L 
do sol~1 a ur·ig-em. de algumas afrcic;ões algum lll'C'.JitlZO proYenit·rrtc rle faUa do rc
que remam cndomrca e outras opidomic<t- eursos l)Ol' nã,o poder reformar tullo isto, não 
mente. vac augmenf.ar este prejnizo, não pódc dci-

Po:::so p·arnntir n, \'. Ex. a i 1wxactidão de x~u' em ahan_dono somellmntc medida, quando 
t;ws as:' c \"CJ':1.(;·0e;:. t<w ncccssarm se torm~ c q nc no fim de mais· 

A :::u:t pl'ilwipal riln."a de insaitrl;ddado algum wmpo pelos estt•agos CUJltinttados Ü() 
resirl~. I'SIWcialmcntr.. e•.Hno j;i. tiq~ oeC<Lsii'í.o C[Uü !'stt.i J'dto, maiOl't·sserfto as dillkuldadPs 
rle dtz.eJ', mL 11ü r!ispo.-;i 1,:f1o tr<l J·t~de rlc do al;astec:imento }1Cla.s g'!'andt•s pe!rdas de 
C$!_!otM, ('n_ios canos , aV·m de 1nal C'Oilocados agtta, qlll: actualmcnte j;i, :'e evidt~lldam das 
e eon .. iug·:uJ~s não repm o:-; 1 ·c,JtJi~itos im- Pl'(l]n·ia~ lJal<tn:t~ do digno <' lwm·ado Minis
lH' C'~f' tnd n·n t:< (jl!an ::n lli> fh hl·ieo, <planto :i. ti' O d~~ Vía<:<"i.n , In ti w;t,l'i:t, <! O!n·a~ Pu blieas, t \ 

~~~a I'IHHt'X~lll' ll pa1·a sani!it-; 11;,;"to d:t cidade, m:d~1·es os damnos ü. <tlinwnt:l~'ã.o q llygionc 
Ct)ll('Ot'l'( ~ ttdo, 1wh s.na, p<•t·mcal.tili(hde 11ara publlc:a .. . 
'111~~ .n :'ttiJ-."ulo sn Hnpt'(':.n1o de ).wzc~ me- Accre:::cc :ünr.I<L um:.t ein:nmstancia, que vem 
phmcos dn nll'nit.os pm·niciosos 0 desastrosos pes<Ll' na, coneha (b balança c qnc mais con
pal'a a po1m1a~·fí..o. firntil, ma h eono)H)l'<L a m·rrtunentação quP 

E' .ccwi;o qnc esi;a. ci(]; 1dc tem defeitos knlto expendldo, t.dlirmando [~ nccessidttdc d~ 
quanto :i sua lll'im i ti nt eon~crucç:í\.o, alTna.- ttbc.t:'teeímento dü agua. Disso quo a acrn:.t não 
monto. er,e .. tple vrla, Cf>tl'eiteza das J·uas 0 é distrilmidtt <i. populaçi:í.o em proporÇiio que 
~u_i1 di.~po:<iç,Jo, em ::;u;Ls l'claçlios, nã.o ]XW· :::e dcvin c.spcra,.r ; d.i:-::se quo o ab~~:::tccimonto é 
mnt~m mH plano ·completo de saneamento, f'dto na)Jl'O}JOl'<}âo d1~GO o I o.Or:1,a. nossa cidatle 
em vt::;ta do grande numm·o de r·cdcs que sub- dcsr~n.Yolvo-~c., tem tido um:.L cvoluq[o ra1Jida, 
tcrr;tnc:unente l)CI'Cor·rmn-n 'as. as zonas stt hnrbLtnas ;wgnwntam, as ~te ti vi-

Ma.:::, nó:' não l)Odomos c,.:pcr:1r pm• estes rbdes multil)licam-:-::c c os mjstct·cs d:.t vida 
p~an.os .t·yclopicos, em qnc ea.pitac.-; J~tlmlo~os tam bem Yã.o <.wompanlla.ndo ns,:;L prospori
sao IncltspentLYeís pal'tl o sou otl'ectllamcnto, dadn, es:-:r pl·ogres:::o. 
qna.ndo eom nm csrorç,0 desGt~ noYnrno, 01·a, si nüs de todo doi:omrmos em ncll'li-
9uo se. tem l1lOSGl'ado do um li>t1il'iotismo gcncia, si, })ülo !\teto de n[o termos rccnrsos 
Jucxccclm.:l, se pódc obter 0 pl'incipal quo é l;.ecuJiiarlo::;: deb::rt~mo~ ,do fazer esses m~llw
« abundancta do agua>>. lcll11Cl1tOS, cm:aniM CSfcl falta quo ho.JC SC 

sen~e. n~t Capital ser<.'t maior, SCI'<L duplicad~t 
"C:\[ Srt. DEPl:TADo-lhvremos de moncr \ou H'iphca,lht, })orquc a ella vir[t.o allit.w-se 

primei t'O. . outras ncceB~id::tdcs, e cntfto o ma.l se 1ar<í 
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sentir eont ma[::; intcnsldadn, com mais Ychc
meneia, e as ( ~ alamidadus seriio maiores pelos 
llo1'rores r11w pud c1·i1o ser' o hSOL' v~~dos lJelo 
tlesc.n,·olvinH'nt._o das epidemias. 

Quant~Ls Yezus os mous i Ilustres collcgas 
- nã.o tcrfto visi;o, estni)cfaetos, hoqui::tl>ert-os, 
em um <•stadu do ad miraç;J.o, estarr-ecidos por· 
nma r~tt:l.lídade, a fortnna, lXLI'ticular muitas 
vezes sm· tlustnüda, dcsa.pparcccr por uma. 
imprudoncia, por um aeaso o aecidcntcs 
muito natu1·acs. por oíl'cito de um inccndio, 
e, nu momento 1\t\C:(!S:':ario, no momento clek!r
mina.do .em qw ~ <~ agua, em quanti<la.de 1!
urgente p:tra l'aZ<'l' dcsappa,recer· ou, lX\lo 
menus. conSI'.guit· s:d\·ar u·ma 1mrtc tlG:Sses 
eapitacs. o Corpo dn Bomlx~il'os, com a sua. 
::ts~iduidad:~ , euttl a, sua, cor:tgcm inctomita, e 
pericü~ iJWX' ~(' rliTnl, ehcg-;u' pt·ccipitn c nã.o 
ter O ClC!IIl!llt U Jll)t:.ü:<Slll'ÍO, <lflUCllC ClllC\ O 
:mxili;~ r:od r- rusn.nwntc pal'é~ as gr·andt).·3 glo
r·ias qtw elle c:ollte nas batalha;., que empro
hcnde? 

Nos lto~~Jit:u'.', onclt~ :t qu::tlltidadc de a.gua 
deve sm· :tblllHl:tntissillta '? Xào se p(•dc com
:prcliendm· lty_:_denn em um ltospital, onde nã.o 
I t<.L tlf!'ll<L co lll J'a1·tm·a. 

O úwn dbriJtcto colloga. r1uc me tem 1JOn
r:tdo c:um os SPtt:' apat·tes. drve eonlwcct· n 
que se tr•m pa~sado 11 <L S<Lnta. Casa de Mheri
eordi:t. pd:~, J';tlt :1 de agua. indispensa.YC1l ;i, l:v 
vag-em dos l'~_!,:·oro::::, dos app:t.L·ollw;.,; s:tnitario::;, 
enúim. 

:'\1:1s :':':lh:mtn~ pm·l't~ibnwnü· o que ~e ·ver·i
tic;L t;un!l:·tn tla:3 easas lXtrtkttl:tres. 

1\0 Ú.'I'Jllil!:tt' :L JllillltiL :ll';.:'tlllll\llt<L~'i'L'l. C:l)IJl 

rclaç·fw ;1, ,.,.:-f·-~· ponto. ditt•i 'llll', s1.'111 ntn 
gt·and1· :'ltlllll'illlt'itÜ) dt\ a_!.;n:t.·· t•r-npt·e.::rado 
JIWSIItlr I'Ollt p!·o.lig-alirlildo :u:(, o dr· .-:i}H'l'dido 
nos ;t,.:(J:-; (' ;Jif1Jllllll", nfi.o vodeJIIOS TI.\[' a lty
giüllP 1 tl \l'-- \>:":tl'i<t-, con f i nua t'elno,; no IH<\:'IIlO 
~~sl· ado dr, cutJ:';t.:3, cnja co:!dCllliJac:;'wcJamol'O
samentr; Otl\·imn;; todo;-; os dias. 

O S1t. E1t:·-Imlo C<JüTI:'\IIo-Pcrfe:ta.mente.; 
:t cotHim1aç-;'t0 dc,tc es ';ado Jc cousa.s ,·\ eon
dcmrUlYI~I, l~ ll!11 a.tGI\IÜllÜO COlÜl'êl a llygi<:mc, 
dir-d mesmo. coJür·;L a e:u·üladc. 

O Sn. J-11:::\'lUQt:l :: LATIC;E:'\ - Terminando 
<)stn, pn.rtc das minltas L·on·d<lora<,:ues, }Jl'O
l!Wtto :i. Camat·;t, voltar ;w nssumpto. }lêtl'a 
cntàu f<LZCl' t1111a armlysc f::llt:L'int:t. tietalhalLt, 
ti'í.o minueiu:::a. qnanf.o me pcJ•tni!;i;ie a. tleti
<:ienei:L tla. minlt;~ iuLelligoll<'Í:t (n!To apoiados), 
que!' suh u iiSpnr·.to da adminisiil'.:.t<,:ü,u, rpwt· 
SUb ll a.S_IJ()t;l;O d:.L Stl:t disi;t·ilJttil)àO, l.UIIa YCZ 
que esG:t. eJilüJHI.:~ seja, J'estabeleciila, on (lllO 
o assampto snja, Cl)tbignado em projedo de 
lei. 

Analysat·ei :u·i;igo :por ::~.l'iigo, di~cntindo a. 
questão tla. pas.-:ag·em do scrviç~o par·a o pat·
tkular e most1·arei os incom'cnimües qnc 

ad.virão de semelhante medida, qlte, espero 
em Deus, nã.o sm·á. convertidé.l, em realidade. 

Sr. Presidente, otrtra qliestão importan
tíssima, que motivou it minlta presença 
ncst.:t tribuna, é a que se contém na emenda 
pa.triot ica; que se acha,, no impresso, soh 
n. l-2. da lt.t1ora exelusiva do noln'e Deputado 
por Santa Catl1arina., o Sr. Paula Ramos. 

Sei que nã.o analysarci esta. materia 
com o ar'dOP, com a convicção e os ele
mentos de c1uc dispõe o illustró Deputado, 
mas pelo monos, r·csta.-mc um consolo 
de, l)Clos sentimmito.:: Cllte me movem, levar 
nwn f'l'aco contingente a esh emenda, for·ta.
lecondo-a com o meu apoio no sentido de 
mo.3trn.r o quanto l)Gllso a r uspéito desse 
as,;;nmpto qae importano a.rrenda,mento ou 
aliena<;.ã.o da.- Bstt·acla ile Ferro ·Central do 
Braz i L 

N;io cntt'nl'Oi por cepto nas vantagens que 
porlcrão dofluiL· lJ::tx·n. o Governo d<t Uniã.o, 
pdo luc1·o que poss<t. olJtCl' do scnwlha.nte 
mod.ida,, mas o q uc é c01·to t~ q no, pelo lado 
do meu sentimcutalbmo patdotico, pela dôr 
qnc me c<WSit a idé<:L do <U'l'Pndamcnto de:•te 
import.mte proprio, sini;o-me compun,g-ído, 
tristt! c <Lha tido. ~ 

A Estt·ad:~. do Fct-ro Ccntr:ü que, como 
~c costnmit dizcl', é ~~ a.l'tm·i<t pr-int~_pal e que 
tem tido nestes Hltimos annos grande c pPo
spcl·o clc"cnYolYimcJltO: demon"·tt·ando [L sa.
cicdade as vantagcn.,: da, conset·\·:tção deste 
pl'opr·io nacional, pelas l'GU1las liquidas e 
int·t'C'lltCIÜO ao ]n·ogt-;}:::So do Bt·azil. tmn sido 
Illll' todas as í'út'JJtaS Yidima indelesa cltls 
e<dtllltllias e apodos que c:nntt·a dla. :::io ati
t·ado:'. Digo das ealttntnüts lJOt'(llllllTGO tenho 
Clltvillo cntmc:iat· e. nis;-;o niio vae ~:onsura i.i. 
nillguem, IJtto a sw~ cÚJISfll'l·açfw debaixo da 
administ1·a~~(~o dit·t•da do c;o,·crno da Cnliio, 
(~antes um ohicc, tllll motiYo pa-t·a constanti!S 
tli~i;racç,õe.s d<t rocciti~ do paiz do qne uma 
fonte de lncros, vi;;to como olüt. HH.tl d<i. 
pa1·a ci seu custeio, as SitaS rondas não a:ppa-
1·ccnm c os ;saldo~ não existem pnrlt l)Qderem 
ga,I·antit• a sw.L estahilidade em mã.o do 
LI o I'Ct'no, }H'ocluzi ndo deficits Ci'Oscentes. 

En podorht. fornecer por· meio de ntlt~t ana
lyso das rend:ts o di.LS soln·;.~-; que, fariam, dos 
s:Lldos r1ue I'<3sultam, deduzido o sou cu.-steio, 
pr·ont-s em contl'ario <.t cst<t a,mnnação in::;i
dio:m. 

O ~lt. PAULA RAi\!I)S-.Ü;i l:--;96, ella nnnca, 
tlmt tlcfidt- c do i.tllllO pass:tdo P<Ll'<t cá está 
dando :-;ahlo:-;, como o conle~:::mn a mensagem 
do Sr. lh·e-,;iclento da, Republica e o rclatorio 
do lllinisteo da, Viação. 

0 Sn. HE:'\RIQUE LAGDEN-0 que posso ga
rantir• é C1Jte um dos uHimos administra· 
cloro,;, ltolllL'm enorg-ico, intclligen~o, activo e 
do mna pratic<t tt toda, a lJI'OY<L c il're-
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fut::wel. vdu dcmon:::trar que ~L E~tt'l:l_da do 
Ferro Ccnka.i, longe üc tl<tt· pl'cjuizo, oliel'Cce 
nm :saldo ra.voraYcl. E uem se tornam prc
eisos muitos ;wgumcnto:> pant cht~ga.r ú. Yr
ra.cida.dc desta. afrirmaçã.n, }Jor·qu;ulto baston 
usar-se nc~t<L cstt·:ttb dos meios que nüo silo 
empt•c,gados em empr·ozas }XLrtieularc.~ }J<tra 
demon::;il'ar· C'l<u'a c nitidamente q uc. con'c <~ 
simples mo<lifica.ç·~to cht~ tariras: est<t e.:-:ty<Hht 
deu um rcsnltado satl::;factOl'lO, í'nfltcwntc 

- par~L podol' .i'<LZCI' facG .üs noeess~da.des q1w o 
Govcl'l1o actua.l poss;l ter, em YISta das con

. · dições em qnc aetua.lmr.i1i.n nos a.chamos. 
Pódc p<U'CCCl' is~o. ú. primeira vista, nm Cl'l'O 

que e::;tc.i•t commC\ttondo on peonnnciantlo , 
mas, pa1·a. mim. tenho :t cct·tcz<t do épte. 
ainda, mesmo. com :v;; oiJr;1:s qHo :-c t·caliza
l'<Un J13, Estt•;tcla. de FctTo Cenüal do Br·aziL 
e que lhe. deram, l'n;dmcntn. o aspecto de 
unl.a ostt·wb da pt·.imcir<~ ot'dmn, a pl'imoil'<t 

. da lle}mlüiC<L, ;tinLb íicon un1 saldo antl-
tado. . 

Ol':t, J!Or u>::to lado. ~cnrlo d0sejo ma.Hn;ll' 
e leY;wt<n· ealumnia;.;, Y~~rtladnit·<t.'> impn
taç~õc;;; imp:dt·ioi;ícas, com o fim de torn:d-a 
l)l'Cjnclici:ü ao GonmlO-: pt•rdôc•-mo o em
pl'cgo J~t l!l~l' ; t ::;e -llOi!':, J';l~lo í'oh. a minha 
re~non::;;tl ~tltdade, po!!so afht·nwt· <L C:uwu·a 
<tüê tenho ::::oh:~}t:-5 razu!'S. n::i.o pdo lado polí
tico, m<l:-3 pelo do bl'<~Zilcü·o •111e ann !';:r;t Pa
r.l'ia, l)~H'<1 oppot·-mc á })assagnnt tlu s~mc
lhante. antol'iz:.u;ito. 

Aindn. Jwntom a Cam:n<t om·in as consic10-
1'a.çõ:;s lJl'illlan ~nmzmGe fdC;L,: peJo nwn di:~
üncto ;unigo. Dup1Ü;ui!J B~·icio Filho, l_~rm 
como ;1,..; rln •mü·o:.; l>npLrtaclo . ..; (lltO tc•ü:n :uhllt· 
ziüo ::on;o;i(lm·a(iJ.~,; ''lt;wwnt~~ po•lCl'O.~í!Sl1a: ·a 
dcmon"i;t·a~· e~tn drsilrt•t·tu ; .' pllr i;:so •.' i I 
t<tmbt~m 1úo po,;;.::o lk:u· <'!lt ,-ikncin, n:~t') 
ll:J!';::\0 dnix:tt' de 1n:u!ií'n"ta.t· :L mi!lll<t m:uluit·a 
de pcn:sa1· a l't!:>pdw t!n~ln <L'"lllltpV.L 

Quer se art·c tHl:u· utt clal' 1111ta evnen:.::~iio 
pan1, o ill'L'lJitd:t:ncnto, afint de qttn um i;(:tnpü 
opportuno poss:t íi:1l" ellt>, k\·ado :i. cJl'dr.v. t:· 
eon"'·'· q:w llilu po .~.)O coinpn;lH~i1•k.r. 

E ni~o Yej:un 0;; me1rs digno:> collrgus nma 
a:;pm·oz'" nusta,; minltas 1Jht·as:~s, nc•niJill:ta 
el'iríca. :~ digna o lwnt·ada Commbs<io 1Jdu 
ot·gi"í.o do seu J'<;latot·. 

:~ã.o .-cjo 1·oalmcni;c em q uc consiste a 
vantagem <b concctlm·-su imme<liaüuncnte 
esta. autol'iZi.L~~ü.o p;_u·;_t o :.:,n·cndameni;o da 
Ccntt'al. 'iuando o Go'.'Cl'llO docla.r•L qu~: a si
tuação do paiz o:;t•~ mclhot·ando. q no ~L co-
1JI•a.nç:a, dos i rnposws tmll coop(mulo })<ll'<L q 110 
o nos~o crccUGO ~c "'~ consolidando, de modo 
que em époc<t mais ou menos pt·oxima. pos
sa.mm; tomal' o rmgamento em espccie. 

Niio compt•cllcndo }101' que, dü a,ntcmão, 
scmclhanéc autol'izac;ão dont ser con:'!ignad~t 
no o1·çamnnio 1lcstc <.lllllO, quando, mesmo 
pelo lur.lo d<L couiiança, como unut moç,fí.o ao 

Go\"ül'IJO tht Unii'lo, ost;t prova. de eonliíuwa 
púdc ~!}J' eoni'm·ida t:Om o mesmo P<Lt.l'iotisnw 
e alJnuga<;iLu .cm époc<L em llUO o Govm·no tc
nll<t tlcll;t re;H neeo.,sidadc. 

Xe:-;t::L emm·gcnci<L <L Ca.m<Lra, forçosa.monte. 
nsrou et·entc, <l<lria. de bom grado, OX})Otli.<.l· 
nen.lltt\nü~. em Yota~'üo ampla. e una.nimc. 
a tê nw:;mo lH'eei}l i ta ucto as d hcltsslíes. n,t lüw
tando-as o ma i:s ilel1l'O:'~a }Jossh·cl, afim üc· 
que ess:L:> medida~ lltc fossnrn COl}f'ol'i<làs ·e lJ 

Ut)YUl'lto solYoss0 cm·tos co1npeomissos. ww 
l)Odm·i<Liil sm· tlesasÜ'osos, no ca~o d.e n~tu 
serem s<li.i:::roiros mn tciJnpo. · 

.ht Ye quo, }Jclo lado ela éonfianç;a,a C:tm[Ll'tt 
a <lnlcp:al'ü, scmJ.H'O qnc for . ncGe!":-:a t•ü•,, Jíui" 
n~i.n mn consüt lt:.~nn· Deputado queniio apoi1• 
o GOTnl'iiO. 

Eu ct·eio flllO. }ido l:ulo do Jl<liriotismo e 
em <lllü~t:io tin <qJOiu J)<ll'a sah·:Lt;ilo publica. 
a Cam:u·:1. duYc. unit·-so como ~i f<Jt·a um !"0 
cOl'JlO l1<~l':.l, dncidin<lo solJ.t·c o~sa.;; moüitla:-: . 
enüeg:al-as ao Ucrn~t·no, de modo que oilc
pos::;a. sa1tit·-se. cnm tod:t a galltarJirt, dnsse." 
JH·o1Jlemas 1lo dillkíl solnç-~i,o. 

Vem íl, pt'Ol1o:-:itu diz,m· qnc, n~o lla muito' 
dia~. a C:unat••t J.wovitlr.nciott, como m·:t tlf• 
de:>t!,j:~r·. solwu a.-s mndilltlS de salY<L<,,iio d;t 
pl'<H;<~ 1lo Rio cln .la!tüit·o, afim de re:~oh·m· <l 
cl'isu 'l'te :~ as:::ober·baY:.t. VltH:n pcd'<!ii:a
montn emnn (~~t:t Camara. attn!Hlca üs solici
tat,~D:~~ do (;on.wnu, d<uHlo-l!w o..; nwio.-: 11:u·:t 
tlí•IJ:~Ilat· n:-::s;t et·í.,e. qnc, itHminnntLl eotllll 
;,_•,.:t:f \·a. S!'l'i:L fin rbS:lSÜ'OSOS níl'oi ti);.:, ~i n;"tu 
lto1n·os,.:t~.lll :ts lllll•li.i.as lH'nvnntíva~. 

l)í'.JI;'Il que <l C:unar:L <le ltujn :-o:er:t <l Ca
marzt. dd ;unanlt;L Jtt l::'Í:<t qw~stiJ.o de }l<.Ltl'iu
tismu. 

J>t•.lu l:uln c•.-,;i't·:1t ·;:;·ico, IJelo tle.-st.;llYulYi
mt!llliu ftHllt'u, p\!l;1:; lH'ü:':pt~l'idade.~ qno a.d
Yit·:"tv J'at.alllll\llle. nm üpoeas mais adrmnLit
da:-::. pdo p1·ogt·t!.-';o;! J e IJ:~nefl.eios que n . .;;~a 
P.,_n·ad<L i l':Í. d :1.11du a log:u·n." lllllg'tllq lltJS, v li
se rtn:·lo 11iit podl:t·:i. ~l~l' <L Sll<t. g'Ci.'l;nei:t H~it;L 
pol' nn.,:-:a . .: 1n:"10.'. ' 

Tt•.l'lllllU:O:: 1·.~:-:t· ~ lJo ··nr.Jkio::-, doszlu qltt\ (•.:-::; ,~_ 
e::;i,1·ad<t píl.:-:s~l a um:.L empr·cza paJ·t·icnlat· r 
Tüt'emo,.: u::; lJnuefidus, lH'incilJ~dTnt~ntc dn la
l'il"a;o;, <ln diminuic·:i.o cln onm o outl'OS i':l vu
rc:; concutlido.-: ;i ageieltHnf·;l, <~ inünstl·ü1. c, 
mo snto, ao n·anspol'tc de p~ls."agnirus '! 

·:\n::;t~t Cas<t ,j:.Lltouve qnnm su IH'O!nL!lC:ii.ts,.:(• 
:-;oiJrn a.-.; rlc:-::.-antagcns üas em}.Jl'cz;as p<tl'ti
culal'es do c.~r;r·t.ulas de fnl'l'o, 

Em <JHO:st.~.:o, como <lisse o meu honl':Hlu 
collnga, u Sr. lll'iülo Filho, de li mito:~. atti
nuntc :~ estt·;ttcgia, em um facto, IWl' exem
plo, de commoç•ão i ntcrn:t, como nos lm Vl'· 
l'Cmos, si esse:_ pr;oprio nac:iomLl nü,o esGiYer· 
em nossas maos ? 

Supponhamos a, hypnthesc 1k ser triwadn 
um conflido Pntrc os qne tcrã.o de usnl't•llil' 
o nos'o }n·opr·io (som lluYida um sywlicatu 
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SESSXO Ell 27 DE ~ETE~Bió riE 1900 

!'Stra.ngoiro\,· c patriciosno:::sos. Es::>c eonf·tJ·c·G·o , ' · - ·t 1· .. t t 
,> ·- .1!.1.1 Cl)OCé.l. mw mm.,o < 1S11::tll o, oremos 

nito podcJ'Ü, tomar um caracter mai:'l ox- de ohsm·var este acontecimento que se 
i;ensivo o obrig<tl'-nos <.L uma lut:t int er- dcse.nharü, com <LS corr.s mais no(l"eas c lu-
1Htcionn1 ·~ gubr~s quo se póde imaginar-. "' 

Vi~-.~e. pois, que, passando ;í, outeas mitos Sr. Presidente, bem pouco terei agora. 
ns:;a, cs;~J·ada, os pl'ojuizos são incalcula.vei,, que dizer. Estendi~mo domais na. cplCstão 
;10 pasw que, dh·igida l)Ol' nos, lH'azilciro::::, d? a.l1ast?cil.mmto d~ n.gua sob o ponto de 
peh> Govm·no da União. 1i1Hlo YÍl'<L ao encontro v1sta hygLCmco. 
•los nossss in!;m'cssos.- fa'cilitando-os, quer :':'oh Descj.ava que n. minha. e~tada, na tl'i-
o _ponto <lc Vl~Ga l)OlttJCo, quer sob o ponto de. lmntL íos:;c de cul'ta. dut·aç;;w, ma~, com . 
YJsl,a, oeonomwo. o~ ::q)a.rtos c com c.':ta. eompla.cencw, que 

"\in(l<t lwnl;em o meu nobre amigo, 0 O'; digno::< collcgas me foram concedendo, 
Sr. Bl'ieio Fi I !lo, rol'oriu-:so :L Y<lni;;vrem deixaram cp1c en a b11sa~se, ruw ÜJ::;-;o con
~~n0r~11c re:.;;ult:mte <lagm·encia, pelo Govc~no, tinua.n_(\U na diseus~.~o, Clll.tLndo cs~a, dev~::L 
ci<L ConGt'<Ü, quo titdlmeni;c den andamento sqr tnrGa em occ:tstao m:u~ propna, mats 
tl dcixon .l'itpidamcmo )Ja:::sar 1)a.ra, os compatiYel con1 a, nccc,:,:idadc que csii:.t 
Estados Yizinllv :~. no inicio üa. rm·oUa. i;1·o- eme ncla. a})t'csonk~ . 
}l<t.S e . mn1Út;uos do gum·t·a pam ::;ttlrocttl' Em. todo caso pe(~o tlr.scnlpa.s aos dignos 
•'.S::lll muYimr_m r,o m ilitm·. t::ollt;ga;; de klllto tce almsado de ::;u<L at-

Pnlo l<•.du mm·:.t 1, o at·rr~nclamcnlio da. tcnÇ'ào. 
Cnntt·:d vem :•.!-!·ir d iroctanwni,n sobt·n o nn
l!Wl't)SO po::,-o;t l q1tn a.lli n·al1:1lhtt. Al•rnn ~ 
•:idndi"io~ enennncidos eum iiod:ts a;; Yi~Ü:I.
g'I~JIS l]lll! :L Jni lho.~ eunl't\t•p: OllÍil'O~ j;i, 
·~om 11111 nun1m·o pom~o cli'Yado do annns, 
Jllit:-: :ti111h 111·1 ·0 indnido:o; na:-: cun,;igll:u;·Lies 
lngnP~. rw. ~~as )lt·e.:-:el'irll~·t'ín~ í<aln t,a t·n.~ 1[110 
di\[Í\!ldétll • : ae:wiolam o nlll]11'1',!.!":ldo p11hlit:o 
na. dl'S\"I!li~JU'<l : ontt·os f[llt\ ettllll\'<1.111 e lrll!o:; 
.In Yida c , -c.:m o 11111'\·i t• :-:•H'I'idr ~ nr.n n 
\'t~Hi;ltl'o :~n na, co tri;imw.•JIIJ d11 t'111Jti'C.~[u q11n 
t>Xt'·l'eL!lll, na · · ·1iic<1t;Ü,,J da ;-;11a ilt~l ; i ridadt~. 
nas l'itl1l;<;Ões · , dc~enrpt~lllla!ll, Yt•t·:·lu l'llit· 
po I' i;ul'l'<l todas a~; c~pnt·:ull:a". 

(lt\ liiOdO CillC, :-::i 1.1 :ll'l'll!ltfa1tll'llÍ;f) ;':.\ 
l'l':tliz:ll', (i IJIIO JlüliS nf1n }tt'l'lllil,ln, 1[11:111~,:~ 
tlli."l'l'in. '!lliUI :i:1 du -:g'I':H,'it ni111 ;o;IJI';tiJ·;i, Ll<U':L 
,,._ }lliiJi'l'; Íll:'t •. li : ~n . ..; l\lll(ll'l'g':ldll~ da c,\ll ~,,·:tl. 
1]111\ \'1'1 ' • ,.;\•·fl .~ l i1 :iiÍill dit. IHti•iO piil'<l. 11 dia 
dusn!liJI<tl'i l d,;:-: ~ ~ Ull•d'l\!!' lll'."·l'ul' eull:::iHjllnlll'in, 
:i:-; lu·;n,.: liJ :ti . ..; l: t' .! IIW!llla . ..: da lll ~ t:t•:-:.;j,i;!de 
ljiiO llt •l..,; lJ<Üt'l':i. ;i pul'tn, pnlo dn:;:nll
l>:t.L'U l'.llt (jl!(\ o lion•t·nu 1! f'ot·t;:tdo a dd
xal-u . .;! 

Fni ju:_: :;~um~n i;e, attcndcndo <t o..;ta;;: j:ts~:1.s 
llOndoJ';":(in:<, •JllO o patt'ioliieo, Jnag·naninw 
n IH'C\·itL·n:;: J SI'. B;u·ho::n J..ima ullOt~I'ClC:L'.u 
Jlllla, nrnun da .;altd;ar, bon o fica, l}IIO eonsi:i-

O Sn. Eu'mrn m; Fmnmu:no-X5.o apoiado; 
Y. Ex. discutitt1H:d'oit.anlcntc bom. 

O Sn. liE::\RJQt'l~ LAOllE::\-X:'lo l)Osso ar
l':Lstar. ni'Lo 110s:>o snduzh· :t attcn~·úo como 
d.eWH'Íil. n como son at:oni:eccl' ürptOUos qun 
tnmn a pa.l:tVl'<L facil , quo kcm l)asiante l'ltu
lm· ie<~ e ~.:onltccimento:: p1·ofnndM,quc tccm, 
portanto, et•wli(,,ào ]1al'<L nvcl' dirninuit• ess<L 
monutoni:t ílHO :.;r•. tlltcontra. nas pln·;tsns do 
ltu:nilde Ot'<llior (wTo apo;:wzos) , Cllt::uninltando 
<l di.'WllS.<(i,u Je ntolln a rm•ndet• a aGtüJJÇ:ÜO dos 
St·;;. !Jnput:ulos, d ~l< •ita.ndo -os. 

Xc•sta.:; t'O!Hlil;õns o. t :.!!llpo pa!Ssari:L cúlern 
Sr·. l'J•o.~idnntt•. ma,s, 1111, ~:itnaç,i'i,u r.m <1nn 
se• aelta o Ol'alioi', :::e.r·:.i, um vcrrbdniro Sllll
plieio. 

P.:·,~·~~, port'~Jll. liDIHl ';nl f' nei<t par;t min•h:1, 
pt; . .;,-,,,1. puis lllttH' :l ~ minHtos rkmo1·o-mu 
ainda na. t:·ihull:t t' , por c;:;te motiYo , pou~.: o 
ÜÍl'Ci. 

St·. Pt•nsi(lnnt.e. oní.1·a nnwnda-e n~:ta snh· 
~ceipta pol' ti-l Sr-s. Dcptt b.do~ , n11t.ril o:; c1nar•s 
~·c\m-so o hami!de madoe-t} tamlwnt mot;h·o 
d:L minlt:L attencJi.u , 1! i antl1cll1 motiYo du 
nunlt:L consid<•.raç·üo , rt·or::n·indu algumas ll<L
lêLYI'a~ :<Oill'Cl dl;t. 

1,JW lllll Y(l]'Ü:H!Dit•o bl'O([llC[ pii.l'i~ <J, Üe l'é s;~ 0 (;nvnrno eol.tl';ll'iÍ. tl:\ todos OS l11'0JniOS de 
datliH~llr:;: ]Jubt·ns cmpro;,t·adiJs, nllltllllla, l[ lJé., l.oü~ !·ias J'cllr•t'a(•;;: t)l t n;;:t:1(i uan;,: 'lllO sn.i:tm ex
t.!Omo 1i11 do qu:t llto é alcvanüuliJ n a li;nti:<- Tl'ahida :-: on ven1! idas ll<'Sb Capit;:l. do valor 
l~i~;u, tarnhn:n ~<)Hl a inlllliddacln dr. ni\o du l!Hh para, cinw.. 5 ":' o des~.:n;Jütdos dn~ 
poder Hn' ba, l i~j:tda. no 01'1\trncn(;o da Hll- met·mos. qnce :.;njnm <·llcs vetHlidos ou JI~Lo. 
(~cita, , ll<n·quan~o , dis:>n a, Connnbsã.o 11elo :i O pt·odqdo ;mw·adado rlnstn im
or.ufio do sn11 rn l:ttot· srl' nnl<.l, enwtHb I posto í<Cl'é.L applicado do sl'gttinto modo: 
intoiranwnte elo c::wacto1· llOJ'lllannntn; idt;:t. Pa1'a :L condu~üo das ohr-as do odificio <l:L 
·~bstt•ns:L n qnando mnito 1111üdyna. si a, ('()ll· Mali UI'Hidadl:, 200: uoosuno; .· 
Jt·onli:tl'nws com a qno manrla at·r·endar. Auxilio ;L Lig<L Contl'<L a Tu1XJl'CUlo,e,. 

Poi::; 1Jem; sm·(L tu na Yt'l'dadoil'a 1asi;im<l, 1200: ono;-:;noo; . 
s;~r·;í, il 111aior lnf'e.iicid~td<' llll<' se pi.Jdo atl--1 . A nxilio no In,;i'itnto 1!Ll ·.Pt·otoeç-'ão c Assi~-
mitl.it·. · tcncia :i. Inf'anei :t, :200:UOO.)OUO. 
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614 ANNAES DA. CAMA RA 

Qun,nto ao que diz rr.spoito ao auxili-o (L' qneUes que se sacnfi.cam nc~ anlua- p?·ofiss(7o 
Lig3: Co1_11;r~ ~ Tnbe~··ml<?se, penw ,~Llle é unm das cwmas.» _ _ 
das _Inlltltmçoes ma1s dignas de ampa1·o c Portanto. a. Jtg<.L contra - ~L tubm·cnlosc 
serio.s cuidados llüla dizimação (1ne esta mo- 1JCm mel'cce tios Sr.:;. Deputados e estou 
lestia. diariamente opera nesta C[t]Jital. ercmtc qnc nsta. será nmt~ cmcnd<L vietoriosa. 

Ha ])OUCO tive occa:>ião de dizel'. l'OÍCI'ill- Baskt. cotejat ? nnmc~·o de- _n:ssi~·naturas 
<lo-.me tl ~altlt. de a~nta. e ú p:·op~gaç·ão ra.pida, c·;~m }~.! t:'í;;~, .~la . 1,rcq w•2:l~L _ o.1~d~1~~n·w., ne~t:t 
extt•aordma1·1a quo tem C~)l't~ts molestias, CcllllcLl .• ~ l~·ll .:L :>~. ~lO(lb~ <Lffil: \ll.ll. ~tt1~ c~t,~ 
c1ne grande é o numero de Y1c1;m1as quo ellas em?nJ~ ~-~t,~ l.t~~~l,m?ntc <~ . .Jl)lO\ cLU<.l. E 
produzem pelo múo svstcma de encn.na.mentos um,~ ncce~~·H!clde ur ,ente. . 
de esgoto, etc. · .J~L llllü o C.~<W?l'llO, ]Jela. d1_fficu~~ado. de re-

Pois bem .; lla uma mole:':.tia.-e esta. todos rcenrsos, pela. 1a1ra de. m~10~, ~1a.o pode am-
. conlwcein-que :se constituiu nesta Capititl parai' . <l tot~<l:': css~t.s _w~titnJ.<~ O''S c0m fins 
em _uma. YCl'(l<tdeil·a epidemia. Esta mo- 1tOJ:c::;to~ .e ~n;n:an~t<~r~~s: ;:rat~~~~o·~. a_o. mc
lestw, (J l1 tU1Jel't::U1o:::e. qne :li11Hla.llllCll'GO 110.3 de· ol.)ttd,.u ,L ll1lClcltl \ cl.. lM 1 lit:olLU. .0 
grande JIHmew de YicÜmas faz. CJ11_9 clla:-; tecJ~l }JOl' mm_o _ de ::mbscr1-. 

. . . - . . ·- . pçocs c dona.ttvos, ~tngal'Htdo por 11CS-
All:tl a :mtc-ho:1tm_11 hHJ _occa.~1ao d? Ycr 0 soa.s diligentes e })iedos:us qtw coinprehcn

holet~m rb y~uuct 1·a qmnzcna dc~t~ mcz, dom Cltwnto de bon:l c s<tlnt<:ú' tcem estas in
boletnn qnc nao t1·ouxe . pn.ra f:!xlnbJ~ n;_9s stituiçõcs, p:n;.L }louco .lhe'; e!lcg:t. gua.s 
meus collega:-:, ma~ Jo !llWl eon:'tam, ~l nao ea1•0ccm dó ~::tnatorios, como lt~L em toda. 
me cng_~lllo. U4 ca.w:'! de tt~?erculo:'o!é para a )la1·te do mundo civiliz.arlü, e não é 
12q ob1to:::, po1· c:~ra nwlo:ma, n~L segunda. muii:o qnc par:t e.sse fim :'C tire mna. mi-
qnmzena de ago.-;;jo. g-allla. não como imposto, JjOl'CJ.itC a pro-

O SR. Em,rmro CotiTJl\JJO d(~ um <lpa.rto. pria lotcri<L não 6 taxatiYa. S6 joga 
c s H - - .. I . . l\I· ~ , , .. t qnnm quer e uxahí. que todo.--;. ~tr1uclles 
j ~-R- l-.l\RlQ1.:l~ -AGl•l:.~-::-~ cl~~IGlll.cll10 qttn. comprando um bilJmt.c, ÜH~Si:iClUa 

e nol,e-~y~~u:) a~lpa1·c~o1 ~1a1~ :-pornd;lc:~J~1~I;tc, l'elid(!:;dt> do Ül'ar um }Jrcmio de wo.;:; para 
como C,lJ,lC.Wl de í'tll.l, COlllO Ccll clCkl do ··m· . ·crto )):l.-.·a.riam jubi los;tmente 5$ 
l~tU'. onde se dC.':'t'llYOlYG pel<L sua fl'C- ~~~~ 1;~<{is,\wrq; 1 ;; o

0 rc:.:nltado :St:l'ia. mais avuf
q encm. tado, as vant~1gens sc1·üu11 t•noJ•rnt:s. :lvlas 

Esta. moled.ía quo t<mt(;s ~oil'rimentos acal'- nfl.o é 1tm imposto ; o. dc..:dc qur. cstus lote
re-&:1 a qu ~. :m tem a infelicid~do de scl' ]101' ri<t" qur. arp:j se e:\tl'<l.ltcm Yeetn eolltCl' nma 
ella a.ttinp·ido, temerosa o üêda, com todas })arh~ dus r'~ ndimnnto~ pttldieos, das eco
as :suas ~eonas tl'istc:-; c ltOlTifica;:. avas~al- nomias da popnl;l<,'ÜO, (1110 assin1 ~r· anmtnra 
lando :t po1mlaç·ão, mal qne llOl' infelicidade a t<~l' J•l'OYCIItos nutioJ·cs, nfLo (• mnitu que se 
acompanhao~ p;·ogr-e~sos.' da eiYilizaç-ã.o de pt'(;a. 1~1ll unw. mnendn, quP t•:.:ta <'ama.J'<L l~l
um povo, c que j<i. com rnnta profici- talmt•JllD appro,·ar~i, o (kseonto d:L in:.:il,(nifi
enc:ia e critel'io tem sido osmdndo }iClos c·anlic !JIIartri<L de 5°/o :-:obt·c p::; lll'r•mios de 
lnmiJHtJ(~S dêl seiC'ncia mr.d ica c que sonton- lfJ(I~ pat·a cirna. 
ciosanwntc c em HTIHL fl'liz ins1draç-ão foi .là dis,;e qH<~ n[o rne podia. along;ll' nas l'U.
decl:•radü a. :-cu~ discipnlos pelo imlllor t:a.l zõPs (Jlll) pod r., ria <~lJl'('St'ntal· 1•ara mais jus
pl'incipe d<l rnedíeilm l1t·azileirn, Dr·. Tm·rcs tíilcnr est~L emenda.. Jà o met~ t:ollega, 
Homem, quo: <L « tt'sica pulmonor se descn- o Sr. i\.u!:!·ustu Se . ...-el'o, o fuz eom hrillw.n
"'alve na ,·a::ao di1·ecta da dvU1~zaçao de mn t.ismo e cu irb apenas cooperai' com 
povo »; csüt moles tia, no proprio exercito, clle lJara ver :si, como mcd ico, a.nxiliado 
tem se i;or·nado ti\o frequento o violenta que J•Clns di:;;tindo::; clin icos que aqui repre-
o illusi;rado relator do Orçamento cl<t Guena, sen-tam os seus Estados, con:c:eguimos a 
o honrado Deputado pela. Bahia, Dr. Paula JJa~sagcm dest<L emenda, que é uma neccssi
Guimal'ãcs. diz o scg·uinte, emittindo seu dado lJalJ1itante. indizível c ina.dütYcl. 
parecer á emenda J3a~ d<L la'iTa do erudito Ont1·[l pa1'te desta. emenda é- t:t. de auxilio 
D'r. Harbo:::a Lima: (<Obedecendo á genc?·osa ao In:::tituto uc Protccção e .A:'sisteneia <L In-
preoccupaçtio dominant.e no momento acitwl., fancia. -
de re·um:1· medidas efficazes pa?·a a campanha Qncm anda por esta cidade, não vê esta 
scientifica e alt?!Uistica cont.,·a o te1·ri1Jel morbo propagação do vicio ostentando-se pelas suas 
que, ]J?'Ú1ci1Jalmente no exe?·cito, ceifa maio1· l'llltS acsOIJilantc, ]JOl' circumstancias que 
nurne1·o de vidas que qtwlquer epidemia, p01· JJão mencionarei, porque a Casaj<i deve es
mais devastado?·a q11e pareça, a emenda em tar fatigada (nc7o apoiados) o cu mesmo já 
questtTo està no caso de obte1· benevolo acolhi- me sinto cançado, não vê, d1zi<t eu,pelas ruas 
menta po1· habilita?· o Goveí·no corn os ?·ecu1·sos desta cidade, creanças entregues, abando
de que pt~der dispO?· â ordenar providencias nados ú. libertinagem, á lHddina.gem mesmo, 
attínentes á conse?·1Jaçao da savdc e vida da- avilta.ndo-sc pelo jogo, ereanças que, no fu-



Câmara dos Deputados -Im presso em 20/05/2015 11:39 - Página 12 de 46 

turo, poderiam ser cidadãos ln'estantes, ·si 
quir,os;;:emos amparal-'-as, si quizessomss re:
tiral-as desse a,mbiente sordido e Llcleterio? 

A diversas cansas devemos attrilmir este 
:i'àcto : (~falta, de conhecimentos de nJguns 
pacs, <i miseei::l. mesmo pela falta de re
cm·sos, quo se nota f\m ·grande est:ala,et c. 

DireL mesmo CJ.1JO não ser(~ muito airoso 
paua, o Congre:s::o o desprezar complebamcnte 
um assumpto desta natureza e que muito se 
relaciona· com o futuro da Pa,tria. 

Pódo ser que eu neste ponto esteja em des~ 
accordo com o sentir do alguns collegas, 
acredito que ta.l não se dê, porc1uo isto seria 
para. nós uma falta _ imperdoavel. · 

Não aclto, por outro lado, Sr. Presidente, 
que esta emenda infrinja miJ.a só elas clau
sulas do cont eacto com p, Companhií1 de Lo
teria:~ Nacionacs; não vejo em que ·esta 
emenda possa ferir este cont.racto, quando 
se trata simJ)le~mente ele tirar uma quota, 
on uma porcentag·ein <los premias, quando 
al1solutamcnte não ha n. menor intervenção 
na ('conomia. propria das sociedades de lo
teria~. quando absolutamente esta porcenta
gem não tine dos -seus capita.es, mas sim do 
p1'omio OIL d<L sorte que ca.be a qualquer 
pcSSO<~ do JWYO. 

. Tenho ouvido l:t fóra dizer-se que esta. me
dida (~ muito hoét, e altament e lmmanita.ria, 
quo não é muito qno se tire esta c1uota, p:1ra 
um fim i,ão no br·o u tão elevado. 

Nã,o ha moth·o pal'a que a arlopçã.o rlcsta. 
medida üaga, como comequoncia, pedido de 
indomnização, d<l, p:trtc dd, COJtllmnhiêt do 
loterias nacionaes, vlsiio quo· ulh.L absoluta
mente não sofl't'n o mais ligeiro prejuizo, 
absolutamente nl\ o ü Jesad<L em um ceitil 
siqucr üo seu patl'imonío ou dos seus capitaes. 

Assim, não proco(le a argthilentaçã.o de 
que se vac ferir o eonteacto ent re o Governo 
e a Companhi:.t de Loterias Nacionaes. 

Segundo otrvi dizer, a Companhia de Lote
rias Nacionaes não pode vender, em um~~ 
cidade como esta, cheia de jogos, todos os 
lülhctes que emitte e que por este motivo os 
prejuízos serão certos para a companhia. 
Mas tal não se d<í. e disco tenho certeza. 

Desde q uc seja approvada esta emenda e 
que haja IJoa vontade, lJoa intenção da parte 
destes senhores, que ·dirigem o serviço de 
loterias, desde que queiram auxiliar (por
que se trata de um obulo, embora isto não 
saia dos seus bolsos ou dos seus capitaes), 
desde que elles attendam a que se trata 
de uma cooperação beneficente ; para que 
tenha. corpo, uma idéa nobre e alevantada, 
desde que isto se verifique, necessariamente 
preenchido está o nosso fim patriotico e 
philanthropico. 

Das vantagens desses asylos, temos exem
. plos frisantes. 

.Ainda ha pouco se fundou o Asylo Cor
Peccional (~uinze de Novembro, cujos pro
gressos, cujos serviços já são dignos de <J,dmi
ração, não só pel<L edúcação moral, como 
pelo preparo de bons cida,clãos, affazendo-os 
a o tm ba.lho honesto. '-

Esses as:ylos t eem a grande vantagem de 
diifnndir não só o amor lJGla religião, a fé 
em Deus e o respeito aos homeris, como in
cutir educação éivica, preparando-os, exer
citando-os liara as lutas da vida, incutindo
lhes pelo habito no espirito a vantagem d() 
labor honra.do, par<.L <:L acquisição dos meios 
de subsistenc.ia., c1 ue é a mannuteção com
pleta da vida physica o moral. · 

. Na America do Norte tO:do o eidadão, desde 
a infancia,é o brigado a, declic<~.r-se a um officio 
para, fazee-lhe compe0hcnder a necessidade 
de viver pela vida, mas não de viver pelo 
crime. . 

Desej<wa tambem tlue tivossemos asylos 
profissiona,es, modelado pelo que .i<~ possui
mos, para. convencer da sua efl'icacia 6.quelles 
que a.inda duvidam das va,ntagens moraes e 
ma.teria~1s de semelltantes instituições. 

Sou dos ctne pensam ctne dovoriamos ter 
ign:ümcnlic colonias corroc:cionacs l)ara oc
cupal' o;o;t:.ts criança::: , quo vaguoi<tm pela ci
dade, mt aprendizagem da agrieultut'a c das 
industl'ia~. porque o vicio so bm dis:;emi
nado poe t a l fól'llU1 que n:Io !ta muito tempo 
a, lil.Jcl'tinu.gcm campcav;~, tão insolit:.tmente 
qnc uma cJlléHll'ilha de g-~d; nnos, con:>tituida 
de monor·o:; o:n·igou a, policin, ~~ nxccutar ri
gorosas nwd idas. 

Estas CJ'u:mças victimas rla pet·vot·sidade 
do homens ociosos vagnoiavam do dia, in
vestig-avam, viam onde et·a pt·cciso dar o 
aç;:;:u,Lto c onde lhe . .; Jlal'cciam nHLis l'cl'til a. 
colhei í;a, e li noite guiados pelos do maior 
idade entravam franca c dissolutament e em 
execução. 

Deste modo; imitLtmos ao menos, em 
parte, pa.llidamente o que se passa lá fóra a 
este respeito. 

Não quero cançar a attenção dos meus col
legas, lendo dissertações. 

0 SR.. ERMIRIO COUTINHO-V. Ex:. não se 
esqueçêL daquelle esqueleto de pedra que, 
para vergonha .. nossa, se acha alli na praia da 
Lapa, para mostrar o nosso pouco cuidado 
pelos interesses do povo. 

o SR. HENRIQUE LAGDEN-Tem razão •' 
E' preciso mais cuidar das creanças de 8 

annos para cima., a exemplo do que se faZ 
na Europa e na America, não esquecendo os 
carinhos c ··desvelos ele que deve ser cer
cada a creança que nasce e curar dos ha
bitas da. mulher, aconselhando-lho o uso de 
meios hygienicos, fazendo-lhe comprehender 
que é uma necessidade para os seus filho~ 
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quo Yão na,sce.r a. normalizn.i:ão do seu tra- pervertem estes 11cqucninos seres, almas de 
lmlho cYita.mlo o excesso. E' lWeciso tr<:tta,r anjo -lnstruidas pelo demonio. 
do estabelecimento de maternidades. (.Apm·- o SR. AuGusTo SEVERo-Ainda h::t as men-

tes·) dign,s c1uc tr<tzom os filhos ao collo. 
0 SR. At.:GUSTO SEVERO - Dest:~ vez a 0 SR. HENRIQUE LAGDE:"~~-Habitnando por 

C].)10]1tl:• 11. ,·:t.s_'.",'1. · '" ,, csstt H.>rmtt a.s pobres Cl'eanc1nlws ao Yieio d<· 
O SR. l·IENIUQUI:: LA.GDEX - Si não 1)assa.r pedi1', fazem-nas, ao mesmo tempo. insteli-

, ser;_L unm injustiça. mento do piedade, qna.ndo na, m;_lior partf• 
o SR. AUGUSTO SEvJ~rw-:- E' a primpirn. das vezes os que pedem estão em muito boa~ 

Ycz ·que no Pa.l'lamcnto B1·azileh·o- se <llH'e· condições de vida. 
senta uma mcdícli1 :.1 este respeito. O SR. Es:'IIERALDL'\O BANIJEIRA-E a g·ran-

de crimina.lichdc vem destas crmnças e'áüu-0 Sn. I-IE:\IUQrc LAGIYEX.:_Pch vontade do gues <-1. pobres, ctnc, depois, tomam-se va-· 
GoYct·no, si clto pudesse, lmmanita,rio eomo gahnndos 0 criminosos. 
(•. como somos nós todos. j;í. teria ido em 
au,.xilio desse sorviç:o. (.-lpc~rt.es.) O Sn,. IIE:\lUQUI~ LAGDI:x- .J:i se YÚ qnP 

pelo htdocconomieo o moral, é mclltor·;~mento 
O Sn.. Ht~:'\RIQLE LAGDEx-?IIas fmhc. • • indiscutíYcl e inconcusso pn,ra <~ eh·ilizac:ilo 
O St{. Arcn.::sTo SEI'Eiw-Nunc:~ 6 domais do nosso ll<Üz iL installaçào desse instituto. 

ba,tnr neste assum1Jto. A imp1·cnsa j;i. ·de- Niio qucl'O faJlar da natalidade e mortal i
fendeu ·a irlé:t c sú a.g·ora. nestes ultimos dttde das cl'ü<Lnças no Rio de .Janeiro, apl'&.-
uias Ú fll!C tom apparccido. UllS \'agidos. :-<miando dtulos CSGatb,;ticos tirados ÜO ti·a-

0 81:. HEXRH~n; LAGDE~-::\[as. St·. Pro- ballto demographico do Dr. I\IoHcot·,·o FH!::o. 
~idcnto, urna, noticia ag1·adaYol TOU dar á po1•rpw.nto foi bto tl'ataclo com todo o brilho 
Camar:l e. penso <plo () a nota. mais sonora, e con ,·ictamcntc pelo Sl'. ~'l.ngu:::to Sever·o. 
ou o diapaslío 11a1'<t a1i.Jlal' a opiniüo o o mo- O StL ALFHEDO PJ~To- Em rola<,,i'lo ü ns
lhor pal'<l se a \'aliar dct ]Hll'l1lOilÍ:l. d.esl;il sistoneia, publiea, naaa temos em 110:~:~0 
emenda.. lcYando a conelttsiio ao,.; ti11s a que paiz, (Í apenas umtl hypotltese. 
so do.<tina. O Sn. liii:'\JW~tiE LAGnEx-rm ouh·o facto 

O institnto lle })l'Otc~e(;?io e ili:Sisttmci::~. (t nmito impOl'tanto 0 qnu aliti.s nilo tern :-ido 
Inthnei<L do .Rin de .J:.tnl\ÍI'O, l'ltndndo pelo tomado .tta dm·ida. considot:lçi'ío (J artttdle dn 
iltnstre n int'arig-a,·nt mnt;·u Dt· .. ~ronccwro l[llf' um nwmht·o do Consei!IO Mnnidpal 1.b 
'l<'t'lllü, r·_t'.l.l1. ''lllllll l)_l'C\.s_'l'tlt• .. 11l.(! lllll1tll''•l.l'l.t), O · ·l ( t · 

" - bit)IJ!lln ( () t~m.í ,~, 18\J; :uHo :::c or:t·ltron (· 
D1·. CampllS Sallus. rttt(l :-:nu;-; <:ollegns Yotat·am em pt·o,it•eto. rr·-

S. Ex. (• 11 pt·ulc•doJ· do;-;:-:n. in-;i.iflli(JI.n, mo- g-1tlandu o a~:Sitlllptu t·t·l'm·cnto :i.~ :1J!l:1.-' d.· 
ta111ll'llll' l'luulada. JJJas ntw 'inst;dlada: Boh l1•irt>, ltta.s (!IH', 11ilo BPÍ pot·qtw, 1ü'iu wm :-idii 
a ÍIIÍCÍ:ltha ,[!> }lt~s-~on:-: Íilllll<'llrt'S da. llD . .;.-::a posi,o em t•xoew;no. 
!'IH'iPd:ulo. r1~IIl l'unsn.!.!'tti(lo (.!Hut• uhnlu~. lH'· I·:11'GI'ütanto. ül'<t m·g(•l\lt• mnn. pt·,)rhl<•JH·i.•. 
•Jil<'II'IS suJ11111a:-: t'tJlil q1rl' al;ttii1J<IS :illli:IS solJt't' fill Jnc•llirw;uneuttJ, )lúl'tti!U :1 amam
c:u·iolo . ..:;L..; li'('lll c·nn,·nl'l'ido IJ:.I.l'<l a instal· JIW!tl;a~·:-i.o ti 11111 dos g'l'alld(• . ..: lit·oldC'III<I.-:; ::;u
!:l!;[w dc·;:;rt• l11;:;Cii.u1 o. • l'iae.-:, pu i:-:, eomo (! sal•ido. o leitu (• o Yc-

(' S11. .\na:sTil s1-:n:1w-\·. l·:x. oxami 1w ltic11lo tt·aiiSJlti:-::-:m· de mole:-:tía:-:, diatltcsica:-. 
u JtlUYime 11 tu de :-:y11111arlli<l qut> estn. idt'~•t eonto a, sypllilis, a tulwt·ettluse, a sel'Oplut
do.'(\r\Yul wu lliL popnl: 11;iio dnsta. e idade, lo:'>n, as all't~ec~õcs do fumlo artl'ltico, uottoso. 
e nrn toda a llal'tc. Ycjamo;;; '" mttllwr lJr·a- n•'.l'Ynso, etc.' As Yezes a polJre et·o;.i.n<~a, ti
zikir·;t. r~smo l<.tndo cr11 todos os logat·r:-:, nas llm do paes sadios c for·tcs, adqllil'ü um rn:,_L 
t'e:-:t:.ts. bailes. apt·o,·eltando os momcmtos Jc por lÍlll<L infccÇ'iio eslranlw. rp.tc n?io 0 do lte
lW:tZJ.:l' pu 1·:t este.~ l)OcJ ucnos o bulo~;. l'editat·iedade c quo mn medico, muitas YüZ(::-. 

mais tar·rlo, quando esta Cl'CtUW<l v~ üStiYCl' 
O St:. HE:'\HIQL'E LAGDEX-i<:mbor·:.t tenlt3. desonvol\'i(la, não sabe1·;i e:qllieal' pot• tJ!!C 

llc nw dt!,.;vün· um poneo. deYo cit.aP um !'azlío se do~en-rolYmt um<.l tubt~t·c 11 lnsn cw. 
facto c1ne (~ llcprimcnto cb, <~h·i!izaç·ào (le un1 nrntt molestia sypltilit.ic:t em unlindhiduo, 
paiz. lH'Ol'ttnd:.Lmonte l:unnnt:.~Yol c que <;. cujos lJaes n~Lda soil'l'eram. 
ubsül'Y~l(lo püi' todos a.rlnoLlcs que })Ol' ahi Est;t (~ uma, c1nosti'io muito sGr·ia e qne 
traJtsitam. cnmprc soe Yentila,cl;t, maximo em m1m so-

Refiro-me :.h~ crimH:as, (llW são os TcrdéL· · cielléulc em ctno <l croatm·a se dcsenvoln, 
ileit·os intcrmcdíarlos dos pedintes. dos mcn- com 0 ol'ganhnno 1·aclüi;ico e ft'<H'o. 
,ugo:~. cpw prolifeeam altsoluta.mente nesta 
Capital. das crianças que t•x8reitam esta ex- O Sn. PErtEII{A LDIA <lei um a.rmetc. 
}Üül'él.(;i\o. in:-; in nadas J.>or- nr1nclle~ <JUü podiam O Sn .. HE?\RHWE LAGDEx-Ivfas esta l)Olm-
}X'l'lbitanwnto Yh'm' do ontra rvrma. e asSim laç:ão j<L est;i tiio sohrccarTegada de impostos, 
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o nio poilnl'<l,, de certo, ser mais _oncr·ada, 
pdo simplns . fa~~o. <~o. Goym·no nao llOdcr 
llHtl1tm· C:'S::L H1SHtUlÇ:ao. 

Assim, como poderemos, no i'nt~tro, ter 
lwmens for.t_cs, descnvolYidos c aptos pm•:.t 
to<los os úlister·es da. Yid:t, si não cuidamos 
desse ]n·olJlema., flUO<~ vital? · 

Isto, corno disso, não sac-.. do bolso dos ox
tl'aetot·os de lo tm·ias, ma:-> do comprador de 
bilhetes. que é o pon>. · · 

tado o preço do biJhoto; ostc tambem .-ae 
ser descontado do premiu pago. 

O SR. 1-IEJS'lUQ'lm LAGDE:s'- Quer YCP o 
noln·e Deputado, o SL'. Pereira. Lirna, quc1~1e 
honrou com o seu <~parte, como estas assorta
çõos d9 beneficcnch~ cstlL'o disseminadas n~~ 
Europa, como ü elevado o seu numer-o? 

Vou ler uns apontamentos que :solJl'e este 
a.ssumpto colligi. (Lê.) 

·na Frtmq<~ bast<~ mencionar Pari~,c1uo tem 
])eyo 1lizc:r, sem que nisto Y<t o1l"en!i!a a oito hospitaes, muitos dispensanos, dom: · 

<lllid<[lLOl' rlos meus c:ollcgas, que, si 1'ormoS3 hospícios, tl·os o.rpholim1tos, qnati·o escolas 
segui e es~e systmni~ de n'fí,o fazer cousa ~1- profissionaes, ·escolas eonecdonnos, mater
gnma, por(JUC não l)Oclcmos, ou P?l'~[UO Imo naes 0 mais de 60 créches. 
qnm·nmo .~ cont1·m·h~l' i.t sorte do:<: idtza~·dos, :N<L Allemanh<~ 0 Jl<1 Anstria avnltam os 
ti J·ando nma. pcqucn11 porcentagem do ,JOgo, hospitaes , os asylos. a.s po~ydi!licas e muitas. 
nada. consegail·emoso outras casas llc c:wida.de as crmnç·as. 

Ó poYo {tolcl'Ú.nte c llciX<l;-se lo,·ar. aecei- Qual .é a c1·dclw cgto temos'? . ·. _ 
tando. sem protesto, as imposições qúc se Uma muito humilde o 1Ia.tcrmdade. nao 
l!w 1'azem <[U<tndo se lltr di'L o qn~ justamenfioe possuímos nenlnmlit, o nem temos. dinheiro 
l>ag-n. SnJllHllllwmos qno _a manha, um pae dt- lt::l.l'iL concluii· 0 edifício }):.tl'<L o~sc úm comc
rig·t•osc·. por exemplo. ao ~r. Augnsr,o ScYcro, ('<tdo Cllte alli j<iz <U'l'llinando-se l)Clo aban
un f[II:ÜfJlW:' omro Dcputar_lo, .J_Wdindo fjllC clono' conclnmna.vel e clamoroso. 
colloqno o seu 11llto nusGc mstttnto, et'C<Hlo Em Pariz !ta (iO crdcltes; o e-m toda .~L 
llOl' PsG<1 f<"n·ma. EUe n~o l1enulirí·~ <L s01·tc q_ue. Franç>a olenl-so a, ~00 o lltllllOI'O clu.ssas -instl-· 
1 IH• foi propicia lllll dia, COilGl'l1l})lando-o_, alem 'I tulções o A;;;sis liCJH.:i:t ;i. In!'ancla: 1n·es~ada a.us 
da f!H.anti:~. e. Ol'l'eSpO·l·ldCntO . <-ttl J1L'Cll.l1_0 q1~0 }JO(!llüllillOS .SPl'O.S .ll<.L. pll:tS<? Jl1lll~ d. C.'hcada de 
l't~e<~lmll, tlesconíiada .. com f_l ahn~o J!lC:d~:-;o :'>UiL Yiua , a, llo rt•cc)nJnnseHlo, s~ tm~1o~ uma. 
q tw p1·opcn·eion;L osr,a cm·Hlo~a Ins Glli iiiÇ: i~,o.l ,1, canro <lo ~t·. J) 1•• li!OJWOL' \'O, lllS ', ttllHl<~· HlL 

li \Tand. o-o d.a. m. (~ s.·orí;;} c.rno o agu;.:ml<tl'W., Poly~·Unie.a do H i o do .iane! t·u clU<.tndo en am<.l<.L 
)H' lo ahantlono em cpw se n;-; :"o ? m·:: cstwlante e ondn ltYn <L Yl'llt.m·a <le 

~<Lmn~, pol' n~ÜL lüi·ma, em·eraJ.l(]oo, a. m·oojlllllito ilJll'OIId<·t·, pot·qllf\. I'l,'iil~nr•.ntD o St·. 
lnç·ao c1ne se tem ele 0110 ra l', o :-e 1 .tu opn- ).funcot·Y\l t'· p 1 · oli,:~ 11 ,,t:ll d 1st lltlits:-:= tmu u um 
l'i11111o. . . . . L's]wei:tlisi;ít in"i;J."Ili\. . 

~-:· rut'(·o~o eHidat• da c·J·tan<;a. ~lt•sdn o ~eu u nullt·u neputaü11 mu onYiu lt•t• o numcn·o 
nn.,:c:inwnto :li t•. a ]Jilhf'J:d<~dt•, n !~~l d1\ qun <1<~ l!ospitno,: l~<U'a, t:l'oaw:as f'lll ~~uttt<t e L'!ll 
niT.o tt~nli:unn s uma Patt·t.a dt• idOt.JIH's. _ muitas eirlados dit, Ltalia. ~~ t~•l'ít :t honll:tdl~ 

~~~h~ V. Ex., q11u i!ll.JI'. a ynpulat,·:w do I llt~llw dizi'J' qu:ul~ sún os liosptt,;His p:u~:t Cl'~'· 
11111111lu. iL 11ÜO Sül' 0111 dt\GI'I'llllllollllll~ Cill'll:IS, íLil<,'llS IJllU po:-::-:UÍII!OS 't \'t\111 lllll 1 a llilO SUL' 
1lll1l1• a,; g•. ~l ':ti,'IJt•s ~· n tem :;ttcef'dtdu . )Hll:L !uma t•Jtl(ll'lllill'Ía. nu huspit.:1l da Sii!Ha Cas<L 
11wsm:t ~ ~o n ,::wgHinuidado .. n et'llí'3llllt'nto 1_las d! : :\list~t·icoJ·din c(IW . :-nnii.o i .'~si~niHcanl . ~~ . 
to:u;:t."' 11_;1.u }ll'l' lllittL' o a ·GitYI:'mo, nao a.~ <ll'IX:t.l ÍllSllllidentl', é dit·igi<la eul.ll Cl'LL(Il'IO c proh-. 
a.tl'oplllltl'·Seo . . . o eÍCIIt.:i:t. . 

Kl>:.;. fJUC nsi;amos a cúnsrnti,L' na 11111111- . l•:lc,· :.un-~o a :!:2 os !I os1'itacs com scrnço~ 
!!'l'a(:i'í.o, iL ~:ltnlnar o est.r:u:·w·iro_ pil:ra. c.o- csiH~ciat~s p:11·n. c!·::iLJl~·<ts,e. '~. 20 ~l tant<~s <.~ ~ 
o}H~ra1· na o:;1·a. do ongrand(;cm:mno {!.L nossa_ institnil,'líos dcsnnadas ,~ ·Jill<utcla po1Jle, SLT 
Patria. tl'aznnd o a SUiL ntaltdndc, as suas em Rorua Ccdstcntcs. AindtL 11<1ltal1a ei~con
ennJ·gias e com o Cl'L!Zélllten::o dar-nos l~o- 1Tam-so os ltOSl>ÍÜLCS de ct·c;tnç:a~,CJn~ im~c-:
mnn.~ sadios . e I'ohnstos, eomo Yan:os, nos, cíonam 0111 Florcnc;a. Napolcs, Im·m1, ,\_o
qun nno 110SS1 1ÍlllOS l' ()e lll'SOS noe.~S~<l!'lOS _IJ<U'íL ncza, Palcrmo () rn·ineipalmentc cn.l f,Jüa.oo 
dar nxc<Jni1Jilidadc, a esta Jltc~~trlitlnadw • .-el Com 1·claçào il, Pot·üJg;d, ~iJ em L.u::ltoa hi.L 
c i;'i'í.o sallü;u·. eYirando o psnolamcnto .da mais de 11 asylos, nü.o :>c qnel'C!ldo Jallat· do:> 
J'il l; a , l'mlH1r ~~ robustecida. ann~tllar :~ in~: ta- ltospitacs c dos di:;pcns:nio:-: 0 

tiYa <}p tão dig- nos o bcnr.m<:rttos ctdatbtos, Na. lnrrlato 1•1·a, pot· exemplo, é onorm~. o 
nií.u cnn~nntinilo a <leduet}í.o riC' 5 "/u sobre o:s mtmcro ~le insti tuições de c<Lridadc, nmttas 
pr<~mios dn lUO~ pari.L eima l dullas consag-radas<~ crca.nc_:as pobr_os. 

( ~> ~-.· 1 . ·\ ·1·1oy·..: ·1·<> SJ.-\'J·'I ·o-Kotn-sc fllW cst:t . Neste lnt.iz~ ando se ·oxcn:e •~ ~·;u·Hl!H1e h.lr-
. ·~ • • • - · ' LM ' · " " ' · t - · · · .. ·· ·1s ohr"tS pns ron

nwdida nào fct·o o. contr:tc·í" d.c Joi;c'.l·ia~ .. l;i gamen ,o, ~tLO unmmct ,tsl >·· .. , .. ';)ll ... ~G·· Cl'.l·lll 
· [ · t 1 • 11 ... trrJ''1d't'''l!';CI'(''1ll 1 ''1;,ill0ll(\~o ,,tLJ uc.l ' 

O. :111110 p.:.I .. !'S<l. dOÜHCl'Cí.ll .. O ll.lllll)OS.OC. OSC ... OI;o;'··o.' '·'.0 
'·- . :' ' ' '·'· • • . : ,. · , j'· , ,,,· , ~· 

arldieional. de 5 °/o om e:tda IJilhrte o nin- asstgna.lados iüU lwspli.t~c::. L 1 IS!Jm.s,t.ws, ·-0 
:\!.'llf'lll rocJamou, nà o ol.Jstantt• tPl' all gm ,.· n- em Londro~. ~s .. ' C:unara. V, Y 
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----------------------------------------------------------------------~----~ 
Longe í1·iamos s~ (1uizessemos referiJ• o que l f<~cto, admirado o Sr. Dr. Campos Salles 

se pa.~sa na, Suissa,, na. Belgiea, na Suecia.. desse desenvolvim.onto na.tura.l, (tcss\~ pro
na HespanlYa, na Ru~:3ia e até na peoprüt I gresso . que attc.sta, <t nitida com}wehensão do 
Turquia. f'utnro de um poYO. · 

Volvendo os nossos o!llüs p~u'a o no1·o con-~ 1Iai:3 difiieil · ~~ o ::tlmstecímento de a.gna, e, 
tínentc, encontr·a.nws os Estados Unidos a emtanto, <-t po})ulaçi""t.o, s,LJ.,eilclo que é neces
JH'odig;diz<N' soccOl'l'os <\, }}obroza' ·publica., sal'io suppo1·tar mais tl' ibutos pa1'a resolver 
mantendo um g1•ando numcco do hospitaos: <L crise :financeLr<t, da clmü não Lcrn culpa, 
dispensa.rios o outros..dostinados a, ampa.l'<tr a~ tem EC vhto llrh·ada, deste . elemento de 

. C'.J.'eanças nos pl'imoiros a.nnos da. -vida.. . vida, emlJortt de boa :\rontadc lJ<tgue todas 
O l\-Ioxico entre antros possne um notavel u.s contríbuiç:.ões que lhe deveriu.Jl1 garttntir 

·estabelecimento de protecção c assisGonci<t mo.ior sul)primento de agua e illstLt.uiç,ões 
{L infancia. ela. carídado. · 

. Isto. qno <teabo de l1i:trl'al' é o q_ue se ohservll. 1\Ias o que ô certo (I (l ne esta.s institüiÇões, 
na Em'Ol)ll. e na Amer·ica do :;{orto, onde as cs~es asylos, r.ssas cnfí;rnmriaSl)ara creanças. 
nM:ões m:.ü.;; vdhas quo o .Br·a.zLl ieew .. , Qtc., sã.o elem.entos indispenstweis <llllll povo 
acurad:.tmento e com (lcsvclos procmado civi lizil.do. ( ;lpoiudos). 
amparar a inf~t.nci<L. cn~ando ca.sas üe c;.u·i- Si o Gon3rllo n:too cuidar dll. infancin .... 
da,de. , . . O Sn. PEin~JRA LDIA-Estou do pleno ;LC-

}.{<c\.s,. on~~a.-~11o a:gm·a. o meu nonra.do .col- ·cordo com v. Ex .. ma.s "'q_ucstã.o é o melo. 
lega Dr. Pcre1ra. Lnnn., o que vou ler amrl<t . · · . . •. . . 
a est:\ respeito vara. vm·:,;·onha no::-:sa., para O Sn.. HENRIQUE LAG-DE~-0 mc1o lJ1(h-
de:::crodito deste paiz, que não tQ.m Clwa~lo ree.to . 
. de.5ÜlS peqnelias obrig:1ç:Ões, qnc concorrem o SR. At:Gt:STO SEVl<Ro-:Xós come.ea.nlOS 
:para o 1Jl'ogec;;so da )!O})nlaçã.o, evitando n. pelo come·;·o. Dan10s estl~ i.unwcst,; [tllXilio e 
mortalidade e o vicio ínfecne na. inl'ancla d.opois daremos maiores l't:eursos. 
do~de o rc•rem-nasciclo atú .:1. ptdJerd:1cle. 

Não nos podemo;;; fm•t<u· a. c:itar 0 que tem O SH. PmrEnu LnrA-A}lC'l1iiS notei que 

d , 1 11 ])ara nm }H'Ojccto Jc tal transecntlencin., o 
avança o nos te sentic o a H.epn J ica APgen- l\1(\Í.•) 6 lin.üta.lto. 
tina. 

Na capital}lhtin~l lia mais do 15 asylos c O Sn.ES:'ITEHAJ.nr~o R\!I:PEllL\-V.E:c a.pl'e-
orvltolinatos, dou::; jardins de inf'am·ia, do11s semn um projf•dn mai~ . <'Oll1plei.o. m:ts por 
hospiü1.c:> cxccUcmie:< e::u:lusiY<uncntc })<.t1'i\. c>mqnanto YuiP 1'~1 . (\ ;ntxtlto. 
creanç~as c nHth um lJI 'ojudad~'· llm:L casa d<.' 11 SJ:. IlJ·::\lUQt'l·: LAt;\)L?\-~J'. }ll'H.~idcnte, 
ex~JO~~~~~ t,t:l}~t OS(.;~ i'-\ ('on~c~~JO~lal: ,. , .. ... _ tenlt~ cllt'{.ptdu ao_ fim tln ,iut·n:ula q ll!~ .n:e })~O· 

.i\Lt_tlt<t~< c1 ec;hcs ~ ~~l~pet:s:ni·o·~· P·~:'.~ ~.~ .tt.r, 1•\.l:t. lazvl', eolll dt1lh:11l<ladt.·::<. eo}tl <l<·lt<:L< ~ twta., 
~~~:fl."t.O> das 11~0lC .. -t\,~ . ;l.~lS,- ~-~ 1 •lllÇdS' \ .'.1)11 (llliU aJIOÍadu8 ,ti<'1'11CS) 1:1.1/H IIIUII!Ciltus l!lCSnlO 
9r.a.n.de 1:nmmo do d .. ~suu,L<~uLs, tlo ]H o&uu,.t;o \ t.k intlet:i~liu. 1 'z·uelll'et iW n.kaiH'!! da.~ minlta.s 
<.~ mf~u~, _.~~· nov1,!1d~-::<e IJii,e lllltltl!·~.e~'": IJ~{(~~~- l'tJJ'~tt::: iutql.lecGttac~. da. mi 111w. i 11t,·lt1goncia, 
me!l.t·O,::; _,l..:l ~lo. ~ :;t·~·:~J, ~~'\.! 1 ~1lt~l~l})<tlld.td:? dí:t., !l' do 11wdu wú-; elYiltll'V.i\'el t:um esta. 
out}O~· .. tk tll.h:!:ttl\:' . }"'~ tlcHtu.'. em .s:t.~ ,111alidn!lc t~~w G t·xi 17·ua (rll70 apoiados), tudo 
ll1il.l011,~. <l:l _llp.u.tdo:~jl~el ~·s podere,_ }JLtbl!·o~ '11Wllto :"Clltw .. rola.tiHL!itCnte <tos assumptos 
que n.ll1 eutda.m. ('OJUllHOI'c:-;se, de~so magno quo me obrigaram u. Yir· <L c:::ta. tl'ibuna. 
:pl·~JJlcm<.t "?('~al ~ , . . . .. . . . Tcrmina.nuo, l.Juis, soLicito U.o~ meus dignos 

E,_I:o en LI. ~~~l.JG~, o, :1.~c posst:tm~~ l? ·~ra , 1 ~ 11 ~ collegas, de meus honrados amigos ;.1. a.bsol
?OHH_ü~lt~ lr."'ell o~ .. E~r.~tem n,L ~,-qHt~L, .tr qs viç>.io :P~lra. os pcccados q_ue commotti. 
11}-Stltt.t?:s ti~tll\Un1Cll:<~..l1dadc, dons. J.o EscLt<l~, Ouviu<lo aquelle ~1ne não_ sabe preud~r 
~111CO asrlos, _UJ_~1a e::.cola. correcewna.:, UJ11L!, ll.lUCllizando O de1Jate, CJ.Ile nao S<.l.hC seduzll' 
c,<1~~ de ex,yo;:,t?s c um, lyc~u .~~, ar!c~ .~ pelo colorido da pllrasc-o humil~e orador 
off1c10s, pe1 Lencentes a <tssoctaçoe:c; l)a.l t1 se declara OJ'a.ndemcntc desvanecido :pela 
cuyu·,~s. ~ ~ ,· a.tten~ão qu~ lhe dispensaram, pela 1Jenevo-

·~e~~~ l1astante:s , e::sta~ , casas de caudacl? leucü~ com que 0 distinguiram. 
q?e recebem as ?,Ieança:s de.8 annos para Tenho concluido. 
01ma em uma Ca.Jntal como e a no.~sa., com 
cerca de uÍl1 milhão de habitantes~ 

Agora pergunto a. V. Ex.: O Sr. Dr. Campos 
Salles que vae a Buenos-Ayre::>, el\contrando 
lá todas essas o l.Jr<~s de beneficencia, todas 
essas instituições de caridade creadas em 
auxilio dos que soífrem, todas essas cousas, 
eomesinhos rudimentos de humanidítde q_ue 
um povo deve ter, como não ficará estupe· 

(]:fuito bern, 1nuito "bem; O oraclor e alJ1·açad,a 
pelos seus collegas.) 

Fica a ·discussão adiada pela hor.a. 
Comparecem mais os Srs. Serzeclello Corrêa., 

Urbauo Santos, Cunha Martins, ;João Gayoso, 
Virgílio Brigiclo, José Avelino, João Lopes, 
Sergio Saboya, Perl)ira Reis, Lima. Filho, 
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Teixeira de Sá, Jo;,;é Vieira, Pereira de Lyra, com o seu nome, RI naQ foi procurado . por 
Esmeraldino Bandeira, Joviniano de Carva- um amigo do Sr. Ministro, pa1·a ofim de -lhe 
lho, -Rodrigues Doria, Nei va, Felix Gaspi)r, 'implorar para este a ma benevolencia. 
Paula Guimarães, Satyro Dias. Augusto de Não crê que o si·~ Amaral o nt•gue; mas 
Freitas, Eduardo Ramos. Galdino Loreto, si o fizer·, a conclu!:ãO -a ser tirada pelo ora.
Irineu Machado, Oscar Godoy, -Augusto· de dor é que o cofce de graças elo Governo é tão 
Vasconcellos, Sá Freire, Raul Barrozo, Nilo poderoso, que até sobre um -homem da. esta- . 
Peçanhe., Lour·ençi.1 Baptista, Pereira . dos tura moral do ex-presidente doBanco da Re~ 
3a.nto~. Rodolpho Abreu.,.. Adalberto Ferruz·, publica pócle influir'. , ' 
Mayrink, Sabino Barroso, Rodolpho Paixão, ,_~ orador, porém, espera que tal não acon-
Padua RP.zendfl, Adolpho Gordo, Azevedo tecerá • 

. Marques, Ovidio Abrantes, Benedicto de 
Souza, Lindo! pho Serra, Alencar Guimaràes, 
Lamenha Lins, Barbosa Lima, M<trçal Esco
bar, Soares dos Santos , Angelo Pinhei:·o, 
Victorino Monteii'O, Rivpdavia Corrêa, Ves
pasiano de Albuquerqu~ e Alfredo Varella. 

. Passa-se á 

O Sr. Serzedello Corrêa (pam 
tt?1W explicclça:o pessoal) - St·. Presidente, 
V. Ex. o a Ca.ma.ra, hão de relevar-me <:1. ne
cc~sidade do dar uma ligeira J'G:>postn, ao 
nobre Deputado por Sergipe, pois (pJe a dis- . 
cussão h<Lvicl<~ sob1·c este :1ssumpto foi com o . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O §r. Fausto Cardoso-Peço a 
palavra para uma explicação pessoal. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deputado; peço apenas a V. Ex. que 
restrinja o mais possível ü.s suas conside
rações. 

O §r. Faust.o Cardoso quer ser 
breve e claro. 

Na discm:são que se tr<lvou sobre o S!:\U 
requet·irnento, solicitando a lista des deve
doees tlo Banco da H e pu bHea., a tlirmou: que 
um amigo do Sr. Ministro da. Fazenda pro
cur·ara o Sr. conselheiro Amaral, ex-pre
sidente do mesmo banco, para lhe pedi!' que 
não atacasse, não prejudicaí:se Dquelle em 
sua defesa como presidente do banco. 

Em nome do Sr. Ministro da F~tzencla e do 
Sr. Tobias Monteiro, o Sr. Serzedello Corrêa 
declatou que isto não era exacto. Fez-lhe 
sentir o orador que tnes declarações não 
tinham valor; era preciso que se trouxesse a 
publico uma declaração do Sr. Amaral. 

Ao que parece, esta veiu hoje no Jm·nal do 
Commercio. Ahi, o Sr. Amaral diz que levou 
o seu a1·tigo de 18 do corrente ú.. redacção 
respecti vu. entregou-o ao reda.ctor que se 
achava no editicio, e que este, lendo·o, disse
lhe que o mandaria publicar, Eem lhe pedir 
que o alterasl)e. 

orador que cstü. na tribun ::t- · · 
Quando s_ Ex.; o ltOJll'{I Clo Dcpniado por 

Sergipe, fez a Sll<L afllrmaç:ão, vi111 á tr·ibuna 
tr:1zm· formal contestação, e fui en c1uem 
<L]Jpellou. não só ]Jltl '<L a honomhilidade da 
t•edacção do .Tor11al elo Commercio, como tam
bcm pal'<l. o nome honrado du St·- conselheiro 
Ama.ra.l. 

Sr·. Pl'o:::ülentc, devo ligei1·amentc dizer á 
Camarn. e ao nobre Depatado por Sergipe, 
ClllC S- Ex. deu a.gor<L ú :<Ua accu:'iação uma 
nova fórma ... 

O Sn.. FAr:sTo CARJJoso-Hom'cssa! 
O Sn. S EnZEDELLn Cmmf.:A - ... mna. 

f'ór·m:1. n.b~olutamcr1t.e diVOI':S<L dacpwll;L que 
lmvi<L dado a pr·ilHCil':t vez que l'allnn tltt tl'i
bllna .. S. Ex. agot·a. .i•i. diz t•uu~<L lllltito di1l'c· 
l'entc elo que dis~r.. (lpoiados.) 

S. Ex., da. pl'imcir·a. YCZ que f':t!lon. decht
r•mt catep-ot•kamen!e 'lue o :u·tigo que o 
81· . consclltl'iro Am tu·al havia p1tl1lkado no 
no Jonwl do Com?llcrcio, por· solitar;U.o de um 
a.migo do St'. :Ministl'o da. Fazenda, havia sido 
moü1ficado, retirando-se pltrases <tsperas. 

0 SR. FAUSTO CARDOSO clü. um aparte. 
. 0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-Logo, esse 

amigo conl1ecia o artigo; logo, esse artigo foi 
presente a esse <l.migo, que o leu e viu essas 
<'LSlJerczas. Ora, Sr.Presidente,o nobre Depu
tado dechLrou c<.üegoricamente, qua.ndo eu o 
interpeUei, que esse amig-o do Sr. Mini~tro 
da Fazenda era o Sr. Dr. Tobias Monteiro, 
redactor do Jor·nal do Comm.m·cio. 

Esta declara.ção não constitue. uma ne
..,.ativa do que affirmou o orador- que foi 

·haver um amigo do ministro procurttdo 
aquelle conselheiro, para lhe soli_citar q~e 
tirasse algumas asperezas do artrgo e mais 
(esta é que é a questão) que não o atacasse, 
não o prejudicasse. 

Pede o orador ao Sr. conselh<>iro Amaral 
·que, em nome de sua honra, venha declarar, 

O SR _ FAusTo CARDoso-Seria o que esta v a 
de plantão~ 

. 0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA- No cmtanto, 
fiz, autorizado pelo Sr. Touias Monteiro, a 
declaração de que S. S. não tinha lido seme
lhante artigo sinão depois de publicado no 
Jo~·nal do Cornme?·cio, que . não o tinha rece
bido e nem noticia delle tivera antes de pu-
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hlicadõ. Dis~c ou que quem tin1w, recebido 
esse art1go não cr<-L ncnllnm reductor de 
phmtão, era. 9_ redactor e (lir·~ctor-chcfe do 
Jon1.al do Comme>·cio, o Sr. Joa.o Lopes, qtw 
viu e leu o r eforlc!o a.rtigo (lo Sr. Amaral, e 
sem fazer o mcnoe commentario , disse que 
puhlicada, no cli<t seguinte, c Domo llc fado 
]_JUblkou. · 

Tive oppol'tnnida,dc do ouvir elo diPcctor 
do Jornal do Coiil ·mc1·cio que o <tntogr·;tpllo do 
artigo 1<1 esta;va, som a' mcnot· moditic<.tç<i.o. 
O st. consclllcit·o ..:\.maral vmn ao cnconti·o 
de minha.s pa.l<wras; c que diz S. Ex. '? Diz 
categoric<.tmcJltc o seguinte: 

« Sr. redactül' do Jonwl · do Commeacio
Lend_o em_sen conceituado joena.l de hoje uma. 
Yar·in, em que V. relüt::t. com toda. a Ye['dn,de 
o quo disset·a. o Se. DupnLulo Fausto C<-trdoso 
sohr·c :1 pulJill!a.<;f"to que tiz no düt 18, sobPc 
l1Cf.l"ocios do Biwco da. RcpublkêL do l:lt'itZil, 
declaro c1ue csso adig"ü foi poe mim i.tpresen
tado <.w r·ed•tetor c1uc ont<-w se acllav~L no 
odificio, quo, lendo-o, disse-me que o ma.n
tlaria. pu.biicar, sem me tm· f\>.ito <t m enor 
obsm·y;lç·il.o o muito menos pedido pat·~~ al
temr ou col'l'igi t• a. rcdaeç:Io. >' 

Y é V. Ex. que si o S1·. F :w,to Cor·do::;o 
disse ness< L oec:-!s iil.o o que dis:;e: agora, o qne 
não é -vm·d::dc, mL·smo ass-im as pala:vl'a.s do 
Se. eonsut!tdr·o :\.Tmn·al o cstflo l'i.•l'uti.tnclo 
cabalmente. 

Elle deel<u·:t: 
<1. LC'ndo em scn concl'ituado Jornal do Com

'íílerc.io de llojc UlllêL Ykrirt em que V. H(Hla 
CüiÍi luda a ·radado o que dissera o Si·. Depu
f,ulo Fuus/o Cm·doso ..• ·>) 

Yé a Camam ~ rcfuUt eonr totl;t a vct·thdc 
O ([UC dh: :;l~ t ·a! 

O ([Ui \ maL':i qnet· o nobt·c lli •puütdo por 
SC'l'f!ipe? 

S. Ex. Yf>nt agora. ú tl'llmmt o modifica. ;.t 
swt at(!U:'a(Jto ... 

O Sr:; F.\t:ST•> <J,\nDoso-E::;tci cnga.nado. 
0 Su. SEUZEDELLO CORRÊA- .•• C cnti:i.o 

diz que foi nrn amigo do Se. ?llinüst.ro da Fa
zenda ... que foi }H'Ocm·;u· crn cas<L o ::iL·. 
Amal'al c lhe lJüdi u pat·<t não atacat· o i\1ini~
tr-o o nflo cltat· facto.-:; que ~~tl'ccta~::;cm a lwno
I·a.hllidado do GOI'Cl'Jto. J.\la:-o:, cous;L c:ul'io:~a! 
f'S~e amigo. (lll C S. Ex. ,jü. declarou qno CL''-t o 
Se. Dt·. Tol>i:t::> Monteiro, Habüt n;ttut·;dmcnre 
do n.ntc)rnã.o fLUe o Sr. Amtu·al ilt at:~c;n• o .\ri. 

· nistJ·o (h Fazt'nflõt, sttlJitl do ill'ligo IJUC ;tilllh 
nilo esta ,.,L u:-:(:J'Íl)TO .•• 

JJc•ro dlwt· ;í, Camara. quu lti'lo (•ston :wlo
l'izado a dodal'ill' <.!lll nnnw do~~·. Ut·. Tohi01s 
~\lont.c>it·o quo i:.::;o (! falso. E11 núo aet'('lLit:n 
que e:>.~c· ddad ii.<l ti Yf':':)f~ pt·ut·t•d idu dui>t:t 
Ji.it·ma. Ma~ ::>i o 1'ez, o :-:;t·. 2\Ilni.:;tro d<t F:.t-

zcnda. não SOtllJC, nilo autorizou c, ao cont1'<1 
tr:1eio, condenma.l' i<t scvcmmcnte esse acü, 
(-Apoiados.) 

Q nem conhece a tcmpcr:1 do St•. l\Hnishc 
da, Fazenda., n. sua, eneegia. e a sua. in<lepen. 
dencia, saJJc que S. Ex. nunc::t. seria capaz dl· 
consentirem um a.cto dcssa,.na,turcza. (Jú~itos 
apoiados.) · 

Qumn disse, como S :Ex .. clara c cnor·g-iea. 
mnntc o cgw disse em publicaçilo no D1'm·io 
Official, cltmnando o Presidcn te do Bn,nco <b 

cxplic<u·-se _ c <L ,justificar-se, n~i,o podmia 
nunca I·eccitn' e menos edtar que e~tc di ;;:
sessc o quo q uizcs:']c. (:lpoüulos ; 'ilWÜo bqnJ 

O nobre Dcpntado fez ain<h commcntaüo~ 
sobee a. pa.rtc do artigo do Sr. conscllteit·ú 
Ama.r·::~J, em quo í~Llla em l'elaç-õcs arnisto;;:a~ 
do Banco c do Go, ·m·Ho. 

Dcdaro, c commlgo, osl'.ou certo, ]_)Crtsam 
todos os collcgas, fJUü nií.o sei o.nde, no fLIH.' 
diz o St·. "\.mal'al, l)óde o seH co!log<l. loht·i
gar resm·vas, rer.icc!lcias c seg-l'cdos, que nTw 
~c quer rm·ct,u·. 

ú flUO diz; o St'. comcllHliro Amaral? Diz 
que foit.o o ;tceo!'do, rotas as ligaç;õc;; d•• 
Thesom·o c do Bêmco, <L ning-uem er<.L Lci tn 
acrc<ll tal' (p .. w co:,::-:<.t Yam a:-:; l'Oluç·õc•s i.unisto
s<.u; ont.l'D o Banco o o (;on~ t·no , cou,.:a que o 
St'. l\Iini:; tro cru <loetunento ollklal .j<í, ll<Hb 
allit•nultlo c ílllC o:; f:u; to.~ do noYos <.tltxilio~ 
n.o Ba,nco confirmn.ram. O qne lti1 IlÍS:'!:J dt• 
oxtraordinario l Ontlc Jogar· par·a re:::Prl·a:,: t ' 
nn'stcrlos -~O Sr. con:;c lltL~iro Amar·al db:;:• 
b;o e a.--silll'pon:;;w<.Llll rorlo:-,:, pt'la impot•tall· 
cia do Hancu, pulas l'üliLI,~Õos tpw de lnngn' 
annos semlH'C cxbt ü·tult. por·q IH) t>:-:.,:u H:uw'' 
continha :ts eeonornia::: lmtzil(~it·a.•. do tod:l..
on tpmsi to1bs as üillpl·oz:ts naeion<w'. 
( Apoiado.~ !JCl'aes). . 

1·: dí~,.;c, na.im·aluwHt.P, pat·:t l'f'.'POH.Jer· ;, 
a.ctnsa(;:õe . .; ftne :;c J'a zi a 111 a. S. Ex. p:>t' t r·r 
{'oito a. pt·opag:wda des:::a :,:t~ pal':ll;.:'l n . pm· k t' 
lH'opo . ..:to o n.c<':o i·do, po1· tet• PH!!I1'1(l<·l pelo 
l'OillJIÍ monto d~ toda . ., a~ lig-;u;õus d(• tlrllí'll· 
dcnei;t do Banco eo1n o Tlw~:nm·o, o qno p:u·:l 
muito.~ Ol'<L :L C:êlH~<.L d;L el'isc, o o (1110 ali;ls 
JJÜ,O é Yül'ÜõltlC. 

Eis, senltol'es, üc modo simillc~s, <l Yl'l'(hHlP. 
S. Ex. niio tem l'azú.o, ,, injusto, qnnnri•> 
dt·i:~n. entr·eym· de ~uas p;l.l<.t\T:l:) qHe o pt·oct'
dinw.nto do St·. con:;:cl ltc iro Am<U'<Ü 1Uia.-s;"· 
ilO rar:to de ser o Thc~oUJ'O poücf'O:.::o e tc1· 
gr·~tnrlcs c:oú·es de gt'itÇ~a~ . 

Nü.o, ~cnlwrns, o Sr. com;ell!clt·o Amaral 
pútle ti'I' m·t·os, mas (! mn lwmcm liom·ado e 
i ndr.~pond.(!t1tc. 

u :-:;n. FA.csTo C.\ r: t>tiSo-{\i\.o ll;t duYid tt , 
l.Í ll!ll JttllllOlll ltOIII'adtl, 

O Sll. Stmzt~lll·:u.n CnJwt::.\ --:\~~o é sú 
.llOl\l·:tdo. (J um l11nne.m indopendt>nie. dn ll!ll:'L 
longa Yi1ht cuiLS<tgt·:.ula no denn·. Ea con:-::a-
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gt'O <L S. E:-.:. gTéUHle estima, e apt'cço, o não 
pos;;o consentir no que disse S. Ex. As qnci
:,as do St·. Ama,rallH'oveem de entender ctue 
n ?IHJtistro·lhc 11odü~ e devia ÜéLl' des(le loO'o 
~la,pel-moechL, _e por ulti1}1o devüt: gar·antir 
J'ccnrsos ;w Banco. até 50.000 contos de 
_p;tpol-moodiL. O lvlinistro dizia, qúc ni1o os 
ü n!:a., ni1o emittia., nfi,o pollü~ emittit· , que 
JJl\,o col)'llnettceitL esse m·imc c que sú poditL 
nu:dlial-o, como t"ttê então, enYiando os sa,ldos 
do Tltesom·o ou em om'o ou em cmnlJiaes, 
como m;Lndava a. lei ctuo creau o ihri.do de 
g;u•a,ntia.. Eis as mzõcs chts divergcncias e· 
dos atteictos. · -

~>c um<1 YCZ rmra, sempre,' conYença.-se o 
;w1n•o Deputado por Sergipe, o Oovct'no. e 
eiJm cllc o homa.cio Sr. :Ministro d;L Fazenda, 
,:;.s iiLD <L -C<IN<lllCii'O <lOSS<LS tLCCUS<L(~ÕCS se111 
:_,a.se, sGm o mcno1' fllndamcn 1;o. 

Eis o qne tinha <L dizct•. (lpoiados genws; 
':nuito bem; muito bem. O orwl01· é muli1 cum
pi·imentado.) 

. Relações_ amistosas, Sr. Presidente, quer 
dtzer _relaçoes entre pessoas e é .de pessoas o 
rom p1mento a, que se refeee o Conselheiro -
Amaral no seu artigo. Mais - ainda.: é ao 
rompimento de relações entre o Ministro da 
Fazenda e o presidente demissionario do 
Bn.nco da Repu blica ! . . 

Este é que e o facto. Nada. mais tenho-a 
dizer: sinão isto. As ·minhas palavras ficam 
de, Pr-· E~per,o a resposta do presidente de
mtssionarw do Banco. 

E' annunciada a 3à. ·discussão do pro,lecto 
n. 91 A, ele 1900 (substitutivo ao peojecto 
n. 1, de 1898), reconhecendo officialmente a 
actual Academia Brazileira de Lettras · fun
dadu. na Capital da Republica, para a cuhura 
e de.senvolvimento da litteratura nacion(l.l, e 
dando o:utras providencias, com substitutivos · 
das Commissões de lnstrucção e de · Saude 
Publica, de 1898, e de Orçamet!to, deste 
anno. 

O Sr. Fausto 
· a. pala.vra,. 

Cardoso_ Peço Vem á Mesa, .é lida, anoiada e euka con-
f:mctamente em dtscussãô a seguinte / 

0 SR. PRESIDENTE -Observo ao nobre 
··aeputado que não ha nadu. em discus:;ão. · 

0 SR. FAUSTO CARDOSO- Peço a palavra 
para. uma explica.çüo pessoal. 

0 Sn. PRESIDENTE - V. Ex. acabou h a 
~:~ouco de falht.l' parn. urna explicação pessoal, 
•3 sinto não poder conceder-lhe novamente a 
palavra. 

O SR. F"\USTO CARDOSo -0 Regimento não 
diz que o Deputa.do ~ó póde f,1Har uma vez 
pa.ra explicação pessoal. 

0 SR. PRESIDENTE -Neste caso pediria. UO 
::1obre Dopulado que se reservasse para fa.llar 
!lO expediento. (.·1poüulos.) 

0 St·t. FAUSTO CAR.D030 - Attenderia de 
horn grado a S. ~x., mas são poucas as pit
lftv;·as que tenho a dizer. Peço, portanto, a, 
V. Ex. que me conceda a palavra immedia.
ta.mente. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a palavra para 
<:ma explicaçã.Q pessoa.l o Sr. Deputado 
lt''austo C<1rdoso. 

O §r. Fausto Cardoso-· E, só 
para dizer, Sr. Presidente, que o Sr. Conse
lheiro Amaral não póde, em seu artigo, f!!.llar 
em rompimento de relações amistosas com o 
Ministro, porque o Gover·no não emittiu mais 
papel-moeda, que ellejulgava necessario para 
;:;al v ar a crise. · 

O facto do Governo não emittiL· 50 mil 
rJontos, porque não tinha lei para isto, não 
podia. set• pelo St·. Conselheiro Amaral attri
))uido ao proposito de romper as r·elações 
amistosas. 

E!IIENDA 

Ao projecto u. 91 A, de 1900: 
On~e convier:-Fica o Governo igualmente 

autorizado a dar permanente instaUação em 
predio publico de que possa dispor á Facul
dade de Sciencias Jurídicas e Sociaes desta 
Capital. 

Sala das sessões, 27 <ie setembro de 1900.
Paulct Ramos. 

()Sr. EsmeraldinoBandeira 
-Sr. P1·esidente, vou mand,\r ü Musa uma. 
emenda. ao projecto cuja discussão V. Ex:. 
u.cabtt de annunciar tL Casa. 

Todos ouvimos que esse projecto é o que 
se i·efet·e [L Academia de Lettras, ultimamente 
ruoclada. nesta Capital. 

Absteuho-Ine peopositalmente de externar 
a minba opinião a respeito do assumpto sobre 
que elle versa, encarando-o através do 
prisma de qualquer dou trina -philosophica. ou 
sociologica. 

Com a emenda desejo apenas que se torne 
exteosi v o á Faculdade Livre desta Capital o 
favor que se autoriza o Governo a fazer 
áquella academia (lê). 

Pa1·ece-me, pois, de inteira, eq uidacle a me
dida consignada nessa emenda. 

Uma vez que se autoriza o Governo a con
ceder áquelle instituto litterar1o um predio 
para as suas sessões e o seu funccionamento; 
que se vote autorização identir.a em fa.vor da 
instituição jurídica a que acabo de alludir. 

E, note a Camara, a Academia. de Lettras 
agora é que surge ; póde vir prestar muitos 

/ 
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bons serviços-:.ilitteratura. patria, mas pelo SoHlo. - J.Vilo Peçànha. -Jose A'l)eli.no.
pouco tempo de sua existencia ainda não os Penido Filho.-Rodolpho Abreu.- Victorino 
prestou; ao passo queaFaculdade Livre dé- .iJfontei7o.- Josê Boiteux.- Augusto deVas
Direito desta Capitalreaes e relevantissirnos conceUos.- J. A. Nei'l)a.- Jose 1\{onjardim. 

1 

serviços já tem prestado áscieucíajuridica. de -Padua Rezende.- Jose Eu~ebio.-Lourenço 
nosso paiz. Baptista, - Virg-ilío Erigido.- Angelo Pi.' 

A sabia. e patriotica direcçfío que a essaFa- nhei1·o.- Celso dosReis.- H13redia de Sà.
culdaçie tem dado o erudito Sr: Conselheiro s:ampaio FeiTa:;. -1?-ine~t Machado.- Nelson 
França Carva ibo, auer na escolha de em i- de Vasconcellos. - Anisio de Abrett.-- Ben· 
nentes ,jtlrisconsultos parã a formação do riqHe Lagdcn. - F. Tolentino. - Pinheiro, 
corpo docente, quer na dedicação com que se Junio~·.-Oliveira FigHeii'edo,-Joao Lopes.
tem desvelado pe};1 mocidade-estudiosa desta Aureliano d?s Santos . - 11:1 artins Teixeira.
cidade, provam-n'a de sobejo as duas re- Jo(ío . Gayoso. - Cunha Martins. - ~- de 
vistas que mantem a me:s-rria, Faculdade, e o Escoba1·.- Vespasiano de A.lbuqtleY'que.- Fre
grande nmnero de moços que ali i se for- derico Bm·ges.- Francisco Sá. ~ Soares dos 
maram e hoje occupam, com brilho, lo- Santos. - Atwelian.o . Bai'bosa. - .R1vadavia 
gares s.-llientes na magistratura, no ·minis- Cl)n-éa.- C. Coelho. -Manoel. Alves.
terio · publico, na advocaci<L e n1t política Gastcío dn Cunha.- Lmnenha Lins.- Raul 
(ApJiadas.) . Bw·roso.- Alfredo P.into.- Carnei1·o de Re· 

Espero, portnnto, que, approvado o projecio zende.-Dionysio Cerqtteira.-Linclolpho Serra 
a que me refif'O, o seja lambem a . emenda por -Sá Peixoto.- A.ntonino Fialho.- Alfredo 
mim enviad~t <í Mesa. (Muito bem; muilo VaJ·ella.-J.1:IayrinlL-Montciro daSilveim.
bem). DMcleciano de Souzn.- Sil1:a. Castro.- Mon-

Vem à Me.;;a, é lich, apoiadn e posta con- tef:·~ ~le Ba-,-~·os:- Viriato f1ascarc~lws.--: Sa 
junctamente ern discussão a seguinte Fie~le.- o~ca, Gocloy.- Cumpos (arlte, · 

EMENDA 

Ao projecto n. 9l A, de 1900: 
Onde convier:-Fica o Governo igualment13 

autorizado a dar permanente ínsta.llação em 
predio publíeo, de que possa dispor, á Facul
dade Livre de Direito desta Capital. 

Sa.lu. ~as :::essões, ~7 de SAtembro d.e 1900.
Esmeí·a!diwl Bandcü·a.- Frederico Borges.
Bricio Filho ,-Sd Fr:ei,·e. -Helll"ique La.gden. 

Nm~uem mais peJindo a palavra, t~ en
cerrada, a discus::iio .e adi::uhL a votat~ão. até 
que a respectiva Cômmissão dê parecer sobre 
as emendas offoreci!las. 

E' annuneiada a 3» discussão 1lo projecto 
n. 99 B, de I 900, re01·gan izando a Justiça do 
Districto Fed<:ral. 

Ao§ 3° do art. lo - Em substituição do 
que está, diga-se: poílendo ser reeieito. 

Ao § 4o do art. 1°- Supprima-se a restri
ct·va- exceptuados os que hou\·erem jul
gado a appl~liação. 

Art. 2°, §5°, n, Ill - Supprima.-se. 
s~tln. das sessões, 27 de setembro de 1900.

ft',·ed :-1 ,·ico Bm·yes. 

Art. 2°, n. III, redija-se a~sim: 
Os pretores, do entre os bacliareis ou dou

tores em sciencins juritlicas e sor:.iaes, com 
tres a.nno.;; pelo menos, de pr aticn. forenst.'l, 
sendo preferitlcs os sub·pt'etores que ti verem· 
exer·cicio nos seus cargos por mais de tres 
annos. 

Sa.la das sessões, 27 dt~ setembro de 1900.
Paulo. _Ramos. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctarmmte ern discussão, as seguintes Art. l. o Em lagar de - um T!'ibunal de 

Justiça- dign.-se:-Um Sup[·emo Tribunal de 
E:.VIENDAS Justiç;:L -, fazendo ·se igual modíficação em 

touos os artigos que se referirem a. esse tri· 
Ao projecto n, f)9 B, de 1900 bunal. 

Art. l•', § 3°. li- Substitua-se :pelo · se
Ao art. 18- Substituam-se as palavras guinte: _A camara Crirninnl ~uhdivide-se 

· - «desembar·g-ador·es em disponibilidade e na. em duas secções, com a desirrnação de 1 a e 2", 
falta por juizes de direito em disponibili- que julgam alternadamente as appellações, 
dade »-pelas seguintes: -por ,juizes do e os recursos criminaes de qualquet· especie. 
Tdbunal

1
Ci;:il e Crlmiua.l, escolhidos Uvre· Accrescente-se 110 mesmo art. 1o, § 3", de

men~e.pe.o uov:eplo»-, e a~ pal~v,r~s finaes pois do:; ns. 1 e 11, 0 ~eguiote: 
«os .JUizes .de d1re1to em dJspomlJ1lldade »- lll. Co.da secção compõe·se de tres juizes e 
·pelas segumtes : «os pretores»· do presidente dn. respectiva Cama.1·a. 

Sala das sessões, 27desetembro de 1900.-\ Art . }o,§ 4°, n. I- Accrescente-se: um 
Luiz Domingnes - Se;·gío Sa.boia.- Gonçalo ajudante de porteiro. 
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Art. 2°, III - Depois -de -em disponibili
dade pelo G0verno Federal- acc-rescente-se: 
ou quamlo reconduzidos. _ 

Art. _2°, § 8°.,-Entre as p:üavras -licenças 
e vestuarios- accrescente-se: -a-posentações, 
vencimentos. 

Art. 3°, §5°, c- Substitua.:se todo o dis
positivo pelo seguinte :-Proceder á arreca
dação dos bens de dtlfuntos e_ausen_tes, e dos 
bens yagos, pt•ov.endo a -1·espeito de sua. admi
nistração e apuração, ainda mesmo quanto á 
espolio de estrangeiro, que a especie . esteja 
prevista. em convenção o ti tratado. . 

Art. 3°, § lO a)-Depois da palavra- Pre
sidente-accrescente-se o seguinte : e os das 
Camaras: 

Art. 3", § 11-Accresceute-se: III. Decretar, 
mediante reclamação documentada do Minis
teria Publico, ou dn, parto interessada, a nul
lidade das sentença~ proferidas pelos juizes 
de direito em 2a. instancht, si ellas se afast<<·
rem da jurisprudencia firmada pelo Tribunal 
de Revista (a.Pt. 3", § 16, alínea). 

Art. 3", § 13-Accrescente-se: r. Processar 
e julgar os pedidos de habeas·co-,·pus: Il. .Tul
gar, etc. (como no projecto). 

Art . 3", § 16-Substitua.-se pelo seguinte: 
Proceder á revisão dos· feitos cíveis e com
merciaes, por nuJJidade do processo ou da 
sentenc:a, nos precisos termos declarndos dos 
arts. 672, §§ 1•', 2° e 3°; 673, § 2<> a 13; e 680, 
§ 1° a 4° do regulamento n. 737, de 25 de no
vembro de 1850. (Decreto n. 9.549, dH 23 de 
jamiro de 1886, art. 52). 

Considera-se caso ele jurisprudencia nrrnacla 
pelo Tdbunal de Revista, a deci~ão que re
unir dous terços de votos, pelo menos, dos 
juizes qne compõem o mesmo tribunal. 

Art. 3·', § 17-:..Supprimn.-se. 
Al't. :3°,8 18-Nnmere-se- § 17. 
Arts. 13 e 15.-Suppr·itna.m-s~:. . 
Art. 14-Substitua-se ))elo seguinte: Os 

membros do Ministerio Publico não poderão 
exercer qnae~qner outras funcções puhlical:!, 
além das que Jhc são proprias. 

Art. 17-Accrescente-se depois da.s pala
vras -criminal e- o seguinte : e as de or
ganização jü.diciarla. 

Art. 18-Subslitua-se o·§ 2° pelo seguiute: 
Os tres novos desembargadores serão livre. 
mente nomeados pelo Governo de entre os jui
zes que compõem actualmente o Tribunal 
Civil e Criminal. 

Na tabella de vencimentos, façn.•se a alte
ção na somma pelo accrescimo de vencimen-
tos a mais tres descmbarg(l,dores. . 

Camara dos Deputados, 27 de setembro de 
1900.-Ani.:;io rle Abreu. 

Art. 1°§ 3. 0 Substitua-se :-OTribunalde 
Justiça é composto de H ,juizes (desembarga
rlores) etc. 

;, ;:: :· .. 

Ao § 4. o Substitua-se :-Os presidente~ das 
duas -Camaras, os membros da Garoara Civil, 
que não tiverem julgado a appellação e dous 
membros da Camara CI'iminal, segundo a 
ordem estabelecida na distribuiÇão, constl-· 
tuem um tribunal da revista. · , 

Ao ·art. 2°, n. 2. Substitua-se :-O juiz de
direito dentre os candidatos classificados em 
concurso nos dous primeiros lugares. 

.Ao n. 3. Substitua-se: O pretor de entre
os bachareis ou doutores em direito approva
dos, guardada a regra estabelecida no numero 
anterior. 

Dada a vaga do lugar de pretor, s·erâ pre
ferido o magistrado em disponibilidade qué 
requerer a nomeação, dispensado o concur~o. 

Ao art. 18 § l" - Supprima-se. 
Art. Accrescente-se: -:0 ,iur·y para julga

mento dos candidatos ao lugar• de juiz de 
dir·eito será composto elo presidente do Tri-· 
bunal de Justiça, do procurador da Republica 
junto ao Supremo Tribunal Federal, de dous 
professores de direito indicados .pelas congre
gações das respectivas fttcnlclades com séde 
nesta Capital, do presidente do Instituto de 
Advogados e funccionará sob a direcção do 
primeiro. 

§ l. o O candidü to ao cargo de juiz de di
reito fará tres prova:::, sendo duas oraes e 
uma esc1·i pta, sobre pontos tirados á sorte no 
acto do concurso, devendo versar uma das 
provas sobre direito civil, outea sobre di
reito commercial e outra sobre dir·eito cri
minal. 

No concurso para o provimento de tal 
cargo só serão admittidos os douto1·es ou ba
clwreis em direito, diplomados pelas Facul
dades da ltepublica., que tiverem quatro 
n.nnos. pelo menos. tleexercicio e111 cargos de 
magistt·ntur<\, ministerio publico ou de ad
vocacia. 

§ 2. 0 O julgamento dos c~ntlirlntos :lO lugar 
de pretor será feito por um jury composto do 
presidente do Tribunal de Jn:;liça, do pro
curador ela Republica junto ao Supremo Tri
bunal Federal e do juiz da Ja vara cível. 

O candidato far[t duas provas, uma oral e 
outra escripta., sobre pontos tirados á sorte 
no acto do concurso, versando uma sobre di
reito civil e outra sobre direito criminal. 

Sómente ser·ão admiWdós ao concurso pa;ra 
provimento deste cargo os bachareis ou dou
tores eni direito que tiverem pelo menos 
clous annos de pratica -no exercício de cargo 
de magistratura, do ministerio publico ou de 
advocacia.-.tiugttsto de F1·eitas. 

Accrescente-se ao final da 2nparte do art.l8: 
-Bem como a vitaliciedade conferida pelo 
decreto de 12 de agosto de 1885 ao major 
José Candido de Barl'os, na serventia do otn
cio de esl!ri-vão do Tribunal da Relação, para 
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ser aproveitado ern alguma das escriva.nías 
das varas de direito novamente cr·eadas. 

Sala dvs sessõeR. 25 de setembro de 1900.-
0Uvei?~a Figueiredo. 

Art. 1. 0 Em vez de 15 juizes àe direito
diga-se: 14 juizes de direito. 

Sala das ses:;ões, -25 de setembro de 1900.
Sd Freí~:e.-Herwique L agden.-Augtesto ele 
V ascqncellos. 

Ao art. !O§ 1. 0 Aecrescente-se : mantidas 
r..s preto rias suburbanas nos l ocaes em que 
se acham. 

Sala das sessões; 25 de setembro .de 1900.
Sá Frei;•e.-Hen1·iqu-e Lagden.-Augttsto de 
V asconcellos.-Celso elos Reis.-Osca1· Godoy. 
._FTedáico Borges. 

Ao art. 1° § 2.0 Eliminem-se as palavras : 
dons <lê orpllãos e ausentes, um d<'l prove
doria e residuos-Em -vez de seis-diga-se: 
oito. 

Sala das ses:::ões, 25 de setembro ele 1900.
Sá FhJil·e.-Augttsto diJ VasconceUo>.-Hen
~·ique Lagde;1 • 

O n. l do art. l 0 § 2°-redija-so assim: 
Osjuizes de direito do cível e commercio 

funccionam po1' distribuição livre, a escolha 
do auto t·; os do crime team juristlicçã.o em 
determinadas zonas, comprellenden•lo estas, 
duas ou mais preterias ou a extensão terri
torial que, de a.ccordo com as necessidades rla. 
adrninistrução dt\ justiça, o reguta.mento desta 
1ei tixar. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1900.
Sci. F1·eirc .-Attgusto ele Vusconcelt ,Js.-Hen
~·ique Lagden. 

Ao art. 1° § 4° onde convier uccresccnte-se: 
Dous escl'ivu.es servindo um em cada Ca.

·ma.ra. do Tribunal de Justiça. 
Saln. das se~sões, 25 de setembro de 1900.

Sâ Frcin.- Augusto de Vasconcellos • .....; Hen-
1'iqw.: Lagdrm .-Celso elos R eis.-Jose Avelino. 
·-Oscar· Godoy.- Virgílio B1·igido. 

§5° do art. 1° -Eliminem-se as pala-vras
,.excepto n_as varas orphanologicas e de au
sentes e na de provedoria e residuos, cada 
uma dos quae.'!l poderá ter dous. 

Sala das sessões, 25 de setembro de HlOO.
Sú F1·t!i1·e.-Augusto de Vasconcellos.- Hen
. ?·iqtte Lagcl-.;n. 

Art. 2. 0 n. 2- Em vez de- até tres de 
·entre, etc.- diga-se até dous, etc. 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1900.
Sd Frei1·e.-.1.úgusto de Vasconcellos . ...-Hen
,.iqtte Lagden. 

Elimine-se o n. 2 do art. I_ o § 41}. 
Sala das sessões, -24 d~ setembro ue 1900.

Sd Fre.irc.--Atçyusto ele VasconceUos.-Hen
?·iqye'-Lagden, 

Elimine-se .a lettea. B do arl;. _2° § 3'>. 
Sala das sessões, 27 da setembro de 1900.~ 

Sei Freire. -Aúgusto de Vasconcello~. 

Substitua-se o n; 2, § l 0 do art. 2° pelo se
guinte: 

Os escrivães do Tribunal de Justiça, do 
juiz, dos juizes de direito, tlos pretores de 
.entre os eidadãos brazileiro3 que se houverem 
habilitado na fôrma da legislação em vigor, 
sendo nproveitados os que act.us.lmente exer
cem essas funcções, que sú poderão ser demit
tidos mediante processo e prefet'id.os, na falta 
destes, os escreventes juramentados. 

Paragrapho unico. Os escrivães serão sub
stituídos nos seus impedimentos legaes pelos 
escreventes juramentados, e, no caso de inva
lidez, definitivamente l)eio escrevente mais 
antigo, percebendo o e::;crivão um terço da. 
renda do ca.I'tocio emqua.nto vivo ior. 

Sa.Ja das sessões, 25 de setembro de 1900.
Sd Fre·i?·e.-A-ugusto ele VasconceUos .-Iie-n.
?"íqtr.e Lagden.-Celso elos Reis .-Af.(í·ei(O Vn-
1·el!a.-Jose A:velina.-Osca.r Gocloy. 

Accresceute-se ao art. 3·', § 1°: 
n processar administrativamente as causas 

de in venta.rios, partilhas, tutelas, curadorias, 
contas de tutol'es e curadores ; · 

.g) proceder a arrecadação dos bens de au
sentes e prover a respeito da administração 
e apuração delle~, n<:t fórma das leis e re
gulamentos ; 

Como bens de ausentes comprehendem-se 
tambem os espolios de nacionae.;; ou estran
geiros, respeitadas as estipulações dos tra
tados e convenções; 

h) a r-bertura. e cumprimento dos testa-
mentos e codicillos ; · 

J) processar in ven tarios e partilhas de 
defuntos que deixarem testamento, sem her
deiros orphãos ou interdictos (decreto n. 4.824, 
de 22 de novembr:o de 1871). 

Sala das sessões, 25 de setHmbro de 1900.
Sd F1·ei1·e. -Augusto de Vasconcellos .-.Nelson 
de Vasconc;cllos. -Henrique Lagden • 

Ao juiz da 1(1. vara civel especialmente: 
(onde convier): • 
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S8SSlü EM 27 DE SETEMBRO DE 

§ Julgar _.administrativamente em -la in
stancia as causas de inventarias, partilhas, 
curadorias, contas de tutores e curadores. 

§ Reclucç~o de testamento nuncupativo a 
pul:Jlic:t. fôrma. · 

§ Processa.r e julgar em P · instancia as 
causas de nullidade de testamento ·o as nro
postas ·contra. o testamentsiro, para ent1;ega 
de leo·ado · 

. § Julg;u, inventarias e partilhas de de
funtos que deixarem testamento sem het'· 

· deiros orphãos ou intm·dictos. _ 
Sala das sessões, 27 de. setembro de 1900. 

-Sá F1·eire. -/WgZtSto de Vasconcellos. 

Onde conv-ier: 
Art. A pretoria, do lnhaúma. é conside-

Ao art. 19 - Diga-se: 4 promotores a 
6:000$ d~ ordenado e 2:000$ de -gratificação. 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1900.
Sá Freire. -Celso do> Reis. -AttgLtSt'J ele_ Yass 
concellos. 

Supprim;•m-~e todas as disposições r~lativa.• 
ao Tribunat de _Revista, continuando em vi-' 
got· a legislação actual. . . 

Sala das s_essões,.27 de setembro de 1900.
. Paranhos lk[ontcnegro. 

Nos aggravos, o a-ggravado terá vista dos 
n.utos TJOt' 24 horas para eontraminutar. 

O;:; de:::embargadores terão o pra.zo de dmts 
conferencias p.ara examinarem os autos, sendo. 
lK' acto t'l.o julgamento ti o aggra v o sortciado o 
relator. rada subuf'luna para -todos OS eil'eitiS da di- . 

reito. 
Paragrapllo unico. Os escrivães das pre - Sala das sessõ2s, '2i de setembro de 1900 ."'-

torias subnrbanrts continuam com as attl'i- Pamnhos llfontencgfo. 
buições dcs a.ntlgos escrivães dos juizés de 
pa.z, podendo exer.:er as íuncções de tabellião Aos juizes,_ em cuja con?lusão e::.tiv~.:rem os 
de accordo com a Ord. Lei 1", Tit. 78 e lei de autos para .Julgamento flnal, compete esse 
:10 de outubro de 18:30. julgamento, embora tenham, pela reversão, 

Sala elas ses~ões, 25 de setembro d0 1900. de passnr p[l,ra 0 exeecicio de outras varas. 
-Sá Fr..;ü·e. -Augtt~to ele va~·concdlos. -1 Sala das sessões, 27 ele setembro de 1900.
Bem·ique Lagclen . -H·edei'ico Bo1·ges.- Ce!sJ -Pa1·anhos Monl-m•:g;·o. 
rlos Rcis.-Uscm· Godoy. 

Em vez de dous sAgundos o!Tiches (:2>:0'1) 
de ordena.rlo e l :20ll$ dt:~ gr·a.titieaç:'í.o) dJgfl-!,10: 
dous escrivã.es com :::4(JCl$ ele orden~Lr.:o e 
1:200$ de gratiticnc:ilo. 

Sul a dos sessõe.s . 25 de setemb::o de l9GO. 
-Sá Frei1·e. - Awn~slo tle Vasconcellos. -
Celso dos Reis. - Oscw· Uocloy. - Hcnriqi\O 
útgd<m. 

Ondc1 convi ar: 
Os prewres j:'~ Nnome,\uos são conslllerados 

vitn.l i cios. 
Sa.l3. das se3sües, 25 de setembro de 19')0. 

- Sá Frei.;·e. - ilttgttsto de Vr:1sconcc~llo s. -
H em·iqtw Lagden.- i;"reclerico B01·ges- ..-...Celso 
tlos Reis.- Josd .4.velino.- Oscar Godr;y .
Joao L?pes.- '/i;·gilio B1'igiclo. - Seí'gio Sa
boya. 

Ao <~rt. 18, § 1°: 

11.ccrcscente-se: -e membros do ministe
rio publico--depois dn, pa!a vra -juizes~ 

Sala, da,s sessões, 27 de s::tembro de 1900. 
- &i F·rei1·e. 

'Elím1nc-se o a.rt. 14. 

Em vez de seis ,iuizes do civel e 1.lo com
mer·cio, diga-se: tres j11izes do civcl, tr-es do 
commer,'.io. 

A .i ltri~clicção c·:msidera-se prorogar~a pnr:t 
todus os eifeitos, ~i as partrJ.:; ni'io :dleg-arem 
a iucompet~ncitL do ,iuiz dentro do primeiro 
praso marcado pa!'a ta !!arem no l'eí to. 

S. IL-Sal<t das ses~ues, 27 ele setembro do 
1000.-i'ant,dtO.s Jlo;llCrtll!JI'O, 

:t\as a.cçüns :sumrn.u·ia.~ n.s.:;ignat'·Se-llão o~ 
pt•u.;;os de em co dtu.s 1 •ara a contestação, de 
lO pa.ra. t~ rrova. e de eiuco 1nra. a::; al:egnçôt:i:i 
linae~. 

Nas executiv:1s a primeira cita~ã.o ao reo 
serü. p:).l'a., dentrv de 2-! horas, .pag-ar ou dar 
bens a perthora. 

N[ls de deposito o 1·éo -póde ser ouvido inde· 
pendente de depo::ito do equivalente, si a 
defesa, consistir na falsidade do escri pto de 
deposito. -

s. R.~Sal:l. das sessões, 27 dG setembro de 
1 ~100.-Pamnhos .ilfontenegro. 

Supprima-;:;e o§ l ·•, n. 1, lettr:i b,do art. 3°. 
S. R.-Sa.la das sessões, 2i de setembro de 

1900. -Paranlws 111ontanegro. 

Sa.liL das sessões, 27 de seto-Hnbro de 1900.- Nas primeiras nomeaçõe3 para o cargo de 
Sd Freire. juizes do direito, -vagos pela - promoção elos 

Cwu:\1',\ \'. Y 
79 
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actuaes membros do Tribunal Civil e Cri- f CartieY .-Barbosa Lima.-Urbano Santos.
minal aos logares de desembargadores, ou Angelo Pinheiro.- Victorino Monteiro.-Nelson 
creados por esta lei, serão preferidos os ma~ de Vasconcellos.- Celso dos Reis. -Henrique 
gistrados em dispouibilida:he. Lagden. _ _ ..,. 

s. R. -Sala das sessões, 27 de setembro de 
1900.-Pa?·anhos .Monteneg1·o. O Sr. OliYeira Figueiredo 

diz que a'"real importancia ela ma.teria que se 
O Tribunal de Justiça terá um presidente contem no projecto em debate e a circum .. 

e um vice-presidente, · presidindo aquelle a stancia do interessar' eU e intimamente a uma 
Camara Civil e este a Criminal. ordem de se_rviços para os qu~és convergiu 

A C<lmara Civil compor-se-ha de nove-des- durante mmtos annos o seu e:Jrnrço e o seu 
einbargadores, inclusive· o presidente; e a tr,,halho, o impellem n, vir · touw,r a pala
Criminal, de seis. inclusive o vice-presidente. vra e a discutir assumpto de ta.nta relevan-

Na, ·camara Civil os feitos serão pelo presi- cia.. · 
dente distPilmidos suceessivamente pelàs Não nutre a esperançn, de ofl'twecer á con
desembargadores pelas suas an.tiguidades,for- sidel'nção da, Camar·a um subsidio de valor 
mando com os dous immediatos a turma jul· ao debate e ao esclarecimento das questões 
gad,ora .. Quando não houver juiz mais mo- jú, ventihdas. on não, mas [Jor iS''O mesmo 
derno para completar a .turma servirão os deve pedir a. indulgencia dos seus collegas 
mais antigos. pol'que) si perdeu o h::~.bito da palavra uà 

. tribuna que sempre occnpou, nU.o ha de 
S. R.-Sala das sessões, 27 de setembro de podee remlquir~l-o em nma tribnna em que 

1900~-Paranhos 1lionl<Jneg1·o. fall.a, pela prnnev·a vez. 
E::;tr<•nhou que a 2~ discussã.o deste p1•ojecto 

São nomeados: se tivesse encerrado quando bav'mn failado 
os pretores: apena.s dons or<L(1ores, ambos ·:oatrarios á 

estructnra, do projecto, que !kou sem defesa. 
l(l de entre os juizes de direito em disponi- E, não tendo onvido a defesa, nã,,l póde faze1• 

bilidade que o requererem; ma.is do que rep(.,tir a critica.jnrii:~iosajà feita 
2° de entee os doutores ou bachareis em a muitas das medidas nelle con,:igmdas. 

sciencias jurídicas e sociaes com tres annos, Nenhuma org-nnir.\1,ção judicilu.·ía será boa 
pelo menos, de 1n•atica fot•eusc. sem que preencha tres objectivos peincipaes : 

Os juizes do direito até oito de entre os a competencia do magi~trado1 n. snn indepen
pretores, até quatro de entt'e os promotores dencia. e a promptidão e ópportunidade no 
publicos, e ate tres de entre os juizes fe. modo de fazer justiça. 
deraes e' magistrados em di~ponibilidade,, com O governo pro-visorio cogitou da reo1•ga· 
tanto que uns e outros tenham, pelo menos, nize~ção da justiça do Distrieto li'ederal e 
seis annos de cxercicio de cargo judiciario. fel-a pelo decreto n. 1. 030, de 1 '1 de novem-

Os desembargadores na proporção de um bro de 1890; mas nesse decreto cu nessa 
terço por antiguidat'\.e e de dous terços por reforma não cogitou o goveeno pt'Oviscl'io 
merecimento de elitre os cinco juizes de di- dos dons primeiros ohjectivos <1 que o ora
reito mais antigos, de modo que a nomen.ção dor .iá sr~ 1•e!'er-iu como l11léess_a1'ios e im
de um po1· antiguida.de seja sempre em se- prescindivois, isto é, no modo de fa,zer a iu
guida a de clous por merecimento. vestidura do c~~rgo ele magistrado, atten-

S. R.-Sala das sessões, 27 de setembro de dendo á competencia, e ao modo de garantir-
1900.-Pa,-anhos Monleneg,·o. lhe a mais ahsoluta independencía. 

Refere-se o orador, em seg-uida, ás frequen-

No art. 2P, n. 3, diga-se : «Os pretores, 
dentre as pessoas que tenham, pelo menos, 
tres annos de pratica forense etc.» 

No n. 4, diga-se : <0 procurador geral, 
dentre as pessoas, com seis anuos ele pra-
tica etc.» _ 

No n. 5°, diga-se: «OS promotores publicos, 
os curadores e o secretario da côrte da jus
tiça, dentre as :Pessoas com tres annos, pelo 
menos, de pratica. etc."» · 

No§ 1°. n. I, diga-se: -« ... dentre as pessoas, 
com dous annos de pratica forense.~ 

Alfredo VareUa.-Soares dos Santos.-M. 
de Escobar, ,_Germano H asslocher.-Campos 

tes modificações q ne teem sido feitas nos no
mes de diversos tribunaes e nas organizações 
judiciarias do Brazil, ao p3sso que em França 
são conservndos ainda os nomes napoleonicos, 
isto é, os do principio deste sncul.o, como por 
exemplo,acontece com a «Côrte de Cassação»-. 

As boas intenções, que são uma atte'nuante 
para o8 crimes e outros actos, devem sel-o 
tam bem, pensa o orador, para os negocios 
administrativos. Os autores do projecto estão 
cheios de boas intenções. . 

Por princípios economicos dividiram o Dis
tricto Federal em zonas, sob o juizo de pre
tores, aos quaes foram dados poderes de jul
gar em causas até cinco contos. JulgartJ,nt, 
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assim melhorar o serviço publico. Isto não de hab~as·corpus, visto estabelecer o projecto 
se dará, porém, porque nem tudo foi alte- que essa medida ficará atrecta aos juizes da. 
rado, nem o que era necessario foi reformado. Camar<1. Commercial. Neste casi1, coino ae 

Tra.ta da questão do-s advogados e depois procederá, _tratand.o-se de autoridades como 
affirma.que nãq ha pretoria em que os pro- o chefe--de policia, o prefeito e outras~ 
c~ssos s1gam a s~a marcha em prazo.conve- Discute ainda um outro ponto que escapou 
mente. Isto facilmente é verificado no rela- á Commissão,.qua.l o que se refere ao art. 5° 
torio do .no-bre ·Ministro da Justiça. da lei de IR42. 

A reforma nada melhorou a esse respeito E' infenso ao sorteio do relator nos pro-
e o orado~ acha que teve razão quando affir~ cessas que tenham de ser julgados pela Côrte 
J11ou que ella não produzirá e:treíto. O pro- de Appella.ção, julgando ser isso um acto de 
jecto dividiu os tribunaes em camaras; tra- rlesconfii:l.oça. . . 
iendo nssim, aJl'hiua. á Camara, . a desigual- O relator deve ser o juiz a quem for dis-
dade no trabalho. Lê uma estatística a esse tribuido o feito, porque os revisores teem as . 
respeito. suas notas, que são auxiliadas pelo relatorio. 

Não sabe qual a vantagem da divisão dos Conheceu um relator que assim fazia. 
tribunaes em camaras. Não póde concordar sempre que tinha de I'elatar: < Appellapte F.;. 
com o projecto, pois queeste conserva as pi'e- appellaôo F. -Para não cansar os meus col
torias, acreditando, talvez, que as partes legas, confirmo a í:iOntimça. » 
pl'e~cindam de advogados. O projecto neste En tretn.nto, este relator et•a um homem 
ponto é incompleto ou, pelo menos, iucon- illustrarlo, um homem intelligeo te. O Ol'ador 
gruente. · explica. em seguid<l us razões porque não 

Quanto á conservação ela Côrte de Appel- deu o S ·JU assentimento a uma emenda que 
la.ção, nos mesmos mohles do decreto n.l.030, ao pl'ojecto foi apresentada pelo sr~ Heredia 
ta-l como cOnsagra a reforma, diverge intei· de Sá, emenda que não lhe pareceu justa. 
ramente, em que pese á honrada Commissão. São estas as ohsel'\'ações que tinha a fazer 

O resulto.do inevitavel será-uma Commis- em relaçã.o no projecto. Pede de novo des
são assoberbada de trabalho, ao passo que culpa aus collegas pelo tempo precioso que 
a outra nada terá a fazer. lhes . roubou. (O orador e muito cumpri· 

A restl'icção que se quer impor á. reeleição mentudo.) 
do presidente do tribunal, que exerce um Fica a discussão ndiada pe •)ra.. 
cargo de conüança de seus . pares, importa 
em uma veedndeir:c diminutio capitis no di· Passa·~e á hora desti.naua ao expediente. 
rei to da escolha, não merece o apoio do o §r. nav1nundo de 1\'_liranda 
ora:~or. Menos cornprehende a creação pela (serr;indo de 1o~secretario) procede á leitura 
reforma do tribunal de revista. Pensa do seguinte 
que se deveria, neste particular, voltar ao 
que antes havia, isto é, um tribunal só 
julg<tndo appellações intercallu.clamente. As
sim iguala.r-se-hia o tribunal, evita.odo~se o 
que actualmente succede e o que se pretende 
fazer pela reforma.. 

Estranha que a Commissão tivesse riscado 
'Por um traço de penna os embargos infrin
gentes do julgado. 

· Relativamente á disposição que manda di
vidir a Camara Civil em duas secções, para 
julgar alternadamente appellações e aggra

. vos, o orador entende que isto é materia re-
gimental e não sabe a que vem o emprego ào 
adverbio alternadamente. 

E' contrario ás nomeações por merecimento, 
:Porque entende que essa medidã torna o ma
gistrado dependente do Governo. . . . 

Estranha que seja attribuida á primeira vara 
civel a competencia de visai' todas as preca
tarias quando seria mais razoavel que estas 
'Viessem aos respectivos juizes, conforme as 
especialidades de que tratam. 

Precisa de explicações da Commissão para 
saber si fica o Conselho Supremo da Côrte de 
Appellação excluído de tomar conhecimento 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1 Q secretario da Senado, de 26 do 

corrente, transmittindo, devidamente sanccio
nadas, as resoluções elo Congresso Nacional 
autorizando a Governo a mandar ptgar as 
etapa.~· devidas aos patrões, machinista.s, 
foguistas e remadores da Intendencia Geral 
da Guerra · e dos Arse'lnes de Guerra do Rio 
Grande do Sul e de Ma.tto Grosso, e outra. 
autorizando a abertura do credito · extraordi
nario de 17: 173$~33, para occorret' ao paga
mento do ordenado que compete, no periodo 
de 5 de novembro de 1892 a 21 de dezembro de 
1899; ao juiz de direito em disponioilidade 
Dinamerico Augusto do Rego Rangel.-lntei
rada. 

Do mesmo senhor, de hoje, communicando 
que nessa data o Senado enviou ao Sr. Presi
dente da · Republica, para a formalidade da. 
publicação, os autographos da resolução do 
Congresso Nacional, p1•orogando a. actual ses
são até o dia 1 de novembro do corrente 
anuo. -Inteirada. 
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o Sr. Presidente- Continuação 
no. discussão do requerimento do Sr. Fausto 

.Cardoso, · . · 
0 SR. DINO BUENo-Peco a palavra. 
O SR. PRESIDEN'l'E-Tem a palavra o S1•. 

Dino Bueno. 

O Sr. Dino Bueno a.ccentúa que 
não respondeu immediatamente ao nobre 
Deputa.do por Sergipe para não prejutlicar a 
ordem do dia, facto que, aliás, toi mal inter
pretado por S. Ex. Recorda que o Sr. Serze. 
aeUo Corrêa ja. fe1. ver a fa.lta. de baso do 
requerimento em discussão, poia o que elle 
Silli~ita é perfeitB.menta sattsfe.ito peln. Axpo
!!IÇ11.9 feita pelo Governo no Dim·io Of!icial, 
sobre a crise bancaria, onde o nobre Depu
tado tem todos os elementos para. julgar· rla 
qncst1o, exposiciio nssa qua o orador passa. a 
deeenvolvm•. Ahi declara o Governo qunes as 
quantias que deviam 1!61' deduzidas do fundo 
de garnntlo. em Londros, e essa nnturalmerlt() 
geria. a resposta que o Governo daria. á. 
Cam:~ra. 

O reqnerimanto, -portanto, não pólle ser 
approva•lo p~?la Camara., qu~ já. esta p'lrfdita· 
mcuta informa.!la rlo nssumpto. 

Quanto uo requerimento no qua.l S. Ex. 
ped& n. list.a. dos dovedores do banco, pensa. o 
orador quo o s::>u collega por Sergipe fez tal 
exigenciu, alarmado com os bon.tos 1.la. rwL e 
com o que se di:;ae na. reunião dos accionistas 

Trata detidamente do auxilio d~ 600 mil 
libras, explicando que o foi pot> conta do 
fundo de garantia e justificando o acto do 
Governo nesta. parte. 

Conclue declarando não ter havido ]nter
vencão alguma. para que o ex~presidente do 't< 
banco modiH.casse a. pubHcaçã.o q't\e fez UI> 
Jor11aE da Commercio. Si l1ouve qualqoer 
Intervenção neste assumpto, foi sem sciencia 
tlo Governo. 

Nessns condiçi:ses, o ol'adol' nega o !;eu voto 
aos rEl<lUerimentos do nobre Doputar1o, pen
sando que a Ca.mara t a.mbom não os poderá 
a.pprova.r. (Mtlito bem; nutito bsm) 

O Sr. Fa•u~to Cardoso nots. pnl
ma.r contJ•adicção ontre ns declar-ações feitas 
ela tribuno. pelos Srs. Ser·zedello Corrêa e o 
nol.Jre lcacler do Governo, o honrado Sr. Dino 
Bu()no, quanto iT. retirada rlas 600 mil libras 
para auxiliar o Banco <la Repr1b:ica; e, á 
vista die,.;o, pretsndendo ;\. principio retirar 
o a~;u requerimento, deixa. do fozel·o, pctiindo 
~ Cama.ra que o approvc. 

N!nguem mais pedindo a pah1vra, é encer
rada a discus~ão do requerimento do Sr. 
F'austo Cardoso. oll"erecido na sc-.ssü.o de 24, 
relativo ao funding loan e successivaf(leute 
a. do tle 24, tambem docorren.te, l!Obre os deve· 
dores do Banco da R.epublica, e os o!fu1·ecillo~ 
na ·sessão de 2G, fica.udo adiatla -a vota.· 
ção. 

do banco, que, apalxonndos pelos g1·andes • • • , . 
.lll'ejuizos que uma tal cri~o lhes causou • . O Sr. Dr~c~o Ftl~o- 7S

1 • ~~eST· 
natu1·nlmente fizeram declarações que des- dent~. a c;:om~Jssao de I n~trucc;ao e Saude 
pertaram a indignação do nobre Deput!ldo. P.uuhcn. está desfalcad~, em _v1~tucle dn ausen
A ca.maril. não pôde acolher 88 paixoos dG c1a do Sr. Jo;à Duax te, dJstlncto represen· 
S. Ex., da.Ddo o seu voto a um tul requeri· tante de Alaoôas. _ . 
menta, porque ta.llist..1. não póde ser forne- P~o :1. V: Ex. que no1.ne~e quem o deva. 
cida~ {Jois o ba.uco não esta. em poder c! o sub.,tJtuJr na. mesmo. Commls3ao. 
Governo e, mesmo que já o estivesse, é um 
instituto de credito de ordem privada, de 
ortlem commercial, com a. sua directori~~o 
sujeita. as pt•es~ripções do commercio, não 
:podendo o ba.nco abrir os seus livros pa1·a. 
oft'erõcel·os a exame de quem. quer que s~jo. . 

O !iir. Pt•esidente- Nomeio para. 
substituir o Sr. José Duarte, na Commissiio 
de Instrucçiio e Sa.ude Publica., o St' . Henri· 
quo Lagden. 

Explica a razão por que jn a Camar<L . Foram apresentadas na sessão de 27 'de se
requisitou uma vez a. lista elos individuos a. tembro, ao Orçamento da. Fazenda, fl:xnndo 
quem haviam sido concedidos uom1s. Dessa. as despezas para o exercicio de 1901, as se· 
vez tratava·Se de saber si a lei ha.via sido guintes 
cumprida. 

Referindo-se á publica~ão feita pelo Sr. 
conselheiro Amaral, àiz que ag declo.rnções 
a.hi feitas estíi.o de inteiro o.ccordo com ~.~ 
exposição do Go\'eruo sobre a crise ba.nca.rin., 
tendo o ex-presidente do ba.nco confirmado 
tudo o que <lecla.rou o Governo. · -

Explictt a 3Xpressã.o l'elações amistosas, que 
tanto impr<::ssionou o nobre Deputado por 
.Sergipe, mostrando que nella nada ha que 
JlOSS!l. comprometter o Govel'no. 

E~1El':DAS 

.4o p rojcclo n . 53"""'1900 

Alfandega de Maceió . 
Consigne-se a v9rba do 30 : 000.~. p<tra cott· 

clusl"io das obra.<> do no vo etlitlcio cle:s r,in ado '~ 
Alfa.miogi1 d.c ~[aceió. · 
Sa.la elas S!3ssi3cs, 27 do setembro de 1000. 
-Angelo Neto,- Epaminondas G-;·acindo. -
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SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO DE 1900 629 

At•atdo Góes • ..,- Arroroellas Galvt{o,- Ray
mttndo de 1llinmcla. 

Al1~mdega de :\faceiú : 
Mantenha-se a. verba de 18:000$, para. pa

gamento (los aluguels dos dous m•ma.zeus que 
~~servem de c::LpCJ.tazia (t Alt'andega. de Ma-

ceió. · 
Sala das sossõcs, 27 de setembro de 1900.

Epaminomlas Gracinclo. - Angelo Ne!o. -' 
Raymtmdo de .Uíranda,-Amujo Gdes.-A,·· 
roxellas Galvao. 

Ao r~l't. 1°, rubric;.~ HY.-Alfandeg:J. do Ma
n(tos-Pcs.'lol\1: 

Rcsta.Lolcçn.-sc a quota do 2,47 "/0 , fixada 
polo dcct•oto n. 2.807, de 31 de janeiro do 
1808. 

Sala. das sessões, 27 de setembro do 1000.
.Sd ]J eixo lo. -Gabriel Salgacl o . . 

Ao art. 1 c, rubrica. 15"'-Dolega.ci<~ Fiscal 
do Amazonas-Pessoal : 

Accrescentc-so : gratifica~:a.o addiciona.l aos 
empregados (20 ~o sobre os respectivos ven
-cimentos), D:i448000. 

Su.la das sessões. 27 de sotcmuro <lo 1900. 
-Sd Peixoto .-Gabriel Salgado. 

A' rubrica. 16~- A1fandcga do Espiríto 
Santo: . 

Alteí·c-so a vm•lJ::t., elfoctmmdo-so o ealcLllo 
das 175 quotas, a l'azão do 10 °/o sobre a lo- . 
ta cão do 250: 000$000. 

Sala dM sessõcíl, 27 de setcmhro de woo,
Jõsé No11jt:wdim. 

.Accl'C..'3ccntc-so a9 art. 2o : 
A a.ugment:tr na tabella. I; quo baixou com 

o decreto n. 2.807, de 31 de janeiro de 1898, 
lixando o pes3oal da Delegacia Fiscal do Es·. 
tado do ESIJiriw Santo, mais dous escriptu
rios-scndo um primcir() c um SBgundo. e 
bem assim a. crear o lagar do fiel do tllesou
roiro (ln. mt=~sma. Delegacia, sendo í'eit.a.s na. 
relel'ida ta.bolla 11."1 necassurias alterações. 

Sala tias .scssues, 27 de setembro de 1900. 
-Josd 1lfonjardim. 

Accrcscente-sc ao art. 2°: 
A despender, :tU~ a quantia. de 10:000$, a 

imporÍ4ncin. quo íht• necessaria. para. a. con-

strucÇ"ão de uru pavlmanto inferior no edi
tl.cio da Alfandcga do Estado do Espiritv 
Santo, para. 1·eparos do respect ivo armazem, 
e bom assim lXtra. Icva.ntaruento dos passeios 
do cantaria. na frente do referido odificio e 
anuazem. 

Sala. das sessões, 27 de setembro do 1900. 
-José Monja,.dim, 

Fica. o Govorno a.utorizatlo tt abl'lr o pre
ciso credito para. inst<tllar dctiniti vamemo o 
Tl•ibunal de Contas em oditlcio proprio. 

Sala das sessõos, 27 <lo sotomht·o de 1 noo. 
-F;·cdel'ico Bm·ges. 

Art. Fica revogado u art. :n, du. !oi 
n. 490, de 1Ct de dozomlJl'O ele 1897, que sus
pendeu a. aclmissão do llOVos cunH•il>uintns 
p:tra o montepio ohrigtttol'i<l tlos Ufillll'Cgado:; 
pnblicos civif.J dn. União. 

Sala du!> ses~ões, 27 do setetubL·o do HJOO. 
-Rodolpho Paixcio. 

Vae a imprimir o eeguint<l 

Jttlga da. 
resolver 
fazenda 
Serpa 

PARF.CF.R 

N. 114 - 1900 

compctencin rlo Poder Exewtivo 
sobre a petiçi!o do ex·official de 
da armada Francísco Antonio 

A Gommissão de Marinha e Guerra, tendo 
examinado a petição e mais papeis, encami
nhados pelo otHcio do Ministerio da Marinha 
n. 444, de 2\:l de a.bril deste anno, relativos á 
preten\ãO do ex-offtcial de fazenda Francisco 
Antonio Serp11, ê de parecei'. embora reco-. 
nheça o direito que assiste ao peticionaria, 
firmado na sua fédao fficio e mais informações 
do chefe de Estado-maior General da Armada1 
-que seja enviada. tal petição· ao Exm. Sr. 
Ministro da Marinha para que .o Poder .Exe
cutivo, unico competen te no caso presen te, 
possa resolver como fõrde justiça. 

Sala das Commissões, 21 de setembro de 
HlOO. -.R. Paia:ao, presidente.- Nelson de 
Vasconcellos Almeida, relator.- Saal·es dos 
Santos.-Lindolpho &rm. 

Vão a. imprimir os seguintes projecto~ 

~ . N. 96 C - I 900 
Parecer sobre as emendas offerecidas p(úa a 3a discusscio do projecto n. 96, do cor~ente a.nno. 

que fixa a despeza do Ministerio da Marinha pCl?'a o exe'l'cicio de 1901 

A Commissão de Orçamento vem ofTarecer o seu parecer sobre cada uma das emendas 
ao projecto de despeza. do Ministerio da M-erinba : 
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630 A.NNA.ES DA CAMARA 

N. I 

Substitua-se a divisãó da despeza pelada nota seg-uinte, em que haJima reducção de 
ts:457$000: 

'~ -' 

§ l . o Secretaria !]e Estª'do : 

Pessoal . .......... , .... " ..•.......... " ... fi •• 
Material .•••..••• -~ .••.•••..•••.••••••..••••.. 
Impressões do relatorio e actos. officiaes, in

clusive encadernações., ..•••.•..•..•.•.••••• 
Papel, pennas, tinta e mais objectos de ex-

-pedi ente .•..••.••.•..••••••••.•••••••••••• 
Asseio da casa •••.•••.••.••••..••••..•••••••• 
Para consumo de agua •.••..•••••••••. : •••.•• · 

§. 2.° Conselho Naval : 
Pessoal . . ~ .................... · ......•....... " . 
Material ....•.... ".· ......................... , .• 

§ 3. o Quartel General: 
Pessoal ..•..•...•••..•..•...•..••••.••••••••..• 
MateriaL ••.•••••••••..•••••.••...••••••••..• 

§ 4. 0 Supremo Tribunal Militar: 
Pessoal .............................. , .......... . 

§ 5. o Contadoria : 
Pessoal .•.••.•.....••. ; ..••...•••.•.••••.•... 
Material •.••...••...••..••...•••.•..••.•• , ..• 

§ 6,0 Commissariado Geral: 
Pessoal ............. . , ........ · ............... .. 
Material .....................••...•........... 

§ 7° Auditoria da Ma~inha: 
Pessoal .••.•..••...•••••...••••.•..••••.•••.• 
Ma.terial ••.•.....•.•••••.•••...•.••.•••••.•... 

§ 8° Corpo da Armada: 
Pessoal •••••..•..•.•....••..••.•••••••••.•.•• 

§ go Corpo de Marinheiros Nacionaes : 

Pessoal .••.•••.....•.•••••••••••••••••.••..••• 
Material .................................... .. 

S lO Corpo de Infantaria de Ma·rinha: 
Pessoal ..••..••••..••••••.•••.••••..••• , .•..• 
Material •••.•••.••.•••••.••.•••••••.•••.•••. 

§ 11. Arsenaes: 

.... " ...... . 
12:000$000 

4:000$000 
500$000 
360$000 

.... " ..... . .......... 

.......... 

. ... " ..... 

.........• 

. ......... . ......... 

. ......... . ......... 

139:475$000 -. ...... -.. . 

16:860$000 

43:G00$00G 
3:000$000 

78:611$000 
11:620$000 

.......... . 
238:000$000 

9:500$000 

40:360$000 
3:400$00() 

15:400$000 
400$000 

. ........... 
711:800$000 
689:400$000 
------
182:163$200 
97:900$000 ------

, •••••••••• 3.631:434$650 

Pessoa.l - inclusive 20 :000$ para attender a 
salario dos alumnos do curso de machinistas 
da Capital Federal ••.•••••••...•...•••.••• 

Material- inclusive 25:200$ para attender ao 
·consumo de machinaS' para o arsenal desta .. 
Capital e da Ilha das Cobras e Enxadas ••.• . ........ . 91:900$000 

156:335$000-

46:000$000 

90:231$000 

26:040$000· 

247:500$000. 

43:760$000 

15:800$000· 

2.782:680$000 

I. 401 :200$000 

280:063$200 

3.723:334$650 ' 
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§ 12. Capitanias de Portos: 
Pessoal ............•..••.. ;, ••..•..•.••••..• 
Material .........•.••. .•.•••••..•••••••. ; •.•.• 

§ 13. Balisamento: 
Mate'rial ...... ·'• • .-· •••.•••. ; ....•••...•.....•• 

§ 14. Força Naval:'"' _ • 
Pessoal ..••..... : .... · ...•.•....•.•.•..••••. •. 
Material - inclusive 19:800$ para o consumo · 

de agua aos na. vios de guerra· anco.rados no 
porto do Rio de Janeiro ........•...••..•... 

· § 15. Hospitaes: 
Pessoal.~· .••.••.•..•.•....•..•..•.. . •.••.•.•.• 
Material. •. · .. . ......................... , .....• 

§ 16. Repartição da Carta Marítima: 
Pessoal. ..................................... . 
Material - inclusive 972$ para o consnmo de 

agua ela Directorin de Meteorologia e 50:000$ 
para a collocação do pharol entre o I'io 
Gurupy e Salinas .••.........•......... . .•• 

§ 17. Escola Naval e outros estabelecimentos 
scientLficos: 
Pessoal ..•.• .•..•.•.•...••..•••.••••.•..••••• 
Material- inclusive 360$ para o consumo de 

agua para a Bibliotheca da Marinha •...•••• 

§ 18. Reformados: 
Pessoal ..........••.....•.......••....••..•.• 

§ Hl. Companhia de Invalidas: 
Pessoal ...••••...•.•••.............. : ...•..•• 
Material .......•....•...........•.... ; ......• 

§ 20. Armamento G equipamento: 
Material ..••••.••.•..••........•••... -......•• 

§ 21. Munições de bocca: 
Pessoal ....................................... . 
Etapas .•.....................•.................. 
Rações -inclusive a dilferença entre o -valor da 

ração e o termo médio das dietas .•...... 

§ 22. Munições navaes: 
Material. . ......... ......•.•........•..•.•..•• 

§ 23. _ Materiaes de construcção naval: 
Material. ..............•.•••..•..•.• · •.••• • .• 

§ 24. Obras: 
Material .................•..•..•••....•....•. 

§ 25. Combustivel: 
Material. ....•.•..••.••••••••••••.•• · •• ••·•• • 

.......... .......... 

........... 

............ 

.......... 

.. ,, ...... .......•.. 

............ 

.......... 

.......... 
I I I I I I I I I e 

. . . . . . . . . . 

.......... .......... 

. . . . . . . . . . 
·········· ····· ..... 
. .......... 

. ......... 

..... ..... 

. .. ... .... 

.......... 

323:620$000 
364:679$000 41:059$000 

------
. .......... 50: 00'0$000 

3.150:001$196 

41:800$000 3.191:801$796 
------ -------

12.419:424$6_46 
-------

189:915$000 
335:225$000 145 :310$000 

------
290:852$000 

409:352$000 631 :504$000 
------
320!500$000 

34:960$000 355:460$000 
------
. ............ 686:354$108 

91:000$000 
92: OOê>$000 1:000$000 ---...:....--

. ............ 70:000$000 

2. 409: I 09$500 

3.320:443$500 5.729:553$000 
-------

111,11111 I I I I 800:000$000 

. ........... 750:000$000 

. ........... 180:,000$000 

. ........... 64:1~000$000 
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§ 26. Fretes: 
PessoaL·~ .................•...•......•....... 200:000$000 

'50: 000$000 Material. ............ -: ...••...........•...... ~50:000$000 

§ 27. Eventuaes: 
Pes.soal ........... · ...................•...•.... ...... -...... . 150:000$:000 

-50:000$000 Ma teríal ..... ~- ..•..•..••..•. -......••........• 200:000$000 

23 .141,): 520~$754 

Sala das sessões 18 de setembro de 1090.-A.ugusto Seve1·o. 

A Commissão não- póéle dar o seu a~senti- i 3:G08$, ~endo 2:400$ de õt•denado e 1:200$ de 
mento <'~emenda. . · · -~ gratifieução a que tem direito o secretario do 

A divisão da despeza do J\Huisterio como extincto Arsenal de -Marinha dit Bahia, Odo
voton a Camara, em 2" diEcussão não deve. rico Carneiro RibeiPo. 
s~;r a.lteracta. Além disto não é fa.zer.ec~nonüa! Sala das sessões, 18 de setemhro de 1900.
e.dmtz:ar verl?as onde o Governo ;,;er1a forçado 1 J: A. Neiva.-Castro Rebello. 
a abrir credttos. · t · · · . 1 

N' " .... ...., 

A' rubricct n. 1 .. 

Elimine-se a verba de 1:440$, de.siinada ao 
fornecimento da Ilb.u. da, PornbüR., e dessa. 
quantia. applique-se •1. ele 1 :200$ ao a.Juguel 
da casa do :porteiro dt'l. Secretar·i:1 de .Ma
linha.. 

Sala d~1s sessões. 19 de setembro de 1900. 
- Nelson de Vtscoacetlos Almeida. 

A Commissuo acceita a Emenda. A Ilha da 
Pombeba pertence ao Mini::;tet·io (.ht Guena .. 
e só indevidamente figurou nt1 ta!Jella d•~ I\la
rinlla. 

N. 3 

.?:,' tabella 11 - Arsenacs - Cnpita.l Fe
deral - Accrescent-:l·se ;L \·erbn, destinad11 ti 
Secretaria. do Ar~enul o sef!:uint.~ : - Fara 
pagamento dos veucimenws úo :3L•or;etnrio üo 
e:stiucto Ar:;cnal de Marinha da Bahia : 

Ordenado.......... 2:400$000 
GJ•atíticuçâo....... l: :!.00:}000 

Sala das sesEões, 17 de setemt1ro de 1900. 
- Av.gus'o Severo. 

O decreto n. 3.188, do 5 de -.inneiro de 
1899, que extinguiu os Ar~enaes Ú[L Bahit'l e 
Pernambuco, não cogiton dos empregados que 
:pelos annos de serviço tinham direito <.'~ vita
liciedade. O caso a CJ.Ue H~ refere a, emendt<. 
é da. mais .rigorosa justiça ; a situaç·ão d.o 
íunccjouu.rio em causa é do empregado ex
tincto não aposentado por ser valido ~\inda, 
mas com direito a vencimentos e vitalicie
dade. A Commissão acceita a emenda. 

N. 4 

O r>i·jcctivo da pt·r:senteemenda já foi n.tten· 
dülo no parecer sohl'e a emenda anterior. 

N. 5 
Accrescent\~-se ao n. 12: 

Nr·s termo,; d:1 lei n. 478, ele l8D7, lettra H 
do ll. lO do art. 1°. 

Sala das sessões, 18 ele setembro dG 1900,-
J. A .• .:.\'eiva, 

Desde qur, o Coug1·esso acaba de pronunciar
se em projecto especial pel~t medida a qw1 se 
rerere •'l emenda, uesapparecem os motivos 
que 'teVG a Commissão vn.ra impugnai-a em 
2" di;;cus~v,o do orçamento. 

N. 6 
A' r•ubrica 14: 
Deduzu.-~13 das t;lbellas nmis WO:OOO$, redu· 

úda a ve1•rm total a 3.072:001$796. 
i-;nht das sessões, 18 de setembro de 1000.-

J, ...! .• .. Yeiva. · 

/\ .. :presente rubeíca, já so(Yt'eu os cortes pos· 
sivei~. A deüucção já ú de 900 contos, e acceito 
o ul vi t r e do ill ustra.do deputado tahia.no, o 
Go,;erno não IJodeda atte!!del' ao pugámen to 
dos mRrinheiros uacíopaes fogubta:::;, a que é 
obrigado :pela lei n. 577,clel0dejunllocte 1899 
0 dos aspirantes promovidos a guardas-mari· 
nhtl.s. Além disto a proposta doGovemo cogitou 
do major numero d0 ofiiciaes e praças embarca: 
do1:1 no Deodoro e no 1.'amoyo, e do r;essoal que 
terá de guarnecer o couraçado lí'lorüGno, a 
chc;Iar dn, Europí\. 

A-Commissão não acceíta a emenda. 

N. 7 
A' sub·rubrica da tabella 14 : 

Em vista da mensag-em do Gvverno, seja.\ Em relação á 1~> par~e-Portos estrangeiros 
acc1escen tatla. á.. tabella, u. 11 a quantia de -nccresc•.mte-se-0 vencimento do.s oiUcines 
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-em comn_üssão no estrangeiro será calculado 
ao cambiO de 27 d. na vigencia. deste orça.
mento. 

àespezas maiores que acaso sejam abonadas 
daquelle modo, mas que devem ser regula~as 
pelos 1le.cretos que reorganizaranr o Tri-

Sala das sessões, 18 (.le setembro de_l900.- bunal de Contns. - ·· 
J. A. Neiva. ~ · 

A qommissão continúa. a. manter o seu .ponto 
de vista nest<~ qu~stão . de vencimentos aos 
offi~iaes ern commissão no exterior. Agor<1, 
ma1s que no segundo turno regiment,ü deste 

. orçame~to, e depois de maiores encargos 
que a cr1se impoz ao paiz,-o calculo das via
gens de instrucção· por uma tu.:x:a tão elevada. 
de cambio, custar-in. sa.crificios muito penosos 
que podem ser pelo menos adiados. Além 
de que ao cambio de 18 será mais facil ao Go
verno or~enar as viagens de insteucÇão pelo 
estrangeiro. . . . · 

A Commissão não a.cceita a emenda. 

N. 8 
A' rubt'ic:1. 17 : 
Deduza-se a irnporta.ncia correspondente á 

Escola de l\Ia.chinistas do Pa.t•á e ao curso de 
nautica do rrwsmo Estaclo.-Galclino Lo1·eco. 

I~' certo que o CUl'SO e a f('equencia da es
cola a que ~o ref,~rc a emenda, não animam 
a sua manut.enÇ'ãO. 

Mas acredita, a administl'ação 1la marinha 
que, com aignmaH reformas em perspectiva, a 
escol<t preenchel'á. os fins para, que foi m•eada. 

Por oUti·o lado, cumpre informar á Cama.ra 
qu~ a lei que reguln .. l1. c:tbot~gem nac:iona.l 
ex1ge pesso<d do nautici~ habilitndo para. a 
navegaçü.o cio Amazonils e seus atnuentes, o 
que explica a conseL·vação da escola. 

N. 9 

Suppi'imida. nn. tnbella 22 a epigl'aphe
Pessoal-q_uc nlli ni.i.o existin. nas t:tbelh\s 
anteriore~. parn. o lim de continuarem as con
tns -de despez;\ S feit;~s por esst~o rubricn, a ser 
pagas, segundo o que dispõe o art. 12 da. lei 
n. 4.89, de 15 de duzem l.lro r! e 1897, e§ 5° do 
art. 2" da lei n. 39~, de 8 tlc outubro ele 1890, 
e regulamento n. 2.409, de 2:3 de dezernbl'o 
"de 1896, arts. 179 e 180, que reorganizaram 

Presentemente,epreciso manter o que está. 
O aviso do honrado Sr. Bernardino de Cam
pos, então Ministro da Fazenda., tirou de sé: 
rios embartlços ~ a.dministraçã.o da. Marinha, 
então coagida deante de disposições inexequi-
veis. . 

A Cominissão não a.cceita. a emenda. 

~· 10 

Ao art. depois das palavras-serão prefe- · 
ridos nos t!'abalhos~accrescente-se-e cargos 
que vagarem nos Arsenaes de Marinha-o 
mais como está.. 

Sala das sessões. 18 de setembro ele 1900.
J. A. Neiva. · 

Os cargos a que se refere a emenda do no
bre Deputado são na sua genel'n.lidade con
quistados por coucurso. 

A Commissão, pois, não aconse1baria uma 
medida de exce:pção. O seu parecer . é contra 
a emenda.. 

N. 11 

No artigo relativo á collocnção de nm plw.
rol. entre o rio Gurupy e Salinas, em vez d8 
-um dos phnróes existeutes em dc!posito
dig a-se: o phnrol de Sa.linas que se ttcl.m. de
positado no Arsenal do Pará. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900.
Galdino Loreto . 

A Commissão n.cceita a. emenda. 

N. 12 

Accrescente-se onde convier, o seguinte: 
Fica. o Poder Executivo autorizado a modi· 

ficnr o regnlamento d~t Contadoria t.la. Mari
nha, no ~:mtído de, -pondo-o do accorclo com a 
da. Contabilidttcle Ge!'al do Thesouro Nacional, 
dar-lhr~ ~ts mesmas vantagens que tem ou ve
nha a ter a Contadoria da. Guerra. 

o Tribunal do Contas. satn. das sessões, 18 de setembro de 1900.-
Snln. das ses::ões, 19 de setcmbi'O de 1900. Pa.ula Ramos.- Augusto Be~;ero. · 

_;,Bm-bosa Lima. 

A Commis!'ão· bm;cou inrormaçõe3 deto.lho..
das no Ministe.do da. l\'farinha,a respeito desta 
.emenda do illustrado Sr. Rarbosa .Lima. E, 
aconselhando n. sua rejeição compromette-se 

- com a C<t.mara e com S . . Ex. n vedir umv, lei 
no Congresso,em que se separem as pequenas 
despczas mgontes n. bor-do dos navios e que 
são feitas de a.ccordo com o aviso do I\linb
tei'io da. Fnenda da 27 de abril de 1898, das 

Üólm:t l":l. Y • . Y 

Trata-se de sensivel augmento de clespeza. 
E' certo que o que se pretende da.r pela 

emenda á. auminis~ração da Mar·inha é o 
que esta disputando presentemente a admi
nistrn.ção da Guerra ·. à e nm dos ramos do 
Congresso. Mas a maioria da Commissão en
tende que o momento de di!Ticuldades que 
a.travessamos aconselharia aos illustres Depu
tados que rtdia~sem a reforma. 

A maioria da Commissão rejeita a emenda. 
so 
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N. 13 
Onde convier: 
Art. Fica o Governo-autorizado a orga.-

nizar divisões de evoluções para instrucção 
do pessoal em geral nas mãnobras e differen
tes exercícios, segundo os-preceitos da tactica 
moderna. 

Sala das se~sões, 18 de setembro de 1900.
I. A. Neiva. 

·A Commissão pede venia ao nobre -Depu. 
tad'b para ponderar que o objectivo da emen
da e da competencia exclusiva do Poder 
Executivo. 

O seu parecet• é contrario. 

N. 14 

Inclua-se onde convier o seguinte: 
Art. Fica o Governo autorizado a dar 

execução ao art. 9° dCI decreto n. 3.197, de 
19 de janeiro de 1899, que reorganizou o 
corpo de engenheiros navaes em relação aos 
sub-engenheiros navaes de In classe que não 
tenham completado o tempo da lei. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900.
.Raymundo de M~randa. 

A Commissão não póde acceitar a emenda 
do illustrado Sr. Raymundo de Miranda. 

O que a emenda quer é que sigam para a 
Europa os sub engenheiros navaes de pri
meira classe que não completaram o tempo da 
lei. . 

O art. 1l do decreto de 19 de janeiro 
ultimo prescreve que o curso na Europa só 
póde ser feito pelos 2°8 tenentes do corpo da 
armada dado o concurso e mais as condi
ções dos arts. 5o, ô'' e 7°. 

A Commissão enxerga na emenda uma me
dida de excepção. 

N. 15 
Accrescente-se: 
Fica o Governo autorizado a mandar fazer 

a praticagem da barra do Rio Grande do 
Sul, por associação particular, d~ accordo 
com a lei n. 79, de 23 de dezembro de 
1889. 

Saladas sessões, 19 de setembro de 1900.
Alfredo Varella.- Aureliano Barbosa. -
.Angelo Pinheiro. -Germano Hasslocher.
Vespasiano de Atbuquerque.-Marçal Escobar. 
-Soares dos Santos.-Barbosa Lima. 

N. 16 
Onde convier, accrescente-se: 
E' o Governo autorizado a applica.r aos· 

novos pharóes, que tenham de ser inaugu· 
rados dentro do exercicio, os creditos votados · 
para pessoal e custeio dos que não ,l;lstiverem · 
montados e funccionando. _ 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1900.- · 
Augusto Severo. · 

Esta emenda attende a necessidades da 
administração. 

N. 17 

Art. Fica o Governo autorizado a abril.• 
o credito necessario para pagar aos operarias 
extraordinarios dispensados das officinas do 
Ar:<enal de Marinha da Capital Federal a 
di:fferença proveniente da desclassificação 
que sotrreram em seus salarios nos dias 
em que trabalharam durante o exercicio 
.de 1898. · 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1900.- · 
Henrique Lagclen. 

Não tem razão o honrado Sr. represen
tant·3 do Districto Federal. 

A situação que pretende corrigir a eme?
da. foi creada de accordo corn os propr1os 
operarios.E elles não hesitaram entre a des· 
classiticação e a eliminação. 

A Commissão não acceita a eme11da. 

N. 18 

Onde convier:-0 Governo entender-se-ha 
com os governos dos dtversos E~tados que 
t.~nham organizado ou estejam o1·ganizando, 
a expensas suas, o serviço de meteorologia, 
no sentido desel'em as observ:tçõc;s feitas de 
accordo com a. direcção d;1 Cat·tn. M;tritima e 
á mesma communicadas diiLriumente. 

Sala das sessões, 17 de setembro do 1900.- · 
Augusto Severo. 

A Commissão acceita a emenda. 
Já são relevantes os serviços da nossa 

Cartfl Mai'ítima, em relação á:> ob:>ervações 
meteorologicas precisas- á agrícuitura e á 
marinha. 

E si não pudemos ainda attingir aos re
sultados adquiridos por outros paizes, não ha 
negar que o que temos só inspira os melhores 
auxilios do Con~-resso especialmente o que·· 
suggere a emenda que, não custando di-· 
nheiro, uniformiza o serviço. 

N. 19 
A Commissão acceita a emenda dos nobres Accrescente-se onde convier : 

Deputados pelo Rio Grande do Sul. 
· Ella traz uma grande diminuição na des- As vagas das patromorias que se derem na 
peza publica. vigencia·desta lei serão providas nos termos·, 
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da lei n. 478, de 1897, e ma.is disposições 
1egaes que vigorarem. --

Sala. das sessões, 18 de setembro de 1900.
J. A. Ne iva. 

Esta emenda est(~ prejudicada. 

N. 20 

Accrescen te-se: _:_Ficam em vigqr os regu
lamentos do corpo de o:fficiaes marinheiros e 
brigadas de fieis, enfermeiros e escreventes e 
artífices militares da armada, anteriores ao 
decreto n. 3.234, de 17 de março de 1899, já 
revogado, indemnizílndo·se a parte do pes
soal que foi rebaixado, por este decreto, em 
seus vencimentos, dos prej uizos que soffreram, 
pela verba respectiva do orçamento. 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1900.
Augu.sto Severo. 

A verba votarla é strícta e não comporta 
uma tal indemnização, i1liâ.s muito discutível 
no ponto de vista da legislação vigente. 

A Commissão é de opinião contraria. 

N. 21 

Continún. em vigor, no exercício de 1901, o 
disposto no art. 16 da lei n. 652, de 23 de 
novembro de 1899. 

Sala das sessões, I 9 de setembro de 1900.
:Nilo Peçanha. 

A Commissão entende de toda conveniencia 
manter a autorização a que se retere a emen
da e que e solicitada pelo Poder Executivo. 

N. 22 

Accrescente-se onde convier: 
Continúa. em vigor o dispositivo do art. 2° 

da lei n. 574, que fixa a força. naval para o 
corrente exerci cio de 1900. • 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900.
J. A. Neiva. 

O dispositivo a que se refere a emenda jâ. 
está contemplado na lei n. 678,de 21 de agosto 
ultimo e que fixou a força naval para o anno 
de 1901. 

A Com missão opina contra a emenda. 

N. 23 

Accrescente-se: 
O Governo fará matricular_ no Collegio Mi

litar, como alumnos gratuitos, annualmente, 
os cinco aprendizes ma.rinheiros que mais · se 
tenham distinguido nas di versas escolas da 
Republica, com preferencia · para .a matricula 

na Escola Naval, quando tenham concluído o 
curso preparatorio. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900. 
-Augusto Severo .-Tavares deLyra,-Barbosa. . , 
Lima.-Jose Boiteux. · '""· 

A Commissão applaud~ sem reservas e sem 
restricções a emenda dos nobres Deputados. E 
até para que não tenha ella a vida transitaria 
das leis annuas,- os seus autores deviam pedir . 
a sua separação do orçamento, de modo a ser · 
incorporada definitivamente á nossa legis
lação. 

N. 24 

Art. Para ser co\locado onde convier: 
O Governo dará instrucções aos comma.n- · 

dentes dos navios mi::dos para que procedam 
a estudos hydrographicos da costa da União, 
em continuação aos que foram começados 
pelo commandante Vital de Oliveira. · 

§ 1.0 Nessas commissões serão empregados 
do preferencia os officiaes de marinha que 
não tiverem o tempo de embarque exigido 
por lei para promoções. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1900.
J. A. Neiva. 

A Commissão entende que o assumpto de 
que trata a emeuda é da competencia do 
Poder Executivo. 

O seu parecer é contra. 

Sala das Commissões, 27 de setembro de 
1900.-Paula Guimarães, presidente.- Nilo 
Peçanha, l'elatol' .- Se1·zedello Oorrêa.-Oor
nelio da Fonseca.-Francisco Sá.-Mayrink. 
-Marçal E.scobar.-Etias Fausto. 

N. 107 B-1900 

RedacÇão pa1·a 3a disct•ss1io do projecto n.fO'T, 
du cm·1·ente anno, que (ima a despe::a do 11fi- · 
nisterio da Gue1Ta pa1·a " exercicio de t90f 

Art. O Presidente da Republica ê autori
zado a despender no exercício de 1901, com 
os diversos serviços a cargo do Ministerio da 
Guerra, a quantia de 45.593:718$433, assim .. 
distribuída: 

I . -Administração Geral da 
Guerra.- No Estado Maior 
do Exercito - diga-se : 
Diaria. aos officiaes no des
empenho de trabalhos de 
campo pela rubrica 103

-

Etapas-em cumprimento 
da I a observação da tabella 
de decreto n. 3 .189, de 6 
de janeiro de 1899. • . • • . . 206: 952$500 · 
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·2.-Suprem.!) Tribunal Mili-
tar e Auditores ...... ~ .. . 

3.--:mrecção Geral de Con
tábilirlade ila Guerra.
Em substituicão á Conta
dória Geral da Guerra .... -

. 4. - Intendencia Geral da 
Guerra .•..........•.... 

5.-Instrucçao Militar.-Re
duzída . em · 4:000$, elo or
denado de um lente da ex
tincta Es~ola Militar. do 
Rio Geande do Sul, em 
disponibilidade, que falle- . 
ceu, e augmemada .em 
4:000$. para. pa!.(·arnento 
das gratificações dõs lentes 

· em disponibílidade, major 
.Alvaro Lopes Machado, da 
extincta Escola Superior 
de Guerra. e coronel Hen-

. rique Valladnres, da ex
tincta Escvla Milita.r da 
Capito.l, em virtude de 
sentenç3.s do Poder Judi
ciario con trft n, Fnzeucia 
Nacional, que motivm·nm 
os decretos ns. 3.261 e 
3.635, de 31 de março de 
1900, abl'indo creditos es
peciaes r:a!'a pagn,mento 
do vencido ....... _ ..... . 

· 15.-Arsenaes e depositos .. . 
7 .-Fabricas e Laborat01·ios. 

-Augmentada. em 8:770$ 
_ :para, o pessoa 1 do Labo

rt~torio Pyrote'hnico de 
Ma tto G ros~o ........... . 

S.-Serviço àe Sande -em 
substituição á, denominação 
-Hospitaes e ent'e!'marias 
- em. observancia á lei 
n. 277, de 22 do março 
e decreto n. 307, de 7 
de ahril de 1890 e lei 
n. 403, de 24do outubro de 
1806, e reguln.rnento de7 de 
-mn,rço de l899,augmentem
se 7:245$ para. o pessoal do 
deposito do materinl sani
tarlo, a sn.ber: Um director 
e um a,judante, medicosmi
lita.res. v~ncimentos pelas 
rubricn.s 9 • e lO"; um almo
xarife e duus escriptura• 
:rios (officis.es r~formaoos), 
tendo o almoxarií'e. a gra
tificação de I :200$, e os es
cripturario~ a de 600$ cada 

· um; um tiel do almoxarife 
e <~.lm amanuense, praças 
do' exercito ou da secção 

129:800$000 

238:3~0$000 

261:725$QOO 

961 : 694~500 
1.138:425$000 

359:541$300 

de enfermeiros. com a gra
tificação de 240$ o primeiro 
e 120$ o segundo; um por
teiro I :200$, sendo 720$ de 
oedenado e 480$ de gratifi
cação; dous encaixotadores 
com a diaria de 3$ e dons 
serventes com a de 2$e re
duzam-se 10:560$ das eqfer-

1.

. marias. e pllarmacias ex-
finctas .....•.....•...... 

9. Soldos e gratificações-

1. augmentada de 118:440$, 
1. sendo 93:240$ para venci-
l· mentos de mais 42 alfeJ'es-
! ulumnos e 25:200$ pa,ra 

criados a 105 alferes gra
. cluadosereduziclos 171:120$ 

335:935$000 

Iüt gratificação de cria- . 
dos ..............•....... 14.660:222$900 

1

10. Etapas -De accordo com 
a proposta~ ............... 15.771:504$000 

l L - Classes ina,ctivas -
1 Diminuidos100:000$nagra-

l tificação addicional do de
creto n. 193 A, de 30 lle 

I 
janeiro de 1890 .......... . 

12. Ajudas de custo .•...... 
13. Colonias militares ...... . 
14. Obras militares - Au

gmeutada de 240:000$ e do 
total da verba applicadt~ 
a quantia de 200;000$ pi~ra 
obras no hospital de S.Fran-
ciseo Xavier; a, de 40:000$ 
para urna estrada que vá 
de Guarapuava á cotonia 
da íoz do Iguassú ; a da 
40: 000$ para a construc-
ção de uma linha. taiegra-
phica,. que, partindo da 
Boa VIsta, nn. comat·ca de 
Palmas, vá termiuar na 
colonia militM' de Jguassú, 
a margem do rio P<U'I.l ná ; 
e a de 30:000$ para a con· 
strucção de linl1as te!egra-
ptlicas . estrategicas. que, 
pai'tindo da cidade da Cruz 
Alta, ligue esta as de 
S. Luiz, Santo Angelo, 
S. Borja e á colonia Alto 
Uruguny,- de accordo com 
o pfano de concentração 
de forças. Redigida na. 
tabella a parte....;.. Pessoal-
nos seguintes termos : 
«Para conserv1.1ção· da. Fa-
brica de Ferro de S. João 
de Ipanema, de accordo 
com a autorização dada 
pela lei n. ~52, de 23 de 

1. 901 : 369$956 
200:000$000 

97:908$277 
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novembro de 1899; art. '18, 
n. V », o mais como 
está .............•....... 

15. -Material...._ Deduzidos 
80:000$, sencfó 20:000$ no 
n. 18; 10:000$ no -n. 29 e 
50:000$ no n. 31; e aug
mentados ~:000$ no n. 22. 
Supprimidas - na sub-ru
brica- Administração ge
ral; n. 5.-DirecÇão Geral 
de Saude-Expediente, etc. 
-as palavras «e nas dele· 
gacias dos Estados»; redu ... 
zidos 3:000$ n.a verba. Na 
sub-rubrica - Contadoria 
Ueral da Guerra, diga-se
«Direeçã,o Geral de Conta
bilidade da Guerra. Na sulJ-

strucção de uma ferro~via que ligu(;l_o Estado 
do Paraná ao de Matto-Grosso, a qual será 
feita por praças do batalhão de eng-enheiros, 
sob a direcção de engenheiros militares. 

lii-A despender, na vigencia desta lei, 
pela- rubrica J5a, consignação 31-Despeza.s 
cdiversas e eventuaes-, sem augmento desta, 
até a quantia. de 10:000$, para subvencionar 
os estabelecimentos de ensino que se encar.re-_ 
g-;trem d9, educação das filhas de militar.es ·· 
mortos em combate ou em consequencia de 
ferimentos receb-idos em campanha. . 

A subvencão serú proporcional ao nnmero 
do educandas confiadas a esses estabeleci
mentos, ajuízo do Governo. 

l V. A mandae insta.llar em legar couve-' 
niente, a juizo dlt direcçã.o ele sande do exer
cito, uma ou mais er:d'ermarias, destinadas aos 
otiiciaes e praças aifectados de tuberculose. 

Art. Aos officiaes que :;oervir8m nos Es
tados do Amazonas, Pará e Matto Grosso serit 
abonado, na vigencia desta lei, mais t:.m 
ter·ço da. etapa a que ieem direito actual-
mentc. · 

Art. O Governo revel'á, na vigencia deSta 
lei, ns tabellas de gr·atificações de exercício· 
e abono de a.juda de custo aos officiaes do 
exercito, tornando-as mais equita.tivas e 
applicãveis aos o:tliciaes do quadro e cla.ss9s 
a.nnexas di1 armada, couforme dispõem o 

I a.rt. 85 da. Constituição Fedet·ul e art. Se, 
ns. 2 e 3, tla lei n. 247, ele 15 dezembro de 
189-1. 

Sala d~.s Commissões, 26 de setembro de 
1900.-Pr.w?a Gttimal'ães, Presil'lentG.- SeJ·
;;edel!o Co1-réa.- Fnm.ci>co Sct.-Mayrink.-
11[. de E:;cobro·.- Nilo Peçanlw.- Cm·ne!.fo 
da Fonseca. 

. rubrica-Hospitaes e enf'er
marias,diga.-se--<~Serviço de 
saucle-e snbstituam-se fls 
consignações pelas seg-uin
tes:-23. Utensilios, rouprts, 
agua, asseio e limpeza de 
hos'J)itaes e enfermarias, 
88:000$-Raç:ão a emprega
dos, vivere3, dietM, eta
vas. cumbnstíveis, manipu
laç·ões e tr·a.tamento de utri
ciaes e }mu;as em h·Jspi
taes e enfermarias ciYis 
pela. 10'•-Etapas. 24. iv1e
dicumentos, drogas, appo
sitos, vasilhame, ut•:msi
lius, appal'elhos e expedi
ente para o V1boratorio 
Phnrmaceutico .M i I i ta r, 
200:000$. 25. Artigos de 
expedi:u te para as dologa-
cias A estabeleeimontos de (_) §r. Presidente-Estando n.dean· 
S[ntde; in~tt•umontos cil'ur- t:lda a hora, designo para amanhã a sc-
giCi)S, nppai·ellws e machi- guinte ord;~m do dia: 
naK de uso meclico-cirurgi- Ja pi:..rte, até ás 2 1/2 h_oras on antes: _. 
eo e outros objectos para o Votação do pl'O.iecto n. 119, de 1908, 
deposit·.> do material sani- autorizando o Poder Executh·o a, abrir ao 
tal'io, 100:000$, 26. Despe- Ministerio da Fazenda o credito especial de 
zas cliver•sas com o Labo-

4:978$064, para pagamento da gratificação 
ratol'io d<~ Bacteriologia., ., a "I' ·eaa·lo da o'IIai'da e cor1servaça"o .Jft 
i ('001.'!: 8 02D, ')l0s;000' .. o oDCu 1 c u ,... ' - l.2l:ll 
-x: 1 

o/." .... •• .... ·...... • ·"' ': fazenda do.s Dous Rios, José Jo,\quim Ray-
Art Fica o Governo autorizado: mundo Sobrinho (2" ois:~ussão); 
I-A n.brír o ct'euito necessa.rio pal'<t paga- Votação do projecto n. 11 A, de 1000, 

menLo cb g-ratiticaçã.u a que tem direito o relativa á emenda do Senado ao projecto 
me:;tre da otficina de alfaiatr:lS do Arsenal de n. 11, deste anuo (130, de 1899), que au
Guerrn. desta. Capital, de açcordo co:n o re- tol'iza o Poder Executivo a abrir ao Minis
;~pectivo regulamento, durante o tempo em terío ela Guerra o credito extraordinarío da 
que esteve fechada, a citada officina, no qun.l somrna, necessnria para pagar ao capitilo d'e 
us serviço~ desse funccionario foram apro- fragata Alfredo Augusto de Limn .. Barros e 
veitados nn. Intendencia ue Guerra. outros os vencimentos integr·aes que dei-

li -A mrtntlar proceder, na vigencia. desta xaram etc receber no p3riodo compr(:Jllendiclo 
lei, aus estudos necP-ssm•ios à urgente con- entre u. data de suas demiaEões e a de sus.s 
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reintegrações, e dá outras providencias (dis· 
cussão unica); 

Votação do projecto n. 104, de 1900, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
.nisterio da Guerra o Cl'edito extraordinar•io 
de 5:4!9$720, cPal'a pagar ao Í 0 tenente da 
armada Nelson de Vasconcc!Uos e Almeida. ds 
vencimenti)S que lhe co.mpetem como pro
fessor do Collegío· Militar• (3a discussão); 

-Votação do projecto n. 105, de 1900, auto-
. rizando o Pode1· Executivo a il.brir ao 1Iinís
terio dn. Justiça e Negocies Iuteriori:l3 o c!'e· 
dito espechl de 825$676, pa.ra pagamento dos 
vencimentos que competem ao escrevente 
juramentado do Juizo Federal, Antonb Ro..;. 
drígues Gonç 'lves de Macedo (3a di::;cussão} ; 

Votação do projecto n. 54 B, ele 1900, flUe 
autoriza o !-'oder Executivo a ab1·ir ao Minis~ 
terio.da Influstria, Viação e Obr-as J::>ublicas o 
credito supplementar de 2.912:075$525 â 
verln 17a, do art. 21, ela lei n. 052, de 23 de 
novembru de 1899, para c.ccorrer ao pa.g:a
mento da,; tnxas de esgoto da Capitai Fedel.'al 
no corrente exereicio (3a diseussã0); 

Continuação da 3a discussão do projecto 
n. 70 B, de 1900, com P'<recer so~H·e emendas 
apresentadas pare\ :3:1. dhcu~siio do projectc~ 
n. 70, d~:" te· anuo, que -r,rçn a Receita r;eral 
da Republiea para o exercicio ,le IDOI ; 

Continuação de. dhcussão unica da jmli~ 
cação n. 30 A) de 1900, esttlbelocendo 11,~ 
regras a seguir~se no <:.xamo, rlü:cnssão e Yt)· 
tação do pr<'1jecto rle Ct·digo Civil, (•tgani;nd.o 
pelo Dr. Clovis Bcvilaqmt. rt r.on\itr do G·J· 
verno, com os po.r·eceros da C;Jimnis:-;iio dn 
Co11stituição, Legislar;ií.o e Justiç\J, c entenda 
da Commíssão de Pclicia ; 

Contint~ ;u.:;~o da 2" dis ·uss:lo rio pr:ljcclo 
n. 87, rle HlOO, mandando ·.:b!!ervar va:-ias 
disposições 1Ja1·a fiel execuçã.o rh lei do casa
mento civil ; 

Continnação da. 2"' rliscus;{io do ppr•je.cto 
n. 85, de 1!!0), regul:mdo o sorteiD mi lit::r; 

Continuar;ão da 2"' <liscu:-;silo do projecto 
n. 178, tle 18\)8, do Senado, eom o par ecer 
n. 204, de 1899, eegulando o ost11.do de sitjo ; 

2.a discm::ã.o do pr,ljecto n. 143, dEl 190(}, 
reformando a lei das fal lencia.s ( decreto 
n. 917, .de 24 de outubro üe 1890). 

za. varte, ás 2 1/2 horas ou antes : 
Continuação da 3a discussão do projecto 

n. 99 B, de 1900, redr:teção para 3"' discmssilo 
do projecto n. 99, deste anno, reorganizando 
a Justiçlt do Districto Federal ; _ 

In discussão do projecto n. 103 A, de l900, 
equiparando, para o effeito da percepção do 
montepio mil i ta r, o pae decrepito ou iu valido, 
que não ti ver outro · amparo, á mãe, vi uva 
ou solteira, de otficial fallecido ; 

Discussão unicn. do projecto n. 124, de 1900, 
-emenda do Senado ao projecto n. 27 F, de 

1899t~que autoriza o Governo a reintegrar no 
serviço activo da armada, com a patente de 
vice-almirante, sem prejuízo do respectivo 
quadro, o vice-alrnirante reformado Arthur 
Jaceguay; 

2a discussão do projecto n. 108, de 19JO, 
mandando computar, para a reforma dos offi
chtes-do exercito, o tetnpo que bou verem pas
sado no extiucto Deposito de Aprendizes Ar
tillleíros, uma vez que tenhan'J. sido transfe
ridos da.quetle estabelecimento para a Escola 
Militat', como premio pelo aproveitamento O· 
tido no rt:spGctivo curso; 
. 3" discus~ão do projccto n. 49, de ,1900, · 
{n. 183 .\, , de 1899), m;m;lrmdo conferir aos 
officia.c:3 alumncs da Esc·.lla. Militar do Brazil, 
que concluírem o curso de eng«'n1nia pelo 
actual regulnmento, os mesmos titulo::; scien
tifieos p0ssndos aos CJ).Ie o :fizeram pelo regu
l;>,mento ;!e 1874, com parecer daR Commissões 
de Marinha o Gu1n'l'a, de 1899, e do Instrucção 
e Saude Publica., deste anno; 

3" discu~sR:o do pr>ojecto n. 77 B, de 1900, 
red n.c,~ão pa:·a 3" di~r~ns,:lío do project.o n. 77, 
do corrente anno, que declara d r~sde j (t abo
lidas ns transferencias p:1ra o Es tado :Maior 
do gxercit.o d rs t~nentes e 1"8 tenentes d!ls 
Ü'Q:3 armas combatentes c d ,, outras provi .. 
denr.ias; 

Di;;~m~sã.o unico, do pt'''..i'Jt;to n. 1:22, rlc 10'>0, 
antonzando o Poder Executi 'lO a. eo!lceuer 
n.o Dr. Agostinho José de Souza L:m 1, lente 
d;t Fncntdn.de de Modkina tlo Rio de Jtu wit·o, 
um rtnno de licenç~.. com or·d(mado, l"a.rtt 
tmtar de sna. snutle l'órtt do paiz:; 

Discus~iio unica do prnjedo n. 37 E, do 
1900, redw:r:ão do additivo d6sta..:· ~tdo n:t 
3" dh· ·u s~ü • J do prnjcct9 n. 37 A, tle 1900 
n. 184) de r898, do Senado), reOI'g"U ll izn.ndo 
o q nad I' O do Cor·p·) de Sttude dn, Al'lll<lrla, ; 

Uiscussno nnica do projecto 11. 37 F, de 
1000, rc:l: eGi'i<'J rlo aihlitivo de'bl·~·t<lo na 
3' dL~ c:u:~~:!o do pl'Ojecto n. 37 .'\, fl ,J 1900 
(n. 184, de l iN f;, do Sen·tdo), reorga.nizanrlo 
o qnarlro dos rnnchinistns navaes; 

DiS'cmsn.o un ica do projeeto n. 1<15, de lOOO, 
autor·iza.ndo o Presir1ente da H.epublíc<L a. con
ceder ao Dr. Roclrígo Eretas r:le Andeade, 
procumdor seccion:t!Lla RepubUca no Estado 
de Minas GeraeB, um anno de l:cenç; l, com 
orllcn ~'rlo, para, tratar de sua saude onde lhe 
convier; 

3" discussão do projecto n. 46 B, de 1899, 
que exige que ns H<mtenças linaes da compe
tencia do Supremo Tribunal Federal, e 
quando este Julgue collecti vnmente, ti :.t fórma. 
da Constituição e das leis em vigor·, sejam 
proferidas com n presença de ílez, pr~lo menos, 
dos juizes desimpedidos daqu(llle tl'ibunal, ~ 
dá outras providencias ; 

3" discussã.o rio projecto n. 37 B, do 1900.., 
redacção do additivo destacado, em virtude 
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do art. 132 do Regimento interno, na 23 dis- In discussão do projecto n. 58 A, de 1900, 
~ussão do projecto n. 184, de 1898, do Se- determinando que o cumprimento dos con
nado, que reorganiza o quadro dos officiaes tractos civis e commerciaes será exigível no 
da armada ; primeiro dia util seguinte, si o em que se 

Discussão unica do projecto n. 86, de 1900, vencer o contrrtcto for feriado: 
autorizando o Poder Executivo a conceder Discussão unic;1 do projeéto n. 129, de 
seis mezes rle licença, com ordenado, ao_ba- 1897, autorizando <>- Governo a· aposentar o 
charel :rvlanoel Eugenio Pereira Maia, ama- machinista _de J.a classe da Estrada de Ferro 
naense da Bibliotheca Nacional, para tratar ·Ceutra1 do Brazil, José Rodrigues !le Oliveira 
de sua saude onde lhe convier; - Braga, com voto em separado; 

2a discussão do projecto n. 171 A, de 1896, . Discussão unica do projecto n. 162, de 1899, 
autorizando o · Poder Executivo a pagar a concedendo á viuva do jurisconsulto e ex
Estevão Cunha ·a impoetancia d::ts terras Senador Joaguim Felicio dos Santos a pensão 
de sua propriedade, em que foram localizados mensal de 500$00'0; . · · -
na ex-colonia Brusque, por ordem do Governo Discussão unica do projecto n. 68 A, de 
do Imper-L;, di versos immig-rantes, dr} accordo 1900, autorizando o Poder Executivo a pro
com o nrbitramento feito -reta Seceetaria da rogar por mais um anno, sern vencimento 
Industria e Viação e constante dos documen- álgum,a lieença concedida n.o engenh·-~iro civil 
tos ali i existentes ; Agtibe!'to Xavier,prepar:ador de chimica erga-

Discussão unica do pa.recm' n. llO, de 1900, nica da Escola Polytechoica desta Capital, 
indeferindo o requerimento em que o alferes parn, tratar de sua saurle onde lhe convier•; 
elo 28° batalllão ele infantaria João Teixeira Discussão unica, do projecto n. 95, de 1900, 
Mattos da Costa, pede ser promovido por regulando a antiguidade da promoção do 
actos de bra,1ura praticados na campanha de tenente-coronel João Leocadio Pereira de 
Canudos; . Mello a esse posto; 

2" discussão rlo projecto n. 49, de 1899, Discu::são unica do projecto n. 293 E, de 
estabelecendo l'('gr:: s para n. inscl'ipção de 1899, adclitivo destacado na 3" di scuss~o do 
de todos os L11azileir-os que exercerem e. pro- projeeto n. 203, de 1899 (or·çamento d:l eles-
fissão mar·irima, e organiza o sor·teio do peza. de Ministel'io da Marinha para l 900), 
:pesseal dosl;ina•Jo ao serviç1) da ~:trmada (com tixandó em 7:200$ os vencimentos do auxiliar 
o substitutivo dn, Commbsão de Marinh:t o do auditor, <1,1 accordo com o ar-t. 17 do Re
Gueerá, sob n. 8, de 1900, instituindo a in- guL1mcnt.o ProcGssual Cl'iminat Militar; 
scripção m:;ritima. obrigatol'ia par a todo;;; os l" discussão do proj•)cto n. 123 A, de 1900, 
brazileiroo natos ou naturalizarlos) ; aHtorizanrio o Governo a mn.ndar arbitt•ar ás 

2a discns:•Ü() •!() pmjecto n. 109, de 1900, viava.s dos otl!ci:1es do exereito que fallece
dispondo flUH o ca rgo de director elo Pombal rem um abono mensal provborío equivalente 
Militar sPja pr·ovido por oflicial sulmlte1·no ou ús tr·es quartas partes do soldo integral que 
capitão elfectr v o (le qualquer corpo ou arma i ·er·eebia men :::alrnonte s ~~ u maridl1 1 logo que 
uo exercito. com p:u·ecer da Commí ssão de a i\ uditori:L de Gucl'm, <le accnrdo com o de
Marinha (~ Grr,:m·a, deste anno; ereto n. 785, de I de o.gosto tle 18\)2, indique 

2" discussü.o do p!'Ojecto n. 156, d.e 18n9, a quem caibam o moia-soldo o montepio; 
concedendo n J.om·onço da Silva e Oliveir·a, ' Discussão unica do projecto n. 30 B, de 
ou á empr~>7.0. rpto organizar, o ctil'eit') 1000, em,mtla do Senado ao prujecto n. 36 A, 
de constt'liÍI', om uma da:; iliHlS do littoml de 1900, que autorizn. o Pod,~ r Execut-i vo a 
desta cidade, nrn trapiche destinado a rece- conceder um anno de licença, com ordenado, 
ber, dur·atlt13 30 :umos, ínflammaveis, explosí- a Antoúio Jo;;é da Costa Rodrigues, 1° offici.al 

-vos e corrosivos, nos termos da. proposta que e bibliothecarío .da Escola NêtVal; 
apresentou; 3a. discussão do projecto n. 129, de 190o, 

2" discussão do projecto n. ·146, de 1900, autorizando o Po!ler Executivo a abrir ao Mi
autorizando o Poder Executivo a malldc\r nisterio da. Guerra o credito extraordinn.rio 
pagar o. Carlos Galdino Leal e outros, de 1:400$ para occorrer ao pag;tmento do 
auxiliares e serventes, nos trabalhos de bacharel Maximiuo de · Araujo Maciel, pro
exames prepn.ratorios no Externato doGymna- fessOl' em disponibilidade do Collegio Mi
sio Nacional, á qnantia a que tiverem ui- litar . 
reito pelos serviços prestados durante os me- Levanta-se a sessão ás 5 heras e trinta mi-
zes Lle janeiro, fevereiro e março do corrJnte nutos _da tarde, 
a.nno; 

Ia 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 

. goso de licença para tratamento de saude; 
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117" SESSÃO EM 28 DE 5ETEMBRO DE l 900 

P~·esidencia dos Srs. Vaz de Mello (presidente) 
e Jose Boiteux (3'' sec1·etario) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
Tespondem os SI'S. Vaz de Mello, Angelo 
Neto, José Boiteux, Gastão da Cunha, Castre 
Rebello, Sá Peixoto, Anizio de Abreu, Joa
quim Pires, Frederico Borges, Sergio Saboya, 
Gonçalo Souto, Tavares de Lyra, Ermirio 
Coutinho, Gomes de Mattos, Herculal'l.o Ban
deira, Bricio Filho, Malaquias Gonçalves, 
Cornelio da Fonseca, Elpidio Figueiredo, Epa
minondas (lracindo, Araujo Góes, Arroxellas 
Galvão, Raymundo de Miranda, Joviniano de 
Ca.rv~lho, Seabra, Milton, Manoel Co.eta.no, 
Eugeni o Tourinho, Vergue de Abreu, Aual~ 
berto Guimarães, Augusto de Freita8, Para
nhos Montenegro, Marcolino Moura, Pinheiro 
Junior, José Monjardim, Celso dos Reis, Sa 
Freire, Deocleciano de Souza, Nilo Peça.nha, 
Lourenço Baptista, Silva Castro. Aureliano 
dos Santos, Martins Teixeira, Oliveirr. Fi
gueiredo, Tileopbilo Ottóni, João Luiz,. gs
peridião, Blliino de Paiva., Alfredo Pmto, 
Carneiro rle Rer.ende, Adalberto Ferraz, 
Necesio Ta vares, Olegario Maciel, Rodolpho 
Paixão, Gm;tavo Gorloy, Malta Junior, Domin
gues de Castro, Dino BLteno, Aclolpho Gordo, 
Cajado, Alfredo Ellis, Xnvier de Almeida. 
Teixeira Brandão, Manoel Alves, Paula Ra
mos, Fr~mcisco Tolenli1w, Angelo Pinlwiro o 
Vespasiano de Albllquet•que . 

nysio Cerqueira, Sampa-io ~'erraz, Barros 
Franco ,Junior, Martinho Campos, Alves de, 
Brito, Custodio Coelho, Joaquim Breves, José 
Bonifacio, Monteiro da Silveira, Lamounier, 
Godofredo, Padua Rezende, Firmiano Pinto, 
Costa Junior, Bueno de Andrada, Joaquim 
Alvaro, Floriano de Moraes, Edmundo da 
Fonseca, Cinciuato Braga, Arthur Diede ~· 
ricksen, Alencar Guimu.rães e . Rivadavia 
Corrêa, 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate a.pprovada a acta da 

sessão antecedente. 

Deixam do comparecer com causa p;wtici
pada os Srs .. Tulio de Mello, Cal'los de Novaes, 
Aga;pi to dos santos, Carlos Marcellino, Albu
querque Serejo, Augusto Montenegro, Arthur 
Lemos, Pedro Clt•n·;nont, Antonio Bn.stos, 
Indio do Brazil, Rodrigues Fernandes, Chris
tino Cruz, Gllerielha Mourão, ThJmaz Accioly, 
l"~loy de Souza, Soares Neiva, Tcindade, 
Camillo de Hollanda, Silva. Mariz, Celso de 
Souza, Mor6ira Alves, Estacio Coimbra, Pedro 
Pen1ambuco , José ·Duarte, Syl vi o Romero, 
Tosta, Francisco Sodré, Alves B<wbosa, Tolen
tino dos Santos, Heredia de Sá, Antonino 
Fíaiho, Julio Santos, Rangel Pestana, ll cle
fonso AI vim, Penido Filho, Francisco Salles, 
Leonel Filho, Antonio Zctcarias, Henrique 
Salles,Landulpho Magalhães, .iYlatta Machado, 
...;u veíra Drummond, Arthur Torres, Manoel 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, Lamartine, 
Mil'Ll.lllla .r\%evetlo, Alfredo Pujol, Oliveim 
Braga, glias Fausto, Paulino Cltrlos, Herme
r:egildo d.o Moraes, Xavier do Valle, João· 
C''udido, Carlos Cavalcanti, Pinto da Rocha 
e Ca::;s iano do Nascimento . 

E sem causa os Srs. Jose Euzebio, Cunha 
Martins, Pel'eira Reis, Lima Filho, Fausto 
C<lrdoso, Felix: Gaspar, Rodrigues Lima, D;o-

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O ~r. Presidente - Não havendo 
numero legal })ara se proceder ás votaç~es 
das materias constantes da ordem do d1a, 
passa·se á materü em discussão . 

E' imnunciada a continuação da 3a discussão 
do projecto n. 70 B, de 1900, com parecer 
sobre emendas aprassnt~das para 3a di ~
ctlSSão do projecto u. 70, deste o.nno, que 
orça a, H.eceita Geral ela Republica para o 
exercício de 1901. 

O ~r. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. José Monjardim. 

O @Ir. José Th'l[o:njardhn (movi· 
menta de attençtio)-SI'. ProsiclentD, iaicio-rnu 
ilest<1 trihun<1, compcnetr<ulo ~ineet·amonto 
das gro.ndcs responsabilida.<ks inhel'entes t~u 
111011 mand:üo c interpretando o sentimento 
do Estado que repl'osento ncst<t Ca,sa., cornh:~
·t.endo, m~~o grado meu, a emenrb n. 66, ao 
Orç<1mento da. Receita,, cmend<t fir·mada . pot· 
um dos mu.is eminentes l'epresentantcs d:t 
Nação, · cujo nome peço veni<t par<t dcclinat· . 
- o Sr. Edmm.lo Ra,mos, Deputn.do pnht 
Bahilt, e hem assim <t emenda substitutiva 
apr·esmlt.<tcht pel<.t ll':mr<tdêt Commi,;s'ií.o de 
Ot·çmnento. . · 

Hem cornprohemlo, Sr. Presidente, neste 
J1l!Jmetlt.o, que a :-.1esa f<tz o m <LÍOi.' ompcn]lt) 
em encm't'<tl' a discussã-o, já tü.o prolongad<~. 
do Ot'Ç<tmento do Receit<t; nHts cu niio posso, 
de fó r méi <Llgum<t, como reprcscnta.ntc uc· 
um Est<tdo , <to qu<tl prejudic:uu immens:.L
mcnte a.s üu<Ls emendas, C<da.t·-mo, por·que 
ticLLt'ia· concm·danuo com um :tttentculu (L u.u
tonomia. e aos díreito8 desse Est<1do. 

Bast<1 ler-se ét emend<t apt·escntada pelo 
tlistincto Deputado J1cla. Bahia pat·a desco
h;·ir-sc <1. stut incoústituclonaliuaclc . . Vou. 
lel-a. ; afim de que a Camara, tonmmlo em 
considel'açiio a!'l reflexões que tenho " f'u.znr, 
jnlgne da. impol'tanci<t cb c~tusa qnc n ::stc 
momento l)<Lt1·ocino . 
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sÉssÃ.o Eiii 28 DE SETEMBRO •DE 

:Emenda n. 66: «Onde convie1•: lO o;o 
sobre o valo1• das areias monazíticas, ou 
outras qnc contenham sul.Jstancia.s ou mc
ta.es- preciosos ex.tra.lüdas de ter1•cnos de 
marinha, mantülas as leis actuaes que re
gnla,m o seu aJora,mcnto. » 

A' primeira vista parece que essa cmonda 
.:} ino1l'ensiva,; mas, decompondo ambas as 
pa.ytes nella, contidas, vet·-sc-ha que eUa é 
<tl(\LOS<t <Üú ; e a, sua inconstitueünmlidade 
l'cVela-se pelo gra,vame que vem estabe
lecer, pot• attentar contr:a os direitos 
conferidos exclusivamente aos Estados de 
t.rilmt:1r <L export<tç~ã.o, mantendo aliás o que 
jú, existe, isto ó, a, concessão por aforamento 
de tet•rcnos (le marinhas, pcl'f'citamente 
l'cgulada, por leis cspociaes. 

Ora,om virtude dessas leis regulamentares 
o af'or<Lmcnto dos tet·t·enos de marinhas é con
r:odido de preferencht aos proprietarios con
finantes desses tcrl'onos, salvas as restric
ç:õns l'espectivas. Si assim é, ociosa é a, 
p<Lrte fina.l ch emenda, c1ue ma.nda manter 
om unm lei orçmucnta,ri<L as leis actuacs que 
•·egulêLm o seu at'ortLmento, e ao mesmo 
tempo esta,llcleccndo o imposto de lO 0 /o 
~oiJrc o valor das areias mona,ziticas, im
post,o que é. o de cxportaçã.o disfarç:tdo. 

Ess;t dii>posi<,~ão, SI'. Presidente, vom fodr 
os rlireitos do Estado, porqnc, pcl<L Consti
t uição da, Rcpnhlica, sómentc aos Estados 
eompete tax:u· <t exportaç~ilo. 

Xão ú m<tis que um disi~tt•cc a, snhstitni
•) io ll<L pa.l<LYl'<L-nxportação pot·-cxploraç~ão, 
-no caso pm·fcitamcntc efluivalentes. 

Esse imposto novo sobre a explot'<t(~ão 
choctt·se com o de exporta.çã,o que ü trilm
r.a.d<L pelos Estados. e vao <Lté, .P<Ll'Cce-mc, 
:w cxtrnmo, consitlcmndo-sc a, í'in•ma de 
qnn se reveste, de invadit• por outro lado <t 
(1;;:pltet';L de competencia dos Estados ou de 
seus mtmidpios no tocante tL taxação dos 
impostos de industrias c profissões. (.AJwia-
&os.) . 

Oh,ioctarão, S1•. PL·esidnntc, que a cxplo
c:.ão, em vist<L de cm·tos pl•ocedentes ahertos 
na. legi:4ação geral do paiz, pl'ccedentcs, que 
:'tlHLs não toem an<Llogi<L, como tenho ouvido 
,uzeL·-se, pódc ser tl'ilmtada. pcl<t Unii"Lo, por
rpre nã.o tem rclaç~ã.o com <t exportação. 
:::Vf<Ls 11'c:;to caso per•gunttt-se: 

Soh o I'egimcn de nm<t U.isposiç~ão de lei 
inspirada. pela. cmendêt n. 6G, ficando, por· 
mnto, nmnticlas as leis actnacs q1w regu· 
ln. m o seu aJ.'oramento, conforme ncll[L c:;tá 
estêtlJclecido in-fine, isto ü, p<tSS<Uldo o domi
nio ut.il dos terrenos de nmrinhas a, per
tencer ou jà. pcetencendo, em virtude de 
:aí'm·amentos feitos, a particulares, •~ União 
peide clêt mesm<L iôt•ma cohPar os 10 °/a sobre 
<1 CXl)lol'a<;.ão das areias monazíticas? 

Camara V. V 

. Duvido que alguem, versado em diPcito. 
t·esponda, á . objecção peh atUt·ma.tiv<L, por
q_ua.nto as mmas ou os mctaes prccigsos con
tidos nos terrenos de m<trinhus de pPopt•ie
dado dos pal'ticulares pel'tcnccm a esses 
mesmo~ parti~ularos , pelas gêiÍ'antias c1ue as 
respectLvas lms lhes dao. 

Quanto á exportaçã.o, nós jiL demonstr<tmos, 
Sr. J?residente, 9nc <ws Estados compete ex
clustvamcnte trtbutal-a, c a, União não pôde 
intervü; no exercício desse direito da oxclu
siv<t compctencia· local, a menos qm~ não sej<~ 
com usurpação ás' fracçõos de terras, qÍw 
compõem o tcl'ritol'io nacional. de llm<L · das 
m<Lis solidas riquezas que constituem o seu 
p<ttrimonio funda.mental. 

J<L .vê, Sr. Pres~dcnte, que, si nã,o se justi
ficam os novos tr1butos que inconstituciomtl· 
mente PL'etcnde·a referidit emend::t crc<Ll' em 
beneficio rla União, taxando a expOL·taç~ii.o, 
tambem não se pódc admittil-os sob ontl'a 
face, qualquer que seja, o disfarce com que 
se masc<trem t<ws contribuições, taos gl'aYa
mes. que n_ão deixat~1 <!_c o1l'ender o imposto 
de mdustems c pt·ofissocs, quo compete aos 
Estados ou a seus munieipios. conf'ot·me a o L'·· 

ganização política predominante em cada 
Estado. 

Mas, admittindo-so que nã.o accnitcm essas 
allcg<tções em que me a.poio par<t dcl'en<lct' <t 
autonomia o os direitos do Estado que aqui 
represento, outra scl'ic de eonsidcraçõcs cor ~ 
l'oboram ainda mais o protesto (ltte levrtnto 
desta, tribuna. 

Supponha-se, Sr. Presidente, a h:rpothcse 
de pm·tencercm <t partieula,t·cs tcL'l~Uitos de . 
m<tt'inlla.s,nos (1uaes existem ,jazidas dn a.rcias 
mona.ziticas ou outros met<Lcs preciosos. 

Dar-sc-htL um<t triplico accumulaç~ão de im
postos, a, prcv<LLcccL' a emenda, n. G<:i : 

De um lado, tL Uniã.o tl'ibut:1 a expoL·bu,~ã.u 
ou c~~ploração, tm·mos pcr·t'eitmncntc cquiva· 
lentes na hypothesc, com lU o 1 o ; do outro 
lado, o Estado, usando das attribuiçõcs ou. 
antes, usando de um direito que lhe é garan
tido !>Cl:.L Consr.ituição dn Ropul)lica, ütxa a 
expodaç:ã.o,e de outro lado, nnaJmcntc,o se· 
nhol'io util ou o al'L'cnda.tario concol'l'C com <t 
taxa annual do afol'ameuto, conforme a, lC'i 
que regula a t;.tl concossã.o. 

Temos, poL' ·conseguinte. uma triplico ac
cumtllaç~ão do impostos ; impostos cobrados 
pol' dous motivo~ pela, Uniã.o c impostos 
estabelecidos pelos Estados, impostos qun 
são lcga.cs c impostos que sfio inconstitucio
naes. 

Sã.o :ts conscqucncias a que chegamos, 
admittindo-se essa, emnwla., app<tl'cntemente 
innoccnte, mas que no fundo é ausoluta.
mcntc inconstitucional. 

A Commissã.o üe Orçamento, pot· sua.vi'7:, 
Sr. Presidente, som mais . con~irlemções,. 

a 
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disse que não accei ta a emenda nos termos em 
que ella Q§'tCL redigida, e propõe a seguinte: 

« E' o Gove1'1W auto1·i.&ado . a ar1·endm· a ex-
. pl01·açlio das m·eias monazíticas Ott ot!.tras que 
contenham, substancias ott rnetaes preciosos que 
se encont1·em em ten·enos pertencentes ao do
rninio nacional». 

Usando de uma, expressão vulgar, per
mitta-me esta assembléa que eu possa dizer 
que a. emenda offerecida pela honrada Com
missã.o de Orçamento-foi peior que · o sonete ; 
é uma emenda, inacceitavol, é uma emenda 
capciosa, porque vem converter em lei 
um attentado, uma violencia, um esbulho 
ao patrimonio concretizado nas terras que 
o Estatuto Politico da. Nação confer-iu aos 
Estados. · 

E eu provarei que, sob tal ponto de vista, 
a emenda, sobretudo redigida da fórma por 
que se acha. nã.o pôde ser accoita; 

Sr. Presidente, si nós compulsarmos o re
latorio do honrado Sr. Ministro da Fa
zenda, cuja capacidade eu tenho proclamado 
com sinceridade, veremos que S. Ex. tra
duz a lettra cln.ra do art. 64 da Constitui
ç.ão Federal contra o seu verdadeiro espirito, 
e que a Commiss'Ko de Orçamento, indo de 
encontro, talvez, ao pensa,mento de S. Ex., 
procurou redigir a emenda. substitutiva em
pregando uma expressão vaga, latissima, 
ruas attentatoria aos direitos dos Estados. 

Eu não pretendo fazer nesta tri1mna, por
que nã.o é opportuno, o historico, o dcsdo
bramcuto dos factos occorridos após a des
cobert<t das n.rejas monazíticas, amarellas 
ou geralmente conhceidas por.' areias do 
Prado, ex.istentes no littoral do E::;tado do 
Espirito Santo, afim de provar a:J CongPesso 
que neste momento ma.i::; que em qualquer 
outro acho-me pcr·feitamcn te coni.penctrado 
do meu dever, defendendo, advoga.ndo com 
consciencia os diroitos dos Estados, sem pre
judicar os da União. 

Não estou formulando sophismas nem pro
curo tomar tempo nesta discussão; mas a 
propri:J, consciencia, impõe-me o desempenho 
de um dos mais sagrados deveres, exigindo
me este protesto em nome da justiça e do 
direito, afim de que no futuro consto nos 
.:\.nnaes do Congrusso, si passar a emenda, si 
ella for triumphante, que eu fui vencido pelo 
numm'o, por· uma decisão aliá.s . bastante 
respeitavel, más que ftquei e ftcarei conven
cido de ter defendido uma. causa justa e os 
interes~es de uma pec1uena parte do terri
torio nacional , batendo-me em prol de sa
grados direitos protegidos pela Constituição. 

Não hasta, Se. Presidente, que o destino 
hist.orico ou que circumstaneias que não 
posso recordar· tenham concorrido para qae, 
por occasião do l'etalhamento da grande co
lO'nia do Brazil em capitanias doadas por i'o-

râ.es 1•egios a ftdalgos feudatarios, vindos da 
metropole, :fi.casse·o Estado do Espírito Santo 
um dos menos aquinhoados, muito apertado 
pelo Oceano, de um lado, e no continente, 
pelas altivas montanhas que o separam, 
·de outro extremo, do glorioso Estado de Mi
nas Geraes? 

Ser(t tamhem . necessario o seu completo 
sacrificio, arrancando·se a mais solíd<t ri
queza do seu patrimonio c estrangulando-se 
desta, fót•ma à propl'ia Constitui~lão da Repu
blica 1 

Não bastava, St'. Presidente, que tives
semos a lutar contra a propria natureza que 
doou ao Estado terrenos accidentados, cordi
lheiras sobre co1•dilheiras que se estendem 
n.té o littoral, que representa uma pequena 
faixa de norte a sul, dentro da qual, e ainda 
em certos pontos da costa, teem-se encon
tr•ado essas areias ; não bastam tambein os 
esforços de seus filhos na luta pela vida e 
pelo engrandecimento dessa terra? 

Pois é preciso, além de tudo isto, que te
nhamos de lutar cont1•a um attentado a seu 
patrimonio, para defender as riquezas que 
nelle se encerram c que incontestaYelmcnte 
pertencem ao Estado ? 

Ha pouco mais de dous annos reconheceu
se a existencia das areias amarellas no litto
ral do Estado do Espírito Santo, pois até en
tão só tinham sido descobertas em certa e 
determinada parte do territorio do Estado 
da Bahia, de sorte que a antiga capitania, 
já tão pequena, como disse, desfalcada atG 
de tenitorio, que e1·a maior ao tempo da 
doação feita por D. João III ao seu fundador 
Vasco Coutinho, constituiu neste ponto o 
objectivo de grandes exploraç~ões em espe~ 
cta.tiva das soluções dos <tltos poderes do paiz 
sobre tão sério assumpto. . . 

J~' muito l'Ccentc, portanto, a nova desco
berta dessas at•eias,quo onriquccem as costas 
dos mnnicipios de Bcnevcnte, Guarapary e 
S. 1Iatheus, ao ·norte do Estado do Espírito 
Santo. 

Constatada a cxistencia dessas areias, a 
cobiça despertol..!, tr·abalhando desde logo 
para disputar de preferencia a propl'iedade 
dessa grande riqueza, em concurrencia com 
os proprios heréos confinantes desses ter-
renos. . 

Não tardaram os requerimentos a sm• di
rigidos ao illustre Sr. Ministro <la Fazenda. 
que, zeloso na defesa dos interesses da União, 
tratou de oppor embargos ao aforamento 
desses terrenos. 

E S. Ex. não se limitou a isso; S. Ex., 
convencido em face dos principios seientí
ftcos que professa. quanto á formação da 
monazite, isto é, que esse mineral só existe 
em torrenos de marinha, annullou um con
tracto feito rJclo Governo do Estado do Esrli-
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rito Santo com Carlos Schnitz1)ahn & Comp. 
para exploração nas propeias terras do Es
tado, expedindo successivamente ordens à 
Delegacia Fisca,l , e bem assim requisição ao 
Sr. Ministr&-da Marinha de providencias no 
sentido de ser terminantemente prohibida a 
exp01·tação dessas areias. -

Não me compete a ana'lyse do acto de 
s. Ex., apezar de explicar factos , anteriores 
que veem ainda ma.is jus.tificar a minha at
titude nesta (1uestã.o , no momento em que 
ella, pela vez primeira, se agita no recinto 
desta Camara. 

A situação em que nos achamos,noEstado, 
continúa e continuará inalteravel em detri
mento dos interesses do Estado: prevalecendo 
a emenda substitutiva, que· em sua essencia 
consubstanciao mesmo pensa,mento expresso 
no relatorio do honrado Sr. Ministro da Fa
zenda em relação a este assumpto. 

Diz S. Ex . : 
.. 

« Si se trata de areias exclusivamente em 
tel'renos marinhos (disse eu) é fór·a de duvida 
que a correspondente propriedade pertence ti 
Uniã.o, e que menos legitima é a taxação 
estadual sobre a respectiva exportação. 

« Si taes areias demoram, não exclusiva
mente em terrenos marinhos, mas em terra 
firme, mesmo devoluta,, é certo que, não es
tando ainda regulamentado o art. 64 da 
Constituição Feueral. invocttdo, aliás, como 
fundamento ao acto d<t administração esta
dual da, Bahia. menos legitimamente tam
hem se praticou esse acto, que parece atten
tatorio dos privilegias da, União, quanto ao 
seu direito dominical, ainda não declarado 
insubsistente, convindo notat• quo, mesmo na 
peior cspccic, isto é, mesmo quando pudesse 
SBl' invocttd<t <L citaua, disposição constitu
cional. é inqunstionavel que, das terras de
volutas que essa d.isposição ot·dena sejam 
transferidas aos l~stados, só o seriam as do 
que a União não carecesse, e nesse numer•o 
não poderiam estar as em questão, pois que 
conteem matei'ia pt·ecios1t de que o Governo 
Federal não podcr·ia abrir mão em favor do 
Estado pt·eopin<tnte.» 

Por muita autoridade que mo mereçam a 
illustração e capacidade do Sr. Ministr·o da 
Fazenda. em face do art. 64 da Constituição 
da Republica, não poi;SO admittir semelhante 
theoria nem concoedar com ella, Sr. Presi
dente, porque seria o mesmo que applaudir 
um osbrilho ao patl'imonio do Estado que 
aqui repeesento, despo,j<.mdo-se os Estados de 
umas das mais solidas riquezas, que são a 
base d<t sua gr·andeza e da sua prosperidade 
futura. · 

Pa,rece-mc q_ue o illustre Sr. Ministro da 
Fazenda pretende fir·mar-sc no art. 64 da 
Constituição, rtrtigo que vou ler, afim de 

provar que a propried<tde das térras devo
lutas pertence exclusivamente aos Estados, 
salvo as restricções que essa disposição esta
belece e · que não podem sér invocadas 
na hypothese presente. -

O art. 64 da -constituição diz : «Pertencem 
aos Estados as minas e terras de-volutas si
tut~,das nos seus respectivos territorios, ca
bendo á União somente a, porção·de territorio 
que fõi:• indispensavel para a defesa das 
feonteiras, fortificações, constr.ueções mili
tares e estradas de í'erro federaes.>> ·. 

Ora, Sr. Presidente, no ca-so em discussão 
não se trata de terras nem siq.uer de uma 
porção de territ01'lo indispensavel <i União 
para defesa de fronteiras, porque o nesso Es-
tado confina com potencias. estrangeiras. . 

Não se trata de fortificações, não se trata 
de construcções militares nem de estradas 
de ferro federaes ·; trata-se de uma riqueza. 
existente em sub-solo, e por consequencia a 
União não póde basear-se nesse artigo para 
pretender (lespojar o Estado dessas riquezas 
que são de sua exclusiva propriedade. 

Foi por tal motivo, sl'. Presidente, que 
me levantei para. desta tribuna protestar, 
afim de que este protesto fique consignado 
nos Annaes de.~ta Camara, contra a enaenda 
substitutiva da firmada pelo illustre Depu
tado pela Bahia, porquanto a emenda 
da, Commissão é capciosa, é vaga,, de pro
posito talvez, sendo, finalmente, inconsti
tucional. · 

A honrada Commissão de Orçamento, indo 
de encontro ao pensamento do honrado 
St'. Minist.roda Fazenda, pPetondou diSifa.rçar 
o attentado, a invasii.o, que sem mais for
malidades tenta leva,r tt ell'eito, por meio de 
uma lei Ol'ÇIU.lllental'ia, ao patrimonio dos 
Estados. 

Convt!m repetil-o : ~<E' o -Governo au
torizado a arrendar,» diz a, emenda. 

E' um meio fiwil de se incorporat• subter
f'ugiosameiJte, sob a exp1•essão vaga- do
minio nacional, que todos sabem definir' 
juridicamente, mas que se quer traduzir· 
latissimamente, as terras devolutas á.s de 
m<Lrinhas, não valendo a,gol'a protestos que 
forem levantados·. (Apoiados.) 

Sob muitos pt•etextos, cadtL qual fundado 
em mais arbiteari<t definição, os· exegetas 
não 1altarão para justificar a tomada das 
terras devolutas aos Estados, err tregando suas 
riquezas mineraes aos arrendatarios, com as 
quaes mais tarde hão de se originar con
flictos que sómente ao Poder Judiciario com-
pete decidir. · . 

:Mas, no intuito de evitar esses conflictos 
pre,judiciaes, ·antes que se realize esta coalisão 
de interesses entre particulares e os Estados 
ou entre Estados e a União, é preciso que o 
Congresso tome providencias, dotando o pai~ 
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. ~ cóm uma. . lei justa. e l'ê_speitadora dos in to- j procüLJU<tç·iLn <In. HopuiJlica.. nós po<lemt 
res~es recíprocos, e si o nã.t? fizet•, q_uc fi(lUC c~<lssitka.r em dons l'<l.mo~ principaes as t1te1 
reg1strado o meu protesto, smceramentc ma- rms que se ddmtem no tcncno dos pl'inc 
ni1éstado em detbs<L dos <lir·eitos dos Estados. pios, mot·mento 110 ten·eno dos peinci 

E' vm·da.dc, Se ._Prc:;,;idente, que sornos re- pios jnl'idicos. em def'cs<L müas dos ínfe1·essc 
p1'cscnta.ntes da Na,çã.o. mas não deix<lmos !<.~<llwaes. da.s attrilnli<:õcs c d<lS rendas d. 
de cumprir o nosso devei', defendendo os Uniã.o, l•ntl·as em dete~;a dos intm·essc.~, d 
interesses dos Est<Ldos, qúando esses intc- futuro o do p<Ltrimonio dos Estados. 
-rosses nã.o 1cwem respeit;tdos pela União. For·mam estas theoria.~. como do1.ts rio 

O SR.. Er"PIDro FIGUEIREDO- E neste caso que correm pa.ra.llcl:.uncl~t~J ind~ desemboca 
defendemos tamhem a. Constitui~;~ão. _<tmbos na. mnsma dn·ec;_ç:<w, o uh•:d de dua: 

O SR. JosÉ lÜoN.JARDBI- Tl'iumplta.ndo a 
emend;:L soll'rerá.. rml.i:'l um rasgão a, Con
:,;tituiç:ão, c mais um attcnta.do. nã.o scni de
l1aldc retjetil-o. ~e con:-;ummtl.l'tl cóntl-a 
o pa.trimonio. rirlucza,, futm·o c c.wtouornic.t 

dos Estados. ~Ias não tl'iumplmrc.í. com o meu 
Yoto. (.'lpoiados.) 

T:ü cmond<l. convertida. em dbposiç:ã.o de 
lei ser•L a causa. de sél'ios · contlictos entt·e o 
g stado e o contl·acta.nte. ontre o Estado 
e a União ; c por· isso é necessario que, 
com todo critcrio c com n, nossa, cnidrul0sa 
<:ollaboraç:ii.o se vã.~· cst.a.hcloccndo pel'luira
mente a.s i'ronteims entre o p<l. t rirnouio ex
clusivamente fcdm·a.l c astm·ras que consti
tuem os pa.tl'imonlos est<Lduaes. 

Entr·ando em minucioso estudo rela.tiYiL
mente <i, decomJ10si~,.:ã.o dos miner·;ws 1pw í'ót·
mam a;;: l\:l'CÍ<ts nwnazHicas, estudo t.cclulico 
o complex:o,distinctos membros desta. C;unn.l'a 
teem <thrillta.ntado os dcli<Ltcs com <Ls lnzes 
de sons Yal'iados conhecimentos. pl'incipal
mcnto o nosso :;ympa.tltico colloga,, rcpt·e
scntaute de Pcrnamlmc:), Sl'. Bt·icio Fillw. 

Eis os motivos JlOl' que não me ntr·eY•J n. 
tr·at<tl' dc.t impol'tancitL desse asstuúpto sob o 
ponto de YistrL technico, reconl,!Cccndo nos:;o 
tcrrouo <l. minha incompc•teneia .. Enc:Lro a 
questã.o <Lpüll<lS soh o sctt aspecto ,jnl'idico. 
colloc<wdo-a 0.111 ft·ente dos pt·eceitos const.i
tucionaes, a.fim de <lcrnl)nst.l'<W a. YiohH;'fLO 
qüe se contém no dispo:-::iti YO o1l'ct·ocido pela 
Commi:-::sã.o, de 01·ç~<tmcnto, de a.ccOl'do con1 as 
theol'ias sol1r·e o <~s5nmpto su:::tent.a.da:; no 
rela.toPio, aJití.s luminoso, do Sr. Mini:::tl'o li<~ 
Fazenda.. 

A prevalecer semelhante opinã.o, insusten
tavel, sem duvid<~, em face dos texto':; da 
Constit.uiçilo, ca.lcatlos aos püs fic<Lrã.o a 
economia., os cli!·eitus e os intm•o:;scs dos Es
tados. princip:.llmentc dos Estados da Hallia 
e Espírito Santo. que sil.o os nnicos. até ltojc 
conhecidos. sonho1·cs dess<Ls gra.rHlc:-:: rir,uc
zas,tlne tanto teo;n tln.!lo que ía.ll<n· não só no 
seio do Congresso, como na imprensa, des
pert<Lnclo <L colJiç~n ltum<~mt. 

Sl'. Presidente, tl.compa.nhando a. eYolu
ção social que se tem operado em nosso 
paiz, estudando a nosstt hístorhL pn.rlitmcntar 
atravez da.s stms diver:;a.s pht~scs, clesde tl 

grandes escolas. que IL<Lo llo se dc:':enYolYel 
mn.is üu·de ou mais ee(lo neste paiz. Ou ilú 
podemos reunir· em duas theo!'ias ptineípa(•: 
todas tLqncllas q uc divm·gem sob o poii.to d< 
vi::;t<L eonstitndona.l, relat.iva.mcnt,n <L tlclirni · 
t 'u)ãCJ dos dit·t>itos à pt'opdcdade da, Uniií:o c 
dos Estados. estudando rt no,.,:sa hh;t.ol'ia 110Li· 
tica., ou obseeva.11do a. nnss<L cvoltl<';.ã.o lJttda· 
mcnta1·, podemos tambcm clas-:ificar· ern 
clnas épocas tli!rei·nnt,~s as l)ha':'!-CS lb. tl':mst'ut·· 
JlliLt;iL1J de idéas de uma. gr·ancl~~ pade dl' 
legislt~dol'OS soiJ!'c o mosr11o assumpto. 

No pl'imnil·o pel'lodo pl'cdonünou a t!wor·ia 
de :Lnti-un ion ismo, consistindo o mailn· em
penho do Congt'C."SO. secundado pot• nntibs (• 
respeita.vcll'! vozr.:-; da impr-en:'<:t, om sn uot.ar 
os J<;sta.dos do maio1· numcr·o de r·eenr·~os nc
cc::;saeios J!<ll'<t o i;Cm desl~nvotvimonto a.n
tonomo, ellngando-"'t} iL CXU.g'g'<'l'<Ll' 110 UCSlOCa
mento das t•endtts i't!deraes. 

Ont.rol'a. a maioriil. dos ot·gã.os de ac~'ãu 
polit.ica. pl'OCl<tmasam, todos recl<Wl<t,·am u 
·maior· 'luinlúl.o dos bunnt1cios pam os Estados. 
cst'ol'Ç<l.lldo-~e pal';t, cm·eal-os tio maior· nu
moro de rendas. da. lll:tio1· somrna de attr·i
buições, afim de consoli<lar-se <l fcdet'<lÇttll 
sob1·c ba~ms est;L ,·eis. 

Ho,jc, St•. Pt·esidt\!Jie. tudo ost<t mnd;\,(fo. 
c muit.os j;t teern atJ.ribnido a. lH'ineipal 
cau;o;a, d(! tu1los us nossus mat•s <L l<LI'I!:t ox
pa.nsã.o de fln·<.~as e do meios !lt! Y id<.L con CtH'idus 
aos EstLulos.Dahi pt·o,·eüm o cmpenho,os es!'ut·· 
ços. os 'tra ballw:-; de unw, cel't,a. p;.u·te, no 
sentido de ;u·t·a.ltC<Ll' aos Estados o patl'imoniu 
tio snas tet·t·as, o lllW equiv<Lle ü, suppt·essilu 
dn Sllit pl'Opl'i<~ ~LUl:úllOlllitL. 

E' isto o flUO ~c a.cha, contido ntL em(>.tllta 
da. honra!.la Commbsã.o do Orça.mcnto,contJ·a 
<L <pml totlos nós <levemos nos ltW<Lnt.ar, na 
hypothe~c qiw estou tlisl:utindo, principal· 
mentr. no.-:: outros, que somo~ l'ül1l'escnt<LHte~ 
de l~stado~ pequenos, q uc :,;o mos esmag<.ttlos 
pelo numor·o c que só pollmnos v e nem· gt·aca~ 
ao auxilio das deUIJcr;~oç~õos oscl<tt•ol!id<ts pela:,; 
luzes, pelt:L ,jnstic;n.. pela, ve.r<ladnil'<.L eonqn·e
ltcnsã.o-do dcvot· dos ilht:,;h·r.s l'CprosenLantes 
d<L Nétçã.o. Emhor<L ropl'm:r.ntantc de um 
Esta.do pequeno e que pouco flgnrc.L no maplliL 
hl'Rzilei.ro ..• 

o Sn.._ i':LPIDLO FIGVEmr.no- g que muito 
tem figuri.t<lo. 
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SESSÃO EM 28 DE SETE!liBRO DE 1900 645 

O Srt .. TosE :1\lo:.'\.JARDDt-... pe~ando pouco, 
.~ evidente·, na. hahtnÇ~t das decisões desta Ca
ma.ra. porqne possue apenas quatro votos; 
todavia, nU.o dcixtn•ei consumm:u•-se este 
:l,ttoúta,do, qne hei de combater a todo Íl'E-nse. 

O SR. MALAQüiAS Goxc,\JJYJ~S- Perfeita
monto, tem tod<t a, razão. --

0 SR. JosE Mo:.'\JARDIM-A pretensa thooria 
model'Jla, quo csttt exaggcrando a e:"<phera de 
:i.cç:U.o da UniU.o, n"ü.o avalia, no auge de seus 
tmthusiasmos c d<ts suas ·paixões, não com
pl'ehen<lc que concort•e deste modo p:ü•a o 
desmoronamento do federalismo. concorren
do t ttnihem p<tra a peeturhaç"ü.o tlo dcsen
volvirnento dos E:"<tados c q u,e as:"<iLu, S t•. Pre
;;idcnte, esnmga,ndo pouco a, pouco a autono
mia elos. · mesmos Estados, il.calJat•ú. pela 
:mnullaç"ü.o da propl'ia Constitüiç"ü.o da Re
pn hlica.. 

.\.s:'lim, Sr. Presidente>., ponco a pouco es" 
h'eitam o htç~o de scd<t asphyxia,ntc, como no 
po:--coç:o do . condcmnado :í, forca tt})erta-se a. 
~ ~ I)J'da que tom de e~tra.ngnlal-o. 

Si nos calarmos, deixando correr indefesa 
a, causa dos Estados. isso lm de succeder. 

Sr. Presidente. estou def'endendo a causa 
dos Estados, 11orque acham-se elles amcaç<L
•los do um eslmlho inju~to, como estarei 
smnpt·e ao lado da, 'C'ni"ü.o no momento em 
qun o I'eclamltl' a dot'osa de scn~ interesses, 
porqne a minh:t J)osiçã.o. o do todos nós, dn,·e 
s1n· sempre ao lado da lei fundanwntal da 
Xn,c:ão. 

~Ias, si out.rorn. tanto se clamava cont.rtt 
a, cellt,J•aUz.aç"ü.o das antigas províncias, prln
<:iJHÜmcnte as pcc1uenas. qnn oram vcr·da.
dei L'OS feudos do Impol'io. quo m·am chama-

. tla,s parasitas do ot·ç:a.mento, t} justo nií.o 
J•cduz.ir-nos <L nwsnul situaç"ü.o preea.ria, l.Hll'
lando-sc a redm·a~:"ü.o. Deixem os Estados em 
p::tz, apt·oveitu,ndo os reem·sos que lhes s"ü.o 
pt•odig:tliz;tdos para o seu dcsern·olvimento, 
pa.ra. q nc n"ü.o sejam o hl'ig::ulos a, hu, ter às 
pórtas da UniU.o, implomndo-llLO unuL es
mola, pat·<t sua ma,nntençã.o. 

Peço pcrmissli.o agora a, V. Ex .. Sr. Prcsi· 
dente, p:wa. interrompendo o Jio das minha,s 
~ ~onsitlerac,~ões. <t propusito ler ttlguns topicos 
d:t ultinm monsagen~ do illustrado c pn.
triotico concülau"ü.u qúc supet·intonuc tt admi
nisti·a(:"ü.o do Estado que aqui rcpt·cscnto, afim 
de qtw o Congt·esso nsalic a correcçiio. u, 
prudcnci:.t que os podm·cs do Esütdo tecm 
mtmti(lo dmwtc dessas cmcrgencias. 

0 Sn.. Bn.IC!O Frr.Ho-Eiis:t mensagem tom 
topicos interes:'lantes tlccrca (lrL questão das 
:n·êas. 

_O Sn.. Jos}~)lo;..;.L\n.nt:\1- Pe~~o licença it 
C:111mm pa.1·a ltw alg-uns toi>icos que ...-cem 
t!:;;clarecer ''· questã.o. lLiJ.) 

Absolutamente n"ü.o posso conco1•dar, pelos 
:trgumcntos que j(L cxpeudi, com a inter.ven
ç~ã.o d:.t Uni"ü.o nas terras ·devolutas que per
tencem ao Esta(lo, tributando a expot·tação 
dos seus productos, o que vac ferit· -de frente 
a Constituição, em virtude- do disposto no 
art. 64. 

E' inutil recorrer-se ao -soplrisma para dis
fa.rçar ess;~ intervençã-o odiosa e inconstitu
cional ; é inutil allegar-se que as jqzirlas de 
t"ü.o precioso minel'io· só existem em v.n•re
no;;; de marinhas. Pôde-se proYar pelos meios 
que julgarem mais convenientes. pot· explo
L'<tc,~ões que devem sm· fisc<tliz;ullts · rigorosa
mente peht Unir.,o, que <t1mnda.ntcs e ricos 
filões dessa.s aJ•eia.s cot·rcm pelas 0amadas 
subtena.neas, isto . é, existem em terrenos do 
continente c <tté em tcrrenosdc propriedade 
pttrtieular .· . 

A prevalece!' R thcoritt estabelecida · peltt 
Conuniss"ü.o de Ot'Ç<tmcnto, pergunto: Onde 
1lcarão as gara.ntüts, os (lit·eitos de pt•oprie
fÜtllc assegumtlos fundamenttl.lmente pela 
Constituição 1ht RepnhlictL, c, em segundo 
log~u·, pelas leis q11c regulam a propriedade 
partienlttr '?-Como pó<le a Uniti,o ·tribut<w, <.t 
titulo tle cxplof'aç~"ü.o ou cxporta.çií.o, todos os 
pro1luctos sahidos do seio rlas tcL't':Ls tio Es
tado, si a Constituiçã-o lhe vcdtt esse di
reito ? 

}.las, qum•o mesmo CitiC n"ü.o pt•cva.leça. <t 
emenda, ou, dado mesmo que so poss:L de
monstnw por ttosuL"du a pt•ocotlencia, de unm 
ou uutl':t emenda, « mu,ntida.s, como s"ü.o, na 
ultirna pal't.c cht emendn n. 60- »as leis que 
t•cgmn :tetua,lmento o ttt'oramcnto dos terre
nos do nmt·inha >> n, Uni"ü.o nã.o t.em do mcs
nw modo meios afim de tir·ar· dc:"<sas terra:; 
todos os p1·ovcitos quo dcscj<t p~Ll'<t augmen
tar swt receita. 

I-J;t entretanto um meio pm·feita.mente de 
aecol'uo com u. lei ti. qital púde a Uniã.ó recol·
rer, c este consiste em augmentnr o imposto 
::mnualmente pago pelo aforamento desses 
terrenos de mar•inha, porquanto tal imposto 
póde vn.l'iar na raz"ü.o do vn.loe que elles tecm 
cncenan<lo tamanlm riqueza, na raz"ü.o de 
sua. situ:v;.ü.o, etc. 

Mas, Sr. Pt•esidont.c , pm·eco, encarando 
tií.o gr·:tnl qnest"ü.o sol> outro aspecto, que 
ost.ã.o doslocad:ts todas as posições e inver
tida, a ordem rogimental em relaç"ü.o no cs
twlo desse assumpto c <i adopção da,s emen
das aprosentadas tt respeito. 

O honrado Sr. Ministro da Fazend:1, tra
t:.t:ndo minuciosamente das areias a,ma,rcllas 
n dos incidentes qtie t.eem occorrido em 
reln(i:i.o <i, sua exploração atê bojo, acaba <.l, 
s(q·in de suas consideraçõos com os seguintes 
topieos de seu eehüorio : 
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« O caso merece apurada a.ttonção llo 
C?ngresso Nacional c conto que será conve
nientemente estudado e solv-ido. 

Cumpre que, definida a situação juridica 
re:t'ere11:te á propriedade e posse das terras 

- em que jazem tão preciosas <!creias, :fique o 
Govel'llo Fodcra.l competentemente hu.bilitado 
a ce~e~mr, em condições quo lhe parecerem 
vantaJosas para o-Thesouro, contractos rela
tivos à cxtra.cçU.o dessas - areias, impondo 
aos concessionarfos o pagamento das quotas 
pre~sas em favor da receita publica. 

Nao pequeno tem sido j<L o lH'cjuizo resul
sutta12te do abandono de tão importante 
questáo.» 

E· accl'esccri t<.t: 

«Emq_uanto o Congl'esso Nacional não se 
:pronu~1cia1· a. respeito desta questão de _palpi
tante mtere.sse, nilo poderá este :Ministel'io 

· SUSJ?E~lldCl' OS etl'eitos ·das CÍI'CUÜU' CS que CX
pedm, ordenando <ís delegacias liscnes se 
absth-esscnn de ü~zer Clll<lGSCl uer conces~ões de 
tel'l'enos marinhos, acaso emiquecidos pela 
exístencüL de ta.cs areias.>.\ 

Antes de achar-se pel'feitamente definida 
esta situação jurídica. referente á. propl'iedade 
e posse das terras onde jazem ta.es areivs, o 
Esta.do do Esllirito Santo, Sr. Presidente, 
estú completamente ccl'ccado no exei·cido de 
seus dil'eitos e até ho,jc o seu goYerno nc
nlmrna pl'O\'idencia. tem ]_)adido tomat• em 
íletes~~ do;,; interesses dcllc, ;t espera da, 
solnç;w de nm o!licio qne diri<riu ao hoJwado 
Sr. lllinisu·o da. Fazenda, affi1t;'mando que a 
existencia das jazidas deste rnint3J·io ou das 
areias nwnaziticas não e:;t(~ cil·cmnsm·ipta 
unicamente no.-; tel'l'Cnos de m:tl'inlms. 

A sitnilçfl:o jucidic<t em c1uc se ~tclta. o Es
tad_o, emtwcgando o tm·mo, é por ot·;t <t de 
atütudc ))iJ.SS[ \-;_t dr~U1tC Ú<.lS CÍI'Clll<.tl'CS ÜO 
11sco fcdet·<tl, terminantes, expre~sas, Ol'dc
nanüo (L Dclt•gacb Fiscal e. poi' intermedio 
do r.Iinistro da Ma.rinl1a, à capitania. elo :p01·to 
daquelle Esta.do, que oxet·çam a. maJor 1isca
liza.çi1o no sentido de iznpedü· a expoetaç:ão 
das a1·eias existentes no nosso tcnítorio. ou 
seja em tenenoR. ]_)articulares on em tci·r-as 
devolutas (pois que as ordens não fa.zem dis
tinc(;ões), <LS quac~, a.flirmo a.lto e bom som, 
pertencem ao domínio dos Estados. 

speitar-se o pa.trimonio conferido aos E~
tados ; si o Poder Legislativo :-ancciona.r 
com o seu voto soberano essa. emenda in
constitucional, essa emenda que, permíttam
me a ex})ressão, nilo ú -mais do que um 
<lttentn.do a legitimo:-; interesses publicos e 
dil·eito~, restará o recurso do a.ppcllar pà.ra 
o Poder Judiciario. - sob cuja protecçãb se 
recolherilo os Estados })rejudictulos, afim de 
serem mantidos Jl[t posse do suas terras de
'i'olutas lli)S limites traça.dos pela Co.!,lsti
tuíç:ão. 

Os Estados não llodcm actnalmcnte nem 
podem os particula1·es, em vista das ordens 
terminantes do Thesonro Nacion:ü, explorar 
as archts e ex])ortal-as, porque o honrado 
Sr. Ministro da. Fazenda está convencido (te 
que essas ai·eias existem somente em ter
renos de marinlws ou em terrtts dm-olutas, e 
que estas me~ma~q_)ertencem ao:; Estados. 

A emenda n _ 66, offel'ecid::t pelo talentoso 
Deputado pcl<_t Bahia., veiulcvl\.ntar a quostão 
no Orçamento da Receita e a honraua Com
missão, a.ugmentando-a por sua. vez, apre
sentou uma, emenda ~ubstitutiva. cujo de
feito já tenlto mencionado cla.ramcnto. 

Pergunto <~gor<l- :A situaçlío jul'idica quo 
S. Ex_ o Sr. ;\linisteo da Fa.zcucht, no seu 
1)apel ele zeladot' dos interesses da, União. 
est<.L pcl'foitaruente esta.belecida, fica deste 
modo perfeitamente definidtt '?. 

Absolutamente não. 
Os honrados representantes da. Nação, cspi

J·itos cult-ivados no estudo do direito, tmnbem 
não :re.sponder-iio poh~ alfü·mativa. 

Or<t, Sr. Pr·esirlentc, urna. lei or(,'a.menta
l'itL <i uma. lei de efl'eitos transitot·io:;, llot·que 
vi ""01'<t scimcn te dumntc o cxo1·ekiu tinun
c~ll'o; utn;_l !oi Ol'f.~:~mental'i1t não ciJmpol'ta. 
pela. :ma pl'opl'ia müurez't o extttrte c a so
luc,;iío das questões tão contrOV('l'tidas. que 
[droct:un nfLO só os preceitos cunti<los no co
cligo J'unthunenttü <ht Rcpublic~~ como tam
bcm :is gar-antia:; inherentes a unHL cs:pher·•~ 
de inte!'esses mais elL:vados, os qmtes, sendo 
o/fendidos. occ.:~sionnm o do..::m ·r~tnjo de todo 
o rnecanismo d<t prOl)I'Ía União. 

N'íngucm, mais do que nós, reiJrescntn,ntcs 
elos Estados, em cujo littora.l foram desco
bertas ess<-t.<; .:tecias, tem mais interesso en.1 
:ver perfeitamente definida a situaç-ão jurí
dica desta, questão, acatando-se as dcci:::ões 
do Poder Lcgisl:.Ltivo, desde que :fi.ctuem per
feita. e absolutamente gM'antidos o~ nossos 
direitos de accordo com tt Constituiçilo dtt 
Republíca. 

As soluções ele impol'tantes prolJlema.s 
juridie:os não -e:alJem no estreito cü·culo dos 
orçmncntos, c is~o é im]_)licitamente vedado 
pch propria.Constituiçã.o na parte que dispõe 
sol;ro as a.ttri l;ult~:ões do Congres . .:o; do so1'te 
que o systema adopta{~o de cc1~to ter_9-po a 
esta parte, O ClllC COJlSISte ll<.L 111SGl'Çí.LO em 
leis orc;amentarias, no enxerto de emend~s 
capciosas c (fUC e:ontccm in111ortante materw. 
constituclon~Ll. como a que combato, tem 
peoduzido muitas ye,zes resultados lamenta.
Yeis c negativos. 

Me J_)~w~c.e, }_)t:H·tanto, q_uo a il.lustrada 
Commissão de Orçttmcnto, om vista dos 
termos do r·clatol'io do Sr. 11inistro da Fa· 

Mas si o Poder Lcgb1a.tivo Dão vier soe
correr-nos nest<~ cmcrgencb1 Dão fazendo rc-
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zen~~· não devia ~sumir tã.o grave respon~ - analyse a Constituição, a integridade e o fu-
sablliClade. turo da, Republica. .. 

E dev~ ponderar, com a devida venia, Questões g1·avissimtts hão de ser agitadas, 
Sl'; .Pre::ndente, que_ a. ho·nrada Oonimi~ão si realizar·se a adopção da emenda a que me 
dev1a ~o~1metter tao. ll~J2.ortante. tar~fa á r~firo, que, na apparencia, afigura-se muito 
Com_nussao de ConstitU!ç<.LO, Leg1slaçao e s1mples, mas que no seu bojo encerra as 
Justiça, q~le é a que, na l~ypothesc, tem a causas de futuras perturbações nas serenas 
competenc1a legal para v1r esclarecer o espheras onde se . equilibram os clireitos da 
caso, pal'a. - definir esta, situação jurídica,· União e dos Estados, semp1•e reconhMidos em 
antepondo , ~om as suas considerações, toda.s as phases políticas ··da Republica desde 
com o seu criterio, com o seu juizo, uma a sua organização constitucional. 
ante·mural a essa pretendida invasão ás . Nessa emenda autoriza-se o Govel'no a ar
froJ?-teiras dos Estados, em cujo numero os renda.r a exploração das <tl'cias monazíticas 
ma1s prejudicados serão infaJlivelmente os ou outr·as que contenham substancías ou 
pequenos. metaes preciosos que se encontrem em ter· 

. H a, · ainda outras questões, -de importancia r e nos pertencentes ao U.ominio mtcional. 
secundaria, que devem set• abordadas no E' contra a falta de clareza llesta expressão, 
córeer desta discussão, porque teem tainbem destas duas palavras- domínio naciorüü.;_ 
intima relação com ella. que, pelos antecedentes, podem-se presta.1• a 

Objectam que, si não fôra essa pl'ovidencia muitas interpretações na pratica, c1ue eu 
do arrendamento, feitas as explorações por 1mgno desde j<i, appcllando para o futuro que 
concessões paeciaes, a unica pl'ejudic<tlla dirá-si tenho ou não tenho razão. 
vem a ser a, União; e a razão principal, in- Nã.o estou de a,nimo prevenido; agitando 
vocada em apoio desse argumento, é que não apenas n, questão muito a proposito, pelo in· 
se concentrando em uma mão só a exploração teresse de ver confeccionada uma. lei que es
de toda essa riqueza, Mt-se a depreciação do tabeleça, a fl'onteira detinitiva e indiscutivel 
tlzm·ium, -principal metal contido nessas entre os dil'eitos ele peopriedacle da União e o 
areias. dominio dos Estados, resolvendo, portanto, 

Segundo os competentes, que j~t aqui se um dos mais ünpm•t<tntes problemas do di
manífestarttm a respeito da, arg11mentação rei to nacional. 
techuica. sobre 0 assumpto, a, principa,l appli· S. Ex. o Sr. Ministro da. Fazenda, consi
cação do tlwrúun é na ill um inaçiio. Po:-;so dera C} ue <ts terras devolutas-considera não, 
responder, <tpez<tt· 1ie aã.o tcl' compet.encia <dfir•nut-pertencem <tO patrimonio da União, 
).Xt_r<L trat<~ 1 • uessc assumpto, fJ.IlO 0 thoriurn porque o u.rt. 64 da, Constituição nã.o est(L 
n~o se applic~L oxelusivamento ;i, illuminaçã.o t•cgnl:tmcntado. 
pi..lblica, mas tet·:i. muitas outras <Lllplicuçõcs E' principio trivial do direíto-ínter1n·etatio 
dcL induStl' Í<L l110clül'I1<L. cessat in clw·is-0 111\, hypothese ôL l'Ogr·a (}a, 

<W t.iga, jul'i:>}H'lHicncin. r o mana inclu idtt no 
Aind<L roecmtemontc, por e:qJCricncias direito patrio ten: intcim ~pplicaçã.•? em fac~ 

fêitas pelo cstado-llHdor do oxet·cito not•t,e· llo texto do a.rt. !J4, (1ue pude :;cr lulo ao pe 
amcr-ieano, de Ot'dnm do Govenlo Fmlot'iÜ, dtL Iettr·a.. (ilpoiado.) 
pa.1·cco teP·se tlcscobct·to que o thol'iwn, como A Oommi::;~iio devia, por conseguinte, de· 
outros rnetaes, póde soe cmpeega.do n.té como finir·sc por isso (lllC 0 artigo nã.o precisa de 
um podur·oso explosivo, assim como outras intel'pr::-taçã.o. 
composiç~õus mineP<LOS cruo são fact.ores do 
destruição humana, como a, lyditte, a dio- O Sn.. RoDOLPIIO PAIXÃO - Emquanto não 
rite, etc. for ello regulamentado nada llavet·á de deli· 

AR expel'iencias parecem ter chegado (t mitado. (ilpa1·tes. O Sr. PTesiclente reclama 
conclus[~o nn. America sobre a vantagem cl:.t attençc7o. ) 
futura thorite como explosivo ele peimcir<t O Sn.. ADALBERTO GunrARÃES-V. Ex. (l·e· 
ordem. ferindo-se ao S1· Rodolpho Paixao) confunde: 

Não it•ei aden.nte em explanações teclmicas, não se ost<i, tratando de d)l'Dl)rios naeionaes, 
porcgw ir in. infallivclmento perder· me nos mas de tert·as devoluta.s. 
iabyrinthos da sciencia, embora levasse se· o SR. JosE' MoNJARDn.r- Destn. fót•ma sou 
guro á mão o l<;gendarlo fio ele Ariadne. obrigado a, fazer uma .recapitulaçã.o. Demais 

Sr. Presidente, oppondo-me com a mais nada se pet·do repetindo as disposições da 
pura intenção á passagem desta emenda,, Constituição, que é o nosso cathccismo, cujo 
faço-o com a consciencia de quem tem por art. 64 (leve ser a prece c1uc podemos mur
si os verdadeiros principias de direito; faço·o murar todos os dias e em todos os Jogares. 
certo do que, embára vencido, cumpri com O m·t. 64 diz. (Lê.) 
lealdade o meu dever, defendendo a auto- Agora, permittirá. S. E:x. que eu leia um 
nomia dos Estados, defendendo Cll!. ultima topico do relatorio do Ministro da Fazenda• 
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•pie estti em inteiro dc;:;accordo com o artigo 
•1 uc a.c<tbo d.e ler. (Lê.) 

ú art. 64 nU,o falla, absolutamente em 
mirws, em metacs preciosos e muito menos 
em mona.zitc, por isl3() que o pensamento do 
1,cg-islador constituinte sohee mim~s est.<L pcr
feita.mc-ilto revelado em outro ,ponto; por
tanto, não vem :.w caso. 

Ort~.- na. hypothesc não se trat:t de posse 
· tle tcrritorio necessitado pela Uniü.o para. de
fesa, de ft·onteiras, para, fortificações oü para 
constl·ucçiio de estradas de ferro. por isso 
•.tue a. União não precisa. ·de tacs terrenos 
pnra ta.es construcçõcs milita.rcs. 

A.proposito do aparte que ouvi, vem com 
inteiro . ca,1Jimento nm dos tn•gumcnbs da 
l10nrada Commissã.o de ConstituiÇ'ão c Jus
tiça em um pa.reccr quo deu sohre ~ in-

-dica.çTí.o formulad<t pelos nossos íllnstres 
e JH'oeminentes collegas os Sr~. BarlJOsa 
Lima e Alfredo Vm·cH<~ relativamente ao 
dominio dos proprjos nacionaes. A · illus
we Commissão, mmlysando êt exprcssão-pas
sarií.o do par<tgrttpho unico do a.rt. 64, apl'ccia 
muito hem a condição do tempo. Quando 
pass<Lrão ? ' 

0 SR. RODOLPIIO PAIXÃo-Sim, não precisa, 
mas pódo }Jl'ccisar. 

O Sn . .losi~ '!vlo:'\JAHDDr-Mas omquanto a 
üniTi.o nfi.o pt·ccisar. <t Constituição mandtt 
incol'})Or:nr ao domínio doíl Estados os pt·o

pl·ios nacionacs situados em scns tcrl'itorios. 
O Sn. Ronouuo PAIXÃo-Nãopl·eeis<t lto.ic, 

mas pôde pPcci:-::at' amanhã .• 

0 ~H. .lol'E' )l0:'\.1 .\HTtDI-A condic,:ií.o do 
tc111po t; JlCI'I'eit·a.nwntc dispcnsn.Ynl alti. 

01·a. ern vistndu a.r·:rnmcnto de. S. Ex., 
nó~ Ps!amos de ae<·m·rlo; porque ~i n União 
Jlúde prcel~ar· anmrílrfi desses pr·opl'ios com 
uwiut· tên·c,:a de l':tZíw liÍt.O denl ar·J·erHlal-os. 

Diz Y. l':x. que <L C11ii1o púdn prccisat·, 
nH~s a isso cu t•e:;pondo, dizcn(lo que '::.:.e de 
encontro ao disposto no a.t·t. G4, que n'iio 
admittc essa. condiçã.o do tempo. 

Logo, a hypotlwsc ê gl'atuita. 
Póde prccis<U' em tempo de gnerra, pôde 

}H'CCÍ:"<W por mo ti v o de força lll[LÍOl' qual
quer, mas,mesmonesse caso,duvido que hou
vesse um Estado hmzileiro, <1ue pt·etoiülc.~se 
cn.usar embar·aços <t UniTí.o, ]Wincipalmcnto 
IJuando se tratasse d<L salvaçft.o publica ou 

-da defesa nacional, porque cntU.o os interes
~cs estltl'ão colligctdos em t'twor do intcecssc 
:mpremo, o da honra nacioiHtl. 

1\la:':l. argumentando, mesmo com tl hypo
these dn S. Ex., dou. J>arahens tL minha sorte 
})Qt• contar com o seu valioso apoio, com uni 
concmso tüo fm·te, · pt·osütdo pelo illustre 
Doputa.do de Minas, um dos IUétis dignos 
.rncml;ros desta Camara. 

Diz S. Ex.: hoJe não precisa, mas põde pre
cisar, mtlS estando arrendados estos terrenos 
a particulares, como quet~ a, Coinrniss[o de 
Orçamento com a sua emenda. substitutiva. 
as difficuldades não serão menore:;, porque 
o domínio do mesmo modo dc~liga.-sc d<L 
Uni[o. 

Logo, estamos de llCrfeitoacc.ordo. 
. O SR. RonoLPno P,ux.Ão-Estn.mDs orn por

feito desaccordo, pi'incipalmente em rela.çãc>,. 
aps proprios na.cion;,~oo. que são de proprie
dade do Estado. 

O SR . .TosB :MoNJARDBr-Quc Estado? Es
tado-Uniã-o ou E~tado da.- Uniã.o? 

0 SR. RODOL'PIIO PA1XÃo·- Eu fa.llo: a 
Uniã.o. 

O SR .. TosÉ Mo~.TARDDI-Pois então foi·nece 
um argumento essencial eontl·a. o afora
mento. 

0 Sn.. RonoLPIIo P.\IxÃo-Pcrdão. V. Ex. 
fallou em tm·ra,s devolutas, e O'' mcu apa1'Ü'~ 
foi rela.tivo a prop1·ios na.cionacs. A questã.o 
das areias é c ousa, tt pa.rtc. 
· O SH. •. Tosl!: :MoN.rARDIM-Tcnho a suprem~. 
sa.tisf<t~.ão do ver peoscnte o illustrc e hon
rado relatot· da. Commi8sã.o de Orçamento. 
porque se me offorcco o ensejo de, rendendo 
homenagem aos varia,dos c profundos conhc
eimontos e ao t.alento, por todos nó~ reco
nhecidos, de S. Ex., pergunta.r, com a devíd tl. 
vcnia., :;:i nessa. di::;po~içã.o d~t emenda suhsti
tutivn. <i emenda n. 6ü ao ol'ç:a.mcnto da. 
receita. ci:õtfl.o incluídas, mt expre:::são vaga, 
pcri~o:;;a. hlta e indcfi.nida,-dominio na.eiona.l 
-as tcl'l'as devolutas p~tra os oll'oitos do m·
rcndn.monto '? 

0 ~IL SERZI::DEÚ,O CORRf!A-DC ccd.o flUil 
não. nem era. po:::sivel. A Constit[Jição ~~ 
cxpre.•;.~a a respeito. O domínio H<tcional é o 
que ú do domínio nacional; é o que deve sc1· 
observado por lei. 

O Sn. .. JosÉ MoXJARDn.I- Fazcmdo justiça, 
aos altos conhecimentos c ao reconhecido 
talento de S. . Ex., vindo pt·estig-iat• bas
tante a minha a.rgumenta<,:ão, por·(tttanto eu. 
sustento que nessa. expressão - domínio 
na.ciona.l - nU.o podem estar incluídas a.-:. 
tm·r·as devolutas ..• 

O SR. SERZEDEr..LO Con.Rf:A - Não lta. du
vida.: só estfl.o incluídos os terrenos de m<t
rinha. 

O Sn. JosE' l\·1oNJARDIM •.• de,·o <lizet• 
que o meu receio, :.t minha. duvidtt pal'te do 
relatorio do ~Hnistel'lo dtt Fazcnua., que n'ií.u 
roconlwcc aos l~stlulos o diroito (1, propl'in
dade das terras devolutas. g V. F:x, (di?·i
qindo-sc ao Sr. Sc,·.;edcf.lo), tambem con
te:-::ta? · 
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O SR. SERZEI>ELLO CORRÊA-O que diO'O é anteri?res e ainfla, o_.m Yigoe, pôde prc;;tar-se-
o que o Sr. M. inistro da. Fazenda. diz, 1· f't"'o é, ., 1 t 

t 
o> <o sop usma na pra 1ca. 

llU~ os Es ados, sem ;_;, .regulamentação do 
arttg-o expresso ~respeito do a.ssumpto, níLo _O Sn.. SERzEm::ú.o CoRRÊA-Essa, exprm:-
podem estar a 1azer largamente concessões sao rcfcl'e-sc a terrenos da. Uniã.o c a, ter
Ja~ teera~ devolutas, como toem feito. · renos 1le marinhas. - · · 
. o SR. Jos~~· MONJARDl::l[ - Mas qu~ndo es- o SI~ •• JosÉ :Mol'iJARDDI- Mas v. Ex. 1)01'-· 

u ver perfeitamente traçada, ne~te parti- q uc rmo mantém na emenda, ~ubstitntiva 
· ~ ulal', <.L linha divisori<i entre a, União c 0 es:-m expressã.o-terl'enos de ma,rinhas? 
Esta(lo, estar<~ consiimnutdo o attentado á. O SR. SER7.Em:LLO CoRRÍ~A-Porquc -pôde 
autonomia dos E:-;tados. (Ha apartes.) havc1' a,roias em tcl'l'cnos da União, c areias 

· . Torno a ler o que diz o illustre S1•. Mi- contidas em tm•renos do m:tl'inlms. V. Ex .. 
mstro da_Fa~enda em seu relatorio. (Lê.) sabe qnc n;t B<thin. existem · as areias do 

.:\Ias, s1. ~uto está regulamentado c si nos Prado, em tol'renos de marinhas, mas exis
todos, ou, s1 uma grande parte dos membros tem. tambcm nas tel't'as j(L pel'tenocntcs á. 
(~nstc l'amo do .Congresso em_ cujo numero Bahta, ta.nto qnn o St•. Jolm Gol'don tem. 
1olgo <le reconhecer V. Kx. (re{e1·indo-se ao çompmdo esses tcnenos ft•ontcil'iços, e ~~ 
S1·. Ser~ede!lo), . entendemos · quo as tcl'l'as Uni1í,o nunca conto:Ston h;so. 
d:-volutas sao dos Estados, }Jol'ta.nto é in- · 
dt_spensavel para . evitar· mais t<ude con- O SR .• JosÉ MoxJ.\.n.nnr- O pem;amento 
thctos entre os Estttdos 0 os partieularcs ou do V. Ex. Jlm·fcitamonte <lefinido pôde val01· 

mnito como um snb:';idio V<Lliosissimo nos 
nnt.1·~ osE~tados e a União, que o Congt'esso Anmw.~ do Gnn.rn·esso, mns amanhã. qnando 
pt·o;·Id_enciC desd? j(i. nesse sentido, por ser nos acharmos em conf1icto com a, Uniã.o. ou 
pt'Hfnr1vel prevemt• <.~remediar. com lla,rticnla,res n.l'l't)!ldatn.rioil, n<L f!ofcsa. 

(C~ntinita lendo.) dos nossos i ntcrcssc:::. níLo reconhecidos e 
O Sr:.. Jos:E MoNJARDDI-0 illnstrc Sl'. Mi- calcados por ell<L, ni"i,o ha, de ser inl'olizmentn 

nis!,ro da Fázcnd<.L nestes topicus de seu reht- a, autoridade mot·al de~s<~ opinião rpte lia clu 
ror1o doclt~l'a, «-quo ~~ in<JuestionaYel CLUO, JH'0;'·alcccl', como Jll'OY<~ plctw. em nossa. 
da.s tm·ras dcvolut:.ts quo e:'sa. disposiçiio defesa .. 
(I'I;~rcrc-se a,,; art. 64 da Constituiqã.o) or1lcna O SR. SEH1.t·:rll·:u,n C<ll~.ni!:A-;.;i'i.o com}wc
='I).]<J.m tt·ansferidas aos .l·:~ta!lo:;, s(l o scl'iam ltondo f~omo po:;sa, ltaW·l' euntlid,o pelu <'JIIC 
a.::> de que a Unlã.o não c<.ueccs;;;n, c nc~se llir. :.L nnu'n•la.; si eDI!llidll sn dn!' sm•:t pot· 
llli!Hct·o não poderiam estar as om qucstã.o, consiflm·a<:ii.o lle outt·:L ol'dem. (lla outro.~ 
JlOIS qur. eontcem matcl'in. preciosa, de quo o apal'les.) 
no,·crno Federal ni'Lo ])Othwía abl'ir mã.o em 0 .::.· T · \I ,. 1 

l 
;~f: •• n:-:~:. · n:'\.1;\HllDI- llll < C~<'l'P.Vnl' 1lt 

favor< 1) Est:.ulo pt•eopinante>l. :;;itu:u;ã.o em tLIW u Est.a<lo s11 a<·ha. verda.-· 
O SH.. PAUI,A RA:.ws-l·:~t:~ errado. doii'<tmcnte nmlJ:u·a<;·adll no exm·t~kiu 1ln sou~ 
O St·: •• To;;.;}~ i\IO:'iJ,\ltnDr-As~illl p:lt'llCe. direitos, pai'lL jHstilh-at· os t'n<:oiu~ qtw tonho 

~ . .Ex. 11fLo p6dc r-usr.r.ntar. enm a Constitui . dcn.n t.n 1lo:-: tet·mo:-: enqwng-:tdo~ na nmonrla. 
•;:"i.o n:t. mfLo, taes princípios que sii.o pt·ot'un- Voltlllno:-: ao hi~t.orico tlos factos. 
da.mcnte a.tümtat.orios :i. ::mtouomin n aos Qnand.o l'oi'a.m <lcseoliet·têl.~ ,iar.illas do a.reias 
di rei tos dos Estados. ( 1'rocrm~·se apartes.) amare \las no Jit:toral•lo Estado do Espi rito 

~I:1s S. Ex. o St·. rolatot· da Commissão de Santo diym·~a:-: pessoa~ attt·:dtidas pc~la. sedm:-
01\:amento, snhsLituindo por outra [L emenda çiio da gt·itndc l'i<LIICUL aind<L pot· explorar, 
•lo Sr. Eduardo Ramos, substituiu tambcm a requereram li. Dclcgncii'L Fiscal o a.toramento
nxlH'nssã.o-tcrrenos de nuLrinlta-contid<t na dos tet·l'cnos de marinhas ondn ella8 exi::;tinm. 
··rncnd<~ ôG, por esta-dominio nacional. Cheg-ando o facto i'LO conltocimcnto do Sr. 

Om., quem ler e m~ditar• sohr·c a emenda Mini~tl'o d<L Fa.zcnd<L, r1uando .!putsi concluido 
•la, hom'<Llla Commissã.o de Orçamento, mór- se aclutYa, o procCS80. faltando apenas <.t cx
rncnto lll'OVocada por outra emenda, c com- pediç~ã.o do competente titulo de aforamento 
pa,ral-i'L com o relatol'io do Sr. l\linistro da re(juerido pelos eonfronta,ntcs, S. Ex. immc
Fa.zond<~, nã.o pôde deixa.r .de conclult· que, diat<tmcnto prollibiu,por ord('.m td<~graphica, 
.-;oiJt•c a nxprcssão domínio nacionaJ, o pensa- que fossem expediflos os titulo::; de n.for<tmon
mento oet!ulto é o do aln·anger dentro da tos, exigindo as necc~sa.ria8 infot'l1l:Lções 
nwsma, expressão as torras devolutas. üquclla rcparti~~u.o. 

0 SH.. SERimDELI.O ComtêA-Não U.}lOiado. 0 SR. SEHZEDELLO CoRRÊA- Sob'rc mari-
Xnnc~L tiYe oss<~ doutl'ina, nem sou capaz de nlms '? . 
tnl-a,. o Sn.. Jos:Ji:Mol'\.JARDDI- Sobre marinhas~ 

O Sn.. JosF. ~IoN.TARnDr-Mas, si figurar alhts ft•oJltnit·as de tei·t•enos de proprieda.do 
.-~;:;;;a, cx1wessão na lei, Pm vil·t.tHlc de factos pa.l't,iculat·, no:-> f111aes tambem existem, su-

82 Camat':l. V. V 
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gun_do me consta, jazidtts do fa.moso mi
nerw. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- Tinha razão . 
. 0 SR. JoSÉ MONJARDE\I-Não . discutirei o 

acto de S. Ex., no intuito de zelar os inter
esses fede1'aes, nem a occa.sião é prO}Jria, nem 
a, Cama.ra tem que discutil-o. 

Gerindo os altos interesses da Republica 
na. pasta da. F<Lzenda, é de louva.r o zelo e in
teresse que. S. Ex. ton1ou pelas co usas da. 
União; mas q_uero cllega1• a outro ponto. 

Foram descobertas jazidas de minerio 
~rossos filões dil'iginuo-se do continente, d~ 
terrenos de propriedade particular, para o 
mar, e ta.mbem ~e . t~1'ronos devolutas pet·· 
tencentcs ao 1nttnmomo do Estado. 

0 .SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Dessas areias? 
O SR .. Jos:E lvloXJARDDI -Dessa.s areias; 
0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-AS minas são 

da. propriedade da. União. com restricções , e 
essas restricç:ões ainda não foram regulada.s 
por lei. 

O SR. JosÉ :MoN.JARDDI- ~ã.o contesto. 
0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - Ha muitos 

a.unos a.presentoi um }Jl'Ojecto regulando este 
assumpto. 

O SR. JosÉ 11o~JAHDDI-V. Ex. vac ouvir 
? fi~a.l do h isto_rico que mo propuz fazer para 
JUStliicar as mmlla.s appeellcnsões sobre a. sua 
emenda. 

O illustrc relator d~~ Commis:'ã.o de Orr.n.
mento não uu\·iu o lll'incipio · de mcn <Ú;:. 
curso. po1'qnc JHL occ:;LsiUo aclmva-sc tw
sente. 

Tenho, l)Ortanto, de rcproduzir·'o fecho da 
minll<~ n:H'raçflo. pa1':1. LlllC S. Ex. avalio:.~ 
nos:-: a. !-5i tHilÇ{Lo no E:~rado. 

O lwnr·ado .:'llini..:n·u d<L Fazenda. não se li
mitou ú:-: p1·ovidcneitLs q11C acima nteneionci, 
mas cot·oon-as con1 :t declar·<H;â.o de nnllid.~ulc 
do contracto eelebt·ado pclu govel'llo do Esta
do, no legitimo excreicio de suas atlribniçõcs 
a.utonom.as, })iWU. explol·aç{LO das al'ein.s exi
stentes em tenenos do B:;tado. 

E S. Ex., alúrn disto, expediu ordens 
e~pressa.s e absolutas, lJrohibindo a exporta.
çao, qualquer (lllC t'o:::se, dessas areias elo 
Estado.... -

0 SR. MALAQUIAS GONÇALVES-S. Ex. rtão 
co~tuma. responder; não respondeu a.o Pec
ferto. 

O SR. JosÉ l\:foN.rARDD.f-De sorte q_ue pre
vale~eu att'; ho.JC o statH quo, <1 espera. do pro· 
nunCJamento do Congresso Nacional. 

Nia.s tn.nto reconheceu o Sr. Ministro da. 
F~tzenda -_qu~_niio se acha perfeitamente deft
mdo'-n dll'elto da União ü. propded~tde das 
terras devolutas, S. Ex. ta.nto reconhece que 
a. questão nã.o está collocada em snas verda
deiras. bases que insta a.o Congresso sobre 
n_ecessldttde m:gent~, _imprescindivel, neces
Sidade que_ es~a a. ex~gn• do nosso patriotismo 
uma soluçao unmcdtata., no sentido de fica.e 
por uma lei sabia e clara perfeitamente de· 
finit.l.a a situn.ção .jurídica. sobre o assumpto. 
P~ço licen:t:.:a ao illustrc Deputado pelo 

Para. pa.ra dlZGP q~w, a,peza.P da pt·ofunda 
homenagen~ que tr1buto ao seu grande ta
lento, constdera.ndo :t complexidade dos in· 
teress~s c1ue se envolvem nesta questão, a 
Cmmms~ao de Orça.mento não üen uma 
soluç:ã.o S(l.ti.-:fa.ctol'ia. 

Em primcil'o logar ha. necessidade do ser 
regulamentado o art. l\4 da. ConstituiqiT.<t, e (l 
o quanto basta p~tr:t -ficarem . desde Jorro do
terminadas as ü·ontciras ont1'c o ter1~torío 
da União e dos Est<.vlos. 

Feit? !sto. em 2° logar poder<i então a 
Comrmssa.o de Orçament.,> providenciaL' sob1•e 
o modo mais convonicnto rlc dcl'ivar, sem 
ommsa <L dii'citos ::tlheio:-. novos m<uw. ncia.c~ 
rlo_ riquezas paL'<t a l't'C(\ira gcr;tl da Rcpn
hhca .. 

En penso q11o esi:L rprostií.o devia far.ct' 
ohjoct.o tio uma lo i ospoci:d. (i\poiados.) 

Penso r1nc u n:o:;.;nmpto llnvia sol' sujeito 
ao:'! cst.udos, ;t tnedit•v:<\o. a.ojuizo da illustrc· 
G_nmmis:-:ã.o do C~ nstit li ição, Logisla.t;ã.o o .Jus
ttç:a, quo rleve1'1a coordena!' os tiretos em 
to~l.ns :~s suas phase::>, l'az~ndo uma, <tna.lyse 
mruuctoS<L sohrn <t COJ1lJ)lexHlado do interes
ses envolvidos nc~tiL mittoeia c unindo a e:l.ta 
soluç~o a. l'egul:trncntaçü.o do. dispositiYo 
constitucional sobro as minas, confeccio
nar um projecto que, sujeito a htro-o deba.te, 
convorta-sc em lei isent<t de dm~idas o de 
sophismas, definindo finil.lrnente a vcrda,deira 

O govtÚ'no elo Espirito Santo, em virtut.l.e 
desse acto o convicto de tornar os direitos 
do Estado reconhecidos pela União, dirigiu 
uma réplica. ao St·. 2\Jinistro da Fa.zendn., 
~::spernndo atú hoje, procur;:llldo activa.r, 
como disso em su:.L mensagem, a solüção do 
congresso estadual, <h~ fül'll1a que se lhe 
afigurar mais conveniente, a 1'euctif1cação 
desse novo elemento de receita., certo de <.LUC 
encomra1·<~ todo~ os auxilias por J.)ar·te (to 
Governo Feçl.era.l. 

sitmLç.ão jurídica, reclamada pelo Sr. :Minis· 
tro da Fazendtt e desejada por todos. 

Eu bem sei que a pl'lncipal preoccupação 
do l1omado rclatoL' da. Commissf~o llo Orça.
mento foi aprovoital' este momento. ern quo 
<L União p1·ecis<L do todos os auxílios, para 
lanç<tr 1mut contribuição so 1Jre tt explu1·ação 
das areü.ts pr·nj nd ieandv <L rcccl ta dos Es· 
taclos. 

A emenda, qne discuto, dtu'<t log<ú' no fll· 
turo a grandes conflictos e pm·tnriJação nos 
Estados. 
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SESSÃO E:H 28 DE SETEMBRO · ~E fg()() '-, 

Quer _a, emenda do Sr. Eduardo Ramos 
cujas luzes sou o primei.ro a respeitar, qum: 
a emenda offerecida pela. Commissão de Or
çam~nto, não satisfazem e não podem ser 
acceltas, segundo a minha opinião. 

Pôde ser que-eu esteja em erro; mas, er
rando, estou convencido de defender sin
ceramente os interesses c os direitos de 
meu Estado, e faço em nome da. Consti
tuição um protesto contra essa invasão na 
?SPh~ra das attribuíções contidas na compe
tencli1 traçada pela Constituição em favor 
dos Estados. 

Sr. Presidente, antes de concluir devo 
declarar que no caracter de.legisladores de
vemos scguü• invariavelmente uma rcctn., 
deyemos preferir disposições expressas, ter
Illl!lantcs e c~tra.s a. disposições vagas, inde
fimdas, que stw mmtas vezes, por falta sim
plesmente de uma palasra, por falta de cla
reza de expressão, cansas penna.nentes de con
sta.ntes lutas que só o Poder Judícial'io lrre
mecliavelmente terá de resolver. 

Val1w.m as minlw,s palavras por um pro
testo, porque c1nando a. maioria. desta Ca
marn., pelo seu voto, tiver decidido que não 
tenho razão, os factos, os precedentes, as 
causas que me arrastaram a esta tribuna, 
hão de deixal' commigo mesmo a minha con
sciencia. sati:;feita, p1·ova.ndo que cumpl'i um 
dever pe1·ante aquellcs que me confiaram o 
llom·oso mandato de seu representante. 

Comparecem mais os Srs. Gabriel Salga.~ 
do, Serze•iello Corrêa, Urba.no Santos, Luiz 
Domingue~, Joã.o Gayoso, . Virgílio Brigido, 
Jose A vehno, João Lopes, Francisco Sá, · Au· 
gusto ·severo, Teixeira· de Sá, João Vieira, -
Pereira de Lyra, Esmeraldino Bandeira, Ju· 
vencio de Aguiar, Rodrigues Doria, Neiva, 
Paula Guimarães, Satyro Dias, Eduardo Ra'-' 
mos, Galdino Loreto, lrineu Machado, Henri· 
que Lagcten, Nelson dé Vasconcellos, Oscar 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Raul Bar· 
roso;Pereira Lima, Pereira dos Santos, Es· 
tevão Lobo, R,odolpho Abreu, Viriato Mas
carenhas, Monteiro de Barros, Mayrink, 
Sabino Barroso, Eduardo Pimentel,, Va.lois 
de Castro; Aze-vedo Marques, Ovidio Abran
tes, Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, 
Lamenha Lins, Barrosa · Lima, Ma.rça.l Es·· 
cobar, Soares dos Santos, Germano Hasslocher, 
Victorino Monteiro, Aureliano Barbosa, Al
fredo Varella e 6ampos Cartier. 

O §r. Galdino Loreto-Peço a 
palavra para uma expUcação pessoal. 

O Sr. President.e-Tem a palavra 
o nobre Deputado. · 

Não pretendo 1m:mdee po1' ma.is tempo a. 
preciosa, attenção dos meus collegas para. 
entrar em outl'os assumptos contidos no Or
çamento, po1·quo a discussão se prolongal'ia, 
tanto mais quanto a hora não tal'da, a. es
gotar-se. 

Eu concluo, affirmando o mca protesto, nU.o 
so contra. a, emenclan. 66, do Se. Edual'do 
Ramos, como tambem contra a emenda. 
da Commissão, não sõ pelos tcr·mos vagos, 
como tilluuem l)Cla sede do porturbaç;ões que 
amanh'fl. ha. de provocar nos Estados. (Apoiados 
e nao apoiados). 

Fiquem as ininhas pa,hwras valm1do como 
um protesto. Ellas valer-ão tambcm mais 
tarde por uma opinião sincera., quando fôr 
largamente esclarecida a discussão sobee a in
terpretação do art. 64 da, Constituição, artigo 
tão claro que dispensa, qualquer interpr-e
tação. E' o mais forte escudo que protege 
os direitos, a g1·andeza o o futuro dos Estados, 
indicando · os vol'dadoiros marcos onde pi'in
eipiam as suas fl'ontl~iras n onde acabam n.s 
da, Uniã.o. 

O Sr·. Çaldino Loret.o-Sr. Pre
sidente, eu não pretendia nem pretendo 
discutir a reforma da reoganizaçã.o judiciaria. 
Todavia, hontem tive occasião de dar nm 
aparte ao meu honrado e illustre collega 
Deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr. Oliveira 
Figueiredo, que, nesta Casa. tem-se tornado 
estimado e respeitavel, não tanto pelas cans 
que ornam a•sun. f!'onte mas pelas eminentes 
qualidades que S-. Ex. tem revelauo em di
versas occa~:~iões ... 

0 SR.. OLIVEIRA. FIGUl~lREDO-Muito obri
gado pela bondade de V. Ex:. 

O SR. GA.LDINO LoRETo-Fallava S. Ex. a. 
proposit-1 da. competencía da Côrte de Ap
pellação para dar habeas-corpus. Houve um 
mal entendido da, minlla parte; pareceu-me 
que S. Ex. dizio. que no projecto negava-se 
á Camara Criminal da Çôrte de Appellação 
competencia para decidir sobre habeas-corpus; 
nareceu-me que, á vista do que S. Ex. dizia, 
havia um erro typographico e então declarei 
em aparte, que não· podia estae nas inten
ções da Commissão que subscreveu este pro-

Tenho concluído. (.Mtdlo vem; muito vem. 
O O?·ado1· d felicito. do p01· m·uitos S1·s. Depu

tados . ) 

Fica a discussão adiada pela hora.-

jecto negat: á Camara Criminal co~petencia 
p<tra decidll' sobre habeas-corpus. 

Etrectivamente, Sr. Presidente, assim é. 
Lenclo-s.e o § 13 do art. 30, verifica-se o se
guinte: 

« § 13. A Camara criminal: 
Julg-ar em segunda e ultima instancia 

os recursos e appellações dus decisões e sen-
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tenças dos juizes de direito do crime em j O Sr. President.e-Tem a, palavra. 
primeira instancia ; do jury e seu presi- o Sr •. Sa Freire. 
dente e da inclusão e exclusão da lista dos 
juizes de facto.~ ·· 

Não ha. duvida. nenhuma; nem podia causar 
estranheza que eu dissesse que não estava 
nas in..tenções da Commissão desconhecer à 
Camara Criminal da Côrte de Appellação 
competencía para decidir sobre habeas-corpus. 
Esta aqui a competencia em segunda e ul-
tim!l instancia. · . 

E' certo que, á vista do! termos do pro· 
jecto, não ha competeocia para. decidir ori
ginariamente·, mas nem era preciso que a 
houvesse ; a. Commis!ão não podia querer 
esta competencia originaria para. dar habeas
corpus para a Camara Criminal. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-E'. quando a 
ordem de prisão for de outro juiz de direito 
ou de pretor. 

O SR. GALDINO LoRETo- Neste caso, em 
virtude do § 13, a reforma da decisão do juiz 
de direito, compete á C11mara Criminal. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-Mas compete 
como 1 

0 SR. G.ALDINO LORETO- Qualquer decisão 
do juiz de direito póde ser reformada pela 
Camard. Criminal. 

O Sr. Sá Freire- Sr. Pre!idente, 
entro constrangido no debate.-

Antes de toma,r a pal<wra já foi discutid<J, 
a reforma ,indicia-ria do Districto Federal 
por tres dignos Deputados, que produzieam 
notaveis diseursos, e é por isso que aflirme1 
<LUC entro.constrangido· no dcba,te visto com
prehender cgte nada posso adiantar ao que· 
SS. EEx. disseram (ntTo apoiados). Como re
presentante do Districto Fedcr·al, julgo-me· 
no dever imperioso· de offerccer ao alto cri
terio da Camara o estudo cuidadoso que fiz 
do projecto, procurando sustentar a,o n1esmo 
tempo as emendas que o1l'ereci <.i conside:. 
ração da Camara dos Deputados. 

Effectivamente, Sl'. Presidente, jà h~. 
muitos annos so reclama instantemcutc a, 
reforma judiciarin, do Distl'icto Fedcr~l e 
di versos <Ll'gumentos teem sido expondidos 
no sentido de demonstt•at• que a lei l. 030, de 
14 de novembro de 1890, não satisL'az plena
mente aos intuitos da, distrihui<;.'i1o ela, .jnstiç~<t 
no Districto Federal. 

Na centralização ou na (lescentralizaç·ão cht 
justiça, e na demora dos julgamentos fun-· 
dam-se essas l'Cclamações. Mas, l)Crgunto, 
convirá a completa centralização da justiça, t 

0 SR. OLIVEIRA. FIGUEIREDO-V. Ex. 
discutindo o projecto ; não está. dando 
plicação. 

esta O objectivo sendo como é de crer· o de me· 
ex- lhorar a distribuição da justiçn, pnnso que;· 

inconvenientes de certa ordem c rncrcce
d.ores de pomlcrn.ção no::; indicam flUC o ma.l: 
011 os defci tos da, lei n. I . o:3o niio sn acham 
consubstanciados na dcscentl•alízaqiLo. 

0 SR. GALDINO LORETo-Eu quiz dizer que 
não tinha comprehendido. bem a critica feita 
por V. Ex., e foi -por is·so que respondi da
quella maneira, em aparte. 

O nobre Deputado por Pernambuco, Sr. Es· 
meraldino Bandeira, tambe'm entendeu a cri
tica do nobreDeputado pelo Rio de Janeiro 
como eu a, entendi, tanto assim que me dizia~ 
«está ahi no projecto ». Eu entendi mal e 
felizmente tambem tive um companheiro no 
mal entendido. 

Era esta a explicação que eu queria dar. 
· ~ão quero discutir o projecto, e por isso 
me limito a dar esta explicação; discutil-o hei 
mais tarde, si porventura julgar conveniente 
fazel-o. Mas a defesa do ptojecto está en
tregue a collegas tão habeis, que excusado 
será occupar-me de defendel-o. (Muito bem.) 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Creio at(~ que, no Di~tl'icto Fcdcl'al, a, cen
tralização da justiç-a. como cst;L no projecliu, 
excluindo-se f}uasi completa,mentc <~ compe
tencia do PL'etor·, Ycm tt:a.zee gl'ttndcs e 
gra, vos inconveniente:;:. (.1-Vi.ío apoiados.) 

Dcmonstl'~Wci a, VV. EE:c rple j(t houve 
tempo em que se podia ÜLZCl' todo o servi~~o 
com i.~ divisfio lln.s vn.ras; hoju não, o nu
mero do· causn.s so multil)licou c u necessi
dade da manutenção de prctorias impõe-se 
como reconheceu o pL'ojecto em discussào. 

O SR. Es:\IERALDil'i'O B.\.NDEIRA d<t um 
aparte. 
_ O SR. SA Freire- Pt1ra o .juiz talvez haja, 
grande va,ntagem em que todas se reuna,m 
no fo1"Wn, mt1s pru·a o interesse publico, 
absolutamente nno. 

Si não considerasse ousrulia minha, si não 
visse que tomos um tempo muito limita,do. 

E' a.nnunciada a continuação da 3• dis- para tratar da reforma ,jucliciaria elo Disti·ico 
cussão do projecto n. 99 B, de 1900, retlacção Federal, eu apresentaria um projccto sub ... 
para 3a discussão do W ljecto n. 99, deste stitutivo ao da commiss?to c1uc . supponho· 
anno, reorganizando a J,Ustiça. do Districto l'osolver o pt•oblemn, - com manii'csü~ van~ 
Federal. 1 tagem par•~ o ]:ruhlico. 
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Nesse substitutivo iria até o extremo des
~entraliz<~ndo de vez a justiça, isto é, divi
dü·i<1 o distl'icto em com<~rQas, com um ,juiz 
rle direito, um ,juiz p1•epa.rador e o tribunal 
do jury-estabelecendo então os recursos 
;para. um -uni co teibunal collectivo que poder
:~e-lti:t denominar Trihun~l de Justiça,. 

Hoje, com os pretores e hos termos da lei 
n. 1.0:30 corre tudo rela.tivamente bem, 
eml)Ol~a. considere que a divisão em comarcas 
·sel'ia melhor. -

Mas a, Ce"Q.tl'<Llização da JusUça, restrin· 
gindo-sc <L competencia de pretores da í'órma 
por que fez o pt·ojecto, crea grande e graves 
:inconvenientes. Q pretor com a competencia 
tlo projccto é quasi um juiz de p~z do tempo 
do imperio, com a diJl'erença que percebe 
ClOOS mcns<Les. Por que então não se extingue 
de úma vez as pretoria,s ? 

0 SR. ÜLIYElRA FIGUEREDO- Isto seria, 
otJ.ma. vantagem. 

0 SR. SA FREmE-Direi que V. Ex. não 
tem razft.o. Para, demonstrar, porém, que tt 
competencia, cio pretot• ticn, muito reduzida, 
basta ler a, disposição do :_wt. 3a. § Ia, do pro
jecto de refor~na por onde se vê que .•. (Lê.) 

Ca.be-mc, pois, dizer· agora qua.es ~Ls l'azões 
cgw tenho para. sustentar a ma.nutem.ção dits 
_pretorias com a. coiUpetencia cgw lhes dá. <L 
lei n. 1.030. 

Or<t, Sl'. Presidente, principalmcnt.e em re
laçito ~is causas <tdministrativ·a.s e ot>plmnolo
gictts, que são exercidtts por pt•ctores, pttr·ecc 
que . se to1•na uma. inhluid;tde a re~tril:ção, 
Ótt::>sando-se a conrpetencitt para. o processo 
dcss<ts causas. 

Vejamos, pot• exemplo, na.s JH'etol'ias suh
.ueuana.s que dista.m muitas logu:.ts do centro 
da cidade, onde i'uncciomt o · tt•ibuna..l dos 
:juizc~. Hmtt menor sem pacs que pl'CCi.'W, da 
'nomeaç·ão de um tutor, tem necessidade de 
Yir tlo logm· onde reside tttG o trihuna.l civil, 
onde.se aciHL o juiz de orpltii:os, p<tt'<t o!Jke 
umn coliocaç1ã.o ntt castt de smr tutor, que 
r::~rü. entft.o norncado. Quem a conduzir:i., 
quem set·ã. o tutor, qmtl o meio prt.Lt~co do 
juiz encontra1· essa pcsso<L em cond1çoes do 
exm'ccr esse munus ~ 

Ol'a, ha. nisso uma perda. de ternpo enorme 
c a, crianÇa, póde até ficar tthandonad<t. 

Ha. oukas difficuldados ::tinda. O pretor re
sidindo, como é da lei, na sua circumscripç.ã.o, 
adquire relaç1ões e pólle ttssim mais ütcil
inente arrttnjal' collocação paru. esses me
nores, ao pn.sso que o juiz {le ot·phãos no fót·o 
da. Capital não tem essas ihcilidtt{lcs c1ue re
-rertem em beneficio do serviço da justiça. 

O SR. EsMERALDir-;o ·BANDEIRA -V. Ex. 
na. verdade está. idealizando uma. or•gttnização 
para, a jusi;iça. Mas chamo tt sua n.ti;onção 
pttra o seguinte: não se pódc ol)tcr csstt or-

ganização, sinão com um lm•go ·e numeroso 
pessoal, por isso que em cada com:wca de
veria haver di'\<ersos juizes e um tdbunal do 
jur-y, que acarretaria muita despeza. 

O SR. SÃ FREIRE - Perdoe-me ; era bas
tante que se dividisse a Capital em 10 co
marcas, e posso dizer a V. Ex. que isso scritt 
o ideal dtL organização, mesmo porque não 
teríamos despeza maior do que a que se íàz 
com o projecto actual. . . . - -

E si.não ve,jamos : dez ,juizes de direito e 
dez substitutos era o sufficinte. Agora temos 
12 pretores e 15 juizes de direito, pelo pro-· 
jecto. E' possível que houvesse <lté grande. 
economia. 

Com tal systema havGria ainda. a van.:. · 
tagem de não ficarem os· pobres presos JltL 
Casa de Detenção á. esper<L de lH'ocesso du
rante 14 ou I5 mezcs, e dest'arte tà.r·se-hia. 
a. distribuição da justiça e não i1 pratica dtL 
injustiça. 

A Capital Fedel'<Ü que breve será. um es
tado, tem necessidade inaditwel da adminis
tração da _justiça. por essa fol'lll<t c dalü o 
dever de se modificar o systema. 

Imao-ine-se um inventario de 1 :000~, em 
que a pn,rte tem necessidade de vir de lo
gares distantes no centro da cidade, fazendo 
dcspezas extraordinarias 1 ! O resuliiado scrti. 
que tL maioe pa.t'te de~ses inventarias nfto S(• 
farão, como succedia no tempo do impcrio. 
( Aparles.) · 

Devemos compreltcnder q a e as possoaR 
qne moram em Sant:L Cruz, Campo Gt·ande 
ou Guaratiha. não teem facilidade de vir ao 
centeo da cidtule, sem fazer de:;spezas. 

O SR. SAm~o BARRoso-Os advogndos em 
geeal estão todos aqui. 

O SR. S:l l~REIRB- Principalmente :-i 
admiiitirmos a theot·ia. du. Commissiio, cpw 
parti, essa.~ caUSttS fltLO :;:ft,o llOCC:::su,rio:;, a.inda 
o argumento é a. meu fttvot·. 

O SR. Es~mRAr-nrNo BA!'WEIRA-Qtta.ntas 
causas tom V. Ex. em Sttnta Cruz~ 

O SR. SA FREIRE-Algumas, scr-me-hia. 
pois, va.nta_joso a centralizn.ç"ão, mas p:1r<L o 
publico é que n"ão. 

Por isso digo a V. Ex.: cstoa argumen
tando contra meu interesse e em favor· do 
benl publico, porque s~ não. ex~st:is~em a.s 
pretorias, o trabalho nao serLa dtviClldo por 
muitos e as partes soffl•oriam natura-l
mente. 

0 SR. ANIZl~ DE ABREU-Pois na confec
ç~ão dtL l'cí'orma de 90 foram consultados 
diversos tribunaes, homens compl;tentcs 
dest1t C<q}ita.l, o todos !'or·am unanimes om 
diZCl' ClUG O l'llStlltado Hl'lt Ü.lYOl'lWCl ~i O St;l'
V i Ç\O fo~se ccntru.liztltlo. 
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0 SR.. SÃ FREIRE-O argumento já. está re
batido. 

Essas pessoas competentes, a que V. Ex. 
allude, estão hoje convencidas de que a 
movimentação do fôro não é a mesma Que 
existia antes do decreto n. 1. 030. 

Quando hontem o digno representante do 
Estado do Rio de -Janeiro o:lferecia a1•gu-

Já demonstrei que o mal da lei 1.030 não 
estü. nas pretorias e soccorrendo-nos da opi
nião do Sr. Ministro da Justiça veremos que 
no relatorio apresentado no corrente anno, 
S. Ex. indica quaes são os motivos que de
terminam a necessidade da 1•eorganização da 
jUstiça, do Districto Federal. 

_ mentos e li~ a estatística para demonstrar 
que nas pretorias não -se julgavam ' quasi 
causas, . eu me aguardei pam hoje dizer com 
segúrança que S. Ex. não tem razão. 

Poderei citar o que. se passa, com relação 
á 2o., 4~' e sa pretoria.s. 

Na 2a pretoria, por exemplo, entraram 904 
. causas e foram julgadas 771; e beni sal1e 

V. E:\. que.muitas dessas causas, si não fo
. ram julgadas, foi porque as partes não as 

prepararam. · · 
0 . SR. OLIVEIRA FIGUER.EDO_;_ Tomei para 

ponto de partida as acções ordinarias. 
O SR. SÃ FREIRE-Mesmo em relação ás 

acções ordinarias devo dizer a V. Ex. que 
entraram nessa pretoria a que alludo 16, ' e 
foram julgadas 15;na sa e ga. a mesma cousa, 
tambem a movimentação é grande. 

Mas o projecto de reforma judiciaria teve 
como principal oujectivo a centralização do 
fôro,sem a~tender o seus inconvententes. No 
anno passado foi apresentado um projecto de 
reforma jndiciaria, e nesse projecto redu
ziam-se as preto~·ias a 10; o pr·ojecto actual 
de reforma n.ugmenta mais duas. 

Quando discuti, então,a. reforma judiciaria 
procurei demonstrar a vantagem da :manu
tenção das pretorias, o vi, nesta pal'te do 
projecto, que ll.S minlw,s observações tinham 
sido attentlidas om parto pela Commissão. 

UM Sn. . DEP'U'TADO- E' a grita enorme 
· neste i'ôro contra as pretoria.s. 

O SR. SÁ FREIRE- Mas a gl'ita principal 
contra as })l'Otol'ias ó manifestada por aquel
les quo por ventura desejam f'azot· mon~?
polio de causas. visto como, depois de orga
nizadas as pretorias, o trabalho dividtu-se 
entr·e todos. 

O defeito, porém, não está nas pretorias ; 
· e sim na falta de uma lei . de processo regu
lar e que de p1•eferencia: de-yia .ser: c:Ial~orado 
antes mesmo da orgamzaçao JUdicmrm. 

Feitas estas ligeiras considerações J?assa
rei a fundamentar as emend~s qu~ trve a 
bonra de apresentar ~i. c~ns1der~çao ~a Ca
mara, solicitando desde J<t a attençao da 

• digna Commissão Especial. _ 
Dessa fôrma provo que nao ·venho fazer 

--op]?osiçã.o ao projecto e sim concorrel' c?m o 
meu limitado contingente ~m pr~l das 1déas 
que rer>uto dignas da constderaçao dos Srs. 
Deputados. . · 

Diz S. Ex. : . 
«Dons mo ti vos poderosos teem tornado im

pratica v e! a justiça, prompta e á porta do 
cidadão como era o louvavel intuito do legis- · 
lado r de 1890, instituin,do- as pretorias ; de 
um lado o rigor das fórmas processuaes alon:.. 
gando demasiado a marcha dos feitos; do 
outro, a intervenção obrigatoria do advo
gado, que a parte tem necessidade de vir 
buscar ao centl-o da cidade.» 
· São esses os unicos inconvenientes que o 

Sr. :Ministro da Justiça encontra para tor
nar-se exequivel a relorma da lei 1.030, o que 
de modo algum pt~ova que devemos acabar 
ou eliminar as pretorias. 

:Mas a reforma nesse ponto procura um 
meio termo; manteve 12 pretorias; mas, 
restringiu-lhes a competencia a um peQueno 
numero de pt•ocessos, eUmina.ndo .até a de 
f'azer processos [tdministrativos. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDo-Fol um be
neficio. 

0 SR. SA' FREIRE-Foi um maleficio. 
Pelas emendas que offereci fica mantida 

aos pretores o preparo desses processos. Até 
hoje, os pre ;ores tinham competet1cia. ]?ara 
processal' i!lYen~arios de qualquer . v~lor e 
julg:Lt' até o:OOO!;i; sendo que os dema1s mvo~
tarios eram julgados pelo conselho do Trt
bumü Civil e Criminal, composto elos presi
dentes das Camaras CiYil, Criminal c C'om
mercial. 

Não desejo dila.ta.r a cornpctencia, tanto 
assim que m~" emendas que oft'ereci, man
tenho 1t competencia do juiz de direito para 
homologação das partilhas, etc. 

Qualquer acto contencioso que appareça, 
o pretor não poderá conhecel-o ; remetterâ. 
os autos ao juiz de direito. 

Entretanto o preparo simples, isto é, a 
nomeação de inventariante. de avaliadores 
presidir calculo~. pa1:ti_Hms etc. deve con
tinuar a competir ao JUIZ preparador. 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO- Ha mais 
simplicidade no systema da Commissão. 

o SR. SA' I"REIRE- Ha mais ditficuldade 
e impossibilidade de rapido andamento. 

E para provai-o, basta, dizer que todos os 
inventarias que eram processados por 15 
pretores, daqui em diante passam a ser 
feitos por dous-juizes de orphãos. 
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A demora no andamento parece indiscuti- O SR. SA.:., FREIRE - Posso dizer mais a 
vel, mesmo áttendendo a funcçã.o _do juiz V.l!~x. que nem mesmo os escrivães podem-se 
de ausentes, creà.do pelo projecto. manter e, entretanto, continuaram elles a 

Offereci por isso uma emenda, diminuindo prestar os seus serviços no registro civil. 
de 15 para 14 os ,juizes de direito, mantendo Passemos agora . a ex~mina.r outras emen~ 
portanto, oito juizes do civel e seis do crime, das,- deixando de _fundamentar algumas, por
importando essa emenda em uma economia que são consequencias de outras, como sejaQl 
deJs~~~O~~~~O:juizes do civel accumularão as q'!_e eliminam os juizes de orphãos' e de 
mêüs facil t1•abalho de ·julganiento dos inven- aub~t~·~s · emenda~a- · 5a.-refere-se a manu
tarios ·de valor superior a 5:000$000. 

E, si é verdade que se augmenta destà tenção dos escrivães do Tribunal de Justiça. 
fórma o trabalho dos- oito juizes do cível, Quem advoga no for·o da Capital sabe que 
tambem é certo que, sendo seis o numero de é milito mais facil, muito .mais · prompto a 
juizes, pelo projecto, passam a ser· oito pela parte entender-se directamente com o 'es-
emenda. · ·. . ' cri vão sobre o andamento da sua causa, do . 

Comparando-se, · porém, os encargos . que que entender-se sómente com o .secretario, 
actua.lmente teem os juizes da Camara Civil, cujo trabalho vae ·ser muito· maior. Basta a 
verHicar-se-ha que [~ emenda não os sobre- divisão das camaras, a organização das act;as 
carrega. e a obl'igaçã.o que tem de estar sempre pre- · 

No regimcn actual, como V. Ex. sabe, sente poz· occasião das sessões. . 
cada juiz. além da competencia especial re- E' uma questão de detalhe, porque man· 
guiada pelo decreto n. 2.579, tem a compe- tem-se pelo projecto dous segundos o:ffi.ciaes, 
. tencia de julgar em Camara. isto é, cada com competencia de escrivães, mas acho 
juizjulga singularmente e em Camara . . Por que deve continuar separado em serviço, 
consequencia cada um juiz, além desse tra- assim tem·a pratica demonstrado. E' muito 
balho, que acabo de referir, tem mais o tra- menor dividir as . attribuições e mantei• o 
balho de estudar os autos de todas as causas escl'ivão com a competencia. que tem actual
do tribunal, não estuda sómente as causas de mente. 
que é relator. os E · 

Nestas condições estê'~ ex.huberantemente a. SMER.ALDINO BANDEIRA-Mas o pro-
provado que o trabalho diminue nesta parte, jecto não matttem1 
e si o trabalho diminue é muito natural que O Sa. SÃ. FREIRE-Não; cria dous offi.ciaes • . 
tenha a competencia de homologar_esses :pro- Acho qne se deve manter a attribuicão, 
cessos feitos perante as pretorias. A emenda, não só pela razão do augmento de serviço do 
portanto, Illerece approvação · secretario, como no interesse das partes, 

O conselho tem grande trabalho com ag- considerando-se aqui a necessidade do escri
gravos, recur~o de h~beas-cm-pus, etc.'· e vão e3tar patente n.o julgamento. 
julga todos os mvental'lOS de valor suporwr · E V E b t' t d a 5·000$000 • •x. sa e que a pra tca em emons-

. · ,.,' . , - trado que actmtlmente, distribuídas como 
O .s~. li,s!lfERALDINO BANDEIRA-Mas sao estão as funcções entre o escl'ivão e o se-

tres JUlzcs. cretario, lla.maisdiíficulclade em se preparar 
O SR. SA FREIRE-Mas V. Ex. sabe que um aggrav0 com o secretario, do c1ue mui

desses processos administrativos, principal- tas appeUações com o escrivão, que está. 
mente quanto a inventarias. o trabalho é sempre em seu cartorio, onde dispensa ore-
todo do presidente da Camara Civil. . posteiro e o for•malismo. 
Demons~rei á Camara quo .ha vantagem da o SR. Es~rERALDINO - BANDEIRA -Esta nova 

manuten?M -da .. compet~n01a . do~ pretores, organização apenas cr.ia um logar d~ pri
como está na let 1.030, -nao para J_~.lgamento meiro e segundo oftic1aes que substituem 
mas para processo. Haverá. ~esta forro~ pr~: em tudo os escrivães. :Mantem, por conse· 
steza nos processos e economia para os mter quencia 0 statu quo. 
essados. ' 

A se reduzir a; competenciá, melhor seria, O SR. SÁ ~REIRE- V. Ex. póde ficar certo 
como dissemos, extinguir as pretorias-juizes de que~~~ di~e~e~ça profunda e~tre o facto 
com ordenado de .600$ para julgamento de do escr1vao d1r~g~r o seu cartor~o ~om com
insignificantes processos nã,o se deve manter. pleta r~ponsabll1dade e ~ escrlVa~ ser um 

A se prejudicar a justiça, ao menos fa- 2° offi.cia.l de uma secretaria, subordmado ao 
çamos uma séria economia-gasi,ar muito secretario. 
sem proveito é que parece injusto. o SR. Es~:rERALDINo BANDEIRA -O es-

0 SR. EsMERALDINO BANDEIRA-Não é tão crivão está. principalmente subordinado ao 
pouco como parece. secre&ar-ío da Côrto de Appellação. 
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O SR. SA FREIRE- O escrivão est:t sujeito 
ao presidente da Cõeto de Appellação, não 
1-.0m dependencia :ügnma. do sect•eta.r~o. 
(Apartes.) 

O que ha (l o seguinte: é que sendo grttnde 
o tr;tba.lho, não só do sccrcta.rio, como dos 
escrivães, todas as custas, '-iW envez de se 
repartirem por todos aquelles que tt·a.ba.lham 
vã.o pertencer exclnsivttmentc a.o secretario 
da. Côt•te de Appcllttção. Eu .acho que esta 
distribuiçã.o é muito-natural, muito justa, e 
que tanto o escrivão como o seceetario da 

· •Côrte de Appellaçã.o devem ter iguacs di
reitos quanto {L percepç~ã.o de ·custas. 

)\_ emenda. tem plenR jw:;tifica.ção, 1)01' es_!,e 
motivo. desde que se mantenha com rL funcçao 
igmtl, identica que tem actualmente. 

As outras emendas que otrcred à consi
·dera.ç~ã.o da C<Lmara sã.o toda.s de detaJhes, e 
,os membro.;; da Commissã.o, pela sua leitur·a 
verã.o flUe ellas devem ser a.cceita.s. 

Pelo projecto ga.rantem o dil'eito õos 
juizes, pl'incipalmcnte dos juize.~ de direito, 
.e é n<Ltur;ü. portanto. cpw t;~rnbcm se ga.
ra.nt;Lm os dü·eitos dos demais funcciona.rlos, 
.'Pois é certo que tL gar:tn t.itL desses dir·eitos 
não vem olfeuder· ab:;;olutttmmttc ao ))la.no 
d:.L reforma. "\ minlHL emmHI<L ~a.t·:wtindo o 
dil·cito dos acttmes funeciormrios· do Pon.on, 
não ofl"cnde o'pl:Lno dn refot·m:.L. 

Em relnç~ão :w:~ protot•es de que o p1·ojecto 
não cogita. mo lelllbt·ci qnn m•;t natm·al e 
.iusto qno se e:stttbolcce~se :.L vit.alicied<tde dos 
JH'GTIOI'CS ])ILI'iL aq tiCliCS q UC j : H'i.LlU reno· 
mmtdos n. ne.o;te sentirlo apt•r•sc . . oi cmend<t. 

Nós ternus nlti pr·ctot•csqne teem trcs.qwt· 
t.ricnnios. Ainda o anno JHLS~ndo um pt·etor 
41CiXOil !le SCJ' l'Cil()IIIC:tdo, }JC\r'dendo, pot• OSSij 
mc)f.iYo, oito annos dt~ sm·vi<;.o. (~\t)(tl'/es.) 

Os prot;Ot•es s:íu nomn:ulns o J•nuonwntlos o 
'Dão silo l!onsitlor:tdos Yltltlleio:::. 

Si fbssomus llosir.i\·ammlt.O exmnilllll' :t c!is· 
]Josi<;~rro d:L lei J .0:!11, nm !'nlac:fi.o ao lt!;· 
~umpto, púrle sc!t' •llW si Jlnllusso lmm pngnar 
pcln vit:tLicidado no cttso <te ronontm~c.~ii.o. No 
emt:wto de q li<LÜ'O Olll q lliÜI'O tLJ1 1)08 8Ü.O OS 
mcsm.os pretol'cs renommtdos o ,i:L dons pel'
deru.m os lagares depois de oito tLnnos de 
SCl'VÍÇO. 

Apresento :t considcrac;.ã.o da Ca.mara. uma 
cmcndtt tmt·tL evitar <luvidtt!'l, pôde mesmo 
ser considerada unut emenda intcrprettttiva. 

O pensamento de todos os governos tem 
sido o de cntend.er que [L lei 1.0:30 nã.o creou 

- n. vitaliciedade peltt renomeação. Como a. lei 
(~ ohscum neste pon·&o, aproveitam-se d~ssa 
duvida par<.t não fhzerem a. rcconducça.o e 
por isso nã.o renomeanclo, evitando dessa. 
fórmtL vitaliciedade a aquellcs qnc teem 
direito a. ella. 

. 0 SR. Es:IIERALDINO BANDEIRA tl:í. UlU 
;aparte. 

O StL SA. Fu.Emg-lsto é só no caso ele set· 
renomeado um juiz de direito em disponiiJi
lidn,de; so assim htt a. vitaliciedade. 

Ma.s, o f<.wto_. é cgte dessa duvida tit•a-~e 
est:t illação da renomeaç~ft.o, de modo que nun-
ca. ha vitaliciedade. -

Para. evital' que tdcisejailludida., foi qne 
eu a.presentei tt emenda. ü. consideraç~ão <l:t 
C;una.ra, emcnd<t concebida nestes- tcemos. 
(Lê.~ • ' 

0 SR. :\.iS'IZIO DE ABREU-Seria melhor 
que ella fosse para o futuro, não · entt•ando 
na inda.gação dos actos ,já Ill'a.ticados. 

0 SR.. SA. FREIRE-:\las não é justo q u~ 
aquellcs quej<i. teem 8 ou 10 annos dcset·vi(~o 
perctun o seu direito de vitaliciedade. c. si 
1'ot' adoptada a idéa. lembrada por Y. Ex .. 
ficarão nas mesmas condições em que ·estão. 
mesmo aq uelles que já foram renomeados. 

0 SR. ES:'IIERAI,DI:\0 BAXDEIR~\.-Ser<i. !ll11H 
lei retl'oactiva. 

O Sn.. S:\. FREIRE-:\las que nã.o o!t'cncll· o 
direito de ninguem. E', antes, uma cme1Hla 
int.er·pl'Ctativa da disposição da, lei n. 1.0:10: 
olht é f'eit<L para esclQrecer o ponto obs~.:lll'U 
dossa lei. 

O SR. Es:\II::HALDiiS'O lhxDimu-0 St·. Luiz 
Domingues lcmbt'<t a V. Ex., o ~tl't. ll d<L 
Consti tuic..~ito. 

O SR. SA FH.EIRE-Perdoc-mc. o artigo 
não tem applic:v;ão (t cspccie, a. emenda nàu 
JH'l•.sct•cvc tli~posiçi'lo rctl'O<tcti v a. E' uma 
emenda interprct<divrL 

Sl'. P!'csidonte. sümcnte uma emend:L que 
oll'et•cc.i a.ngmeÍlttt um pouco a. tlcspeza., crn· 
bora ,i:t dimittuidtt pot· ontra. E como <} .iu~
tis:::iru:L, penso <ttte a Canutm <L Mceitar:í .. 

Augmcnto apena.:; uma pequcn:1 qwwtia 
no ordenado dos promotores publ icos. 

O Sn.. Es)rlmALDrxo BA::-.:DEmA-Concot•clo 
com V. Ex. 

O SR. SA FHt~mt':-Os pPomm;oros aqui na 
C:tpita.l teom urn ::::ctTiço exccs:>i vo c um:t 
emenda tLprcscntada peLo digúo colleg:L re· 
presont:mte do Piauhy diz: (Lê). · 

Ora, si é vm·dadc qnc ftcmn p1•ohibido:'; d1• 
exercer outras fnncções, é n:ttural que :-i<' 
angmcn~c o ordenado dos promotores. 

O tmbttlho desses fnncciomtrios é exc••ssi v o. 
e appcllo P<Lra o digno representa.ntc de Pet'· 
na.mlmco, que foi procura.dor seecional dostt·. 
districfo, ctuc conhece de perto, e que l)O<ler;i 
atfirnur si (: verdade ou nã.o o que estou di
zenflo. 

0 SR. Es~IERALDINO BAXDEIRA-Estou de 
accordo; . 

o Sn. SA Frn:mr.-Rcferindo-se ainda <l 
emenda. rJn:.tnto :'t manntonçiio da, competC'n-
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c ia dos pretores, insisto :pala sua ap:prova
t;ão. 

0 SR. SABINO BARROso=-Essa, emenda, de 
v. Ex. complica o sytema. 

0 SR. SA_ FREIRE-Não ha tal. 0 pretor é 
síii1.:ples juiz processante ; o .iulgamento con
tinúa a cttber ao juiz de direito : não ha 
complicação. -

O SR. SABI_Nu _BAI~Roso dá um aparte. 
O SR. SÃ FREIRE- v. Ex. o qu~ queré·en

tregar a dons juizes o julgamento de todos 
os inventarias, o que importa dizer que são 
dons juizes de orphãos que vão fazer o tra· 
balho de 15. 

Note V. Ex .. : estou a(lVogando contra os 
meus interesses, em favor do bem publico. 

Ou mantenham-se os :pretores com essa, 
competencia,, ou então aca,be-se com o pre
tor, c1uc fic[L sendo um orgão sem funcção. 

O SR. SABINO BARRoso --:-Mesmo discor
dando de V. Ex., julgo que está prestando 
um grande serviço a,o interesse publico. 

O SR. SA FREIRE-Feitas essas conside
rações, pass<n·eí a tratar de uma outra 
emenda, e é a seguinte :(lê). · 

Isto é apenas um esclarecimento, porque 
de facto a pretoria de Inhauma é subur
ba,na, mas na oi'ganiza.ção judici<tl'ia da lei n. 
1030, ficou estabBlt3cido que essa pretoria em 
uma pretoria ur·bana; e, facto anomalo l a 
rlelegaciadeinhaum<L ésuburlmntt e a pr·etoria 
é urbana. 

De fúrnHt que os escriv-ães respectiv-os não 
teem :t mesma competencia para reconhe
cimento de firmas o passagens, lavrar oscri
ptura~, faze1· testamentos, etc. 

E é o quanto pr~~tendirt flizer sobre as 
erncndas ctne oll"er·eci e espero sejam acceitas. 

Cumpri o meu dcYer, sem pretender im
pugn:.lr o proJecto em discussão. 

Outl'a~ elucndas nlLo precisttm ser funda
mont<tdas. 

Peç·o a attnnção da Camara pam <Ls obser
vaç:õcs que fiz e semo-me, pedindo desculpas 
aos meus dignos collegas de lhes lm ver rou
bado tempo (nao apoiados) no exame do :pro
jacto; mas certo de· que cumpri o meu dever 
de represcnta.nte do Districto FedcraJ, que 
tem o direito de procurar fazer com que a 
justiça, sejtL bem distl'i buidtt. 

- (il[uito be11t; muito bem. O orado~· c cwllpri
mentaclo.) 

O Sr. Esmeraldino Bandeira 
diz que não esperava discutir hoje o projecto 
que reorganiza a justiça local do Districto 
Federal e que antes de fazer qualquer outra 
consideração a respeito, não,, póde deixa,r de 

Camara V. V 

consignara facto curioso de não fig-urar elle na 
ordem dos trabalhos da Camara até trás-a.n te
hon- tem, e, entretanto, deterapparecirio ante
h ou tem em quarto logar na collocação das 
matarias a discutir, de onde saltou para pri
meiro logar na ordem do dia de hontem, Io
gar em que hoje se mantem. natural-mente 
par droit de conquête. ' 

Não vê em que consiste a vantagem de tal 
açodam~nto. P~reci~ diz~r que esse projecto, 
que devia ser d1scutrdo com toda calma· e re
flexão, não· pertence individualmente a· ne
nb_um dos membros da Commissão Especial; 
representa apenas uma mêdia das opiniões 
de todos, que mutuamente se fizeram con
cessões em :pontos capitaes de doutrina. 
· Forçado, como se vê, a discutir hoje o allu
dido pmjecto, inicia o seu discurso occupan
do-se :para _logo com o numero de desembar
gadores, que se quer augmentar de doze, que 
actualmerite existem na Côrte de Appellação, 
para quinze, conforme se propõ0 em diversas 
emendas. 

Os que pugnam por esse augmento fun
dam-se. na necessidade de accelerar. o julga
mento dos feitos, os quaes, na opinião de 
muitos, accrescem dia a dia naquella côrte. 

Entretanto, o augmento projectado não 
assenta em base verdadeira nem satisfaz o fim 
collimado, isto é, nem os feitos teem augmen
tado, nem o maior numero de juizes accelera 
os julgamentos. A inversa dessas duas pro
po~ições e que, realmente, consulta a ver
dade. 

Para provar essa ultima affirmati v a em 
ambas as suas partes, o orador sente necessi
dade de declarar á Camara que, quando de
seja saber de cousas novas, costuma ler livros 
velhos. 

Parece ouvir dizerem-lhe que isso não
passa de um simples paradoxo ; . re:tlicta, 
porém, n Casa sobre o alcance de tal decla
ração e, certo, terminará con·vindo com o 
orador. 

Po;-'l bom; foi em um livro velho, foi nas 
obras de J. Benthaw que se lhe' deparou a 
seguinte proposição: «quanto maior for o 
numero ,i e juizes que ti ver de tomar parte no 
julgamento de uma causa, tanto mais nume
rosas surgirão delongas e delongas inuteis.» 

O maior numero de vistas, de audiencias, 
de discussões a de votos, burla por completo 
a celeridade desejada. 

Isso :por um lado. Por outro lado 11ão é 
verdade que tenha, augmentado o numero de 
causas que correm pelo fõro desta Capital. 

Segundo se verifica dos diversos·relatorios 
do Ministerio da Justiça e da estatística que 
o orador tem em mãos e que apresenta á Ca
mara, esse numero ha decrescido sensível ... 
mente-depois do nefasto :periodo do encilha .. ' 
menta, 

S3 
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EXPEDIENTE Si nesse tempo, em que as causas mnltipli- I 
ca.rnm-se vertiginosflmente, não foi p.reci~o Ofllcios: 
a.ugmentar o munero de desembargn.dores. 
cuiDO ú que hoje em que ellas diminuíram, é Do_ Sr. Dgputado F. Rangel Pesta~a. com-
que se quer realizar tal auarnento~ mumcando que, por doente, tem d<?IXado de 

_ . o · comparecer <ts duas ultimas sessões e á de 
E_ nao colhe resultado algum 3; ar~~men- hoje.~Inteirad11 • · 

taçao daquelles que pretendem JUsttficar o · 
augmento alludülo pelo confi'outo que fazem Do Sr. lo Secretario do.Senado, de 27 <lo 
entre os nossos tribunaes e 0.:3 tribuna.es es- corrente, remettendo a es~a Camara o pro
trangeil·os, · • . j~cto do Senado. do · corrente anuo, conce-

A tal proposito a Camara permittirá .ao dendo diversos favores aos bancos nacionaes 
orador uma ligeira digressão. · · -A' Commissão de Orçamento. 

Max Nordau àcredità que foi ·em U:ma obra Vem a Mesa, é lida e enviada n. comm1ssã.o 
de Vasa ri qne leu a narração de um facto de Orçamento a seguinte . - _ 
snggestivo e f,~rtil em deducções. 

·Segundo Vasari, 11iguel Angelo, depois de 
ter trabalhado 22 mezes na cornija ela capella. 
de S. Xixto, tempo em que fôr,, sempre ob1·i~ 
gR.do ll olhar pa1·a cima, para o tecto dessa 
co.pella, nü.o mais podia · ler nem observar 
de\'idn.menta causa alguma que não estivesse 
postu. aei ma de sua. ft·onte. De modo que, para 
poder ler qualquer li>ro, lhe era necessario 
collocnl-o muito além da altura natural de 
sn:\. vist:t i e si o grande architecto tentava. 
olhnr em torno de si e mesmo em frente, era 
presa _do vertig-ens que lhe turbavam em ab
soluto a visão. 

Cousa similhante é o que se verifica e se 
nota. com todos aquelles que, longe de se pre
occuparem com as ne~essidades e os interesses 
de seu meio social ambiente na investigação 
das metiida.s a adoptar em qualquer projecto 
de lei, procuram olhar pa1·a cima, indagar do 
que se passa na Europa pata, sem propriedade 
e sem ct'iterio, transplaHtar para um meio 
inteiramente di verso. 

Por isso o orador, em vez de indagar o flUe 
exist~~ na Europa em ma teria de organização 
jucliciaria, preoccupa-se principalmente com 
o que !1a nos differentes E~tados dtl. Republica., 

Em l'apiJo estudo a respeito,demonstra que, 
em Esta.tlv algum, alguns dos quaes muito 
maiores e mais populosos do que o Districto 
Fede1'al, o Tribunal de Justiça se compõe de 
15 desembargadores, 

O orador passa a tratar da emenda que 
trata. do concut·so para o provimento nos car
gos da magistratur<.l, quantia o Sr. Prosidente 
lhe ann uncia ter-se esgotado a hora, man
tendo-lhe, ~JOrém, a paiavra. para o dia se
guinte. (O o1·ador e vivamente cwnprimentado 
pelos Deputados p1·esentes.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Passa.-sa á hora destinada ao expediente. 

O·f!\r. Neiva (ser·vindo de 1° Sec1·eta1·io) 
procetle á leitura do seguinte 

REPRESENTAqÃo 

!Umg. E:~ms. Srs . Membros do Poder Le
gisl~ti>·o-Os empregados dtt Alfandegr~ da 
B~~hu1 aba.ix:o firmados, confiados na justiç:L 
e no vosso patriotismo, veem . pera.nte 
VV. EEx. solicitar a-vossa. nunca desmentida 
protccção á classe de Fazenda a que per
ten~em, 1)ara o facto que passam a, expôr: 

A lei do Orçamento para o exercicio ·de 
189i, n. 428, de 10 de dezembro de 18U6, no 
art. 41 determinou o seguinte: 
· «No exercicio da presente lei. comparada 
a renda trimestralmente · arrecadada em cada 
uma dás ·Alfandegas e Mesas de Rendas da 
RepubUca, com a do trimestre correspon
dente, no exerc·icio anterior, e verificado 
excesso em favor do primeiro, é o Governo 
autorizado a distribuir, nas forças da terça 
parte desse excesso, quotas proporcionaes 
aos respectivos vencimentos, como gratifica
ção aos empregados da repartição em que o 
mesmo se veriricar, nã() devendo, . porém. a 
gt·atificação trimestral exceder da duode
cima parte dos vencimentos- de cada um.» 

A Alfandeg<t da Bahia, como a do Ceará, 
teve excesso de renda, na conformidade do 
supracitado art. 41. 

Tanto dentro do mesmo ~xercicio de 
1897, como no seguinte, de 1898, reque
remos ao Exm. Sr. Ministro da Fazenda o 
pagamento a que nos julgamos com direito 
em cumprimento do que_ preceitua -a referid(l. 
disposição que não póde ter caducado, pois 
dizendo respeito a uma melhoria de venci
mento, está em vigor desde a sm~ publicação, 
DOS termos dos aViSOS de 27 de março de 
1859, 25 de janeiro de 1861, 25 de oütubro de 
1873 e de autros. _ . 

No Diario Official de 5 de julho ultimo 
lemos o a viso expedido ao delegado fiscal do 
Ceará, de 26 de junho passado, pelo Exm . . Se. 
Ministro da Fazmda, declarando por seu 
respeita vel despacho na petição dos empre
gados da. Alfandega do dito E'>tado-não pode1· 
m_ais o Governo"f< uscu- daqueUa a~ttori~a~ão. » 
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Não podia ser de'-~ outro modo o despacho 
de S. Ex., visto como lhe deve faltar agora 
autorização para abrir um credito destinado 
para .. occorrer á despeza creada naquelle 
exercício. - --

Santos·:-Ernesto Diniz Gonçalves.-Erneslo 
Ferreira da Cunh:t.-Rogerio Sedrin.-Fran
cisco Lopes Gttimarães. -Alexandre da Costa 
N'unes. -Jose Lazaro Ramos Costa.- Thom'1-z 
Evin,r;elista de Carvalho.-Jocio Ancriferd de 
O. Fú·mo.-Frederico Pinto Vasconcellos.
.J.Wanoet José Lisboa. 

E como nos achamos em ideuticas condi
ções ás da.quelles nossos collegas, como acima 
dissemos. e~ta,nclo o nosso requerimento ha 
muito dependendo de informa~ão do The- O Eh.~. Ray.JUundo de 1\J:iranda 
souro, nãó havendo negação absoluta dos -:-Sr. Pre~idcnte, cos.tumo sempre ser muito. 
nossos direitos pelo Exm. Sr. Ministro da insistente todas as vezes- que defendo as 
Fnzenda, nem tendo se dado negligencia da causas justas, mlic<.~s que me impressionam 
·nossa parte em requerer a gratificaçã~ a que o espírito e mo seduzem. Quando se achaYtt 
temos direito, pois a reclamámos em tempo; sobre a mesa o Orçamento da Marinha. p<:tm 
-viemos mais uma -vez-pedir a VV. EEx. que receber emendas. enviei uma, que foi <L se
na futura lei de orçamento ora em discussão, guinte: «Os medicas dó corpo da, armadéL 
:ftque eonsignada autorização ao Governo 2os tenentes teeão as gratificações que com
para- mandar pagar aos empregados da Al- petirem n,os pha.rmaceuticos Jos tenentes nas 
fandega da Bühia as quantias a que teem di-versas commissões em que se acharem.» 
direito, de accordo com o art. 41 da lei Essa emenda, não teve a fortuna de ser rc
n. 428, de IO de dezembro de 1896, abrindo cebida. pela Mesa, conforme se lê nó .. Dia-rit; 
para esse fim o credito necessario. do Conpresso em22do corrente, por importar· 

Confiados na justiça e solicitude de n,ugmento de despeza e contrariar um:.~ dis
VV. EEx. pedem sua. attenção para a pre· posição regimental incompatível com a nosst~ 
caria situação da classe de Fazenda, aliás organização política, que -veda. n,os Depu
digna da mais alta protecção elos Poderes tados a apresentê.Lção de emendas na. 3" dis-
Publicos cussü.o dos orçamentos, quando estas impli-

-Esperamos deferimento. carem augmento de despeza, estabelecendo 
assim o dispositivo regimental uma distin-

Alfand.ega da Bahia, em 13 de agosto de çã.o odiosa no seio da representn,ção nacional. 
1900. - Homcio Lisl;Joa. - Nubiano Caval- permittindo <LOS membros da Commissão de 
canti de Ara'ujo. - João Baptista da Silva Orçamento um direito que prohibe aos dc
Guz:mar.'les. - João Damasceno Vieira Fe1·- mais repmsentantes, tal como o de apresen
nandes. - João P. da Silva Brito. - 1l1"a- tação de emendas na 3a discussão quando 
noel B. de Figueiredo Portugal.-Luiz da determinarem augmento de despeza. (.tlpoia
França Fen·eir·a Braga. - Alcides L. Accioli elos.) 
-José Garcia Pacheco de Amgcio Jttnior.- :Mas o preceito consignado no Regimento 
Relvecio José rle A1·a~~o.- Leocadio Jose não púde e nem deve concorrer pa.raqm: 
Osorio. ,...- .Antonio Joaqttim Rodrigues Pinto no momento n Pqdel' Legisla.tivo, <Lmp<t
Junior. - Pedro Aut1·am da ltf, Albu- r<LIHlo os direitos das chLssàs, cleixe ainrla 
querque. ,...-Dtt1·val Lopes Ribeiro. - Fra~- uma. vez sem solução a antiga reclam<.Wttf• 
cisco Ferreira de Mm·aes Sarmento. - L~~~z dos cirurgiões ,2os tenentes da. armada, cujos 
Raymundo Martins Ton·es. -Arthttr Ferreim vencimentos não corresponuem ao mel'itu 
Dutm.- lttstiniano Catão de Brito Pontes.·- que lhes é inherente. 
Alfredo Du1rte da Silva. - Fort~tnato J. V A • l 
Almeida Fen·eira.-Francisco Cor1·éa Garcia. O SR. ALFREDO ARELLA-.:l.pOlac o. 

Salvador Ayres de Almeida F?·eitas Junior.- o Srt. RADIG.:'\DO DE rvirRANDA-E' o caso. 
Francisco Jose Monteiro.-Josê da Silva Reis.- Sendo assim, sou forç.ado a combater indi
Anton·io de Freitas Barros .-Arthw· Franco r·cctamcnte o defeito regimental com a aprr:
MeireUes.-Manoel E~tgenio da Costa Caval- sentaçã_o de um projccto que concorra Ctlicaz 
canti.-Candido Maciel So~tto de And1·ade.- e su!Iicientemente para. que não continueni 
Antonio Peclro da Silva Junior .-Severiano da os mcdicos 2·· 8 tenentes da <:Lrrnada a smcm 
Silva Romcioltmior.-Antonio Auretio ela Costa. victimttdos com o descuido permanente que, 
_:_Julio Eugen·i de Oliveira.- João Pattlino ha, oito mmos successivos, não ouve suc.ts re
Bhol't.-Manoel Teixeira Oli'IJeira.-Solornão clama.ções, principalmente quanto <L deter" 
da &lva Freire e Oliveira.-Glycerio de Oli- minação especificada da. gratificação dos a1-
vei1;ct Bossas.-Manoel Dias de Barros .Junior. ludidos cirurgiões. , 
-A.ttgtf.sto LuiZ Vianna.- Trajano Jose de Em lSVO, o decreto n. 683, de 23 de .agosto. 
Ca1·valho -Geralclo Al'IJes Portella.- F1·an- art. 1°, m.an~ou ou esta.beleceu que nmgucm 
cisco José Pereir~t -de Carvalho.-Amelio An-~ seria admtttldo no Corpo de Saude da ~rmada. 
tu.nes Bastos.- Ped1'0 Martins Bento.-Fre- sinã.~ 21o po~to de 1° t.cnen.te, s?]J dlYersa~ 
dedco V, da Sit'lia,-Antenor Coriolano dos cond1çoes. Isso quanto ~ws cn'urgtocs •. 
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A saluta1' disposição do decreto n. 68'3, de mara do~ Deputado~ um projecto de lei, cujos 
1.890, art .. 1 n, não produziu longo tempo seus termos sao os segumtes: 
.beneficos eil'eitos porque a lei n. 40, de·2 de ·~ 
fevereiro do 1892, em o art. 2o estatuiu que «Art · l. Q Os medicas do Corpo de Sàude da . 
daqp.ell~ data em diante osmedicos e phar- Armu,~a seg~mdos tenentes perceberão o soldo -

. ma.ccutrcos que entrassem para o serviço da e gratrficaçao que cçnnpetirem aos primeiros 
armada senam estes no posto de guardas- tenentes do Corpo di1 Armada nas diversa!'l 
marinha. e aquelles no posto de segundos- ·commissões em que se acharem. - ' · 
tenentes. · . · Art. 2. o Ficam restctbelecid<1s em favor de 

toQ.os os ofliciaes do Corpo de Saude da Ar~ 
E, apezar da .i:pjustfça,quee:ncerra, a refe-' mada as disposi~ões do art: 3° do deci'eto 

rlda lei n. 40, . de 1802 não estabeleceu a; n. 683, de 23 de agosto de 1890. · _ 
gratificação que devia competir aos clrnr-. Art. _3 .o Revogam-se as disposições em 
giões2°8 tenentes, que \cinham constituir uma contrario. >> · 

·5a classe no Corpo de SaudeNaval. 
. Em 1895, qúando entraram para 0 Corpo O projecto mandando restabelecer -em, 

de Saude dous cirurgiões na mencionada todos os effeitos·o art. 3o do regulamento que 
5u classe, unicos que, segundo estou devida- baixou com 0 decreto n. 683, de 23 de a()'osto 
ment~ informado, conco1'rerG,m aos 28 Ioga- de 1890, il~spira-se no art. 85 da Constit~ição 
res então vagos, o IVlinisterio da. Marinha em da Repuhllca., que preceitüa no se•1tido de os 
aviso da niesma. época manclou-lhes ahonar officiaes do qu:tdl'o e das classes a:nnexas da 
uma gratificação, uma geatificação, Sr. Pre- armada terem as mesmas 11atontes e van
sidente, que e doloroso confessar, é inferior tagens que os do exercito nos cargos de ca
a do pharmacentico e creio, si me não fa.lha thegoria correspondente. 
a memoria, até <t do machinista guarda- Restabelecendo as regalias constantes do 
marinh:t. referido art. 3o do J.ecreto n. 683, de 1800, 0 

U~I SR. DEPUTADO-Apoiado. E' uma in-
justiça. _ 

0 SR. RA.Yl\!UKDO DE MIRANDA- Perfeita
mente, é até falta de equidade. 

· Ainda mais, Sr. Presidente, os cirurgiões 
· de 311 e 4u classes, capitães-tenentes, e 1 os te

nentes teem gratificações, percebem venci
mentos superiores aos que competem aos 
officíaes do Corpo da Arm<Lda com ignaos :pa
tentes. 

Entretanto os cirurgiões 2os tenentes, 
cujo meríto scientifico, cujo merecimento 
profissional não ê presumivellegalmente que 
seja inferior aos demais collegas em classes 
superiores !1ão auferem vmltagens melho
res que ás dos otficiaes do Corpo da Armada 
com iguaJ posto e até inferiores, como já 
disse, u.os pharmaceuticos e muitos outros 
officiaes das classes annexas (apoiados gm·aes) 
da gloriosa Marinha Nacional. 
·A emenda, que aliás lJouco melhorava as 

condições desses officiaes do Corpo do Saude, 
' não foi acceita, a despeito dos bons intuitos 

da . Mesa pelos motivos que já. conl1ecemos; 
pois bem, hoje vou mais longe, hoje sou 
adepto de uma reparação completa, a qual o 
dispositivo regimental não pOde impedir. 
( Apoiados . ) 

0 SR. ALFREDO VARELLA-E' justo. 
. .. 0 SR. RAYlliUNDO 'DE MIRANDA ,-Certo de 
· que contribuo na razão directa dos . bons in

tuitos que sempre presidil'am a todos os 
meus actos, para re]_)aral' esse gravame 
submetto hoje á apreciação illustrada da Ca-

Poder Legislativo executa siml)lesmente o 
pensamento do legislador constituinte con
signado no art. 8Q do nosso pácto . ftmda
mental, concedendo aos cirurg-iões de 5" classe 
e demais ofllciaes do Corpo de Saude da Ar
mada os direitos seguintes, além de outros: 

a) contar~o antiguidade, tempo de serviço 
e vencerão soldo da data da sua <.tpresentação 
ao Chefe do Estado-Maior General, que "lhes 
dará posse do log:w, fctzendo lavrar desse 
acto termo em livro proprio, no c1ual assi
gmn·tt conjunctamente com o cirurgiü.o em-
possaào ; · · 

b) serão sujeitos a totlas as regr<lS c con
dições ela disciplina militar e gosarão todas 
as honras, prívilegios, libet·da:des, isenções e 
fl'anquezas que competil'eru aos oiiiciaes da. 
armada de postos iguacs ; 

c) a sua promoção se fa.rá segundo os prin
cipias estabelecidos ou que se estabelecerem 
para, a dos officiaos do cot•po da al'mada, na 
par·te que for a.pplicavcl á. espcci:.tliclade de 
sua JH'Ofissão. 

Nesta aJtura, me é agradavel referie que o 
honrado Sr. Minjstro da Marit1ha lamentou 
que a emenda em questão não podêsse sei' 
recebida pela. Mesa e o fuz, esse distincto ser
vidor da Republica, _com a competencfa e 
criterio que ninguem lhe contesta e todos 
reconhecem. 

O illustre ministro almirante Pinto da Luz 
que, no departamento da Marinha, é um dos 
auxiliares do governo fecundo e patriotico do 
benemerito republicano Dr. Campos Salles, 
l'eferindo-se ao Corpo de Saude dtt Armada, no 
luminoso relatorio apresentado em maio do 
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corrente anuo ao Chefe da Nação disse que 
aléni de o Congresso Nacional dar a essa classe 
mais confiança no futuro pelo desapparecimen
to do quadro extt'aordinal'io, urge melhorar os 

·:vencimentos dos cirur.giões de 53. classe, 
· 2°8 tenentes, primeiro posto de classiftcação 
no mesmo cor-po, etc. , -

E' aindc.t, Sr. Presidente, o homado Sr. Mi· 
nistro da Marinha quem va.ntàjosamente vem 
om meu a,uxilio counrmalldo todas as alü~ga,
ções ~I~unciadas quando aíliema que--« os 
VENCIMENTOS DOS CIRURGIÕES DE 5a CLASSE 
E :Dos· . PIIARl\IACEUTICOS . e ele 4a · . classe, 
SãO por de1nais exiguos e nc'l'O estc'l'O em propor
Çi!O aos postos i.1~med·iata.1nente. supe!--iores». 

A desvantagem das classes annexas, nota
damente do coq)o desande é palpa.pel, é evi
dcnte,--:-o medico é admittido no serviço me
diante concmso, está subordinado á disci
plina, suá nova condiç:ão qua,si . sempre o im
.possibilita de exercer a clinica paeticular, 
não conta. o tempo do curso, como succetlc 
.aos oíliciites do exeL'cito e do Corpo da. Armada 
e sua promoção é demasiado vagarosa em vir
tude nwsmo da, nMm'CZ<.t da org<misação que 
tem o Corpo de Stmd.e. 

Ui\I SR. DEPUTADO-Apoiado. 
0 SR. RA.Yl\1UNDO DE MIRANDA-Si consi

derarmos, Sr. Presidente, que o otiicial do 
-Corpo d:; Saude dt~ Armi1da, apezar das des
pezas extt·aot•clinat•ias a que é ob1•igado, taes 
como a. do unifot·m es, tem a obrigação inhe 
rente á. p r·olissã.o , distl'ahe uma parcella dos 
cseus minguados vencimentos com a acquisi
ção de livros ao mesmo tempo que_ p1·ecisa. 
mantc1· sua honora.bilidade já como íuilitar• e. 
jil na sociedade civil-então a urgcncia rlo 
pro.ieeto impõe-sD }lOL' envolver necessidade 
inadiavel. 

o :projccto que no momento apresento á 
sábia a,pl·cciaçiío da Camara traduz, estou 
ceeto, o lJenst~mento elo Governo represen
ta.clo na. lrypothcse pelo honrado Sr. Minis: 
·tro da M<1rin tm, a quem rendo homenagem 
pelos reaes serviços que ha. prestado <"i. Patria, 
tem uma filiação lüstorica., qlle demonstrei 
e, pois, nada, me t•esta sinão a._tSuard.ar_ o pro
nunciamento da Represcnta.çno Na.cwnal e 
desenvolver opportunamcnte, si preciso for, 
nova serie ele considerações, que mais o jus· 
tifiquem. Tenho dito. (Apoiaclos. J:fttito bcrn ; 
muito bem. ) _ 

Fica sobre a Mesa até ulterior deliberação, 
·O seguinte 

PROJECTÓ 

O Congresso Nacional decreta : 
Art, 1 :~ Os medicas do Corpo dé Saude da 

-·Armada segundos tenentes :perceberão o soldo 

...... 

e .gratificação ·que· competire~ aos· :Primeirq·s: -·;:i~\ 
tenen!e·ª- do Corpo da Ahrmada nas diversas ./i:t_·_ 
commissoes em que se ac arem. · · 

Art. 2.1 Ficam rests)elecidas em favor de '~~';; 
todos os offi.ciaes do Corpo deSaude da •. Ar· · x ;&~~ 
ma da as disposições do art. 3° d(},decreto ·:'? 
n. 683, de 23 de agosto de 1890. . · 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em cón~ .- .~~ 
tràl'io. . ., 

. : ··;:~ 

·Sala das sessões. 28 de· setembro de úioo.- ·:~ 
Raymundo de Miranda. · · ·,;}\ 

•.:.:.· 

o §r. Neiva solicita da CommissãO : .:;; 
de Instrucção Publica que parecer apresente · ·:~ 
·quanto antes, sobre um projecto fundamentado · "' 
pelo orador e favoravel á petição de um :;
estudante da ·Faculdade de Direito :de São . . ? 
Pauio. · ''· 

O Sr. Barbosa Li.ma. (·)...;...Sr. . . . 
Presidente, é a terceira vez que, na hora do · ·• 
t>Xpedieute, como ·me faculta, o Regimento. · · · 
apresento á Mesa, para que, por esta. fórma, · .: 
seja despertada a attenção da Commissão · · ' 
respectiva, uma reclamação no sentido de ., 
ser emtim, depois de decorrido um prazo já i:J 
tão longo, dado o parecer sobre um dos pro- ·;:.': 
jectos que tive a honra de apresentar á Ca- !; 
mnra dos Deputados, no começo da. sessão. · ·.· 

0 SR. EDUARDO RAMOS-:-Deste mesmo mal 
queixo-me eu. ·" 

0 SR. BARBOSA LIMA- Já não me refiro . ?~ 
aos demais projectos que pela mesma época ,,,: 
apresentei com este. Consolo-me com a 1déa 
de que, no anno proximo t'uturo, possamos ~:!~ 
attender a estes assumptos com mais largueza, 
com mais liberdade de acção. Mas, não posso 
consentir em que este projecto, que entende 
com assumpto tia maiol' relevancia, con
tinue trancado nas pastas das Commissões ou 
detido, sinão pela má vontade, pelo menos 
por um tal ou qual pouco caso ela parte do 
llonrado collega a quem foi distribuído. 

Rofiro-rne ao projecto que viz1t abolir as 
distiocções existentes nas leis n.ctuaes entre . 
os empregados ditos do quadro e os jorna-. 
leil•os. · -. 

De vez em quando,d~ 15 em 15 dias,~s jÓr: . . '' 
naes noticiam que um g~upo de ~perarws ~1 <í: 
á redac~ão reclamar, pedtr a sua mtervenç~o . . , .. 
junto á Camara dos Deputados para que seJa. . :.i 
dado o parecer sobr.e o ~rojecto apresentado · :~ 
pelo Deputado Barbosa L1ma. : ·. , 

Eu mesmo apresentei aquii por duas !ezes,-·y 
com prazos bastante longos.! reclamaça? ~O . )i 
si:mtido de chamar a attençao ela Commissao ··.· ' 

( ·) Este discurso não foi revisto pt!lo orador • . 
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- de Orçamento sobre a necessidade de dar pa- sejam dados para a ordém do dia independeu 
-· recer sobre este projecto:· · temente de tal parecer. . 

· Réleve, SI'.. Presidente, observar que a ·· Eu poderia, Sr. Présidente, ter·me calado, 
Commissão . de Constituição, Legislação e ter continuado a. esperar que um bom movi

. . ·Justiça já deu sobre este projecto o parecer, meu to da parte-dessas Commis$ões as levasse 
mas apezar de distribuído o projecto e pa- a dar ex.pontaneamente o pa~ecer exigido, o 
recer da Commissão de Constituição a um dl)s parecer_ necessario. 
JJ?-em~ros da Commissão ~e Orçamento, esse c Mas, na bypotbese, eu nã<,;? poderia fazel~o 
etdadao entendeu que pod1a 1m?tellar o. anda- sem faltar a um dever, para mim 0 maís 
mento_ desse assum.rto fl:té o d1a çle hoJe, em caro j.le todo~ ·os deveres, -que me e dàdo 
que, segt?-ndo estou lU formado, embarcoupara desempenhar nesta tribuna, qu:tl o de contri-

- .Caxamlm ou qua\quee outro logar de ag-uas. buir para que o Governo republicano dê um 
·· ·venho requerer, nos termos do Reg-imento, salu.ta.r exeniplo, no sentido lle ·mostrar ao 
e armado com a pr()va. de extrema. long-ani- .proletariado o . que podem e o que devem 
midade qne dei, esperando, não 15 düis ,_ mas ser . as relações normaes entre patrões 
quatro mezes, que a Mesa se digne de dar e proletarios. O projecto trat a. disso ; en
para ordem elo dht o projecto, indepenllente ·cerra assumpto que · proporcionará ao pa
de parecer. Isto terá. uma dupla vantagem: triotismo e á. intellígencía dos- honrados · 
primeiro, e àcima de tudo, é uma manites- collegas ensejo de prestar o mais relevante 

. tação significativa do respeito á liberdade de de todoS os set•viços, inclusive os financ3iros, 

. acção de qualquer dos Srs. Deputa.dos, ainda no momento actuaL 
quando repeesentando sozinho, pol'ventura, Por isso, Sr. Presidente, Y. Ex. me re-
umn. cor-rente de opiniões... levará a insistencin. com que, pela terc9ira 

O Sa. ALFREDO VARELLA.-Muito bem. vez, venho apresentar a reclamação, que 
o sa. BARBOSA LI!IrA- •.. animando-o ora faço, para que seja dado o projecto 

··a trazer a debate assumpto que entenda, a para <'t ordem do dia, independentemente de 
seu ver, com interesses que devem see con- parecei' . 
considerados · e amparados pelo poder com- . 

· petente. _ O Sr. Pr~sidente- A Mesa, to-
Em segundo loga.r, e uma sug-gestã.o <ts mando em consideração o pedido do nobre 

commissões permanentes, para que hajam Deputa?o, procurara_ attendel' opportuna· 
de dar andamento aos diversos pl·ojectos de I mente a sua reclamaçao. (Pausa.) 
lei,. submettidos ao seu exame, sob pena de Devo declarar á Camara que termina hoje 
pass.ar a ser uma realidade a c,U~posição elo I o prazo para a. apresentação de emendas ao 
Reg1mento que permit te que taes projectos ·orçamento da Fazenda. 
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Foram ·apresentadas na sessão de 28 de seteml)l'O , ao OrçamC'nto da F<'ZOJHla par a o 
excrc icio de 1901, as seguintes 

EMl::i\DAS 

Ao 1l1'ojecto n . 153, de 1900 . 

Orçam ento ela I<'azencla 

Substitua-se a tabclla das quotas que. devem perceber os empregados das alt'a.ntlegas 
(rubrica wa) pela ~eguinte : . 

I 
ALFANDEGAS LOTAÇÃO PORCENTAGEM DESPEZA PARA. 1901 

· :\Ian;ios . . .. .. . . ... . . . . . , . ....... · .o 7 .700:000$000 1,7 130:900$000 
Hcléni .. . .... ... . ........ .- .. . . ... 25.700:000:i;OOO 0,99 

' 
254:430:5000 

:.\Ictran hão .. . .. .. . . ... .... . .. . . . . 5 . 200: 000$000' 1,2 62:400~000 
Parnahybi · ..... ....... : .. . . .. . . . 000 : 000$000 2,5 1 5:000~000 
Fortalezn, .. . .. ..... . .... . ... . . . . 3.600:0005000 l ,4 5'): 4008000 
:.\'::ttal ••• •• • •••• • • •••••••• •• o •• • 160 :000:%000 7 ll : 200:-SOOO 
Par?:~yba . .. . . .. .. . . . .. . . . ..... .. 940:000$000 2,1 · W:740$000 
Remfe . ... . . .. : ... .. . . . . . . .. : . ... 18.200 :000$000 0,94 171: 080:5000 
:\h\ceió . . .. . . . . . . .... ..... . . ... . . 1. 7<:30:000$000 99 l 80 :160$000 

...... ,"""' 
Pened·o .... . . . .... . . .. ....... ..... 170 :000;;;000 10 . 17 : 000~000 
AracajlJ.. ~ .. . . . . . ...... .. . ... .. . . :.·l90 : 000$000 39 1 2:481]~000 .~ 

Bahia .... . . . : . . ... . . : . . . .. ... . . . 14.700 :000SOOO 0,88 12D:360t;;OOU 
Victor.ia .. . .. .. . · . .. . ....... . ... . . ... 270 : 000$000 . 5 13 : 500~000 
Nia.cahé . . . .. . : . . . ... .. .. . . ... . .. 150:000~000 g 13 : 500$1 lO O 
Cn.pitai Federal. ... . . ... : .. . ... . 67 . 000 : 000~000 0,73 493:480$000 
Sa.1~tos . ... · .. .... . :· . . ... . .... . .- . . . . 25 .000:000SOOO 0,6 150:000:\;0110 
Paranaguá .. . . .. . .. . : . . .. . . . ... .. 1.800 : 000~000 l ,8 32:400$000 
Flori'anopolis . .. . . .... . . .... . .... 1.000 :000~000 2,3 23:0001i000 
Rio Grande elo Sul. . . . . . . . . .... . . 8.000:000;\;000 0,65 52:000~000 
Porto Alegr e .. · . . ... . . . ·· . . ... . . >. 8 . ooo : ooo.1·ooo 0,63 50:400$000 
Urnguayai1a . .... ... . .. . ... . . . ... 800:000:1;000 4 32:000l$000 
Livramento ... . .. .. ... . ; . .. . . ... 300:000!Í;OOO 4 l2:000ljSOOO 
co·nnn bti. . . • . . . . . . • • . . • . .• • ,·, . . . . . .l .l.i00:0009000 3,1 44:800$000 

1.830 :23o:ooo 

Sala das sessões. 28 de setembro de 1900 .-Paula Ramos . 
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Tabella para a deducção da porcentagem devida aos empregados das Alfandegas da. 
Republica, ·no e;9rcicio de 1901 

DESPEZA. ORÇA.· 
- DA. PARA.l901, 

. -
-A.LF.A.NDEGAS LOTAÇÃO· .... _. 

PORCEN· DESPEZA PARA. SEGUNDO 'A 
- TAGEM: 1901 PROPOSTA. DO 

~ MINISTERIO 
- DA FAZ~NDA. 

--
-' 

. c 

1\II.aná'os ••.•••••••••••••••••• 7.700:000$000 1,7 130:900$000 1 04: 500,$000 
Belém •..•.•.••.• ·., ••••.. ~ •. 25.7 00: OOU$000 0,99 254:430$000 216:000$000 
Maranhão ............ · •••••• 5.200:000$000 1',2 62:400$000 .49:000$000 
Parnahyba •••••••••••• ; •••• 600:000$000 2,5 15:000$000' 15:000$000 
Fortaleza., .. _ .••• .-., ...•• ,. 3.600:000$000 1,4 50:400$000 50:4JO~OOO 
Natal .••••..•..••.•.•...••• 180:000$000 7 °/o 11 : 200~.000 9:1.00 000 
Pàrahyba ............ .-..... 940 :000$000 2,1 19,:740$000 20:400$0'00 
·-Recife .•. : •. ,.,· ...•...... • •.•• 18.200:000$000 0,94 171:080$000 150:400$000 
.Maceió ••....•...•......•.. ; 1.780:000$QOO 2,2 39:160$000 . . 39:600$000 
Pened?; •....•••• , •.•......• l70:0U0$000 lO 0 /o 17:000$000 15:000$000 
AracaJU .••.•.•.••••••... · •.. 390:0 '0$000 3,2 . 12: 480$000 15:000$000 
Bahia. •.•.••. ,' .•..•.....•.•• 14.700:000$000 0,88 129:360$000 .159: f>00$000 
Victoria ......•..•••.•• -•.•• 270•000$000 5°/o 13:500$000 16:000$000 
Macabé (l) ...••••.•...•.•.. 150:000$000 9 °/o 13:500$000 13:540$000 
Capital Federal. ••.•.•••.•. 67.600:000$000 0.73 493:480$000 522:900$000 
Santos •.••. : •......••.••••• 25.000:000$000 0,6 150:000$000 198:000$000 
Paranagua ....•...•...•.•.. 1.800:000$000 1,8 32:400*000 22:000~00 
~1orianopolis (2) .....•..•.•. l • 000: 00! 1$000 2,3 23:000$000 24:000._' 00 
Rio Grande do Sul-(3) ....•. 8.000:000$000 0,65 52:000$000 77:000$000 
Porto Alegi·e ............... 8.000:000$000 0,63 50: tlQ0$000 55:620$000 
Uruguayana (4) ••..••..•.•. 800:000$000 4 °/o 32:000$000 16:000$000 
Livramento.· •...•••...•..•• 300:000$000 4 °/o 12:000$000 12:000~000 
Corumba .............. .- ..•• 1;400:000$000 3,2 44:800$000 28:800$000 

------- -------
' 

1.830:230$000 1.829:460$000 

Diff'erença ............. .................... . ....... . , ........... 770$00 o 

Obse1·oaç6es 

(l) Na Alfandega de Macahé os empregados não percebem 'porcentagem, '[)Ol'que, de 
creaÇc'io recente, não se podia orçar a sua receita; mas, sabendo-se hoje qual ella foi 
não lw:motivo para continuar esse regimen_ de excepção. Estabelecida a porcentagem 
de 9 o; o de sua recei~a para as quotas de seus empregados, perceberão elles aproxima
damente. o que lhes foi marcado para gratificação fixa. devendo ser equiparada 
quanto ao numero de quotas . e distribuição das mesmas á Alfandega de Parnahyba, por 

·. ·ter igüal pes::;oaL . , . · _ 
! (2) Sabendo-se que parte importante da renda da Alfandega de Florianopo_lis provém 
,;} , de rereita·arrecadada sobre-mercadorias destinadas á de Porto Alegre, e que agora foi 
:t'i>restabelecicla, presume-se com todo o fundamento que a renda daquella ficará desfalcada 
:~:- de parte impor·tante de sua receita. 
'4'Y: • -·.· (3) A -renda da Alfandegado Rio Grande do Sul representa incontesta-vellnente a da 

· ·Alfandega de Porto Alegre e a proprla; logo a renda arrecadada até hoje por aq_uella 
.:,:terá de fraccionar-se. em duas, .e assim . a média da receita para cada uma dellas será 
.,':approxim::.1.damente de 8.000 contos, isto é, 16.000 contos para a;:~ duas, médias d<t receita 

;.:1,:·-;.tott~.l arrecada,da pela do· Rio Grande, o não 24.000, como se diz na proposta do Ministerio 
1~#,:_!(-... . .'·,· ·' 



Documento a que se referiu o Sr. Paula Ramos : 

Quadro demonstrativo da receita liquida aduaneira no anno de 1899 e 1• semestre de 1900 com- as co-r-respondentes médias, &dm de se fazer a verdadeira lotação das alfandegas para ser 
reduzida a .porcentagem dos respectivos empregados, bem como comparação e rectificação da verba pedida na proposta do Governo com a que se presume necessaria para o alludido fim 

-- -

RENDA LIQUIDA 
RENDA LIQUIDA ALFANDEGAS 'I o 

NO ANNO DE 1899 DO SEMESTRE 
DE 1900 

·- -

Manaos .... . , . .... . !' ..... ." .. ·. ~ : . ......... . .. .•.•.........•.• 8.058:077$000 3.517:720$000 
Belém . . . . . . . ·. . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . ~- . . . . . . . . . ._. . . . . .- _-. ...... 27.351 :570$000 I C 230: 510f.OOO 
Maranhão ....................... ·. _. .. , ...... ~ ......... : ... 5.345:62~000 2.47I:952;;p000 
Parnahyba . ' ..... ·-~· ..... -.... , ......... · ..... -. , .... ··;..' . • .. . 668:238 ~ 000 162:140t000 
Fortaleza ......................................•........... 3.53I.034$000 1 . 902 . 359 ·ooo 
Natal ..................... -.......... . , ........•. , ....... . . : 168:229$000 .. 79:129$000 
Pat:._ahyba ... ,: .. .-........... ; ... · .......... ~ ... .- .... , ... .- .. .... 892:820$000 530:470'000 
Recife ..........• · ...•. · .......... . .... : . .........•...... .. . 18.209:209$0:)0 9 .148: 049$ooo 
Maceió . . . .. _. ............ .- . ... · ...• ......... · .......•........ 2. o lO: 764$000 67!2:872$0JO 
Penedo ..... ·.- ................... : ............ , ...•........ 150.843$000 .J 08; 5I4~000 
Aracaju ..... _ .............. .... ........ _ .........•... : ..... - 410:629$000 176':323;;;000 
Bahia ................ · . . .... _ .... . -.. · ... . .... _ ..... ·: -.._ ... : · . ... ·. l!J-,054:H6$000 · 6.196:674$000 
Victoria .. ... ....•..• ............ .. ·~ ... , .... . ............. • 284: '106~000 135:540$000 
Macahé .. · ...... :- . .•............ . .. ·. , . •. ' ....... ~ .... . .... . ;· 147: 892'!>000 . 42:261000 
Capital -Federal ........... . .. · .... · . ... ....... . .. · . . .. . ........ 77. 733: 119$000 23. 9~9: 655 .:ooo 
Santos ...... •........ .. ........ . . .. .. .- ... : . ; .......•... .... . 29.813:49~000 . 9.5-1.820,;,000 
Paranaguá. , ...................... . . .. .... : . ..... _ .... · ..... 2.083 047tOQ .- 695:171$000 
Florianopoli!'l ...................... . ... .. _ . ... .. ....•...... . I. 931:308 000 478 693:};000 
Rio Grande do Sul , ....... _ .... .... .. · ...... . · .. ,· ... .- ..•..... 18 .010:367$000 - 6. 549: 620~000 
Porto Alegre . .. _ ... .•...... .... .. . . , ..... ·. · ...•.. ..... , . , ..... . . ~ . 

Ut•uguayana, .. ........... .. .. _ ........ · ........ ....... , ... , .... 1_. t66 : 553wooo __ > 487: ?90r00 
Livramento., .... , ........ : .... ... _ . .. _ . .......... · .. ,., .. , ... 

1. 456: 8'1 1Jooo· · Corumbá ... .... · ........ -. · ... : ... . .. • ·:: .. ........ . :, .... . - ~ - ~:. .. . 660 : ooo ·ooG __ .:.......__. ___ :..:...__ -------,..--
.. - . 215 :477:878$000 

.. .. 
·Média mensaL . · ... • ..... -.....• · ........ ·: . .- 1 __ 7. 956 ·: OQ0$000 _ 

' · 

Sala das sessões, 28 de setelnbro de WOO:-Pã~iÍa · Ramos, 
Oa•nnra v. v. 

78.706:57I$000 
,_ 

I3.117 :ooo$100 

'MEDIA MENSAL 

' 
643 •000f.OOO 

2. I43 : 000$000 
43·4 : 000$00.0 
55:3001000 

301:000:,000 
137:000~000 

. 79 : ooo, ·ooo 
I.520.DOO$OOO 

149:0!)0$000 
14:400 :000 
32:900~000 

1.23o:ooo ·ooo 
23 300~000 . 
12:600..,000 

5.640:000!000 
2.180:000 000 . 154.000r 00 . 

133:000 '000 
6:-lO:ooo .·ooo 

91:800~000 
. -·!I' . 

117:000$000 

.. 

$ 

-- ~~~ - DESPEZA AUTOR I-
LOTAÇAO PARA 

LOTACÃO DA VI- __.E-< .... 
DESPEZA PARA NA 

GENTE" LEI DO OR- oZ "' ZADA 
1901 ç;,l'l)Ei:l 1901 LEI, DO ,_.ol'l~ VIGENTE 

ÇAMENTO ~<!>l'l - ORÇAMENTO ~ ~ 
p.. 

-
.. 7. 700:000.~0001 5.500:000$000 1,7 130:900$000 104: 500$000 
25.700:000~000 1 lR.000:000$000 0,99 254:430$000 216 :000$0UO 

' 5.200:000~000 3 . 300: OOOf.OOO 1,2 62.400$000 49 : 000.~000 
600:000$000' 600:000$000 2,5 15:000~000 I5:000~000 

3.600:000$0001 3.600.000$000 1,4 50:400'000 50:400~000 
160:000$000 1 39:000~000_ 7 •/o li :200$000 9:100. ·ooo 
940:000$000 . 1 . oo.J : ooo:;;ooo 2,1 19:740$000 20: 000.~000 

18.200 000$000 I6.000:000$000 0.94 I 71 : 080$000 I50 400~000 
I . 780 . 000$000 I . 800: 000$000 2,2 39: I60$000 39:6oo$ooo 

170:000~000 150:000*000 lO • I o 17 :000$000 15:000$000 
. 39o : ooo:;:;ooo I 500:000;J:>OOO 3,2 !2:480MOO 15:000$000 
14.700:0001000i 19.000:000$000 0,88 t29:36o$ooo 150 :600;1;000 
· 270.: ooo ·ooo 400~000$000 . 5•!J, 13 :500$000 16:000$000 

. 150:00~0001 
83.000 :ooofooo 

u • j . 13.500$000 13 · 540,í;OOO 
67.600:000$000 0,73 403:480$000 522:900$000 
25. 000: OOOj OOO J. 36. ooo: ooo. ·ooo 7,6 150:000t000 !98 :000$000 

I .800 :000.~000 ! I . I 00: 000~000 1,8 . . 32:400 ·ooo 22:000$000 
1 . 000: OOOf.OOO I 1.200 ooot ooo 2,3 23:000r00 24:000:ji000 

s.ooo,ooof""l 14.000:000'000 0,65 52:ooo ·ooo 77:000$000 
8 . 000; 000~000 . I0 .300 :000$000 0,63 50:400 .'QOO 55: 620.~000 

800:000$000 400:000~000 4 •;. 32:0001000 16:000tOOQ 
. 300:0QO:ii;OOO 300:00~000 4 •; . I2:0oo·ooo I2 .ooo ·ooo· 
1 .4oo.: oool ooo 900:000 .000 .3,2 "' 44;800$000 28:800$000 

-------- ---------
... - l . 830: 230$ÓOO I . 829 . 460$000 .. --

$ -· $ Diff.,. ~ $ 770$000 
c 

. Pag. 665 
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-da Fazenda; p'ois tanto equivale ·a orçar a receita desta em 14.000 contos e a daq_uella 
em 10.000. 

Não h a .mo ti v o para prever a elevação da renda aduaneira no Estado do · Rio Grande , 
.em 8.000 contos, pelo simples facto de se crear mais uma alfandega. - · · 

(4) E' quasi certo que parte da receita arrecadada pela Alfandega de Urgguayana 
se desvie pa.ra a do -Livramento, e a previdencia aconselha q_ue -a lotação daquella seja 

- auan:do m"uito o_ resultado da média arl'ecadada na mesma, menos a lotação attribuida á 
o Lrvramemo. ._ _ . · . _ . ·. 

Sala das sessões, .28 de setembro de 1900.--::-Paula Ramos. 

Rubricá 163 (Alfandegas) ...... Santa · Catha-
rina. _ . · _ _ 

Em vez de 10 remadores a 60$ ... 7:000$000, 
diga-se: - - . 

16 remadores a 60$ ..• -..... 11:520$000. 
Sala das sessões. 28 de setembro de 1900 ....... 

_Pattlti Ramos .-F. Tolentino.- Jose Boitetix. 

· Aecrescente-se; onde convier, o seguinte: _. , 
«E' o Governo autorizado a abrir. o credito 

de L:OOO$ pará pagame'Iito da ajuda de custo . 
devida ao _ inspectór da Alfandega de Santa 
Catharina. Augusto Rangel Alvim, transferido 
em .1897 da A.lfandega de Porto Alegre para _ 
aquella. .. . . 

Sala das sessões~ 28de setembro cle.I900.- · 
Paula Rn.mos. · · · · · _ ' · 

Art. 2° n. 3~Supprirnu.-se. 
Sala das sessões, 28 de setembro de 1900.- Rubrica 17 (Mesas de Renda~?)-S. Frari-

PaulaRmnos.-Nilo Peçanha. cisco: · · 

Art. 2°, n.4 (A liquidar os debitos dos ban
,cos, provenientes de auxílios á lavoura). 

Supprima-se. 
Sala dàs sef!sões, 28 de setembro de 1900.

Paula Ramos. 

Art. 2°, n. 5. (E' o Governo autorizado a 
annullar todas as :1polices existentes no The

,souro e a elle pertencentes e as que for adqui-
rindo). · 

Supprima-se. 
Sala das sessões, 28 de setembro de 1900.-

Paula Ramos. · 

Em vez de marinheiros......... 2:460$000 
Diga.o.::e: 

Marinl1eiros •.....•.....• ; ..... 3:540$000 
Sendo: 

660$000 Um patrão a 55$000 •..••......• 
Seis remadores a 40$, 480$ cada 

um.. . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 2:880$000 
Sala das sessões, 28 de setembt·o de 1900.

F. 1'olentino.-Pattla Ramos.- Jose Boiteux. 

No n. 7-Tribunal de Contas- Augrnente-se 
de 4:500$ para pagamento, com gratificação. 
ao escripturario desse Tribunal, Samuel José 
Pereira das Neves, por ter set•vido de auxi
lial' de gabinete ·tio director da la Oirectoria. 
desse Tribunal, desde junho de 1897 até 31 

Art. 2°, n. 7. de ne~embro de 1899, 
Supprima.-se, por inconstitudonal (n. 25 dó - Sala das sessões, 28 dA setembro del900. 

art. 34 da Comtituição). -Dr. Celso dos Reis.-Bw·bosa L~ma. 
Saladas sessões, 28 de setembro de 1900.

.Patcla Ramos. Art. 2°, n. 7, lettra b-Supprirnam-se as pa- · 
lavras-ou nomear pessoa estranha.. 

Art. 2°, n. 10-Supprima se. Sala das sessões, 28 de setembro de 1900.-
Ser:.edeUo Corrêa. 

Sala das ~essões, 28 de setembro de 1900.-
Paula Ramos. Art. 2°, n. 7-Accrescente-se: e-Os empre·- .' 

gados nomeados para exercer em commissão 
Accrescentc-se, onde convie1•, o seguinte: lagares de delegados fiscaes e inspectoresde,; , 
«Fica o Go•·erno autorizado a m;mdar pagar alfândega, além dos vencimentos integraes de ::'i 

aos empregados elas alfandegas as quotas a seus empregos e:ffectivos, perceberão .mais: .. i~; 
.que teem direito!' de accordo com o art. 41 pelo desempenho da . commissão, aquelles as: .. :, 
· da lei n. _ 428, de lO de dezembro de 1896, gratificações e estes as quotas fix~das nas· 
.abrindo para este fim o ,necessario credito.)- respectivas tabellas. 

Sala das sessões, 27 de s~tembro tle 1900.-:-\ Sala das ses~ões~ 28 de setembro <:}.e 1900 • 
. Paula Ramos .-J. i t, Ne~va. · · -SerzedeUo Correa, 

Camara V. V 
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ANNAES bA· CAMARÁ 

Accrescente-se ao art. 8°, o seguinte: 
A restituir ao Estadodo Espírito Santo a 

importa.ncia dos impostos cobrados sobre os 
· m~1teriaes importados para a E~trada de Ferro 
. Sul do Espírito Santo. 

Sala das sessões, 28 de se tem l>ro de l 900.-
. GaldínfJ_Lm~r;to. -Pr:nheiro Jtmio1·. -Josd J.11on-
_- jw·dim. 

.A' rubrica n. 33 : 
Accrescenb-se depois das 

tados :-sendo 100:000$ pa.ra 
obras e reparos . do material 
faudega o a . Bahia. 

palavras- Es., 
conclusão . da3 
rodanta àa Al,. . 

S~la das se~sões, '28 de setembro de · l900~ 
.....;J. A. Neiva. 

· A' rubrica, n . .18 : · c 

Art. E' o Governo autorizndo na vigencia Accrescente-se á c.orisigno.ção-Alfanclega 
desta lei a. conceder aos patrões e remadores de PeT'no.mbuco-il. sub-rubric[L mn,terial:- e 
das guardas-mórias das alfandegas, urna por- 50:000$ pn.ra acquisição ele Ja.Dchn.s a vapóx: . 

·· centag-em modica: sobre a renda mensalmetite · apropriadn.s ao servico aduaneiro do porto-, 
arrecadada. ad znstM elo que se faz com os confurme o pedido constante do relatorio do 
empregados do quadro da fazenda. . . . . Governo. · 

Sala. da.s·'se3sões, 28 de setembro de 1900. A' mesma rubriCa- consignação- Pa.ra-
-B:~rbosr.t Lima. ·... hyb:1-supprimam-se 50:000$ pn,ra ;.tcquisição 

Accr-e(Sc~mte-se onde .convier· _: 
Fica o Poder Executivo autorizado a au-

. gmeuta.r o pessoal e1fecti'Yo das Delegacia.s 
de Recife, Bahia e Porto Alegre e a prover 
sobre as necessidades urgent es que reclam <un 
a fiiicalização e arrecadação das rendas pu 
blicas. · 

Sala, dn.s sessões, 28 de setem1)ro ele 1900. 
-J. A .• Neiva. 

Artigo ncld.itivo : 

O Governo fica autorizado a restituir as 
municipalidades o que estas tíverem pago de 
direitos de importação, durante os doris _ul
timos exercícios, por materíaes para obras, 
maçbinisn.1os o accessorios destinadcs ao 
abn.stecimento de ngua e-'ao saneamento das 
cidades dos Estados, e isentos na iôrma do 
art. 13 da. lei 11. 421, de 4 de dezembro de 
1896. . " 

Sala J.a::; sessões, 2ô de setembro de 1 9JO. 
-J. A. Neí;;a. 

Accr·escente-se onde convier : 
Artigo. Na, vigencia desta lei serão prefe

ridos, pam o preenchimento <los carcros de 
. conferentes das alfa.ndegas da UnHlo, gs em

pregados de Fazenda habilitados de accordo 
com o ar_t. 4'2., § l" da Nov:J. Consolidação das 
Luis das Alfa.ndegas ·. .. . · 

: '"Sala elas sessões, 26 ele seteml)rO de 1900. 
-J. A. Neíva. 

Accrescente-se . onde convier 

Artigo. Sü.o transferidos ao Ministerio da 
Fazenda duas das tres . lanchas a va:pot' da 
extiucta . Inspectoria de Colonização, para 

·· serem entpr·egadas nos serviços a.duaneiros 
das Alfandegas de Pernambuco e Bahia. 

Sala <.la~ sessões; 28 de ·setembro de 1900. 
-_J. A. Neiva. 

de lanchn. a vn.por. · · · · 
S. R.-Saln. das sessões. 28 ·de setembro 

do 1900. -J .. A.. Nei-.:a. · 

Accre.3cen· e-se onde convier : 
Art. · O Poder Executivo é a,utol'iza.do a 

transferir à Alfn,ndega da Pat·ahyba a lan
cha n, vapor existente nn. do Recil'e, tlca,ndo 
irrualmente autorizado a. ac1quirir para o ser-
o • d l -viç:o ~~estn, alfanueg~L uas Janc l<LS uproprm-

das ri.o serviço <Lc1uaneiro dO porto de PoT
na,mbuco. 

S. R.-Saln. das sessões, 28 de seternbi·o de 
1900. ~J .' . ...1 .• Neiva. 

Supprima-se nn. sub-rubrica- Ponedo- a 
verba.- de 83:889$, como propõe o Governo. 

A' mesma. ru1J:'J,•a-,-Cunsignaç~ão- M:1ca.hé 
--snpprimn.-;;e a verba. d .:• 73:8li0$. 

s. R.-Salo. das sessões, 28 do ~:etembro de 
I 900. -J . .t1.- Nc-iva. 

Ao art. 2." n. 7, lettra b : 
Accrescent.e-se depois de «nr•mcar pcssca 

estrauha»- o seguinte: lw.hilitada em con
curso !lOS termo~ da .legisla.Çü.o tl.e Fazenda. 

S. R.-St\ln, das ses:sões, 28 de setombro de 
I 900.-J. 'r1. Neit:a. 

-Ao :J,rt. 2.0 n. 7, lettl'a c: ,_..-
Supprima-se por ser contrar~o ao dispas: .. 

ti. v o da lei n. 358, e não convn· augmenta.r 
o numero de empregados extinctos. 

S. R. -Salt:L das S'lssõcs, 28 de setembro de 
1900.-J. A. Nei·tJa. 

A' rubrictL 15 : 
Substitun.-se pelo seguinte: - Delegacias 

Fiscaes : -1.497:818$. supprimidos todos os. 
accrescimos pa1•n. moveis e expediente. 

S. R.-Sala das sessões, 28 de setembro de 
1900.-J. A. Nciva. 
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Ao art. 2. 0
• n. 7: 

«Depois das palavras-gestão fiscal: accres
cente-se:-restabelecendo nestas as procura
dqri_a~ fi_scae:> e o serviço de contabilidade, etc. 

Sala>t1as sessões, 28 de setembro de 1900.
J. A. Neiva. 

Ao art._ 2.0, n. 10: .... -
Àccrescente-sedepoisda:s palavras-que esta 

a.utoi'izado a emittir o-:-seguiJ:!te:-a.té trinta 
mU contos que serão distribuídos pelos Es-
tados dentro do exercício. - · · 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1900.-
J. A.. N eiva. · ' · 

Accrescenta-Se á rubrica n. 17: . 
· Consigriação-2a classe-9: 360$,para custeio 

üas Mesas de Rel'.das de Penedo e Mácahé. 
Sala das sessões, 28 de setembro de 1900.

J. A. N civa. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 115-1900 

Julgo, ela competencia do Poder Jtuliciario a 
·materia do reqteerimento em que o major 
?'e(ormado do exercito Jose Sabino Maciel 
1lfontei1·o pede 1·eparaçcio da ú~jtostiçé~ qHe 
soffret~ com o decreto de 14 cle .m.arço de 
1890, qt~e o aggregott á anna de infantctrit 

Celso dos Reis. Em relação aos honorat'ios, 
porque as honras militares não qonstitu~m 
rHreitos, aos que as possuem, para. sr3ret?_m
cluidos no quadro activo da bt·1gadu. poltctal-, 
e em relação aos reformados, por·qne a P!'a
sumpção legal é a invalidez p~r~t o ~e!v1ço . 
activo, especialmente o da pollcm mllttan-
zada. _ · _ 
• Accresce que ha um g~ande -num~~o dé 

officiaes da brigüda que .estao aggregados e 
que dever·ão ser aproveitados nas vagas_ qu.e 
se derem; o que irá trazendo a. vanta.ge~ ela 
economia. na desptna com a manutençao- do 
quadró de offlciaes. 

Sala das Gommissões, 28 de setembro de 
IDOO.--Pattla · Guimcá-ãei, presidente.-Se,~
zedello . Conêa, relatór.-NiZo Peçanha.-
1l1ayí·úih.-F1·ancisco de Sà.-Comelio da 
Fonseca,. 

Emenda a que se refete o parecer stop?·a 

Accrescente-se no final do art. :)o, depoi.:J· 
das pala.vras actualme_nte aggregados: os re
formados e honorarws que possam prestar 
serviços. 

Sala das sessões, 30 de n.r;osto de 1900.
Heredia de ScL-Dr. Celso dos Reis. 

N. 156-1900 

Faculta tH!s altt li~nos que nas Faculdades tl'e 
Medicina iniciaram se1~s estwlos pelo.> 
1·egulamentos anterim·es oos actuar;s :·eal·i
zarem, par:J, terminação elo cw·so med·wo. os 
exame.~ dcts cadeiras de clim:ca pelo ?'egul!t
m erdo rfe 25 rZe ótttubro de 1884, m r.mt·icla a 
dispensa d(t âisposiçao do m·t. 562, do de
c?·eto n. 9 .311.. 

A' Commissão de Marinha. e Guerra foi 
presente o requerimento do major reformado 
do exercito Jo:::;é Sabino Maciel Monteiro, pe
dindo t•eparação dn. injustiça que so.ff1'eu com 
o decreto de 14 de março de l89C, que o ag
gregou á arma de infantaria. 

O supplicu.nte recorra ao Po:ier Judiciario, 
unico competente para salvaguardar dt-' 
reito:; adquiridos. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 Aos alumnos que na Faculdnd'e 

de Meclicinn. iniciaram seus estudos pelos 
regulamentos anteriores a.o actu;t\~nen!e em 
vio·or é facultada, p;tra a terrmua.çao do · 
cu~so medico, a realização dos ex,nnes das 
cadeir•as ele clínica pelo r egulamento de ,25 
de outubro de 1884 (decreto n. 9.311 );mn.n.- _ 
tida n dispensa da disposição do art. 5ô2 do
referido artigo. 

::>ala das se~sões, 28 de setembro de 1900. 
-R. Paixão, presidente.-Lindolplw Serra, 
rela'i;or.-Soa?·es dos Santos.-Nelson de Vas
concellos. 

Vão a. imprimir os seguintes 

PROJECTOS 
Art.2. 0 Revogam-se as disposições em con-

N. 63 C- 1900 trario. 

Parecer 'sob~·e emendas o{fe1·ecidrts Ha 3a dis- Sa.la àas Commissões, 28 de s~tembro.de 
cttssc7o do projecto n. 63, elo c~,.1·ente anno,. 1909. -1lfal~~-uia.~ Gonçalves, prest?ente. m-

.... . b zr- l . 1', • I tOl'll10 -ll·'ICIO FLl/10 -Erluardo Ptmentd . -,... q-ue crea ma'ls u m ata ttao G e ~111 antarw . • - ' ' . · 
com, quatro CO'Inpanhias, na brigada policial Valo! .~ du Castro.-Jlenrrqtw J .. ogclen. 
da Capital Federal o Sa .... Pa•esicleu.te-Ni.lo havendo 
A Commissã.o é de parecer que não seja ap. , narla mais a tl•1üa1'. designo pam ama.ntlã, a 

provada n. emenda. dos Srs. Heredia de Sá e seguinte oruom do dia: 
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. Votação do projecto n. 119, de 1000. Continuação da 23 discussão do projecto 
· .-autorizando o Poder Executivo a ab1•ir ·áo n. 1781 d_e 1898, do Senado, com o parecer 

Ministerio da Fazenda o credito especial de n. 204, de 1899, regulando o e_stadodesitio; 
-4:978$064, para pagamento da gratificação ao · Continuação da 3a discussão do .:projeeto 
·encarregado da, guarda e conservilção da n. 99 B, de 1900, redação para 3"" discussão -
fazendados Dous Rios, Jo~é Joaquim Ray- ·rio projecto n . . 99, deste anno, reorgani-
mundo Sobrinho (2a discussão); zando a Justiça do Distrícto Federal ; 
. Vo~ação do projecto n. 11 A,-de 1900, rela- 2a discussão do projecto n. 118 A, de 1900, 

·t1va a emenda do Senado ao projecto n_ 11, com parecer sobre emendas offerecidas para. 
· deste anp.o (130, · de 1899), que autoriza 0 2a discussão. do projecto _ n. 118, do corrente 
:pqder Executivo a abrir. ao, Ministerio da .anno, que fixa a_ despeza do Ministerio da 
·Guerra o ·· credito extraordinario ·da som·ma Justiça e Negoclos Interiores . para o. exer- . 
necessftria parà pagar ao capitão de fragata cicio de 1901 ; . · 

. .Alfredo Augusto de Lima Barros e outros os 2" discussão do projecto n. 143, 'de 1900, 
-vencimentos integraes que deixaram de·re reformando a lei das fallencia.s (decreto 
ceber no.periodo compreheridid.o entre a data n. 917, de 24 de outubro de 1890); ·. 
-de suas rlemi:;sões e n. de suas reinteo'rações, 1 i discussão do projecto ·n. 103 A, de 1900, 
e dá outr·as providencias (discussão t~ica); equiparando, para o effeito da_ per.::epção do 
· .Votação-do projecto n. 104, de l900,· auto- montepio militar, ~o pae decrepito ou in-vali-· 
·r1zando o Poder Executivo a abrir ao Minis- do, que não tiver outro amparo, . a · mãe, 
terio da Guena o credito extraordinaL'io de viuva ou solteira, deolficial f,tUecido; 

:5:419.$7:20, paea pagar ao }o· tenente da a1· ~ · Discussão unica do projecto n. 124, de 1900, 
ma.da Nelson de Vasconcellos e Almeida os emenda do Senado ao projecto n. 27 F, de 
vencimentos que lhe competem como pro- 1899, qu~ autoriza. o Governo a reintegrar no 
tessor do Collegio Militar (3" discussão); . · serviço activo da armada. com a patente de 

Votação do projeeto n. I05, de 1900, auto- vice-almirante, sem prejuízo do respectivo 
rizn.ndo o Poder Executivo a abrir ao Minis· quadro, o vice-almirante rerormado Arthur 
terio da, Justiça e Negocias Interiores o cre- Jaceguay; 
dito esp~ciaJ de 825$676, pa.ra pagamento 2a discussão do projecto n. 108, de 1900, 
dos venCimentos que competem ao escrevente mandando computar, p<tra a reforma dos 
juramentado do Juizo Federal, Antonio Ro- officiaes do exercito, o tempo que houverem 
drigues Gonçalves de Macedo (3a discussão); passario no extincto Deposito de Aprendizes 

Vot.ação do projeclo n. 54 B, de 1900,. que Artilheiros, uma vez quo tenhnm sido " ~ · , s
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Minis- ferirlos daquelle estabeli~Cimento parft h. ..:.i3-
teri~ da Jndustria, Vh\.\:40 e Obras Publicas á cola Militar, como premio pelo aproveita-

d t 1 t menta obtido no respectivo curso; 
cre 1 o supp emen ar 'de 2.912:675$525 e 3a discussão tlo pl'Ojecto n. 49, de 1900 
verba 17a, do art. 21, da lei n. 652, de 23 do (n. 183 A, de 1899), mandando conferir aos 
novembro Lle 1899, pata occorrer ao paga- officiaes alumnos da Escola Militar do Brazil, 
mento rlas taxas de esgoto da Capital Fe· íJUe conctuirern 0 curso de engenhada pelo 
deral n.o cor~ente exercício (3a discussão); actual regulamento, os mesmos títulos scien· 

Contmuaçao da. 3" discussão do , pro,iecto tiftcos passados aos que 0 ftz~t·am pelo regu· 
n. 70 B, de 1900, com parecer sobre emendas lnmento de 1S?4, com patecer da.s Commis
apresent~dus para 3" discussão do proje- sões de Marinha e Guerra, de 1899, e de 

· cto n. 7u, <leste anuo, que orça a Receita lnstrucção e Saude Publica, deste anno ; 
Geral da Republica para o ex:ercicio de 3 .. discussão do projecto n. 77 B, de 1900, 
_190l ; redacção para 3a discussão do projecto n. 77, 

Continuação da discussão unica da indica- do corrente anno, que declara desde jfi. abo
ção n. 30 .\., de 1900, esta bglecend.o as re - lidás as transferencias pal'a o Estado . Maior 

· gras a s~.~guir-se' no exame; discussão e vota- do Exercito dos tenentes e 1 os tenentes das 
! 1Ção do projecto de Codigo Civil, organizado tres armas combatentes e dá outra!:! provi

pelo· Dr- Clovis Bevilaqua, · a convite do Go- dencias ; 
_ verno. com os pareceres da Commissão de Discussão unica do- projecto n. 122, de 
Constituiçã.o,Legislaçã.o e Justiça e emenda da. 1900, autorizando 0 Poder Executivo a con-

·-Commissão de Policia; · ceder ao Dr. Agostinbo José de Souza, Lima, 
Continuação da . 2a discussão do projecto lente da Faculdade de Medicina do Rio de 

n.87, de 1900, mandando observm· varias dis- Janeiro; um anno de licença, com ordenado, 
posiç\í,es para fiel execuç:í.o da lei do casamen- para tratar de sua saude fóra do paiz : 
to civil ; Discussão unica do -projecto n. .37 E, · de 

Continuação da 2a discussão do projecto 1900, reclaçção do additivo destacado na 
· n. 85, de 1900, regulando o sorteio militar; ;3a discussão do projecto n. 37 A, de 1900 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 11:40- Página 31 de 31 

· (n. 184, de 1898, do Senado), reorganizando arma do exercito, com parecer da Commis-
o quadro do Corpo de Saude da Armada; são de Marinha e Guerra, deste anno; 

Discussão ·uníca do projecto n. 37 F, de za discussão do projecto n. 156, de 1899 
190.0, redacção do additivo destacado na concedenCio a Lourenço da Silva e Oliveira 
3a discussão do projecto n. 37 A, de I900 ou á en1preza que organizal', o direito de 
(n. 184, de 1898, do Senado), reorganizando construir, em uma das ilhas do littoral desta, 
o quadr•o dos machínistas navMs; . '- cidade, um trapiche destinado !L receber, du-

Díscussão unica do projecto n. 145, de rante trinta annos, ii1fl.ammaveis, explosivos 
1900, autorizrmdoo Presidente da Republica e corrosivos, nos termos da proposta. que 
a conceder ao Dr. Rodrigo Bre§tas de Ari- apresentou; · . · . ... ... 
drade, procurador seccional .da Repnblica . no 2a discu.ssão do projecto n. 146, de 1900, 
Estado q.e Minas Geraes, um anno de licença, autorizando o Poder Executivo a mandar pa
com ordenado, p~I'a tratar de sua saudé onde gar a Carlos Galdino Leal e outros,.· auxilia--
lhe convier; - res e serventes, nos trabalhos de exames pre-

3• discussão do projecto n. '46 B, de I899, paratorios no Externato do Gymnasio Nacio
que exige que as sentenças :finaes da com· nal; a quantia a que tiverem direito pelos 
petencia do Supremo Tribunal Federal,. e serviços prestados durante os mezes de ja
quanclo esse julgue collectivamente·, na fóp- neiro,' -fevereiro e março do corrente auno; 
ma da constituição e das leis em vigor,. l" discussão do projecto n. 76 A, de 1900,. 
sejam proferidas com a presença de lO~ pelo declarando que, na liquidaÇão do tempo de 
menos, dos jnizes. desimpedidos daquelle serv~ço para a concess1io do meio soldo, não. · 
tribunal, e da outra~~:providencias ; será descontado aquelle· que . for passado no 

3" discussão do prójecto il. 37 B, de 1900, gozo de licença para. tratamento de saude; 
redat;ção do a.dditivo destacado, em virtude · Ia discussão do projecto n. 58 A, de 1900,. 
do art. 132 · do Regimento Interno, na determinando que o cumprimento dos con-
2" discussão do projecto n. 184, de 1898, do tractos civis e commerciaes será exigivetno 
Senado, que reorganiza o quadro elos officiaes primeiro dia util seguinte, si o em que se 
da armada; vencer for feriado ; 

Discnsl:'fi.o unica do projecto n. 86, de I900, Discussão unica do prôjecto n. 129, de 1897 , . 
. autodzando ·o Poder Executivo a conceder autorizando o Governo a aposentar o machi

seis mezes de licença, com ordenado, ao ba- nista de In classe cia Estrada de Ferro Cen
cbarel M.n.noel Eugenio Pereira Maia~ ama- tral do Brazil., José Rodrigues de . Oliveira 
nuense da Bibliotbeca Nacional, para tratar Braga, com voto em separado ; · · 
de sua. saude onde lhe convier; Discussãounica do projecto n. 162, de 1899,. 

2a. discussão do projecto n. 171 A, de 1896, concedenno á viu va do jurisconsulto e ex
autorizando o Poder Executivo a pagar a Senador Joaquim Felicio dos Santos a pensão 
Estevão Cunha a importancia das terras de mensal de 500$000; 
sua propriedade, em que foram localizados Discussão unica do prQjecto n. 68 A; de· 
na. ex-colonia Brusque, por ordem.do Gover- 1900, autorizando o Poder Executivo a pro-

~ no do lmpcrio, diversos immigrantes, de rogar por mais um anuo, sem vencimento 
uccordo com o at:bitramento feito pela Secre- algum, a licença concedida ao engenheiro 

. taria da Industi·ia e Viacão e constante dos civil Agliberto Xavier, preparadordechimica 
doéumentos n.lli existentes; organica da Escola Polytechnica desta Capital,. 

Discussão uníüo. do parecer n. 110, de 1900, para tratar de sua saude onde lhe convier ; 
indeferindo o requerimento em que o all'eres Discussão unica do projecto n. 95, de I900, 
do2So batalhã.o de iufantaria, João Teixeira regulando a. antiguidade da promoção do· 
Mattos da Costa, pede ser promovido por tenente-coronel João Leocadio Pereira. de 
.actos de bravura praticados na campanha de Mello a esse posto; . 
Canudos; · Discussão única do projecto n. 203 E, de· 

2a. discussão do projecto n. 49, de I899, 1899, additivo destacado na ga discussão do·· 
estabelecend9 regras para a inscripção de projecto'n: ~03, ~e 1899 (or9amento da des..; 
todos os bra?.ileiros que exercerem a profis- peza do Mm1sterw da Mar~nha. para I900), 
são marítima e organiza o sorteio do pessoal tixando em 7:200$ os venctmentos do auxi
destinàdo ao ~erviQO da armada (com o sub-" Iiar do auditor, de accordo com o art. 17 
stitutivo da Commh;são de Marinha e Guerra, do Regulamento Processual Criminal Mi· · · 
sob n. 8, de 1900, instituindo a inscripçã_o litar; . _ . 
marítima obrigatoria para todos os braz1- 1" d.1scussao do pl'OJecto n. 123 A, d.e I90q, 
Ieiros natos ou naturalizados); a'!ltor1zando o G:overno a ma~dnr arbitrar as. 

2a discussão do projecto n. 109, de 1900, vmvas dos otnCiaes do exe~Cit<? que .~llece-
dispondo que O cn:rgo de direct.or do Pombal ~em, um abono mensal prov1sorJo. eqmvalente 
Milita1• seja provido por oíliC1al subalterno as tres. quartas partes do soldo .mtegral que· 
ou capitão effectivo de qualquer corpo- ou percebia mensalmente seumar'Ido, logo que·· 



camara dos Deputados -Impresso em 20/05/201 5 11:41- Página 1 de 33 

ANNAES DA CAM:ARA 

<-L Auditoria de Guerra,, de nccordo com. o de· lndio do Brazil, Rodrigues Fernandes, Chris
creto n. 785, de l de <-tgosto ele 1892; indique tino Cruz, . Guedelha Mourão, Thomaz Ac
a, quem caibam o meio-solrto e montepio; cioly, Eloy de Souza, Lima. Filho, Trindade. 

Discussão unica do projecto n. 36 B, de Camillo de Hollanda, Silva Mariz, Celso de 
1900, emenda do Senado ao projecto n. 36 A, Souza. Moreirc.L Alves, Esta.cio Coim1)ra, Pe
de HlOO, que autoriza o Poder Executivo a dro Pernambuco, -José. Duarte, Sylvio Ro· 
conceder' um anno ne licença.- com ordenado . . mero, Seabra, Tosta, Francisco Sodré, Felix 
a Antonio José da Costa Rodrigues, 1° official Gaspar, Al'ves Barbosa, Tolentino dos Santos 
e bibliothécario da Escola Naval ; Heredia de Sá; Antonino Fialho, Julio San: 

3a.discussão do. projecto n .. 129, de 1900, tos, Aurel_iano dos Santos, Raogel Pestana, 
autorizando o Poder ExécutiYo a abrir ao lld,efon~o Alvim, Penido Filho, Francisco Sal

. Ministerio da Guerra o credito extraordinariD les, Leonel Fill:lo, Antonio Zaca:rins, . Heori~ 
de I :400$ pii·ra occorrer ao :pagamento do que Salles, Landulphó de Magalhães, Matta 
bacharel Maximino de Araujo Maciel, pro· Machado,Silveira Drummond, Arthnr Torres 
fessor em disponibilidade do CollegiJ . Mi· Ml\hoel Fu!gencio, Liodolpho Caet<cno, . L<t~ 
litar. martine, ~iranda A_zevedo, Alfr·edo Pu}ol. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 40 mi· MaJta Jumor, Dommgues de Castro, Oli-
nutos dá tarde. veir11 Braga, Elia: Fausto,, . Pa.ulino. Ca.l'los • 

. Hêrinenegildo de Moraes, Xavier do Valle, 
João Can.Jido, Carlos Cavalcanti, Pinto da 

ll8a SESSIO E:-.r 29 DE SETEUBRO DE 1900 

Presidenc-ia dos S1·s. Vazo de Mello (P1·esidente) 
-Jose Boiteux (3° Secreta?'"io).:_~4.ngelo Neto 
(2~ Secretario) e Vaz- de Mello (P1·esidente) 

Rocha e Cassiano do Nascimento. . , . 
E sem ca.usa os Srs. éjabriel Salgado, José 

A velíno, Teixeira de Sá, Fausto Cardoso, 
Rodrigues Lima, Dionysio Cerqueira, Gal
dino Loreto, Sampaio Ferraz~ os,·ar Godoy., 
Sá Freire, Barros Franco Junior, Nilo Peça
nh:l, Alves de Brito, Rodolpho Abeeu, Josc
Bonifa.cio, Bueno àe Paiva, Lamouuier Godo
fredo, Firmiano Pinto, Costa Junioe, Bueno 

Ao meio-àia procede-se á chamada, á. qual de Andrada, Adolpho Gordo, Joaquim Alvaro, 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Angelo Floriano de Moraes, EJ.mundo da Fonseca. 
Neto, Jos4 Boiteux, Ga.stão da Cunha, Castro Cincinato Braga, Arthur DiedeJ'ichsen, OvidiÓ 
Rebello, Sá Peixoto. José Euzebio, Cunha Mar- Abrantes, Alencar Guimarães, Soares dos 
tins. Joaquim Pires,. Sergio Saboya, Gonçalo Santos, Angelo Pinheiro e Campos Cartier. 
Souto, Augusto Severo, Ta vares de Lyra, Abre-se a sessão. 
Pereira Reis, Ermirio · Coutinho, Gomes de E' lida e sem debate .H provada a acta d.Ú 
Mattos, Herculano Bandeira., Bricio Filho, sessão :1ntecetlente. . 
Cornelio da. Fonseca, · Elpidio Figueiredo, 
Epaminondas Gracindo, Araujo Gàes, Arroxel
la.s Ga.lvão, Raymundó de.Miranda, Joviniano 
de Carvalho. Milton, Manoel Caetano, Eu
genio Tourinho, Vergne de Abreu. Adalberto 
Guimarães, Paranhos Montenegro, Pinheiro 
Junior, Celso llos Rels, Deocleciano de Souza; 
Silva Castro, Pereira dos t;antos, Martins 
Teixeira, Estevão Lobo, Theophilo Ottoni, 
Viriato Mascarenl.las, Jos9 Luiz, Esperidião, 
Monteiro da Silveii·a, Alfredo Pinto, Car· -

O Sr. Presidente - Communico á 
Camara. que ticB. sobre a mesa, pot· espaço 
de tres sessões diurnas, a c'ontar de hoje, 
para receber emendas para a 3a discussão o 
projecto n. 107 B; de liJOO, fixando a despeza. 
do Ministerio da Guerra. 

ORDEM DO DIA 

neiro de Rezende, Necesio Tavares, Eduardo O Sr. Presidente - -Não h:wendo 
-Pimentel, Olegario :Maciel, Padua Re- numero l13gal para se proceder ás votações 
zeo~e, Gustavo Godoy, Dino Bueno, Cajado, das matarias indicadas na ordem do dia, 
Alfredo Ellis, Xavier de Almeida., Teixeira passa-se á mataria em discnssão. 
Brandão, Lindolpho Serra, Paula Ramos, " E' annunciada a. continuação da 3n disaus
Francisco Toleu tino, Germ::mo Ha.sslocher, são do projecto n. 70 B, de 1900, CO!ll parecer 
Aureliano B~rbosa e Vespasiano · de Albu· sobre emendas apresentadas para. 2'• discus· 
querqua • \ são do projecto n. 70, deste anno, que orça a 

Deixam de comparecer- com causa partici- Receita Geral da Republica para o exercício 
pados QS Srs. Julio de Mello, Carlos Novaes, de 1901. - . 
Agapíto dos Santos, Carlos Marcellino, Albu- . 
-quet•que Serejo, Augusto Montenegro,Arthur _o Sx-. Presidente-Tem a palavra 
Lemos, Pedro Chet·mont, Antonio Bastos, 1 o Sr. Gomes de Mattos. 
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O Sr. Gollnes de 1\.lattos~sr. 
Peesidente, não pretcnclia tonuLr parte na 3a 
-discussão do orqamcnto da, receita, e jà me 
Juwía neste sentido rmmifcsta.d.o <.t alguns dos 
meus distínctos collega.s (Ht Cama,ra.. Enten
di CIUC, .i<t se ;ichando por (lcmais pl'otraida, 
:~ discu~são do Ot'(,"~:tmcnto _dc.t receita, era, ne-

·eessai'io ele algümá fóemtt compensal' o tempo 
]1~l'diclo nas pt'imeiras sessões d<:L Camara em 
:lllle, infelizmento, n_ão podemos tra,lJallla,r <t 
. raJta de numero; c ~omprehendi 'que nada, 
podi11 ailei:tilt<ll' nest<t importantissimt:t dis~ 
enssão. 

· Occüpando~mc da, receita 11a 2" discuss~o, 
, a,presentei diversü.s emendas em r·elação a 
ünpostos do consumo, c comquantó tenh::t t~ 
convicç~ão d.~ que demonstrei ca,balmente a 

-sua convcniencia, justiça e necessidade, nada 
-consegui· além ela. cxpe t•iencia. Com prehencli 
'lUC a Camara absolnta.mentc não quet•ü-.,, 
'iHt sitnação em c1uc ainda, nos achamos, 
-crmü• cliJficnldadc::; <10 '"Govc1·no ; comprc
hcndi fJUO o seu pensamento er<.:t fechar 
os olhos a,o quo ha de rigoroso, inconve
niente c injusto na lcgislaç~ão sohrc o con
:-:;nmo. comtanto qun poss<.tmos contínutü' a 
aurcrir meios pam salvar os cretUtos do 
prüz nas cir·cum::;tancias ·difficeis c1ue <.),tr~
vcssa; o, pot• t:mto, part.t que Li.tlhl-1" '? 

Fui, por1~lll, tirado desse proposito em que 
cstr.tvr.t pelo noJm3 Deputado o Sr. Oliveit·::t 
l<'ígucil•cclo, tãoju;;tamcnte considerado, que, 

- ~lJmaqdo parto nesta, dis:.mss~o. occupou-se 
só e cx:clusivam~mto de ímpugmt,r utn<.l. 
omónda por mim <:tprescntadn. o acceiüt 
l)Cht Comli1issão do 01·ç~amcnto. 

· O dever me impunh<-1 a necef::sidade de re
-sponder a S. Ex., c t<.~tlto mais m·a neccsstt
rio ctne eu tomasse em cot1Sid01:·aç·ã,o as ob,·.ml'
va,çücs do ltonr:tdo Doputtulo,quau<io pel<.t sua 
::tttitude 1hvora,vel ao commercio desta, pr;:tç·;,~ 
-eleve ser-me . pormittülo suppor· ctue o 
·;.;cn modo (le pensar 6 n<ttmalmente o éco C1·'tS 
i(léU:s que lc.L fóra se mttni rest":tlll em contt·a
l"io <L minha cmcndtL. 

O Sr. Deputado Oliveü'<l- Figneireuo f<.tllou 
·sohre a omemln, n. 5tl, e considerou a sua 

sin'iples opei'al'ios, que remettem se-us pro
<luct?s, por intcrmodio de commissarios, ver·- , 
d<HicH·os anonymos, o terminou, pedindõ em 
be_m do . comnlm'cio iJU})Qrtador, a rejeição ü~~ 
mullut emenda, sem receio de inconve~ 
niencia, umtt vez que j<L foi a1n·esentad.o ó 
projecto n. 82 da, Comiiüssã.o de Tarifa,. 

·vê V. Bx., Se. Peesidence, as circumst<.:tn
cias espcciaes em que me acho na tribuna; ve 
n, Casa, c1uc · se rne pócle dizer que a minha . 
emenda, fui 11eior do que o soneto, c que ~m 
bem do commerCi() sediz q_ue,em logar de 
a~ccitttr <t emendt~- qúe apt·esentei, é melhor 
fic<~rcm as 'cou:ms no pé. em que estavam 
antes. · · · · 

Sr. Proshtcntc, <L · Caniara dos Sr.;;;. Dclpu
ta.tlos foi a.:r:>i·esentada uma redmnação tlo. 
Ccntt·o Con1mm·cial aqui trazida p;;io Sr; 
Depu-Gado Syl vio Romet•o, petlindo a substi~ 
tniç~iio thi ·ultima, parte do <~rt. 45, da lei 
n. G,u, c logo depois cu mesmo, poP }Xtrte ÜtL 
AssocüLç~i,o Commet·cial, apresentei umtL ou
tr-;t 1~ecltmw.ção no mesmo sontido, em qu<:> 
se encamp:w:.un os tlizcres cln, repr·esGtüaçã,o 
u.nterior ; .c, não sei porque, a, pl'imeirét 
dessas rec:l:Lmaç·ões foi ;t Commissão de T:l
rifas, entretanto fp!e ~.~ segundtt, <L ctuc éLlH'C
sentei, roi cL Cunlmiss:Io de Orç~1.tmento. 

Entendi-me com alguns llos mcmhros da 
Commissão de Or·ç;unento, c cspccia.lmentl·· 
com o seu 1'<:-l<ttor ; <tlH'Csentci üs minhas 
idGas :L respeito c encontrei <wquioscencia da 
parte do S.l~x. tt reptescntação tht associação; 
no::; termos em que entendi que deYütm sel" 
attcndida. 

Devo razer uma dcclm·ação. Por 1naioe 
que St'j1.t o meu desejo ele que a, idéa, pcliL ' 
qua,l me hato. Y9nça, nunca me prev:Llecel'ei 
do cp1c se pude snppot· <L compotcncia, in(ii
viduu.l p1.Ll':~ conseguir os meus 1ins. Cos
tumo d1.~t· dttt·amcntc o entender o meu pen
samento to(lo. 

;tdopc:.ão ineovcnicnte. . .. _ 
O honrado Deputado consulera a prolub1ç:10 

·dos rotulos em lingu<t nacional de productos 
1"it1n·:icn,dos no cstra,ngciro um<), singultwidade, 
cujos t'Lmthl.mcntos cscaparn ;t sua pen.ett:a
c;"ã.o; mas entende qnc a emenda pm:mittm
<lo-os, mn11 vez rp1e nolles se mcncwnem a 
JH'Occllcncia local c os nomes dos íahrica,ntes, 
'JlÜ.O deve scl' a.pprovarl<.~. . 

A lei que cstitl>elcccu o imposto d.c cun
sumo, es:-J:L lc:i contr><t <.t qu<~l me tenho 
batido sempt·c, diz, no :u·t. <13; cíuc o hon
rn.do DcpuC<tdo devia tm· em vist<L, Cllmndo 
tl'atou: do art. 45, q seguinte : ~< Todo o ítt
bríeante devel'<i. ttppli~ar a.o seu pl'oducto um 
rotulo impL·esso, no qmtl dcclttl'C o ·nome-do 
fahdc<.tnte, <t rua e numero dtL üthrie<.t ou · 
a ex:prussã.o-inclustt•i<1 nacionaL-o preço e 
todas ;:~,s demais dccbrações q_uc forem 
exigidtts no reg-ulamento, a bem dtt fisca.
lização e .cxacta arrecadação do imposto>> . 

· Para S. Ex. a cxigcncü~ do non~e ela, loca-
lidttdc é inconveniente porque nnntas vezes 
·um:t ütbric;~ é ohl'igakt :L gmmhw reservas, 
·at'<tzct• ri1ystcrio dn. su;~ pl'oducc,iiío ;· ~~ e~
·iO"cmcia do nome elo fitbrte:Llltc tarnbem n~o 
,~f'<dil1issivel; porr1ue :tlguns 1hhricantes sao 

E no art. 45 estabelece : • «Não é pcrmittido 
às fabricas nacionaes o uso de rotnlos 'os
criptas em todo ou em pat•tc em lingúa, es- ' 
.trangeil'a, nos termos (la lei n. 452, de 3 de j 
novembro de .1899. , • , - ~-
. « Não . (\ · pel'mettitl::t a importação de pl'o~· •···· 
duetos i":.dH'icauos no cxteriol' que trom::crm/ : 
rotulo:':: em todo 011 em parte em ling-1 · .': 
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pórtuguezn., salvo quando importados de 
Portugal, ou q uand_o forem artefactos para 
fa.b.ricas. » 

E' esta a segunda parte que se tr,Lta de 
modificar, em face das reclamações do Centro 
e da Associação Commercial ; mas é preciso 
observar que nem o Centro nem a Associação 
pediram a sua revogação, e sim a sua modi-
:ficação. · · 

E' ql<Lro qu~ para o comrnercio é muito 
-melhor que e::;ta disposição não exista.: todo 
o mundo comprehende · qüe para as trans
acções · commerciaes seri:'t muito mais conve
niente que não exista este embaraço ; mas, 
disse e repito, nem o Centro Commercia,l 
nem a Ai:\sociação CommeL'cial pediram a 
revogação, e sim a modificação da 2a !)arte 
do art. 65. . 

O Centro CoinmerciaL estalJilleccndo as 
diversas hypothcsos em que a interpretação 
deste artigo poderia prejudicar o commel'cio, 
chegou <1 conclusão de que tudo se podeeia 
evitar, substituindo desta, fórma a 2n. par·te 
do art. 65: 

« Todas a.;; mercadorias estrangeiras que 
trouxerem r·otulos no todo ou em parte escri
ptos em pol'tnguez deverão trazer improssa.s, 
através de taes rotulas e em tint:t de cor, a 
procedeneia da sua fabricação. >) 

E a Associaçã-o Commercia.l, fa.zcndo sua a 
consideração do Centro, cllegou ao mesmo 
resultado. 

Por que. pol'ém, não se pediu simplesmente 
· a revogaçfw d<t 2"' parte do art. 45 ?-

Porque, como jâ disse, é pensmuento pre
rlominantc: n~L Cu.mara não fazer in versões 
na lei de consumo, admittindo-se, quando 
muito, modifi<.:ü.ções que.' não tt·aga.m alíic
raçã.o radical na sua. fórma, w.L smL con-
textur·a. · 

Ora,, Si·. Pl·usidente, ,o pensarnento da, lei 
foi fazer completa separação entre merca
dorias nacionaes e e;~trangcira.s, e isto mesmo 
diz o Centr·o Commercial na sw1 representa
ção; mas, si a lei exige que as mercadorias 
fabricadas no paiz tenham o nome do fctbt·i
cante e procedencüL local, por que pcrmütir· 
ao estrangeiro o que não é permittido ao 
nacional f 

Si se pr·etcndeu fazer esta perfeita sepa
raQão de mercadorias nacionaes e estran
gei:ra para se tornar etrecti v a a arrecadação 
de impostos de consumo sobre os productos 
nacionrtes, a Camara eomprehende que, si 
ao estrangeiro não convém. mandar a sua 
mercadoria para que ella possa ser vendida 
aqui como nacional, porque com isso elle só 
tinha a. perder e nada a lucrar ; o nacional, 
que, ap çontrario, se vê coagjdo a vender 

·.,como nacional a sua mercadoritl., que como 
·nacional custa a ter sahi.da, tem conve

·iencia em fazer com que a sua mercadoria 

passe por estrangeira. Ora, si basta em um 
rotulo om lingmt portuguez<:L, Je mereadoria 
estr~mgeira, declarar a pl'ocedencia do paiz 
de onde vem, sem indicação de fabricante 
oU: da fabrica, o fabricante nacional. si ·Se 
quizesse esc1uivar ao pagamento do imposto 
de consumo, ou vender a sua mercadoria 
como estra,ngeira, o conseguirii collocando 
rotulG·S eni portuguez com os dizeres que 
quizesse_ e, accrescentando : proccdenqia da 
Allemanha, da Inglaterr<L ou ~ie outro qual
quer paiz. · 

Foi, pois, por querer proceder com a ma
x.ima lealdade que entendi que não· bastav<:L 
declarar a procedencia loca.l da. mercadoria, 
e que era necessario que se declarasse tam
bem o nome do fabricante. 

Sei, Sr. Presidente, crue ha muLtas merca
dorias que ao nosso mercado veemscm nome 
de fabricante porque sã.o productos dos pe
queninos falJric<tmes, vendidos a.os commis
sa.ribs, que, por sua vez, ~w expol'tam; mas 
estas, em face ela lei <tctual, continuarão a. 
vir com rotulos estrangeiros, emquanto essa 
disposição da lei não foe revogn.cl~1.. 

Qual é a inconvenienci<L que t~<L nisto para 
mercadorias que não t0cm ao menos a pre
tenç1o de acreditar nnm f<tbrica. '?. 

O fi.tbl'icante que tem interesso em fazm' 
conhecida a. sua mercadoria pro<.:ma natu
ralmente collocar o seLl nome c CL localidade 
de sua fabrica nos rotulo'i Je setts productos; 
mas de~do que s~ trata. de <wonymos ~esapa
rece esta necessidade. 

Foi este o mou modo de proceder. Mas 
como póJe p;teecer q ne andei mal, 11111a vez 
que ha.vhL um projccto da. Cornm:issã.o elo Ta.
rilhs, em apresentar uma emcnd;1 no orça
mento, a respeito do mesmo assmnpto , pre
cis :_~ ainda explicar-me. 

Sr. Presidente, ntL reclamaç:;\.n do Centro 
Commcrda.l h:wia materiás difreeentcs ; do 
mesmo assumpto se conclui:1 a necessidade 
do modificações de algtms pontos d<:L tarifa 
e de modificn.ção n<L P<1rte segunda do art. 45 
da lei de commno. Ora, pelas praxes aqui 
estabelecida.s,quc não approvo, mas respeito, 
as medific<.tç:ões de tarifa só podem ser feitas 
po_r lei especia.l, entretanto que as modifica
ções da lei de consumo faz~m-sc, como de
vem se fazer, n:L lei de orçn,men~o. Porque 
esperal· pela Commissã.o de Tu.ril'a.s para mo
dificar aquillo que é majs natmal que seja 
modificado na discussão do orçamento ? E' 
natural que a Commissão de Tal'ifas, dando 
parecer para. modificação de aLgum artigo, 
venha modificar a. lei ele consumo ?-

Não me pa.rece. · · 
No projecto n. 72 sô é pecuLiar (t t<tl'ifa o 

§ 1° do a1•t. 1°, mas, mesmo alü, a Commissão 
esqueceu-se de assumpto nudto importante 
de que tratava tt representação do Centro 
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· Commercial : os rotulas de fazendas, em Houve, sim, reclamação em relação·. aos 
que não ha absolutamente necessidade de stocks, mas em relação ao tra.balho continuo 
que venham em lingua !3.strangeira, _porque das fabricas não havia na lei nenhuma pro.;.; 
são propriamente ornamento ou enfeite das videncia... - · . 
peças de fazenda. _ 0 SR. PAULA RAMOS-Este assuri1pto foi 

E' na discussão da receita que se póde e trazido ao Congresso pela voz do Sr. Martins 
deve revogar, ou modificar, uma disposição Junior, 0 anno passado. -
da lei de consumo, e foi por isso que apre-
sentei~ minha emenda, e o fiz com lealdade, O SR. GoMES DE MATTos-Justamente •. 
com que. sempre procedo em qualquer as- Esperava, portanto, que estivessB presente 

· sumpto. . . o digno relator da Commissão de Orçamento, 
E' o que tenho a dizer so1)re este ponto. porque estou certo, S. Ex. confir-maria as. 
Uma vez que me acho na· tribuna tenho minhas palavras,e confessaria a justiça, con

necessidade de dizer alguma coU:sa sobre. veniencia e necessidade de minha emenda.. 
duas outras emendas que apresentei ao orça- Emenda· n: 57: 
Diento na 3a discussão. · T 1 · · · r d d . ·1 ·. ~ d 

Emenda n. 59 - «Fica o Governo autori- « O( a compra ou 'en a e Ct~m ~la e::; ou e 
. zado a permittira, venda de estampilhas aos moeda met<.~lli~a deverá ser llqmrlada pela 
fabricant~s nacionaos,a prazo de tres mezes, e_ntr.eg~- eflectlva das lettr~s ou .m~eda~. ~ 
mediante termo de responsabilidade e ga- 119u,Idaçao .P?r encontro, na_o. p~dc. ser ex~: 
rantia idonoa. A falta de pagamento de um gi v.el c~ . ~m~o e sua I eahz~ça.o :1;.1 parti: 
dos termos tornará exigiveis todos os outros cula.~ SUJ?tt~ ,1 endodor e comprador u. multa 
e impossibiLitará nova concessão.» de 1.000$ J?ctia cada um.» 

A Commisstí.o não acceitou a emenda e dá A Comm.issão não acceítou a emenda e 
as sua~ razões nas seguintes palavras : di~se: 

«Informou o Governo ao relator que pro- «A primeira parte já estéL consignada em 
·sentemcnte niio ha reclamações, a essci re- lei, sem que, no em tanto, se tenha tiraria :pro
speito, pelos interessados. A. venda. de cs- veHo pda irnposslbilidade da, fisr:<lJização.» 
tampilha.s está s.l fazendo com regulal'iclade, A segunda l)arte parece-lhe incxequivel, 
já tendo sido attcndida.s as nccossidadus do na parte final, pela impossibilidarle de íisca
stock. » liza,r- contractos,entre vendedor e comprador, 

Sr. Presidente, sinto n5,o estar presente 0 feitos particularmente; e quanto <L pl'imeira. 
digno l'clator rla Commissão de Orça.meoto, pat· ;e, os interessados,que sn.bem ii!·rt.t~tr-so de 
:porque espcra.ria. muito natmalmcnto c1ue jogu,·são os primeiros a. não appell<1r para a. 
âa parte de S. Ex. viesse a confh·maçã.o do Justiça.. 
que vou dizer. Houve equivoco nesse pa- LasGimo, Sr. Presidente, que a Commissão 
recer. opinasse desta. fórma no momento em que 

Uma vez que não pude consc~gnir, por ter todus conhecem que um dos nossos maiores 
cahido a mi11ha. emenda, que se facilitasse 0 males é a jogatina infrene em cambhes. 
trabalho das Jabricas com a fórma. de csttun- Ainda, ctuando esta disposiçfLo Legislativa 
:pill1amento, que aqui lembrei; uma vez que não produzisse o cífeito imm;_'{'lia.to, quo se 
todos conhecem c1ue as disposições das tu,xu.s po.leria e.sperat', tinha um em~ito moral, 
de consumo, pesando cxtP<tardinariamonte qual o da declaração de que os lngisladores 
sobre as fabricas, diffi..cultam seus movi- não pactuavam com o jogo om cG.mbio. 
mentos pela defliciencia dos seus capitáes, Sei que a primeira parte da minha emenda 
era natueal, justo, equitativo furnocer-se- está consignada no orçamento vigente, mas 
lhes a venda de estampilhas <t pequeno prazo, está ahi sem nenhuma. disposição ·que pu· 
comtanto que o Governo nada soffresse com des:;e torna.l-a. obrigatoria; e por isso, ba
isto, estando perfciti1mcnte g<tra.ntido na S()ando-me em um julgado de que -~inha co
transação que :fizesse. nhecimento (um sô), accrescentei, para que 

Posso ·amrmar á Camara que este pensa- :ficasse claro na consciencia dP-tudos, que os 
mento encontrou a acc1uiescencia do relator contractos que não são feitos por meio de 
do orçamento, e posso dizer tambem do lettra.s, mas por encontro, não podem ser 
Sr. Ministro ela Fazenda. Entretanto, vejo- exigíveis em juizo, porque são considera
me em face de um parecer contrario. dus djvida de jogo, accrescentando a multa.· 

· . Houve equivoco. O Governo não podia de l :000$ a cada uma, das prtrtes contractan
·dizer que não havia reclamação nesse sen- tes pela realização em particula,r d.o caCi1 um 
tido ; podjà dizer; sim, que perante o :M:i- destes contructos. · 
.nistro da Fazenda não as havia, porque, ne- A Commissão considera impossivel fiscali
nhuma disposição do lei auto1'izava o Go- za.r conéractos entre vendedor e comprador~ 
:verno a. fazer tttl concessão. feitos particularmente; ma.s, o que lla. de 

C~una.ra. V. V Slt 
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m<tis particular do q uc o reei bo de paga
mento entre credor e devedor ·~ e com as 
pesadas multas, que euconsiderei barbll.ras, 
nã.o se tem conseguido a, sollagem dos re
cibos? 

Si considera,-se conveniente aguçar a ga
nancia ·:fiscal co1ü pesada,s multas de 600$ 
sobre aq uelles que, passando recibos som sello, 
se eximem ao pagamento de ~100 réis de 
sello, poi'que se não fazer o mesmo quando 
se trata de cousa mais grttve, de uma trans
acção que não é regular, e cuJos incon
venientes são gravíssimos? 

Parece-me que nas circnmstancias actnaes, 
a. emenda, pot• mim. apresentltda devia ser 
acceita de boa vontade pela Commissão ele 
Orçamento. 

Não entrarei, Sr.Prcsidcnte, na apreciação 
das jnnnmeras emendas que í'oram arn'osen
tada,s na ~i"· discussão do OI'çamcnto, mas 
tenho necessidade de fcLZei' algumaS declara
ÇÕeS embora succintas. 

Voto contra, o arrendamento dos impostos 
de consumo: lo, porque não é regultn· q ne se 
arrende hnpostos ClllC ainda, estã.o em sen 
inicio, que tendem a, nmior expansão e cujo 
erescimcnto r<tpido tem CtLHsado espanto 
aquellos que os decretltram; 2·•, porque não 
}losso consentir que }lasse p<tra um arrenda
tario esse direito. essas faculdades pcsadis
simas,que a lei do imposto de consumo chL ao 
fisco c quo naturalmente lhe ficarin,m pertcn
cmulo, c 3°, porque. sendo de tres annos, ou 
.nullificaria o direito que tem o Congresso 
de alterar neste prazo uma lei de impostos, 
ou tlal'ia aos contractaJ}te.;; do <U'l'Cndmnento, 
no caso de altot>aç·ào, direito~ :1 foetcs e fabu
losas inclcmnizar;.õcs. (JI~til()s apoiado.~.) 

Em l'elaç·:Lo iL venda: on ;u·t·cmclamento da 
Estrada de Fcl'l'O CurltÍ'al, ü,ssnmpto em que 
.i<t me manifestei symbolica.mcntc, mas, nã.o 
pela, pala Vl'<i, dcYo dize1· q no no momento em 
que o Governo do meu paiz, para manter 
sna, dignidade, sua. honl'a de devedor, prc
eisar vender a Estrada de Ferro Ccntt'al, 
no momento mesmo em que o Governo, com 
um plano estudado, demonstrar que com o 
producto da, venda, pôde restc:tbelecer a si-

. tua.ç:ão fin<tnceir·a. do paiz.póde contar com o 
meu voto para, <t vcncl<t, ni1o para o <trrenda
mento por um pt'azo longo, porque o arren
dalnento seria peior do que a, vend;t, sem 
qno os seus resultados fossem aella equiva
lentes; no dia em que o Governo me demon
str<:tr franca e lealmente a necessidade dess<t 
medida, nesse ditt eu votarei pela, venda d<.t 
Estrad<t de Ferro Central; lJorque acima 
da. 4;onveniencüt de possnil-a cstt"t a necessi
dade de manter illesa. <~ honra, da patria.. 

:Mas emquanto o Govnmo nii.o nos vier 
mostrar <L necessidade impre:-!cindivel dess<t 
venda, não. 

Por maior quo seja. a confiiinça, que se 
possa depositar em um governo honesto, não 
se concede uma autorização de ti:lo grande 
importancia, sem que tenha sido pedida e 
sem que se haJa demonstrado clal'a e termi
nantemente a sua necessidade. Certo, po
rém, de que a, autor•ização passará como 
passou na 2a discussão da receita, deelaro 
que não dou o meu voto a emenda ClllC nesta 
C<tsa exige· a- 'concurrencüt publica, tiUe nii.o 
tel'ia cabimento em transacção de t;ü natu
reza, e sim pela que estabelece a clausuht 
arl ?·ef'el'endmn. Não podemos abril' mão d;t 
üscaJização dos interesses que nos foram 
contindos·. . 

O Sn.. ERliiiRIO CouTINIIO- Felizmente. 
isso parte de V. Ex. que (} insuspeito c que 
não pódc ser considerado em opposiçüo ao 
Governo. 

O SR. Go:~ms DE MATTOS- Quanto <t out.t':t 
qnestüo, ::tqui tã.o delmtida, dos proprio::; 
nu.cion::tes. tel'l'as dcvolut::ts e terrenos de 
marinhas,· f'ltrei apenas esta observação: são 
tantas as opiniões, tão divm'sos os modos de 
vêr, que, lastimo, venha. dbposição a. este 
respeito, no orçamento da Rcceittt, quando 
aind::t não chegamos tt um accordo sobre o 
modo de intcrpret::tr o art. 64 dtt Consti
tuiçii.o. 

Diz o U.l't. 64 : 
« Pertencem aos Estados as mina~ c tona~ 

devolntas situadas nos seus respectivos tor
ritol'ios, e<thcndo iL Uniii,o sômcntc a, porç:flp 
de territorio que for indispcnsa.vol para n, 
defesa das ü·onteiras, f'ot't,ificaçucs, consh·n
cções militares e estra<las de fel'l'o fedemos.» 

Dizem:· isto é clal'O. Não me pa,rece. 
E' claro c1ue portnnccm aos E:3tados as 

minas n tm·1·as dcvolnta1?, situadas em seu~ 
terl'itorios, ma.s ;i, Unifto compete ~t po1•ç:fw 
que ror lndispensavel}Ktra a, de1cm das f't·on
telras, fortificaç:ões, etc. 

Mas j;t est<:t determinada essa porção 't 
Como determinar O terreno ClHe do í'utmo 
possa a, l)niü.o precisar }lai'a esses diversos 
misteres ?. · 

«Os proprios nacionaes, que não forem 
necesstwios })<tl'a serviços da Uniã.o, diz o 
paragl'allho unico, passar~i,o ao domínio dos 
Estados, em cujo terrltorlo estiverem situa,
dos.>) 

Portanto, desde que a Uniã,o nii.o precise, 
par<~ scn serviço, todos os pr·opri.os, que su: 
acharem nos l~stados, passar:\o aos proprios' 
Estados : mas passarão quando 't 

Quando não forem precisos aos serYlços d<t . 

Unilio? ·1 l\lt~s a que époc[l, c a c1ue serviços se······.'. 
rclet'e ? 
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Vê, portanto, a C[Lmara r1ue s[o pontos 
·que precisn,m ser liquidados. ni.lls não por 
occa.siã.o d::t <liscussão do OI'çamento da 
R~eila. ·--

0 que porém csti fora de duvida é que si 
esses bens tiverem que passar ;.w dominio dos 
Estados, quando não forem precisos ao ser
VÍGO da União,_ nã.o podem set· vendidos. 

Lasti\110 que se tenha trazido pa,ra esta 
_ discussã,o 11ssumptos que deveriam ser a ven
tados em uma lei intei'pret<:Ltiva, ao art. 64 
da, Constituição. (Pctusa.) · 

Isto posto, peço permissão para entrar em 
ontra ordem de considerações. · 

Sou por · naturcm -e por índole tolerante; 
respeito sempre as opiniões dos otüeos, sem 
procurar absolutamente índaga,r os impulsos 
que os dominam; peço para mim essa mesma 
tolerancia que tributo aos outros. 

. . Si, na, parte em que von entrar. expuzer 
idéas. que não estejam de accordo com o 
pensar dos Hlustrados collegas, deixem que 
on manifeste a n).inha opinülo como entender 
e permittam que a expresse como pucler. 

Não estou habituado á tribuna, não tenho 
a pratica, de desenYol,·er assumptos de im
portancia., so ht>etudo a.s:Sumptos scientificos, 
·e como tnnlw scmpt•o mais modo de m:im do 
rp.tc dos onteos (riso), son forçado (t tomar 
notas das lH'oposi~~õcs ·cpte pretendo cnunciat•, 
qu<:Lndo eltas dcYcm ser enunciadas cum pt'C
<:isão. 

Serei f'or\{itdo, pois, na expo:o;iç:IT.o que vou 
fazer, a lical' um pom~u pt·e~o a n~sas notas, 

.. ~d:Ls qll:.tcs n;to possu aiJ~ulutamentc me ~tbsi:cr. 
'- (Pausa.) · 

; Sl'. Pt•n:ü(!ontn, qnandu diSL·vti o Orça
mento da Hccr!lttL pl'la }H'Ílm~il':L n~z. entrei 
no fin;ll dü num discut·so em lllrttt :lpi·ndaç:[o 
sucdnt:.L sulJr·o a tt·:t~tsae(,'fi. o lmvidtt c~ntre o 
(_lOVCl'llO c o Ba,nco d:L nt-pulJLica.N:to ti;~, pro
pl'iamente a anal~·se dcss:.t opcraç,:·i,u impor
tante, porque P<Lf'a isso metilltaYam osda.dos 
neccssurios, não faltando na üLltlL de compe
tencia. (Nao apoiados.) 

Discuti, p orém, a jnstifictu;:iio feit<L pelo 
Sr. Ministro ela. Fazenda na introducç~ào do 
seu impol't<tntc relatorio, c disse que a justi
ficação apresentada não se sustentlint em 
face do l)om senso'. 
. Foi esse o meu objectivo. ni16 foi pl'opri<L

mente discutir minuciosamente a transa·cção. 
E parecendo tal vez de muito arrojo esta 

proposição, devo dizer que, me parece, rcri 
'Ctw1·ente .calamo, no momento em que era 
·pl'Ociso apresentar o relatorio, quo aqni .i<~ 
üavia sido exigido,. que · o Sr. Ministro da 
Fa,zenda escreveu o que alli se acha .. 
, Lendo essa justificação e não tendo podido 
. a.prechtl-a em t'<Lce uos ncccssal'iosdocumen tos 
porque o relatorio disso n[o se occupa, visto 
que a transacção é deste tmno, tive necessi-

dado de apreci;:!J-a simplesmenté em face · 
da m_tnha razão, do meu senso de homem 
prtttico e achei que, perante · a razão e o 
senso pratico, a demonstração não justitl
ca v a a transacçiio. 

O Sr. Ministro <.l::~. Fazend<:L refere-:se a 
um debito de- 186.000:000$, reccbiveis no 
prazo de dezoito a.nnos,des~ol}tados na f'õrm<L 
commercial, isto é, desconto por t'ôr<:L, <L ra-
zã,o de 6 o j o. · • 

Mostrei a fórm<1 por que se rc<Lliza o des
conto por fóra. Quando se tra,t<:L de titnlós 
poe venda, de mercadorias ou qua,ndo se 
trn,ta de títulos (_Lue voem do cstr<.u1n·ciro 
para, serem rccobidós pelos ba,ncós e qt~e re
presentam venda de mercn,dorias, esses tí
tulos . sã.o desc-::mtados pela · fórma, commer
cial (desconto por fóra.),porque quando ven-
demos incluimos na hnpo1•tancia da venda o 
valor nccessario para dar esse desconto. · 

Quan<lo se trata, de títulos que nã.o são· 
propria,mente de vendas, mas de curto 
prazo, t<1mbem se usa. da fórma-closconto 
por fóra, porque a, differenç<:L em quantias 
pequenas '"prazos curtos é muito insignifi
cante e a fórm<t é mais expeditn, ; mas em 
regt'a, quando se trata de dinheiro i.'\, premio 
a pra,xe commet·cütl é est<:L: ou n<L oceasii\o 
de d<Lr o dinheiro recebe-se log-o e ftc<L-sc 
com a importancia relat:iva <.LO juro ou 
junt<:L-sc :t import<mcia dada a qmwtia nc
eessa,rüL para que, descontad<L por l'óra ;i, 
bxa convencionad<t, produza exi1damcnte <1 
quantitL fornecida . 

Esta é a f'órmn, commercial. 
1\Iostroi aindn. qnc :L quantitt de f8G mil 

contos no JH'azo dr3 18 annos n~~o poditt snr 
dcscontad;t P•Jr essa. fórma; o rlesc:onto por 
fóra <i rttzão de 6 o 1 o em 18 annos dü 108 o;.) 
e portanto em logar do 180 mil contos nü~ 
tol'iamos duzentos mil e muitos contos. 

O Sn.. RonoLrno PArxA.o- No fim de 16 
annos c meio todo o capita.l se annulla. 

0 SR. Go::>IES DE MATTOS- Conforme a 
t<:Lxa. 

Mostl'ei que na · fól'ma naturaJ, sem pre
juízo do yalor actual, o desconto ntL razã,o de 
G % era, f<tvomvel ao Governo c desf'iwora
vel n.o b::tnco ; üworavel ao Governo, porque 
recebia um:t divida, de muito longo praw, 
com desconto modico em relação ao valor 
do dinheiro na, praça, descont<Lnd() <t 6 % , 
quando o jm•o norm<tl é de 10 e 12 ; desf<tvo
r<wet ao bt:tnco, porque, pl'Ccisando de diM 
nhciL·o, pagou antecipadamente uma divid;.t 
a longo prazo, quando com 50.000:000~ pro
dueto liquido d<L tra.nsacção, na . razão das 
taxas <L que dà dinheiro, tcri<L no ftm dos 
18 annos uão 186.000:000$, lntts duzentos mil 
e muitos contos. 
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~---------------~----------------------------~-------------
Era facil concluir que a operação não fôra 

de 186.000:000$ a prazo de 18 annos e des
conto por fora de G % , pois neste caso o pre
juízo do Governo seria. dos 186.000:000$ e 

.._, mais 14.880:000$000. 
Portanto, ou o prazo não foi de 18 annos, 

ou o desconto não foi por fóra ou a taxa não 
foi de 6 %. '- . 

·Si o valor actual de um· debito ê igual a 
cem vezes o valor nominal, mais a taxa, 
multiplicada pelo t~mpo, o valor actual de 
186.000:000$, á taxa de 6 %, em 18 annos, é 
de 89.4~3:000$ , mais 39.423:000$ do qne a 
quantia liquidada pelo Governo em seu ac
cordo com o Banco da Republica. 

Entretanto, 4 % applicados como desconto 
por fóra em 186.000:000$, a 18 annos, dão 
.133.920:000$, e a dUrerença entre 50.000:000$ 
líquidos c · 166.000:000$ . a liquidar é de 
136.000:0008, ou 2.080:000$ mais. 

Vê-se, poi·tanto, que a operação foi muito 
melhor do que se nos afigura peli1 exposição. 
Não é na,tural uma liquidação com desconto 
por fót'<t; mas em uma épocn,, em que se 
fazem descontos a lO e 12 %, descontar a 
4 % é vanta.!!cm enorme. 

Mostrei, ftna.lmente, que as obrigações a 
lona-o prazo não se descontam sinão em con
diç~os cspeciaes : quando o cr·cdor liqnida 
todos os seus ncgodos, rtua.ndo tem emprego 
ell'ectivu muito m~is rcmunerarlor, ou quando 
dcsconfii1 da :-!olvabillda<lc do r1cvcdol'. 

Espt>l'<Wa. •!Ul~ as observações que l;inhu 
feito, n:tt.lll'almontc, ~em exibição t.lo CllllllC
cimcutus u :-;,·llllünto inspir:.ulns no senso pr·a
tico, rn(wr·ee..::;mn diJ illustt·c rclu.tur d~ Com
mis~ü.o, tfí.u li:dJil quantu conltcnoJ.oJ' destes 
assumlJto:-;, t1ma rusposta .. 

lnl'lllit.llll·llll• TllLO HICI'CI.:Cl'lllll, O digo infe
lizmen te n:\u JlOI' um l'Cquintc de vu.id :tdc, 
mas po1·qul~ estou convcncitlo de que, t.una 
exposic;·ão f'rane:l o ehu•:t, do que tinha sido a 
transacç·ão , tcl'ia evitado a discussão lJl'i
lhantc, 6 vur-darlc, mas inconvenientissima 
de que temos sido testemunhas, tra;nda 
dm•ante longos dias nest~ Camara. 

Sou naturalmente amigo da verdade, e 
tenho de commum com os positivistas o 
viYer ás claras. 

Entendo que, em assumptos desta ordem, 
e mesmo em qualquer assumpto, a verdade 
deve ser clita de preferencia a se entregar a 
honorabilidade do Governo ás fantazias, ás 
cogitações da duvida, á maledicencta do espí
rito partidario, e mesmo á ignorancia de 
muitos. 

Su:pponho que não haveria conveniencia, 
de q\lalquer ordem que fosse, que me o l.Jri
gasse a calar a verdade, quando do meu 
silencio pudesse resultar má imputação á 
minha dignidade, e, como Governo, teria a 

·· coragem de dizer a verdade e nunca auto-

rizaria que, sobre o meu silencio, se fizessem 
imputações más ao modo honesto por que 
dirigisse os negocias publicos. 

Fez-se silencio, porém, e depois veiu a 
tempesta.de. Hoje, que tudo está mais ou 
menos conhecido, póde-se, apezc.tr das incon
veniencias, f<.tllar desassom1Jri1damente sobre 
este assumpto; mas fallando, declaro qúe o 
faço por minha conta, som procuraçãode 
ninguem, sem representar espírito de oppo
sição nem de sustentador do Governo, e 
especialmente seni o · menor interesse nos 
negocias do Banco. . . · 

O Governo, i1 meu ver, üom:prehendeu, 
embora um pouco tarde, que o Banco da 
Republica si não estava insulvn,veJ, pois que 
o seu acervo responde por sua solvabilidade, 
segundo declarou o illustre reln,tor da Com
missão de Orçamento, achava-se, ent retanto, 
em difficuldades graves pela immobilização 
de enormes capitaes, e compt'ehcndeu que 
era tempo de fazer com o Banco da Repu
blictt a liquidação para que ostn,va auto
rizado. 

Não quiz ser ganancioso nem exigente, 
c procurou, dando vantagens, fazer o en
contro e liquida.~ão de contas, embora dando 
prazos novos. ~ão q_uiz tambem continuar 
na imprcvidcncia anterlol', conservando-se 
c1·erlor de unm enorme quantia pelo longo 
prazo de 1 ~ annos, c compt•ehcndeu a neces
sida<Lc urgente c indeclin<wcl de terminar 
p or uma yez com este systcma de soccorros 
mntuos cntt·e o Governo e o Banco que tanto 
nos tem custa.do. 

0 Sn.. c\.:'\lZIO DE ABREU- 0 Governo OU 
o Baucu~ 

o SH.. G o~ms DE ~fAT'ros - O Governo. 
Entendeu ser necessarlo termin~tr essn, si
tuação, esse systema, de soccorros mutuos, 
pot·quo a verdade é que as com;as tcem se pas
sado de fórma, tal que, si como disse o hon
rado Deputado por. ?~finas Gcraes,n, mão treme 
ao fazer a somma das quantias que o Banco 
nos tem custado .•• 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO - Treme mesmo. 
0 SR. GOMES DE lvfATTOS- 0 Governo tam

lJem, em outras bccasiões, tem pesado de 
modo barbaro sobre i1 caixa elo Banco. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Nunca pesou. 
Em toda <L parte, os bancos que teem que

brado, como este, o Governo é devedor; aqui~ 
não. 
- 0 SR. GOMES DE MATTOS-Em uma opera

ção dolorosa, mas necessaria. 
Si nada se tivesse feito, si tivessemos che

gado a esta situação, sem o contracto ante
rior, pergunto á Camara, qual era a situação 
do Go·verno, em caso de liquidação ?- Si D,Ç\S 
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liquidações, comõnos casos de fallencia, não O SR. GoMES Dll MATTos-... que foi const~ 
ha mais debito a, vencer, todos os debitas são derado montanha de granito, poz á djsu 
considerados vencidos... posição do Banco da Republíca, para salvar . 
·- O SR. RonoLPuo PAIXÃo-Apoiado. a praça, os recursos de que legalmente dis

punha e os que suppunha poder obter .do 
0 SR. GOMES DE MATTOS-- 0 deb-itÕ do Congt'eSSO. . '-

Banco, de 186.000:000$, -seria um debito A directoria declarou-se incompetente 
vencido, e o Governo, por consequencia, para salvar a situaçã-o com os recursos offe- . 
na liquiação, entraria como credor de recidos; pediu 50.000:000$ de papel-moed~. -
186.000:000$, e como devedor de 7_.000 Mas a Garoara sabe, o Governo não tinha á 
contos. sua disposição 50.000:000$ papel e não podia 

Ora, quanto pesaria na balança, ·· em re- viP . pedir ao Congresso autorização para 
lação aos outros credores, este credito emittil-os, sem quebra de dignidade; porque 
enorme de 186.000:000$ ?-! E- era justo ·que quem queima não emitte. 
em um. caso de liq uidáção forçada, o. Gover-
no conservasse esse credito, quando sabemos .O SR. RonoLPno PA.IxÃo:--Não podia e não 
que o seu va.lor act~tal é muito inferior '? devia, sobretudo ·na occasião. 

Digo, por consequencia, que, admittindo-'-se O SR. GOMES DE MATTOS- O Governo es-
queo Governo· encontrou o banco em estado .tava preso á condição pre-estabelecida pelo 
de difficulda.des enormes mas não em estado contracto do (und1:ng loan. · 
de insolvabilidade, estado que pelas cir- Não.,.fui, Sr. Presidente, dos que conderu
cumstancias da praça podia trazer a liqui- naram, e até com demasiarlét acrimonia; o 
dação forçada,, procedeu honestamente re- accordo de Londres; entendi que elle era. 
duzindo a divida. a seus verdadeü•os termos. uma necessidade fatal de occasião e que de-

O SR. RonoLPHO PAIXÃO_ Estou ele in-. veria ser feito; porc1ue sem elle nos arriséa
teiro acco rdo com v. Ex.; 0 Go-verno andou vamos a uma fiLllencia ineYi ta vel. 
muito bem. Agora eu, como clirector do Qua,ndo li um folheto , escripto pelo ex-
banco, nã.o t~ l'ia feito isto. Deputado e ex-Ministro. o Sr. Lourenço 
. o Sn. Gol\IES DE MATTOS _ Entretanto; de Albuquerque, concitando o Poder Pu

Sr. Presidente, feito 0 accordo, os directot•es blico a, clecla,rar a banca rota da, nação, 
do b:mco, em logu.r de ostudtLr as condi,~ões senti-me humillw.do em m :u cat'acter de 
especialissimu,s ulll que se acluwa a sua. brazileiro e procuranrlo em minha, razão 
carteir<L, em togu.t• de procurar, pol' todos os e~teios a, meu pittrl •Jtismo orrnndldo, disse 
meios pos::liveis, dcsomlla.raça.r pa.t·tc das no moio de arn'igos: :t banca róta ;-:orá. inevi
gra.ndcs qn:tntia.s immobiliz:td.as, pa,ra. f:tzm· tn.vel si nilo ltou\·er um lranqunil'o r1uc confie 
face aos pt~dirlos qnc tHtturalmente h<tviam no Bt•;.tzil e cunc•Jl'de em pagar· :ts pt·e::;t.ações, 
de appar .~cot• p:)r ll~trtc dos ct·ed.Jres, cnt.en- quo devemos na Em•opa, durante dou~ ou 
domm qtw 0 nnit.; > meio de solvcP as llüces- tl'cS n.nnns. ,\.cessação üe p.tganvntos pot• 
sidades 1u·g:111 tes do momento Ol'a ba.tur <ts cttmbiaos, dut·ant•J ost,e l'l':tm, ~~ sutficinnte 
portas do t:l-ovor·no . P<Wa. elevar o cambio gra.dualm~1nte c salva,r 

Pedira,m novo a.uxtli!) , que foi-lhes conce- o pa.iz, pondo-o em condiçõe3 de pagar os 
dido pt·ovi ~oeütmontc e com g<tmntias, no sons dcbitos · 
intuito do m<tnter· a, soluçã.o jü, est:tbelecid.a. Ora, pensando assim, nã.o p :>dia, deixar de 

Dá.-Sil a ct•ise, t•esulta,ntc d<L elevação r<L- appt'•>Yat' o accordo de Londres,qu~: é a appli
pida do c:tmblo, de 9 a 14: a osp3ctt1ação cação clara destas mesmas lclé:.ts com alguns 
entra com t·>d<t a sua força no jogo de cam- enxertos infelizes. 
biaes, todos os dinlteil'os disponíveis são peo- Não é que eu queit·a dizet' que fosse depri
cura.dos paea atirar no sorvedouro· da joga- mente de nos;;os brios a, clausula de gtwantia 
tina, e ::ts diffi.culd:tdes do b:Lnco augmen- com as renchts das Alf<tndeg<.~.s; nunca houve 
tam muito naturalmente. orreusa do ceedor para com ·o devedor em 

A Ca.mat'a sabe, por uma. ex:posição de aquelle exigir de:>te g<tl'anr.la.s suffi.cientes 
banqueiros, que nes~a teedvel exploração pa.l'<t assegurar o seu debito; dé:ittr está em 
venderam-se 4.000.0:>0 de libras a · desco- dar a garantia c não StLtisfazer o compro- · 
berto !' misso. Isto é que deprime o cat•::tcter. 

Não era possivcl, nas condições em qLte Mas neste contracto tão conveniente, tão 
se achtwa o banco, a,ttender a todos os l)C- neccssario, tão ufiil mtquJlle momtmto, in
didosde t'l.inheit•o. cluiu-s3, infelizmente, urnn, cLtusula que eu 

Advertido o Govern.o do pa.iz, este Governo sempre considerei prejudiciali:ssima a~ paiz, 
que foi considerado esta tua de granito.·· e foi a. obl'igaçã.o de retirar da circulação 

O SR. MARTINS TEIXEIRA- Montanha de 5.000:000$ mensaes para depositai-os em 
de granito. bancos estrangeiros ou incineral-os. 
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Ora., Sr. Presidente, retirar da. circulação Si }Xt.ra a YOÜLç~ão da ,medida. salvadora, em 
5_.000:000$ mcnsa.lmente para fica.rem inaeti- a.lgnns prevaleceu, talvez, o cspil'ito de co
vos em bancos estrangeiros, era mais um hesf~o llartidttria, de dedicação <.is medidas 

-.incentivo par'a o jogo de cambiacs o um dos- ~que partem cto Governo, em mim, como 11a 
credito pa.ra nós ; retiral-os d<.t circulaçã.o maioria, ~egnndo creio, prevaleceu ~ó o in..: 
para serem quchnados, er-a um ma,!, cujas tuito ele defender os interesses do pa.iz, que; 
consequencia.s em breve seriam sentidas. tenho a convicção fiemo, se procurava snJvar 

Porque não se leml1ra.ram os q11e :fizeram e que, tenho a esperança ainda mais firme, 
o eontracto de que estes 5.000:000:"; retirados ser<.t sal-.;-o. . 
mensalmente da circulaçã:o poderiam ser Apczar da. opposiç[o da, imprensa . . parti
empregados no mesmo proposito o roha1Jili~ daria, apczar de uma. certa. anímosid<tdo da. 
tar os ereditos do deYcdor, não incinera.ndo prn.ç,[L, que se a.nnunciava revoltada em stm 
papel, nem o collomLndo inactivo, mas sim cegueira, sompre cri na. cfficacia dos meios 
resgatando apolices '?. ofl'ereciclos , unicos de que se podia la.nçae 

Si alg-ncm que dever quantias a.nütadas mio n~Hluelle momento angustioso; lasti
a juro c sem juros, ·o1Jtivcr um clllpl'Cstimo ma.ndo profundamente que após a interven
ll<U'a. salvar a sua. situação, c empregar toda. c;ão elo Go-.;-crno tivesse havido est<t fu.tal de
quantia J'ccellida. em pagar os seus dehitos, mora. que vein produzir incwit;welmentc <L 
que não vencem juros, d(3ixando do p<i os de- desconfianç<L e o descredito, e crear a neces
l)i~os onerosos, que qualificação poderia me- sid<tdc do emprego do outros meios ; mas. 
re.cer '? (A..pa1·tcs ) mesmo assim,fazcndo justiç<L aos sentimentos 

Folgo de ouvir os meus honrados collcgas d<L pr<w;L, tenho esperança üc quo, conhe-
apoiarem minha opiniã.o. (Pausa.) cida a intr;rvenç·flo (lo Govm·no tomando a 

Por consequcncia, ainda c1ue iníi:Jlizmcnte, seu cargo a. direcçfi.o do B<1nco, a.inda qnc-
o Governo não podia pedir ao Congresso a pl'OYisol"iamcnte,nã.o nos colloear;i. na necc:-
faculdade de emittir papel; esta. er[L <.t si- sidade de vôr atir;u· na. cit•cttlaç·ilo estes 
tuaçã.o em que se acham. 100.000:000$, cnjt.L cmis~iLo nós <.uttorlzti.mos 

As duvid:.ts entr-e a dircctoria. e o Go- em Jitlta de outro rcem•so. 
Yerno sobt·c o mollo po~sivel U.c auxiliat• o Conhecida a. •ltl'CCf;iLo 1lo Governo. conlw
hanco teouxeram em resultado demoras ; a cidos os t•ccm·sos, qnc dcpositümos mn sua~ 
estas demoras juntou-se um pouco de vai- mãos para satis!"i.LZCL' üs ncccs;:;idttdes mais 
dado om luta. com os interesses dtL pa.tl'ia, ut·gcntPs da pl'a(·a, os depositantns, ([l!O ni"i-o 
juntou-se um pouco de leviandade em nc- éivm·ern nece:)~id<t<lc nrgcnto tlo sc11 uinhciru, 
gocio irLo scrio c tã.o gJ'iJ.YC o dahi :.t dcscon- pt•c!i.~t·ir·:'i.o natura.lnwnto con~('J'v:d-o om 
fiança, a. cu1'rida, os cheqncs Yizadns a 00 rml't.e on no iodó e1n rinpositn ~~m 11JH banco. 
rUas, a cl"i;:;o mntim a filie o GoYcrno com o soh a dit·e<·<;:Tn (lo (io,·m·no. a. t·o1;it·nl-o on1 
::-eu patriotis111o e com i1 boiL -.;-ont.ade •ttHlSi apolicP.~ dn :l" ,' ,,. 
unanimc uo Congresso JWOClll'OU l'emndi<ll' Vnt~ npp:_Lt·ceendo n cairna. 
com a lei dC\ :20 deste mez. Foi o mclhm·? A Camat·:t sahe rt~tr.. os aeeionistas entt·a-

Não o afliemo. ·· J•tun ent iiCr:ol'llo. ruw os ('t·erllli'e::l, da mesma 
Em rr.g1'a, a Jll"t~ssa {• iuimíga da. IH~t·l"ui(;·ii.o fot·nta,c·utwoi·dat•;un cum :.: noYa. org-atÜi'.<l(;fi.u 

e a prossa. afllli impillllt:t-.•w; a nwrlida. et'~l do l1aneo. n (j\ll\ tul:,; n ontt·os, :tlJl>i'l J'n!lex·flu, 
urgente. :.ras, inconll'star(.'lmonto, fui o qnu Bc eonf";:ssnt·am :tgr·adecldos pu1· Ü'!'em ::::i(lo 
de mclllül' se pi)dc J"azct· no murnento. salY/JS, rJU:LSÍ a eontt·agosi:u c. por:anto, apr~-

Sem duvida., Cl'a ineo!lH'nientn a.tlra.t• na. Zilr' das l!i!li t: ttlrla.rles enorme~ quo atrav cs
circuln.r}i.o j:L tã.o diflicii-do nosso nwt·cado samos, aiJC!Zal" d:L e1•iso tcl'rivol rlnc nos pe e
mais 100.000:0008 de a.policcs de jutos ])C- segue, aug-nro dias mais felizes pal'::t esta 
qucnos; sem du ri da, era inconveniente, de- praça. ficand.o o Banco rla. RopulJlic::t sob a 
pois das vantagens que se suppunha ter au- dircc(;i'í..o encrgica do Governo-como auguro 
ferirlo da sepu.rnçã.o entre o Governo c o dias nmis felizes para a nossa l)td.ria., si o 
Banco, YCJ'-sc o Govcmo coagido a tomar a Govc1·no continmn· inacccssivcl a interesses 
direcç:ão; ttinda que proYisoria. deste cstabe- printrlos no cumprimento das leis, :firmo em 
lccimcnto tie Cl'Cdito; porém, devemos con- sua. ~onducta, ÍÍ'l·eprcltcnsivcl em Sui.t hones
corclar qne mais inconveniente seria. tlcixar tiüade e intr•tnsigcntc com os btn•::ttcailol'CS 
::to· a.bandono os maiores e mais vitaes in- elos dinheiros publicas. 
torosses ucsta. pra~~a ligadt~ todtt (L sorte do Infelizmente, (lois ma.lcs se an-tollw.1n a 
Banco. esse n:tt.nt>::tlresultado dn minha.:~ p1·cvisües 

\ Tcnlw, Sr·. PJ•esidonte, a, m~ds firme espe- on a est:t csperan<;.:.L qnu cu aqui enuncio : 
\ ra.nç·t1 .-1lo ·i1ne o Sr. :i\lint~tro üa Fazenda l", :.L eonvic:ç-Ti.o (•.levada ao valot· · de um 
\ salvar:L :.1 praç-a. com os rcenrsos que lho rm·- dogma, nu governo do ll:.lÍZ , de que lm 

110-cc a. lei •l'w <Utui vuM,mos, eonvidos de SliJiül':thnndaneitL de papel "Jnoeda em cit·-
quc faúamo~ acto llu ptttl"iotbmo. ~;ula~·ito. 
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0 SR. RODOLPHO PAIXÃo-Não ha. 
. 0 Sil. GO::\IES DE MATTOS-:-:;Segun<lo, a joga
tina em cambiaQs fictícias, influenciando 
,fesordenadamente nas cotações do cambio. 

Para o Sr. Ministro da Fazenda, o vaJor 
-do papel moeda é proporcional <í, sua quanti
da.de; qneima.l-o em parte é transferir (~ 
pa,rte que :fica o valor da parte quejma,da_ e 

• por uma lei de sna Cl'eaçãó elevar relativa
mente a, taxa cam1Jial. 
. A Camara desculpitr<.t que cu venha trata,r 
de um assumpto de tal imr)ortancia. Si ha 
temeridade do minha parte, não ha nenlmm 
flcscjo dc .exhibição ; ha uma convicção pro
funda de minh<L parte e é meu deYcr ex
terna.l-a. 

U::-.r SR. DEPUTADO-Convicção de q UC muito 
precisa,mos. 

0 SR. Go::-.ms DE MATTOs-Não sei, Sr. Pre
.-;identc, J)orque essa grit<L enorme contra. o 
IHtpel moeda. 

O SR. PAULA R.uros - Naturalmente. 
0 SR. Gü~IES DE MATTOS- 0 papel moeda 

•} nm ma.t, todos confcs5am, mas é um 
mal necessario em dadas circumstancius. 

O quinino i<Lmberil é um mal, na opinião 
de muito;;:, mas é um romcdio que em 
certos momentos não 11óde deixar de ser ar)
:plicado. 

O Srt. :\fALAQD1AS Go:-.;ç·Ar.vEs- A questão 
t:i de opportunidade. 

0 SIL Gmms DE MATTOS- Scr;t, porta,nto, 
um m:.í.o remcdio, mas é ein todo caso um 
1·emcdio (lc qnc se toem utilizado todas 
as nações. «Com clle, diz Castro C:.Lt·reira, ... 

O S~t. PAüJ,A lLuros-Bellissima pagina de 
eastt·o Caereil'a,. 

O Sn. (;miES rm MATTos- •.. fez a ltaJia a 
i'!Utt unid<ulc; a Ingla.torr<L ttba,tctt o im
per·io de NtLpote~í.o I ; <L Prussia rnulti
}llicon a sua marinha, e, cortando o snn tct·
ritorio de estradas de ferro, constituiu-se 
~L primeira potcmcüt militar d<:L ~urop:.~; :1 
Austria-Hungria salvou-se ele desa,stres e 
de erros cotoniaes o hoje é uma. naciona.
lidade rcspeitavel; os Estados-Unidos com 
elle imlJcdira,m o desmembramento da pa.
tria. na, medonha. guerra da sel1ltraç:ão ; à 
Rcpublica Argentina com elle vae camj
nhando ; <"França, com esse recurso extremo, 
salvon-.sc dos desastres financeiros da. ctinel 
indcmnização ti. Allcmanha.» 

Eis um mal produzindo tanto bem. 
O SR. MALAQUIAS Go:-:cALVEs-E' uma 

questão de thcra,pcutictt. 
O Sa.. BARBOSA LDIA-!Vltts em nosso paiz 

s0 tem produzido desastres. 

0 SR. Gol\IES DE l\fATTOS-Sem duYida. 
embora proporcionando recursos em mo~ 
mcntos diffi.ceis e facilitando ás relações 
commerciaes, agricoh~s c industriacs, é máo 
remedio,. porque não tem elasticidttde, e 
torna-se funesto, porque ás vezes perturba. 
essas mesma.s relações e facilita os abusos 
dos governos csbanjadorcs. 

Atirado na, circuhtção, nos -paizes onde não 
ha circulação metallica, o papel-moeda pro
duz semp't•e uma commoção, um certo abalo ·; 
mas, si cllo é neccssario ;:i, somma das ope
rações, que se fazem no momento, acclimata.
sc logo, produzindo effcitos 1Jene:ficos e salu
tares. 

Si cllc é excessivo, si passa- além elo nu
mero das transacções, que se fazem, então 
dcsva.loriza na razão do excesso o meio cir
culante. 

O Sn.. lVIALAQUIAS Gol'\ç~ALVES-0 D,halo é 
üttaL 

O SR. Go::-.ms DE ·MATTOS (clú·igindo-sc ao 
Sr. B m·bow Lime,)-V. Ex. não concorda ? 

0 SR. BARBOSA Ln.IA-Não, senhor ; acho 
que cllc é de m(~ quaJidade. E' a moeda por 
decreto, cous<t cruc não admitto. 

O SR. Go:\IES DE :MATTos-E' excessivo o 
meio cil'l:ula,ntc ? Não ; digo-o com <L ma,ior 
convicção; mas como conheço a falt:t de au
toridade o compctencin, de minhas opiniões ... 
(Nao apoiados.) 

0 SH.. BARBOSA LDL\.-Tem muitissima. 
O Srt. Go:-.rEs m~ ~IATTOS- ••• c a C<unar<t 

ccrta,mentc me ha, de Llescnlpar si procuro 
apa.clrinh<Lr-mc com opiniões <dhoi::ts, a qtw 
se nii,o pôde contestar csstL autor-idade c eom
pctoncia,, que tis minlla,s raltarn. 

O decreto lcgislatiYo n. 3.403, de 24 de 
novemln'o de 1~88, lH'omulgado logo npós 
a .. a.holição da üSl!l'tLYai;m·;~. ;waliou em 
üOO.OOO:OOOs. ;tl'úm os 1/0.000:000s rlc pa
pel do Est:tdo, a somm:L ele papel-mot•da ban
c:.L,·io indispens<tYCL ao movirncnto commcr
ciul e ageicola de nosso paiz, c esse eomputu 
de 770.000:0008 foi adoptarlo poe muitos dos 
csta,distas elo Imperio. 

Suppondo-sc o nosso tereitorio tilo limi
tado c a nossa popula('ão tão compacta, comu 
as dn,s nações da Europa, o confronto da cir
culaçã.o monctaria com a populüção mostr;t 
a, proporç'io pe1· W1Jita inferior ao q uc de
veria ser. Segundo o editorial (l'O Pai::; 
de 30 de agosto de 1896, admittindo-se a 
circnlaçã,o de 780.000:0008, tcriamos par::t 
cada lla.bitante do Brazil a somma de 
48$000, Cttte ningucm podcr<."L co~'lidera:r , 
execssiva, Lluando na FrtLnça to<;am a cacli.t I 
pessoa, 80 fr-ancos, na. Allmnanha 120 fl'ancos 
c nos Estados Unidos 23 dollars c 48 conta vos. 
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O :presidente da Londm~ Bank em 1897.:, o pratícos: ha entre nós superabundancia de · 
Sr.. Glyns, reputava indispensavel para o papel-moeda? Não. E' minha convicção in-
Brazil a somma de 900.000:000$ de papel abala'Vel. ·- · 
moeda. · · Substitua-se o papel-moeda, pela moeda 

Da 0 bm-O cambio-do conselheiro Duarte papel quando as circumstancias o permitti
rem; substitua-se o papel inconversivel por 

Rodrigues.·· :papel conversível -á vontade do portador; 
O SR. PAULA RAM:os- Homem eminente· substitua-se o regimen da dictadura :tinan- - · 

mente pratico. - ceira, pelo regimen legal, logo que for pos-
O SR. Gol\r:ES DE M.ATTOS - ••• director- sivel, e não regatearei os meus applausos; 

gerente do Banco de Credito Real de S. Paulo, mas emquanto isto não pas~a de uma espe~ 
extrahi estes trechos: _ rança, ou de um sonho fagueiro, não redu;.. 

zamos a cinzas o meio circulante, unico que 
«A circulação fiduciaria, que existia no temos, esquecendo a vasta somma de trans-

tempo do Imperio, era já então reconheci- acções a que elle tem de ser meio necessario 
damente escassa para as necessidades do e imprescindível. · . · 
commercio interior» e entretanto: «todo o Si nos ultimos annos do Imperio se conside--

. movimento fina,nceiro do paiz estiva, póde- rava necessario, que o meio circulante a.ttin
se dizer, concentrado na Capita.l. · · as pro- gisse a som ma de 800.000 contos approxima
-vincias não tínbam vida propria. · · a, la- damente, como em face da transformação do 
voura, não tendo sa.Iarios a pagar, não reti- nosso commercio, agricultura e industria 
nhrc qualctucr poeção de numeraria a,o seu considerar essa somma excessiva ? Si na
serviço ... üs acontecjmentos successiYos de quelle tempo se precisava de 800.000 contos-
1888 e 1889 tPansformaram por completo este com 0 cambio proximo do par, como pro~ 
estado do causas.-. De então paru. cá tndo curar reduzil-a co·m as taxas deprimentes
mudou.. . A industria agricola, ex.ige hoje de 6 a, 10 ?-

um capital e movimento como todas as o Dr. João Pedro da Veiga Filho, em seu 
outra~ industrias. E não ha exaggero cnl- Manual da Scie-ncia das Fi-nanças, calculava, 
culando-s~, que só no Estado de S. Paulo, se em 1898, o encaixe permanente dos bancos. 
acha hoje empregada, nesse serviço e em em 330.000 contos, dando 1:10.000 'l_)a;ra o 
const;lJ1te movimento, sommn. sup~dor (~ do Rio, 100.090 para. s. Paulo e 80.000 para a 
papel-moeda, que circulava, em 1889 .. · sem outros E"r.ados, o que, sem duvida está 
!aliar nas economias dos colonos, gua,rtladas actu<tlmente muito longe da verdade; e o 
de uns annos para outros, na espe1·ança de que ftca. em movimento podei·(L chegar para 
poderem tra.nsfm·H-as mais taede, a melhor as nossas necessidades constantes em um 
cambio. P<JTa o seu paiz natal, o, «ao mesmo paiz onde, peln.s <Ufficuldades de communi
tempo que se tra.nsf91'ma:vam tão ra.r1ica.l- cação, todos o:; que vivem fóra dos centros 
mente <:tS con(lições dó. lavoul'a, cxprtndia-se commet•cütes precisam tel' em reserva uma 
tO commet-cin de um modo extrn.ol'dinario, cer&a, quantidade de numet·ario 'I Não. 
subrlivid indo-se por todos os Estados. » p 1·ova-o a, emigração constante de capi-

Permitta agora, Sr. Presidente, que a esta tues em nurnerario de. umas praças para 
demonPM<.Wã > dara.. conclurlente e brilllante outras, a emissão iliegal e abusiva, nos Es
eu ~tecr·es :.:ente o grande desenvolvimento in- tadus e municipios, que a ninguem é dado 
dustrütl por que tem passado o p<tiz; permitt<~ C<Llcuiar, pl)r falta de dados esr.atisticos, a. 
que lembt'C que em um paiz como o nosso de quan~os milhare:s de contos chegou, como o 
1.200 logu<LS do costa., com um V<lstissimo dis:::e o Dr. Amphiluphio, e muito especial
centro, sem comrnunicações faceis, o meio mente a alta do juro e a depJ'eeiação da pro
circula,nte deve ser mais a,vultado do que é prie!lade immovel. Abundancia de dinheiros 

· necessario em outros paizes com o mesmo e juro alto são idéas antagonicas. Póde a 
numel'•J de h;:,IJit:J.ntes; permitta, que lembt•e de.~cvnftança produziL· rctrahimento ; este, 
as observ;_~ções de Sumner (Hist. of Arnerican porém, não póde ser permanente : é da. in
Otm·ence, pag. 221) tantas vezes repetidas: ilole do capitaL não se consenar immobi-
que um paiz agt'icola necessita de maior lizado. 
qua,ntitla.de ele moeda para a mesma popu- O valor' das co usas, Sr. Pl'esidente, mer
lação e mesma riqueza do que um paiz fabdl; cadoria, serviço ou moeda varia na razão 
que um paiz d.e população exparsu, necessita directa da }H'Ocura e ·na inversa da offerta. 
de mtüs nas mesmas CÜ'cumstancías (lo ctue Esta. é a leisUl)rema em economii:\ politica, 
outro d~masia.damente povoado; que um que não sofl'l'e contestação. Si a moeda é 

\paiz oncL'e escass~J<ttn meios de communi- excessiva ou abundante, dá-se o mesmo phe
'~ç,.'\.<1 de1ll<\üd.<l. maiol' abunüa.ncia de meio numeno do excesso do set•viço ou do excesso· . 
~1rculimte do que outt'o beru senri<lo de de mercadoria, a oil'erta é superior á pro
nteio.s de tnl.nsporte, e pergunto aos homens cu1•a. e o juro se torn<t ba.rato: mais se offe. · 
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rece pela acquisição de mercadoria ou ser- J O SR. GoMES DE MATTos-Não direi, como 
vtço. Si a_ moeda é escassa, si não chega li algures, que, si é verdade que á medida. 
para o movimento a que se destina, dá-se o que o papel diminue, o seu valor augmenta, 
phenomeno inverso: ella é procurada mais si red.uzissemos todo o nosso papel a úma. 
do que olferecida; õs juros crescem, o preço cedula de 500 réis, essa çedula representaria 
das mercadorias e dos se1•viços diminuem.- todo o valor da nossa circulação monetaria 1 

Si em dado momento se manifesta uma Não digo tª'nto, não direi tambem que a fór-
plethora na circulação, poi• duas correntes mul~ scientifica do Sr. Ministro da Fazenda.. 
diversas, facilmente se procura dar vasão não é exa.ta ou está errada: direi apenas que' 
a esse excesso. não a com:prehendo. . 
_ Os gananciosos, os avidos, os pouco refle- Não.comprehendo e:ffectivamente a relati-
ctidos atiram-se a todas essas emprezas no- vidade entre a :producção do paiz e o seu• 
va.s, inconvenientemente, sem lhe estudar os meio circulante; porque não são as necessi
fundamentos, para dar vasão ao papel que dades da producção ·que determinam as na
sobra. Os pacatos,_ os conservadores, os ponde- cessidades da circulaÇão ; ou por outra, não· 
rados procuram naturalmente emprego me- -é pelas necessidades da producção que se 
nos producthro, porém mais certo: procuram emitte: póde a producçã.o marcha.r a vEJlas: 
os fundos publicas, procuram as apolices. soltas e o Governo ter absoluta necessidade· 

. 01•a, nós sabemos que já não estamos nesse de fazer emissões por outros motivos. 
período de jnvenção e de ~abricação de inous- Comprehendo, sim, verdadeira relatividade 
tr1as; ao contl'ario disso, vemos que mesmo entl'e a. importação, comrn·ehendendo tudo o 
as industrias sArias luctam com difficuldades quo equiva-le á entrada e á exportu,ção, com
para se desenvolver e mesmo para se sus- prellendendo tudo o que ecruivale -á sahida; 
tentar e pGr outro la.do vemos que as apü- porque como nós pagamos ao estrangeiro em 
!ices, que rept•csentam o emprego dessa.s so· ouro a nossa impol'tação e recebemos em 
bras, para os sensatos, não são procuradas, ouro o valo1• da nossa exportação e como re
como prova a baixa cotação que ellas teem. cabimento e pagamento se liquidam em pai-

Ouvi dizer, por a.lti1 competencia, nesta. zes do regimen metu.llieo, essas duas opera
Casa, que havia superabundancia, de papo!, ções naturalmente se contrabala.nçam produ
uma vez quo o:fferecemos, em log<tr de O.~. zindo saldo ou deficit. 
20, 30 e até 40$, por uma libra. Si exportamos mais do que importamos, 

O argumento é subtil, nuts a mim não teremos saldo ; si impurtu.rmos mais do que 
convence; ha, em minha opinião, uma in ver- cxpol't.;lffii)S teremos de(lcil. 
são nos termos. · Nus . ',es de cil·culal,\:l.o meta.llica o cam~ 

Não é o p<tpel que se dcsv.alol'izrt nas hio (; si,"'"plesmente o agiu que se pa.ga pela 
baixas de cambio ; clle torüt o mesmo valot• despeza com o tra,nsporw do dinltoit·o do um 
de acquisição, si nós nü.o prccisassomos 1le paiz para outro: eambial é a lot~L'iL de caro
ouro. bi.~ su>:ce1)ti vcl de cotupra c venda como 

O que escassoi:1, torna-se caro, ú o ouro qualquer mercadol'ia .. 
de que precisamos pítl.'i1 pttgat• tudo quo si o n.g-io (tllú su podo(: ;:;upl)l'lüt• ú. despeza, 
devemos no es rangcil·o; e, como nü.o o temos, hn, um ·· cot•reetii \'O na~tu·al, a romcsstt em 
a cambial, que o ropl'esentít, t.ol'na-so mm•ea· moilda. 
doria, 8ujcita. <L lei da, of'feet:L o nos custa ~fu.s nus pai~es de clL·culu.çli.o - papel -
20, 30 c <dé 40$ aquillo c1uc podcl'i:unos tot• ttã.o hu.von<lú a, l}oSsil,ilidu.t.le de .se romctter 
po1• 9$000. . o oul'o, dcsu.ppat•occ o cort•ect1vo o a caro~ 

,A maior ou menor circulação rle pa.pcl- bitLl fica sendo pur<1 e simplc:;men te uma 
moeda influe diroctamente nas oscillaç:ões rlo mercadoria sujeita üs leis da. o.fl'erta e da 
cambio ~ A incine1·ação do nosso pa.pel tem, procura. 
como co;:tsequencia f<tt<Ll, ~ alta do cambio~ « 0 elemen·Go fundamental do preço do 
A' medtda que a quant1dad~ de pap_el se cambio, diz Woleweki, está no pdncipio: 
reduz_. o .se~~ vtüo~ s~ e~eva . A tax~ ~o hem simples que .se liga ~ somma rela
camblO ex~ume scwnt1~camente a r~laçao tiva dos compromtssos. reCLprocos~ Outr~s 
entre o Vct~or. em ouro da expo~taçao _e o influencias podem modificar essa expressao
v-alor quant1tat1vo do papel em c1rculaçao? elementar do contracto ; mas a questão do~ 
(Pausa.) . _ . minante, a que tudo fica subordinado, é· 

Não tenho, Sr. Pres1_den~e, a pretençao de sempre 0 equilíbrio dos compromissos, não 
dar uma 2'esposta sc1ent1fipa a taes, pe:- da balança do commercio, ma:; da balança· 
guntas, na:o tenho p~ra 1sso a necessar1a internacional.» 
com:petenCia. (Na:o ltpozados.) · . • -~ . . 

O SR. BARBOSA LIMA -As melhores rcs- Leroy Beauheu, que! com~ pamp~letar1~, 
postas são filhas do bom senso e da prá- diz qtte é :preciso reduzn· a cucLtiayao bras1~ 
tica. leira á metade,para termos o cambw ao par.~ 

Càmara V. V ~aJ . 
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como mestre sempre ensinou : que o cam
eioao pai' ind·iça que OS pagamentos ent1·e dotts 
pa·i::;es se podem cmnpensm· independentemente 
ela 1·emessa da moeda ; que ·o camb·io (cvvo
?'avel a tti1t 11ai:. JWova que esse pai; c creclo1· 
do otd1·o ~- e qtwndo desf'ctvOJ:~•vel J)l"Ot'a e{J;acta
tW contra?·io.» 

Em face da. lição dos mestres em economia 
politica e mais cspcciidmente em· ÜLCC da 
lição da. ex:porioncia, ott da. logic<:t do::; ütctos, 
Jlão se póde aJfirmm· t~ snpQra.hunsbncia. do 
nosso meio circula.ntc. 

A qua.ntída.de de p;~pel-moe(la cn1 cil~cnla
·c;ão <letermina. a ta.xa carn1Jia1 '? Não, em face 
elos }Jrincipios. o não, em face(los f'a.ctos. 

Algucm cujo nome não conheço, mas cuja 
competencia. :ficou para. mim demonstrad<1,, 
em uma. serie de artigos publicados sob o 
títnlo-Emi::;siio nova-, fa.zendo um · estudo 
especial da. rela.ção entre o 11apel em circnla.
ç:ão e a. lloreontagem do ouro, referiu o que 
~c pa.ss•m n<L Russia, de . 1864 ;:~ l8G9, . na 
Prança, de 1871 a 1872, na Inghtena, ele 1801 
a. 1820, na, :\.tistría de 1850 a 1875, nos Estados 
Unidos de 1862 a 187 4. na. Italia de 1866 a 1875 
o no Brl.tzil, desde 1868 até 1896, c chegou a 
t)Sta conclnsfLO : 

«A lei geral regulado1';:t de todos os valo
res, qner reprcsentallos. por mercadorias 
communs, ou scrdços, qum' por moeda, papel 
ott metn.llica, é <t lei da. ofl'cl'ta c d<L peocma. 

«Tod<JS as vezes Cllte na relação entl'e estes 
dous termos predominal' a o1rcrta,, o va.lor 
ba.ixar;i, qtmLqnet• que sc,j:l <~ Slt<.~ ospccic; 
todas l.lS \"CZeS que êl pl'OCUl'<l SO hrepuja t', O 
v:llol' augmcn ta rã.. D<Vtni rcsnlt:.L I[Un <L 
quantida.do, i~to l\. a o1l'ena elo mercadorias, 
::;et'viços ou moccla .púdc augmentar- c, cntr·c
tanto, :mgmeHtaJ' eonjunctamcnto o Ya.lor, 
h:Lstando par<~ ü:so ([ttü ao mr.smo tempo 
eresçl:l, a pt·oelll'a em pt·opot•(;.ito aind<l maior 
llUC a olcYaç:'Lo ·da o!lin·ta.; c t·edpt•u(:;unentc. 
:L l)I'ocnra pôde <liminuit· c o Ya.lur· cloY:Lt'-se, 
mnt~ vez qu'~ conjunctamentc a. oll'tw i;a tenha 
d:iminuído em p1'opur1;'U.o ma:is forte tJ.lW <L rc
<.lucção du. procnr;.~.» 

Isto é cln.ro c pcremptOt·io. Supponh<tmos 
c1ue o nosso paiz tem o meio cücula.ntc íle
cessa?·io ao seu movimento; si por causas im
:prcvistas a. cxportaç:ão diminuir considcm
vclmentc sem diminuiçü.o corrclatiYa n<L 
irnpor_taç•ilo, o cmn1Jio baixar:.'L: pot•rp.Ie é 
ma.ior a procura de cambiacs do (pte·a o1rerta, 
si, ao contrario, <t importação diminue sem 
diminuição conelativ<L na cxportétç~ão,o cn.m
hio subir<~, porque <t oflert~~ de C<LlUl)ütcs se 

, tornu. maior do c1ue a ]Wocm·a.. 
,~. A his,torii:t. :financcjra de Castro Carreira 

-;Cprov~. <~ cvidencitL por ttl,!.f<1l'ismo, cp~(! él ci~·· 
ef:Ulat:a.o _ tlo . ll<tpel-moe,,la. d~n·anlo o 1 mp_crw 
m.tmC<.I. 1níimu nas oi!CIUaç·ues !lo c::.uniJJO, c 

Dna.rte Rodrigues, que já. cHei, depois de um 
estudo profundo sohre o ca.mbio entro nós, 
ch(•gou a esta, conclus'i''i.o terminante: ?zo'Bnt
::;il, as oscíllaçües do cambio ínàepe?1-dem abso
lutamenf,e, completamente elas fincmr;as do Es
tado e do maior ott meno1· volume da â1·culacc'ío. ' 

Isto posto, ·entremos na. realidade _.da~ 
coiisas. _ - ,, 

A hujxa ra,pida. c excessiva. foi o nosso 
gl'antlc maJ. Ha vinte annos atrá.s, ninguom 
snpllOZ que tive~semos cambio a 6; tivemol-o; 
e como consequcncia. a ttlta. (tesordenacla nos 
preços do tudo qu<Lllto é ncc.;ssal'io ú vültL. 

Em um paiz que se diz rlco, como o noSf!ú, 
o pobt·c ficou quasi imposilibilitado de viver, 
c o governo, que sempre satisfez ecligiosa
mente os seus compromissos no Exterior, 
ti.~otl na impossibilülade de os cumprü>, pois 
os jm•os de 5 o I o ouro que paga,va,rnos :tic<t~ 
ram cctui va.lendo a 15 e 20 o/ o ! ! Aprovei
temos a. lição. 

E' e deve ser a nossa delenârt Cm·thugo -
conseguir a alta do cambio, n'U.o a alta 
guindrLda pot' effeito de jogo, que opera. pela 
lei do offcrta e da pt'OCUI'<.L eomo mercadoria. 
ma.s a. alta. paulatinamente conseguid<t comu 
effeíto de nossos recursos na.tura.cs. 

E si o cambio é, como uma. meecadol'ia 
qualc1 um>, sujeito á lei constante c imnwtavcl 
dtL omwta c procura., o caminho está na.tu
ralmen-tc -tr·a.çaclo: fomento (L IH'udueçilo na
eional, qnet• nos artigos de exportaçilo cgu· 
pt·oduzom olferta de c<.Lmbiacs, CLtter em pru
<lnetos qne dispcns<Lm a importaç<'í.o, pül'IJUO :L 
diminuiçfLo d<~ imporütçã.o equivn.le •~ :w
gm<mto de cx.pot·taçã.o; economia. constanr<•. 
sc·vct·a e l'lgoeoS<L, produzindo sa.lclos no~ 1H'· 
ç:nncntos, pa1·;L serem <tpplicn.dos JH'omiscua
montc no rt~sgn.te dtl divi<ll.t externa, quo no~ 
snga toüos os nossos t·ocm·sos, t1u:uuto u cam
bio haix:~,.c ao r·nsg<.Ltl\ Ü<L dividi.L in iCl'tta, q1t1• 
l'dil·a 1l<t c:il'culaçfw c:apitans a Ytlltados, 'lllll 
poderiam sot• applic<Ldos <L nos~<.lS intllt~tl'i:.~s. 

E' pl'cciso, pot·ém, nã.o esqucccr. ncs:::a 
campu.nlm, (jUC o ;jogo de ca,mbiu.c:~. causa 
pt·imot·(lii1l da. desorga.niz<t~~ã.o das ta:ws de 
eambio funcciona oconomieamento comu 
oll'orta. e w·ocm·<.~ do cambiacs vm·U.adeil'aS 
produzindo os seus cfl'oitos, eonforme tcn.d<t 
par·a n. ::Jta on p<Ll'<L a haixa, c, podaato, 'lue 
é ncccssaeio com todos os esforços, custe o CltW 
custar, extirpar d<L nossa socicdide, cs::;c 
cancro qne nos estCL mtLÜLnd.o a.os poucos f~ 
quo nos lo vará. a um desfecho féüaL 

Ac1ui termino, 81'. Pre§lidento, pDdindo des
culpas <ws iHustres collcgas que me prestu.
ram 1mnc-vola <:ütenção, de lhes tet' roulxtdo 
tanto tcm}10 (nao apoiados), . o supponuo me 
sor li c i to üdtar desta cadeira de igual a igual 
au Sr. Presidente d<~ Rupublic<l., poço cnc:M'c
c:idamontc :L S. Ex. que, em a.t~cnção nfto :t 
(1uem fallou, mas ao que d.o verdade incon-
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cussa. e proveitos;t lta. no que a.ctui foi dito, 
:medite um pouco sobro as observações que o 
humilde rep1·csentante elo commercio ele 
Pernambuco acaba, ele fazer. 

Não continue S. Ex. a, considerar como 
um dogma o que é contestado pela scicn
cia, pela. oxpcriencia. e pelo senso pra.
ti~o; entre, ao contrario, no caniinho da ver
rlade, e, estou certo, a. RopulJlica. sr.rü. salva. 
c o nome de S. Ex. ficará eternamente gt·a
vado . nos corações de todos os brazileiros. 
LMuíto bem; muito bem,, O o1·aclor d cttmp,··i-

contra alguns dos seus artigos, mas, :per
mittam que o diga, o orador bahiano foi vago 
na sua aritica, não teve fundamentos nem 
razã.o, não tendo lido siquer o parecer dado 
pdo orador. ,_ 
-· O Sr. Alfredo Varella e outros digilos re
presentantes do · Rio Grande do Sul apresen
taram uma indicação, ou antes, um :pro.iec_fo . · 
para a. clisaussão do Codigo Civil, :projecto . 
q,ue tinha uma estructura e'special,-o~jginat 
mesmo, a exemplo ·do que se tem fetto em 
outros paizes. em relação ás discussões de 
codigos; o Codigo Civil neste projecto tem de 
ser sujeito a discussões especiaes, embora um 
pouco em desaccordo, é certo, com as normas. 
regimentaes da Casa. . 

taclo.) . · · 

.//Ninguem mais pedindo a :palavra, é encer
rada a discussão do projecto n. -70 B, de 
1900, orça.odo a. Receita. Geral da Republica, 
:para o exercicio de 1901, ficando adiada a vo
tação. 

Comparecem mais os Srs. Serzedello Corrêa, 
Urbano Santos, Luiz Domingues, Anizio de 
Abreu, .João Gayoso, Virgilio Brigido, João 
Lopes, Francisco Sá., Frederico Borges, Soares 
Neiva, João Vieira, Pereira de Lyra, Mala
quias Gonçalves, Esmeraldino Bandeira, Ju
vencio de Aguiar, Rodrigues Doria, Neiva, 
Satyro Dias, Augusto de Freit~s. Paula Gui
mar~i.es, Eduardo H.am<*l Mat·colíno Moura., 
José Monjarclim, Irineu Machado, Henrique 
Lagden, Nelson de Vasconcellos, Augu:;to de 
Vasconcellos, Raul Barroso, Lourenço Ba
IJtistn, Custodio _Coelho, Pereira. Ltma., OH
veira Figueiredo, Joaquim Breves, Monteiro 
de Barros, Adnlbet•to Ferruz, Mayrink, Sa
bino Barroso, Valois de Castro, Azevedo Mar
ques, Bene<licto de Souza, I\lanuel Alves, La
menb~t Lins, Barbosa. Lima., Ma1'çal Escoba.r, 
Victot•ino Monteiro, Rivadavia. Corrêa. e Al
fredo VarHlla. 

E' nnnunciarlo.. n. continuação da 1liscussão 
unico. da indicação n. 30 A, de 1900, esta
belecendo as regt·o.s a seguir-se no t,xame, 
õiscussão o votação do projecto do Codigo 
Civil. orgnniuvlo pelo Dr. Clovis Bevilaqua, 
n. convite r.lo Governo, com os pareceres da 
Commissão de Constituição. Legislaçü.o e Jus
tiça e emenda da Commissão de Policia. 

Apresentado o projecto e enviado á Com
missão, foi o orador indica<;lo :para. seu re
lator e assim elaborou um longo parecer, es
tudando o que se tem feito em outras nações 
em relação aos codigos. · 

O orador entendeu e entende que um Co
digo Civil não póde estar sujeito ás discussões · 
vulgares da Carpara, por vezes anarchicas e 
protellatorias, como acontece sempre nas 
ussemblóas muito numerosas. 

A Commissão de Legislação e Justiça en
tendeu que .o -projecto do nobre Deputado 
pelo Rio Grande do Sul, comquanto conti
vesse ma.teria relevante, de algum modo 
violaria os princípios constitucionaes, :porque 
ir·ia impor normas de conducta á outra ca.sa 
do Congresso. 

Eis porque a Commissão, acceitando as 
irléas do Sr. Vo..rello, apenns modificou a. es
tructura do :projecto e. assim remodelado, su
jeitou-o ao estudo e criterio da Commissão 
de Policia. 

Ao ·orador satisfez a brilhante oração dv 
Sr. Eduardo Ramos, porque delta se infere a. 
convicção de S. Ex. de que se não rleve· eli
minar o Parlamento da discussão da obra de 
Clovis Bevilacqua, que não deve ser appro
va.da. em bloco, ,contra.l'iamente ao que sue-· · 
cedeu em varios paizes da cult<L Europa, 
desde o eodigo fr~,ncez, apezar do despo
tismo napoleonic0i até ultimamente o da 
Allema.nha, que ; só foi -u.pprovado depois de 
acurado estudo perante largos annos. 

O Sr. PI•el!liden~e - Tem a pula· Com taes exemplos não seria natural.9.:ue 
vra o Sr. Alfredo Pinto. · o Poder Legislativo se esq.uiva?se a tl/~ütir . 

O Sr. Alt""redo Pinto começa di
zendo qu.; podia eximir-se de discutir este 
projecto, de que immerecidamente t'oi relator 
na Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça. 

Podia. deixar de entrar no debate, si não 
fosse a. critica que lhe fez o Deputado bahiano 
Sr. Eduardo Ramos, a. cujos talentos presta. 
homenagem. O Sr. Eduardo Ramos com
bateu acez·bamente o projecto, fez ironia 

um codigo, com todos os ca.pltulos ·~ que . o . 
compõem e onde se acham condensados ·. 
os mais vastos direitos da nossa socie- . . 
da.de. 

Si S. Ex. tivesse, lido o parecer da Com
missão, havia de deprehender o subsidi_o va· 
lioso que o parecer o:fferece, quando trata do . 
Codigo Civil das Obrigações ctn.• Su1ssa,- e do 
Codigo da Altemanha, provando que sobre 
eates monumentos de jurisprudencia foram 
ouvidos não só jurisconsultos, mas os com-• .. 
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:·· petemes que, apezar de leigos, podiam con- roi remettido a diversas corporações scien- · 
tribuir com os seus esforços e a sua expe·-· titicas para emittirem parecer. --~ 

· riencia; porque muitas_ vezes os espíritos Crê ter demonstrado com exemplos _ de · 
.. .praticos, podem vantajosamente concorrer paizes civilizados, que não advil·á mal desde 

·,1)ara as boas obras do Poder Legislativo. que se Ottçam os interessados, âquelles que se 
·E foi por isso que -a Commissão de Leg·islação interessarem por esse_ grande commetimento. 
·e Justiça. acceitou as considerações do pa- o nobre Deputado pela. Bahia estranha, na 

- .&~cer elaborado pelo orador. - critica feitn, ao § 2°, lettra a, do substitutivo 
"'Lê -varios trechos do parecel' e mostra qne da Commissão, a nomeação de _21 membros 
a; Com missão inspirou-se no procedimento constituindo Com missão para dar parecer ; 

. dos jurisconsultos e dôs poderes publicas da, entretanto, o orador entende que essa medida . 

. Suissae da Allemanha., estabelecendo normas é salutar porque -serião, ouvi:los por esses re" · 
mais simples do que as que foram admiltidas presentantes todos os Estados corno se fez na 
·nesses paizes. Com taes precedentes era na- elaboração da Constituição. 
tural que a Commissão, apropriando·se da · Cita de novo a Allemanha em que a Com .. 
tbese do nobre Deputado pelo Rio Grande do missão, que deu parecer foi de 22 membros. 
Sul, apresentasse um substituti v'osob 11 fórma Lembrando a. conveniencia de ser o projecto, 
de indicação, para a discussão do Codigo com as emendas enviadas, sujeito a uma com- -
Civil Brazileiro. · · missão de 21 membros -um de cada Estado-
. O nobre Deputado pela Bahia, fa.zebdo a o óradol' e os seus collegas obedeceram ao · 

Critica do projecto primitivo, claro é que esta criterio democratico, sendo de presumir que 
critica não póde attingir o substitutivo da em todas as bancudas existam Deputados 
Commissão. S. Ex. não encontrou os mes- competentes. A Allemanha, muito recen
mos inconvenientes no pro,iecto da Com missão, temente,. teve· o seu projecto de co digo civil . 
tanto assim que pediu em uma emenda estutlado por uma commissão parlamentar de 
que elle va a uma Commissão Comnmm. 22 membros. 
como se estivessemos subordinados ao Se- Estudado. discutido, emendado e votado o -
nado, para depois sujeital-o á discussão codigo civil, da maneira por que o quer o sub
nesta Cas~. . stitutivo da Com~são de Con::;tituição e 

O orador pensa que S. Ex. não do via Justiça, sa.birá daqui uma lei prestigiada 
:propor este convHe, porque, a achar incon- peln, collaboração de jurisconsultos, de tri· 
veni~nte q!Jalquer alteração do Regimento e buuaes, de competentes quaesqner e de re
deseJar vel-o refor·mado, deveria, neste caso, presentantes de todos os E;; tados, levando 
apresentar um'l. emenda. o cunho preciso de uma lei pop11lar. 

O nobre Deputad~ pela Bahia não foi jnsto O orador não vê vantagem na emenda do 
_ attribuindo á Commis:;ão o pensamt3uto tle nobt·e Deputa1lo pela Bahia, c.Jnvidanclo o Se
querer que fossem ouvicl,os os 18 milhões de nado a nomear uma commissão mixta: que 
habitantes. · estuda, o projecto de Codigo Civil. As com" 

Na Allemanha, quando se tratou da elaho- missões mixtas do parlamento teem dado 
ração de lei tão transcen.dente, foram convi- r·e~ultado negativo, nada adiantando aos tra" . 

. dados todos os interessados a emittir opinião bl.lhos legislativos, como o demonstra a que 
sobre a mataria. sujeita á discussão . N~t foi nome<tda para a C011fécção da reforma 
Suissa fez-se a. mesma. cousa.. eleitoral iosistentemente pedida em mensa" 

Qmmlo a Commissão de Legislação e Jus- gcns presidenciaes. Demais. · approvada a 
' tiça referiu-se a interessados, não quiz di~et' o t'lmenda, o Senado póde negar-se a annuir 
povo ; não acceita, portanto, a extensão que á i1\eia da commissão mixta, preferindo os . 
se quer dar á pahtvra interessados. tramites especiaes do seu Regimento, de 

E:x:plieabdo assim o pensamento dn. Com- modo que ficará em vigor o regimen ante
mis:;ão de Legislação e Justiça e corroborando rior. o que regula as discussões communs da .. 
o pensamento pellL opinião e pratica seguida Camara dos Deputados, o que traria o incon
nos paizes cnltos, o orador pensa que resul· veniente irremediavel de anarchir.ar a di
_tará beneficios para a organização do Codigd scussão e a votação de uma ma teria relevante 
Civ~L . · como é o Codigo Civil. 
. Continúa a examinar o discurso do Sr. O nobre Deputado pela Bahia combateu 
Eduardo Ramos e diz que não faz questão de ainda a disposição-do § 8° do art. l0 , criti· 
que sej <.tm ou-vidos os que não forem juristas. cando o curto prazo de um mez par<:t a com" 

Na bypotbese de que possam apparecer missão dos vinte e um apresentar parecer e 
emendas riuiculas, certamente a Commissão, de oito dias para o pa recer entrar em ordem 
que .tem s-o dever de as examinar prévüt- do dia, contados da data de sua. publicação. 
mente, nao as levará á discussão. · O orador attende ás observações do nobre 
. Não póde concorJar que se estabeleça na Daputatio neste particular e apresenta emenda. 
questão o monopolio do saber. O Codigo Penal estendendo esses prazos-o primeiro a 60 · 

o 
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dias e o segundo a 15 dias, pode~p.o ainda 
ser prorogados desde que haja requisição, 
nesse sentido da commissão dos vjnte e um. 
Parece que assim não maishaverá opposição 
á. idéa da limitação dos prazos, quer para ser 
emfttido o parecer, quer para esse parecer 
entrar em discussão. 

No substitutivo da Commissão ha uma 
lacuna que o orador se apressa em preencher, 
apresentando emenda: faltava estabelecer os 
tramites pa_ra as Rmendas ao codigo, -vi.ndas 
do Senado e o oraàor propõe que sobre estas 
emendas emitta parecer a -propria commis
são dos vinte e um e que esse parecer seja 
-votado como mandam· os arts. 134 e 136 do 
Regimento-depois de uma só discussão. 

Era o que tinha a dizer sobre o projecto. 
Não veiu fazer· um discurso, tem por habito 
explanar sempre a sua. opinião sobre os as
sumptos sujeitos á Commissão a que per
tence, elabot'll.lldo pareceres minuciosos. Si 
desta vez veiu a tt•ibuna foi pelo muito que 
lhe mel'ece o nobre Deputado pela Bahia, 
que criticou o projecto e para pedir á Ca
ma.ra que appr·ove o substitutivo da Commis
são de Constituição e Justiça, porque elle 
consulta aos interesses daquelles que que
rem que o no~so Codigo Civil venha a ser 
um monumento de Sttbedoria jurídica. (111uito 
bem; muito bem. o orador e cumprimen
tado.) 

Veem á Mesa são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

A' indicação n. 30 A, ele 1900 

Ao art. 3. o Accrescente-se dep·ois das pala
-vras vinte c um-tambem competente para
emitth• parecer sobre as emendas que pdrven
tura venham do Senado.-§ unico:-Na dis
cussão e votação das mesmas emendas serãv 
observadas as disposições dos arts. 134 a 136 
do Regimento 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1900.
AZfredoPi?~to. 

Ao art. 1 o § 8°:-Redija-se do seguinte 
modo:-0 parecer sobre o projecto será apre
sentado ã Camara no prazo maximo de 60 
dias e contemplado na ordem. dos trabalhos 
15 dias após a sua publicação, podendo a 
mesma carnara; mediante representação da 
Commissão, prorogar esses prazos pelo tempo 
que julgar conveniente. . 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1900.-
Alfredo Pinto. • 

O Sr. Eduardo· R.aDlos-Vem 
!aliar no mesmo sitio em que o seu illustrado 

collega acabou de fazer uma" ·das· s~as ~ôstu
madas demonstrações de estudo, mas não -prê· 
tende collocar-se na altura em que o d~bate 
foi coliocado. E' uma resposta de improvisq,, 
que vem. da.r ao que foi ditb sobre a sua. 
pessoa. ~ 

O substitutivo do illustrado relator des- · 
mente, no seu -texto, a bella exposição~· 
motivos Imblicada no parecer, no qual S. Ei! 
fez um bello estudo sobre o que a respeito de 
codigos se tem feito em paizes estrangeiros •. 
O substitutivo, porém,não corresponde a esses 
estudo: o que está nelle crystalizado nunca se 
fer. nem se fará em paiz algum do mundo t . 

Na Alleinanha, tal qual como foi feito no 
Brazil, o Governo procurou as notabilida.de·s 
extra-parlamentares para. encarregai-as da. 
elaboração do Cod]go Civil. Uma vez elabo- _ 
rado o projecto, e, por assim dizer; ainda 
embryon~~río, foi entregue á critica. Mas, á, 
critica de quem~ Das .summidades em di
reito, sómente ! 

A um aoarte do Sr. Barbosfl. Lima, re
sponde que, e:ffectivamente, o projecto do 
codigo, na Allemanha, foi publlca.do para ser 
conhecido, para ser criticado ; mas não 
é o mesmo que se quer fa.zer aqui ; entre 
nós quer-se dar poderes legislntivos aos in
ter:essrtdos; quer-se dar poderes par·Iamen
tares a muita gente ! Na Allemanha, fique 
bem assentado, não se convi dou a. ninguem 
para apresentar emendas! ...• 

Quer-se a liberda,Je de critica~ Muito bem; 
mas no proprio substitutivo não está indi
cado que o projecto do Codigo Civil seja pu
blicado e distribuído a quem interessar~ Para 
que, pois, esta consulta aberta, como já disse, 
aos interessados, aos incompetentes, :podendo 
trazer grandes trabalhos e grandes incon-
venientes ~ · 

Depois de apresentado o trabalho da Com
missão, calcado sobre as emendas vinnas de 
todos os pontos carclea~s da Republica, esta 
obra é considerad<"t definitiva :pelo substitu· 
tivo: não admitte mais emeodas da Camara 
dos Deputados! E' a cousa mais estupenda 
que se conhece em ma teria de legisla.ção ! . 

Trata o orador de indagar pi·eliminar
mente si é possível, em um regirnen de dis
cussão, que baja um projecto, nas condições 
especialíssimas do Codigo Civil, sujeito uni-' 
camente á simples -votação da Camara ~ 

O que está. no substitutivo e que si a Com
missão r.ecebe o projecto do Governo (o unieo, 
su bmett1do ás emendas da Camara no . pe*L 
riodo de 10 dias) e si por este modo chega a.'' O' 
transformar esse projecto originaria em .um.·· 
novo projecto, a Camara ficará resignada ao 
papel de votal-o, sem lhe assisiir n1ais o di
reito de apresentar emendas! 

Si S. Ex. pretende crear uma structura. 
particular para a votação do Codigo Civil, . 

• • 
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então o orador podera dizér-o remedio, não 
duvida que seja efficaz, mas o doent~ ha de 
morrer da · cura ! 
., Em ·resumo, tendo deixado claro, como era 

· possivel, q~e o substitutivo não correspon;le 
aos fins que se tem em vista, não lbe dá o 

-seu voto e espera que a Camara não o vote 
.:tambem. 
· ·A Camarà, 'sciente do magnitude do _ as· 
sumpto de que se esta tratando, respeitando 
convenientemente os altos predicados da Com· 
missão de Legislação e Justiça, que revelou 
esforço para regular os tramites a seguir-se 
no exame, discussão e votação do projecto ele 
Codigo Civil, fazendo justiça a esses intuitos, 
a Camar;•. procurara propor, acceitar e votar 

_ umaestruetura de regimento que corresponda 
;i os fins . a que se destina, mas modificando 
ó substitutivo em debate. 

O Sr. Barbosa Lima (pela o1·dem) 
-Faltam ainda quinze minutos para termi
nar a hora. e creio que meus collegas não 
me negariam, qun.ndo fosse preciso, a pro
rogação da hora ror cinco ou dez minutos, 
concortenlo assim com vantagem para que se 
ultime a discussão deste assumpto, para qne 

- -possamos entrar na. discussão de -projectos, 
cada qual de maior importancia, que figuram 

. na ordem do dia, como sejam: os de casa
mento c i vil, sorteio militar e .outros, além 
dos orçamentos. 

V. Ex:. comprehende que depois do debate, 
tal qual o enunciou o illu~tre Deputado pela. 
:Bahia, seria da maior incoriveniencia que e!:ise 
assumpto fosse demorado para ser retomado 
daqui a oito ou dez dias, quando jà. não tives
semos presente de memoria as considerações 
do illustre Deputado pela Bahia. 
· Do que se trata e de uma reform~t do regi
mento no projecto em discussão e não ha mo
tivo para que se demore tanto. 

As palavras do illustre Deputado serão im· 
pressas no jornal da casa, com tanto maio1· 
facilidade quanto maior foi a fiuencia com 
que ellas promanaram de seus labios eloquen
. tes, e os nossos honrados collegas, porven
-tura na sua maioria ausentes neste momento, 
hão de lêl-as e fazer por ellas a obra precisa 
na occasião da. votação. 

O Sr. Barbosa Lima ( · )-Sr, Pre
sidente, só porque ousei tomar a palavra na. 
occasião em que o honrado Deputi1do pela 
Bahia deu combate ao substitutivo da digná. 
Commissão de Constituição, Legisláção e Jus~ 
tiça ; -só porque me inscrevi para esse debate, 
é que eujulgo necessario.insistir em i1lg1~mas 
observações que resumi, como _ pude, . em 
aparte, quando' ainda ha pouco ouvi a bella, 
oração com que o illmtre Deputado pela 
Bahia. acabou de encantar-nos. 

Logo depois que S. Ex. ~cabou de fallar, 
na sessão passada, levantou-se -pn,ra respon
der-lhe e o tez com o maior brilhantismo e 
com a maior proficiencia o illustre Deputado 
pelo meu Estado Natal, o Sr. Esmeraldino. 
Bandeira. 

Depois de ouvir as eloquentes conside
rações aclduzidas, aliás de improviso, pelo 
illustre collega, eu disse de mim para mim : 
nada tenho que fazer neste debate! .. . 

Vendo, porém, que o debate se accentuou 
com maior fulgor na sessão de hoJe e que a 
palavra magica do illustre Deputado p~lo Es
ti1do !la Baiüa ... 

0 SR. EDUARDO R:üros-E que V. Ex. vae 
já apagar. 

O SR. B.-'>-RBOSA. LBIA.- ••.• que nos conduzia 
a novas regiões, até então não exploradas, 
eu, que me interesso pala questão, embora, 
leigo, dei-me ao trabalho rle fazer a.Jgunias lei
turas que mais me alicerçassem a convicção em 
que estava. na occasião em que dei a minha.· 
assiguatura ao projecto formulado pelo illus 
tre Deputado pelo Rio Grando3 do Sul. 

Voltei a entender que não podia remetter-
me ao silencio ! · 

O illustre Deputado sustentou, em pri
mero lagar, que o honrado relator da Com· 
missão de Justiça. laborava, ·pelo menos, em 
um equivoco, quando invocava o exemplo dos
precedentes na o_rganização dos codigos de 
outras nações civilizadas, como capaz d\3 fun
damentar e de amparar a doutrina con
substanciada no parecer brilha:ntemente for
mulado pelo digno Deputado por Minas. 

Nesse momento, asseverei, em aparte, se~ 
gundo o que me parecia certo, de accordo 
com as leituras a que andei procedendo, que 
o honrado Deputado pela Bahia éra -quem 
estava em equivoco. 

. Por isso rogo a V. Ex. que me conceda a 
palavra. para responder o ma:is rapidamente 

'~possivel ás considerações adduzidas pelo illus
\'~re Deputado pela Bahia e, caso seja necess:l
'-rio, appellarei pa.ra a. benevolencia de meus 
C()llegas, ,para que me seja concedida a proro
gação de Jez :minutos. 

O SR. EuuARDO RAMOS~ E' bem possível. 
0 SR. BARBOSA LIMA"- S. Ex. · invocou,. 

precisando, como unico exemplo, o caso· da 
Allemanha. 

Pois bem. O caso da Allemanha, em todos 
os seus rletalhes, desde a organização da 
commissl\o incumbida, de confeccionar o que 

0 SR. PRESIDENTE- A Mesa dá a pala-vra 
ao nobre Deputado. - (·) Este_çliscu~so não foi revisto 'pelo orad6r .. 
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s·._. Ex. chamou o_ «ante-projecto», até a I ficou, que apenas pôde ser considerado como · 
promulgação do codigo, vem em auxilio no simples base para novo trabalho ! 
nosso mor! o de ver, vem ampara!' a opinião. No conjuncto dessas criticas, diz esse H
sustentada pelo digno Deputado, relator do lustre publicista, avultavam as eeguintes , · 
parece:t da Commissão de Constituição, Le- cGnsiderações: que o trabalho confiado a tão -
gislação e Justiça. illustres jurisconsultos achava-se infeccionado 

o SR. ALFREDO VARELLA_ Perfeitamente. de doutrinarismo (e1·a o termo) ••• 
o· SR. BARBaSA LIMA_ Com e:tfeito, Sr . O ~R. E~UAI~pú RA.Mo~-lma.gine, entre nós ', 

Presidente, esse ·trabalho pas1:ou por varias quemfecçao nao so:tfrera! . . . 
:phases, a primeira das quaes cón~istiu na ·· O SR. BARBOSA LmA- ..• escripto em úms. < · 
nomeação de uma commissão incumbida de ~linguagem abstrusa e difficillima . 

. organizar o «ante-projscto». · Veja. S. Ex. como o esplrito da culta Alie-' 
Dessa commissão fizeram parte as maiores manha está ahi nos dando uma li<;ção sobre 

notabilidades ,jurídicas da Allemanha... a necessidade de ouvirmos, nos seus intem.: 
·o SR. EDUARDO RAMos-Apoiado. gentes e eloquentes pronunciamentos., o bom 

senso popular para uma obra que tem de ser 
O SR. BARBÓSA LIM,\.- ..• e por isso é que adoptada, não como um apparelho .a~tiftciaJ, . 

ellas foram escolhidas entre os especialistas mas como um organismo seguro, intehigente 
no estudo do direito. e natural a toda uma população, respeitando 

Dous eminentes jurisconsultos trabalharam as suas tradições e crenças. . 
em commum; e, no fim de 13 annos, apre- As observações do illustre Deputado pela 
sentaram a obl'a monumental que, entregue Bahia contri1miram para, como que mental
ao chanceller do imperio, foi .por este en- mente, transportar·me a uns 600 annos an
viada a um dos ramos do Poder Legislativo tes de Christo, para a patria do direito . o 
-ao Conselho Federal. mais formalista e o mais rigoroso que se 

tem encontrado no desenvolvimento intel
lectual da humanidade-para Roma. 0 Sa. EDUARDO RA?rlOS-Aqui se faz em 

tres mezes. · · 
0 SP.. BARBOSA LIMA...;...Foi do Conselho Fe

. deral, note V. Ex.-e aqui está o primeiro 
êquivoco em que lalJora o nobre Deputado, 
suppondo ter sido o Poder Execu ti'vo ..• 

0 SR. EDUARDO RAMOS ela Ulll aparte. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Fdl O Conselho Fe

deral que entendeu que devia convidar a 
nação inteira a rlar a sua opinião sobre e~se 
trabalho, aliás commettido á competencia das 
maiores notabilidades na. sciencia jul'idica da 
Allemanha. . 

Não p~cede a ponderação que aca.ba de 
fazer o illustre Deputado pela Bahia, porque 
aos 13 annos durante os qv.aes essa Commis-
8ão trabalhou na Allemanha, correspondem 
as muitas vezes tre5 mezes durante os qnaes 
os mais distinctos jurisconsultos trabalham 
na confecção de um codigo civil brazileiro ... 

S. Ex. estará de accordocommigo emque .o 
distincto jurisconsulto ultimamente convidado 
pelo Ministro da Justiça para organizar o 
projecto de Codigo Civil, naturalmente h a de 
ter levado em conta os trabalhos de seus bri
lantes antecessores, de Teixeira de Freitas, 
de Coelho Rodrigues e outros. (Ha apartes). 

Pois bem, Sr. Presidente, submettido esse 
monumental trabalho á apreciação da Nação 
inteira, na phrase textual do Sr. Molinari, 
o traductor do Codigo Civil Allemão. foram 
remettidas de todas as partes da Allemanha 
corr-igcndas a esse q:a.nte projecto», mas de 
tal modo que o ante projecto tão desfigurado 

S. Ex. , sem se dar contas a si mesmo, o lJe., 
dece a uma. certa tendencia, segundo a qual 
parece pelo menos que est<i a crer que só 0s 
profissionaes e proflssiona.es diplomados ness~ 
assumpto especialíssimo é que devem ser con
vidados a dar a sua _opinião, a collalJorar 
nessa obra portentosa da elaboração de um 
cotligo civil. 

S. Ex. transportou-me aos tempos em que 
a sciencia do direito não era uma co usa acceR~ 
sivel aos conhecimentos vulgares... . 

A culta Allemanha, a patria dos mais for- · 
midaveis juristas, onde surgiu a notavel pe
leja entre os coditiC'..adores e os não codiftcado
rus-a alta Allemanha-não se dedignou de 
ouvir todos os cidadãos interessados na ela
boração desta obra, que entendia com os 
melhores interesses dos homens aggremiados 
em sociednde civilizada.. ~:;,':: 

0 SR. EDUARDO R ,\Mos-Sómente V. E0~:;:~, ,ir 
se esquece de que em Roma não havia i.t
cha.reis, uem doutores, nem academias. Os 
grandes formadores do direito não foram dou
tores, nem bachareis. Si me a ttribue, por 
tanto, as idéas romanistas,está em desaccordo · 
com o diagnostico que faz d~~ minhas opiniõel 

0 SR. BARBOSA LI!IrA-DlZ18. eu que a Al"" 
lemanha imperial, a Allemanha cesarea, ini- . 
pressionada naturalmen_ te . pelos seus or~~-~ _ ·s 
legitimas, pela critica a que ~nh~ de 1·· ·· 
rir-me, entendeu dever nomear · uma. com
missão de 22 membros, da qual fizeram p:trte,. 
não só juristas no sentido stricto do vocabulW~. 

' • 3 
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._.,: 'mas . ec-onomistas, ·negociantes, agriculto- O SR. EDUARDO RAMos-E' porque a organi-
res, industr·iaes e, notadamente, varios re- zação municipal da .Russia não pede méças em 

, presentantes dos diversos partidol? que tinham liberdade a nenhuma das mais adeantadas. 
0' ' -assentoi.J.os dous ramos do Poder Legislativo. ·· o SR. BARBOSA LIMA.~Mas, si em um oa.íz 
, ·-' · O SR. EDUARDO RAMos-Nãopor simplE:s centralizadõ, em um paiz onde a Repuolica· 

·representação politica ! - . - ainda é um sonho de millenios, esse pro-
o SR. BARBOSA · LIMA-Por mais do que cesso póde produzir res?-ltad?s .tã<? vantajosos, 

isso, pela · representação caracteristicà dos porque e!D um Repubhca hberru~a, como a. 
varias coloridos, dos varios matizes em que se noss:-1, nao adoptaremo~ esse p~ocesso com 
·,parti-lhava então a opinião da Allemanha, l rece.10 d~ cercear os ~1e19S de acçao do_Poder 
principalmente do~ socialistas, profundamente L~grslatrvo. e perturb~\l-o . na. confecçao das · 

· feridos pelü. obra da reacção, feita pelos primi- dr versas le1s ~ · 
tivosjuristas. _ As nossas tradições convergem para esse 

· Mais do que por politica: foi um circulo fim. O nosso Çodigo Criminal, officialmente 
maximo, abrang-endo diversos círculos con- confin,do ao vulto de . escol que foi Be1•nardo 
centricos_! P __ ois_ bem ; e_sta. Commissfto pegou ,_Perei-ra de_ Vas-concellos, m_1o se elaborou por 
no «anteprojecto:s-, profundamente mutilado outra fórma. J{t, nessa épnca era provocado 
pelas emend<tS acceitas, suscitadas pol' esse I o pronunciamento da opinião publica em 

· trabalho da commissão primitiva e construiu todos os povos. 
ll;II! _!lOVo trabalho, que foi ~ubmettido á ~pre.. o SR. EDUARDO RAMos-E' uma questão de 
maçao dos repr~sentantes d1rectos do chamado bom senso da Camara não se metter are-
Poder Leg1slatrvo. talhar uma obra homogenea. 

O SR. ~DU~RDO RAMOS- E foi discutido, (.4d-vertiào de que está terminada a hora da 
·emendado e votado. sesstto o orador 1·equer e obtemprorogação po'i" 

0 SR. BARBOSA LIMA-Discutido em oito OU 15 minutos.) 
dez dias e emendado apenas em um dos ar- o SR.. BAnBoSA LIMA (contimtanrlo)-Agra
tigos-naquelle que expungia da legislação deço aos meus illustres collegas não só a. be~ 
uma reminiscencia anachronica . ua lei e que nevolencia com que conc3deeam a proro
pretendia elevar a 25 annos a idade da ga.ção da hot•a, mas principalmenttJ a bene-

. maioridade para o conhecimento necessario vol· ncia com que me ouvem em assumpto 
ás nupcias ! tão estranho aos meus estudos e cogitações. 

O SR. EDUARDO RA~IOs-Ma~ V. Ex. não (NrZo a1Joiados.) 
diz que alli se fez emendar o Regimento para 0 SR. EoU'AnDo RAMos _ Não parece -, 
restringir a oito dias a discussão. 

V. Ex. já é bachareltloutor em direito. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Mas V. Ex. não diz 

que alli 0 Regimento ~e oppuzesse a que lá O SR. BARBoSA LIMA-Nós não poderiamos 
se désse aquillo que nós queremos que aqui impe•lir que as diversas opiniões surgis:.Jem 
se dê, isto é, evitar que, em obra tão onde surgissem neste vasto paiz e viessem 
importante, a. camara proceda conforme ao seio Llesta Camara, sob a fórma. de petição, 
o seu systema, do qual nós temos dons de reclamação.·· · 
exemplos terríveis: um, esse monstruoso O SR. EDUARDo RA.~ros - Si assim é, 
aleijão que é o Codigo Penal, que 1(~ inutil é estabelecer uma lei que.iá ó faculta
está no Senado sem que aquell~t cor- tiva, a todos os que teem o· direito de pe
poração possa. faze1• outra cousu. de mais : tiÇ<io. 
sensato do que abandonai-o ou rejeital-o; 
outro, esta torturada 1·eforma judiciaria, 
cuja existencia S. Ex. vae ãcompanhando 
entre carinhoso e amargurado, por ver uma 
legião, uma avalanche de emendas vindas de 
todos os pontos cnrdea.es, sem systema, tra
duzindo opiniões diversas-!... · 

&_:' __ ·· - Por outro lado_, invocarei ainda um outro 
·~antecedente melhor, um outro exemplo sug 
· gestivo, passando da Allemanha cesarea para 

--~-mperio m<?_ scovita e •. recordando que alli, 
: - e pre.Jom,ma a ma1s ferrenha das auto

--. · acias, as leis são reformadas, são modifi-
. ·: c:tdas, mediante representação das . diversas 

:k__ • .ali_dades, por mais humildes que ~lias 
'-~rêjam. ··" . . ·c,.. . . • . : ~ · 

0 SR. BARBOSA LIMA-Creioque, por esta 
fórma, tenho dado satisfaçtLO ao espírito libe
ral r:o meu eminente colleg;n, qu0 tanto se 
m<tnil'estou como que assustado com aquillo 
que pareceu ser um capitis climinutio nas 
nossas prerogativas primaciaes. 
· S. Ex. labora em outro equiv.oco, quando, 
analysanc!o o substitutivo da Commissâo fi
gura a situação da Camara, na attitrde ·a 
mais ingloria e a mais mesquinha. E' o equi
voco devido aS. Ex. estar a suppor que a 
Camara vae ficar reduzida, no seu pronunr
ciamento, a isto : - votar o parecer elabo
rado pela Commissão dos 21. 

O SR. EDUA.RDO RAMOS-E discutil-o. 
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--o SR. BARROSA LIMA-Então S. Ex. con- Para que o faz~ Para. encaminhar a. vo-
corda que póde discutir e votar. O que mais tação .. não .ba, outro meio. Nós discutimos 

. se póde desejar~ aqni pelo gosto de discutir~ Não; é pelo de-

d sejo de conquistar votos, porque os . votos é 
O SR. EDUARDO RAMos- Emen ar· que -fazem as leis.; emquanto ellas não são 
O SR. BARBOSA LIMA- Emendar tambem. approvadàs por votos,. não são leis. ~ · ' 
0 SR. EDUARDO RAMOS - Não se admitte 0 SR. EDUARDO RAMOS- 0 prazo para a 

a apresentação de emendas depois de elabo- apresentação de emendas está reduzido a 10 
rado o. paracer dos 21. · dias. O projecto impede a· apresentação de mais 

o SR. BARBOSA LIMA - Não lia innovação emendas; e, si não se póde apresentai-as aqui, 
nenhuma. Quando emendamos qualquer pro- não se_ põde apresentai-as fóra. 
jeéto e que as emendas sobem ;'L Commissão, O Sa. BArmosA LIMA.- Tambem não .tem 
para que esta haja de interpor o seu parecer, razão o nobre Deputado. Em primeiro lagar, 
só nos resta votar. · as emend~s de maior villor, que os Srs. Depu· 

o SR. EDUARDO RAMOS_ v. Ex. está. me tados, como officialmente mais competentes, 
dando 0 diploma de não ter lido 0 pro}3cto. tenham acaso elaborado, podem ser manda-
São vocladas as emendas. das á. Mesa mesmo antes de se reunir o Con- · 

gresso. · · . . 
O SR. BARBOSA LlMA -Neste' dize tú, direi · Em seguudo logar, para quem tem estu-

eu, apezar de me ser agradavel ouvir a dos sobre 0 « anteprojecto ~. nestas condi
opinião de S. Ex., não posso concluir o meu ções publicado tão largamente durante tanto 
pensamento· tempo, lO dias constituem um prazo mais 

O SR. EDUARDO RAMos - Não posso deixar que sufficiente para depor sobre a Mesa as 
passar sem reclamaçã.o uma opinião injusta suas emendas. 
que V. Ex. me attribne. O SR. EDUARDO RAMOS- Sobre O« ante· 

O SR. BARBOSA LIMA -S. Ex. vac ver projecto », sim. Lembro a V. Ex. que, se-
que é justa. guudo consta, o projecto do Sr. Clovis Be-

Como ú que a Camara funcciona ; como vilacqua estâ sendo modificado quasi de {ond 
funccionam os diversos Deputados '?Quando é en cornble. Veja a distancia que ha entre um 
que os diversos membros do p0der Legisla- « anteprojecto »e o projécto definitiv:o. 
tivo e quantas vezes podem funccionar ~ O SR. BARBOSA LIMA-Empreguemos em 
Muitas: 1°, quando o proJecto é submettido á relação a esta observação o methodo exhaus
discussão geral, no pai;.: inteiro, porque os tivo. Imaginemos que, assim como o projecto 
Srs. Deputados, estejam onde estiverem, do Sr. Clovis Bevilacqua foi profundamente 
podem estud::tl·o e dar a sua opinião; 2°, orga- tr-ansformado pela Commiesão Revisora, o 
Biza.da. a commissã.o dos 21, esta ruocciona projecto da Commissão Revisora fica. pro
quasi que nas condições em que funcciona. a fundamente alterado pelas emendas acceitas 
Camara em commissão gora! e os Srs. Depu- ·ou pelas emendas apresentadas pela Com· 
tados serão a.rlmititdos a tomar parte no mis~ão dos 21; e que este projecto e apre· 
deb.tte no seio da Commis~ão, para acompa- senta.do assim prorumlamente modificado á 
nharem a discussão das diversas emendas e Qa.mara. O Sr. Deputado pela Bahia, como 
combatel-as ou acceital-as. qualquer· outro collega, nã.o contente com 

O SR. EDUARDO RAMOS- J{L desconfiava. este trabalho, apresentará novas emendas. • 
que V. Ex. ia para ahi. · O SR. EDUARDO RAMos-Pelo projecto em 

O SR. BARBOSA LIMA~ Finalmente, no deuate, não se póde fazer isto I 
seio da Camara os Sr·s . Deputados podem O Sa. BARBOSA LIMA-0 projecto ainda 
apresentar as suas emendas, dentro de cet'to nno veiu a discn::;são, está sendo estudado no 
pm;:o, fiutlo o qual o projecto e as emendas seio da Commissão. 
vão <'t, ComnJissão do::; 21. O Srt . EDUARDo RAMos-Mas eu não tenho 

O que til;: então a Commissão ~ Dii. parecer conhecimento delle. 
sobre estas emendas; este pa,recer é Publicado o SR. BARBOSA. LIMA-S. Ex. póde assistir 
e, entre o dia <.la publicação e o em que se ~~ discussão. 

-abrir discussão sobre elhts ha um pr;tzo bas- supponhamos que a Commissão chegou a 
tante grande para que Cttda Deputado possa elaborar o projecto; imaginemos que não ha· 
collig-ir suas rominiscencius, reunir seus apon- via este artigo a que 0 nobre Deputado se ~ 
tamentos e vir tomar parte na discussão. oppõe, e que 0 proje.Jto de codigo, vinJo da:· 

Mas, esta é a sua funcção principal. · Nessa Cop1missão, não agradava ao nobre Deputado; 
occasião, caqa Deputado combate ou não o imaginemos q~e novas emendas eram ~pre; · 
parecer. sentadas e ter1aiUos que as nova.s etle'ndtH!:a 

C~LU:IrL\ y. v s~ '• ! 
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riam·no~amente·á commissão, que acceita-~ Tambem não sou democrata, Sr. Presiden- · 
. ria algumas e não.aceitaria outras, voltando te ; absolutamente n5o me deixo Jevar po:r 
t13~o.par~ ser v_otado, sem mtti~ ~iscussão, \esta. preoccupaçã~ doutrina:ia .. Eu não 
na'o e ass1m? Ent1o, S. Ex. consent1r1a em que sou dos que acredltam na sooerama do nu· 
viesse a ser votado e ahi teria de S. gx. de mero. _ 

' ~.se pronunciar, por votação, sobre novo ty[lO . Acredito muito mnis no valor da coín~e-
. · de projecto l. tencia, em que .se prec1sam as responsabi-

O·SR. EDUARDo H._AMOS--V. Ex. está fazen~ !idades individunes! (.Muito beno.) 
do uma conjectura, 1 Quero, como o meu bollr:ado collega que 

me. levou, pela sua capacidade e pela sul!. 
O SR. BARBOSA LIMA-Estou- acceitando a alta moralitla.;le, no sentido elevado ~do . 

observação de V. Ex. termo, a assignar o .projecto, . que, estou 
Mas Yeja S.Ex. como é incoherente: s, Ex:., certo, ha de fazer época no~ n~ssos Annaes 

que diz que não sacrifica. no altar da demo- parla~mentar·es; quero c~mtr1burr para que 
cracia, esta sacrificando neste altar, porque se de entrada !l~te I'ecu~to ~ qucrJ?. lJ!elhor s. Ex. está obedecendo á preocupação de póde levar o e~p1rr~o publico a convrcç<w de 
.que, desde que nos pronunciaremos dez veZI?S q~e a Republlca. e o me~hor de todos os re
:sobre um projecto, tazemol~o com mais sabe- g~men~; qn~Eo que. se de entrada neste re
doria. do que uos pronuncíando oito vezes so. cmto. tL opm1ao pubhca, repr.e>en_tad<;L r>elu cu-

. · . . · nb.ecrmeu to de todos os mrladaos, que por-
O SR. EDUAHDO H.AMOS-~stou B3:cnficaudo ventura se julgarem habilitados a dar a 

no altar das nossas convençoes escr1ptas. sua opinião sobre este assumpto magno. 
O Sn..BARBOSA LniA-AS nossas convenções ( 1l1uito bem; ?nt~ito bem. O êJrador e nwito 

escriptas não dizem qual é o numero ·de cump,.imentado.) 
vezes que nos devemos prununciar.(Apoiados.) 0 Sr. Bricio Filh.o _Peço a 

0 SR. EDUARDO RAMOS dá um aparte. palaVl'a. 
0 Sn.; BARBOSA LIMA-Assim S. Ex. abri- 0 SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre 

ga-me a seguir por caminhos por onde não Deputado que a hora está dada. 
pretendia '!iajar · o SR. BRICio FILHo-Neste caso, requeiro a 

O SR.EDUARDo RAMos-Muito bem; neste V. Ex. ciuco minutos de prorogação, pois 
caso, declaro a V. Ex. que não o interrom· poucas são as pa!avra~ que tenho a dizer. 
perei mais. Consultada a Camara, é concedida a pmro-

0 SR. BARB)SA LIMA-0 meu fim, Sr. Pre- gação pedida. 
sidente, era 1itzer, .corno se di~, algui_Uas o Sr. Dricio Filho_ Sr. Presi
notas a margem, as.slm como um tratad!sta dente, não pretendo absolutamente di::lcutir a 
faz ao lado de um llvro as su,<s observaçoes. indicação que deu lagar ao debate inter-

Era sómente o·. que estava fazendo ~qui, essante, que aca.M de ser travado neste 
parallelamente ao que fez o nobre Deputado. recinto. 

o Sn.. EDUARDO RA:r.ros-Com muito mais Sou o p~imeiro em·reconhece_r que m.e falta 
brilho t a oecessar1a e indíspensavet competenCJa para 

discutir materia de tamanha relevanci~. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Não apoiado. S.Ex:. (Nüo apoiulos.) . 

tez com um brilho que tendia a fascinar-nos, Entretanto, ::;i :por isso mesmo não devia 
que tendta a induzir IlO e~pirito da Camara tomar parté na discussão~ o dever de acom
dlSposições · diversas dessas que conteem o pa.-nhar as coGsideraçõe;:; dos oradores, para, 
'projecto. bu~car oriontação uo sentido de bem votar, 

O Sr:.. EDUARDo RAMOS dá um aparte. levou-me a escutar attentamente a palavra 
elos competentes. 

O Slt.BAH.BJSA LurA.-AbsJlutarnente; pois g f'oi por prestlr muita attenção às opi-
a opinião putJ.iica deve ser t,dJto mai:s cou- niões expendidas pelos úous illustres collegas 
sultada, quauto todos nó:;, e::~tou certo, esta- que acabam de deixar a tribuna, e t'oi pelo 
n\os convencidos de que a maior parte dos racto de, por um hLdo admirar a grande 

t·? competentes estiá lá fóra. cópia de conhecimentos que sobre o assumpto. 
Aqui dentro, quanio ha um ·cepto numero revelou o illustrado representante do Rio 

de competentes em relação a este ou <Lquelle Grande do Sul, que se apresentou como um 
:<~I;J,ssumplo, sP,o os que escaparam da. tar1·afa profissional aba:tizado, e por outro lado ím-

·dos interesses eteitoraes. Não nos illudamos ; pressionado pelas considerações adduzidas. 
dtgamos a verdade aos nossos eleitores, que pelo iliustr.3 representante da Bahia, o Sr. 
só nos pódem pedir uma obra de accordo com Eduardo Ramos, principalmente aquellas que 

... ~s sl,},~~exigencias e tendencias. (Apoiados.) j dizem respeito ao art. 2u do substituP-vo~ fol 
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--por isso, Sr. Presidente, que. me lembrei 
de aconselhar um meio conciliador; embora 
sem elementos suffi.cientes para tamanha 
em preza. 

Foi então que cogitei do modo de harmo
nisar as causas e, animado por intuitos conci· 
liatorios, . venho pedir permissão á Camnra 
para enxertar na indicação que esti:L sendo 
discutida uma simples emenda · que me pa~ 
rece conciliar . todos os interesses e · que, 
estou certo, fará aplacar um pouco, fará 
amaina-r a opposição que o illustre represen
tante da Bahia manifesta ao trabalho. da 
Com missão. , · . 

0 Sn.. EDUARDO RAMOs-'Aplacar dá idéa de 
ira e a minha posição é a mais benevola destE;l 
mundo. (A1Jartes.) 

O Sn.. BR.rcro FILHO- Si o termo aplacar 
não é do agrado do nobre Deputado, si ovo
ca.bulo amainar não é bem empregado, estou 
resolvido a usar a palavra que S. Ex. me 
apontar como a mais adequada ao caso. 
(Risos.) 

Apresento a emenda, na certeza d 1 que si 
ella não merecer o su:ffragio da. Commissão e 
tambem não merecer a acceitação da Casa, 
embora tenha em seu apoio a opinião ccmpe
tentissima do illustre relator, que em aparte 
manifesta o .seu assentimento, restar-me-ha o 
consolo de ter procurado, na medida de mi
nhas forças, concorrer com alguma cousa. para 
que esta situação puriesse melhorar. 

A emenda é a seguinte: (U.) 
« No art. 2° do substitutivo apresentado 

pela Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça á indicação n. 30 A, de 1900, substi
tuam-se as palavras-no decurso das quaes a 
Mesa não acceital'Õ. emendas- pelas seguin
t•)S: podendo ainda ser apresentadas emendas 
que, depois de encerrada a discussão, irão à 
Commissão dos 21 para, sobre as me~mas, 
elaborar parecer.» 

Formulado o meu pensamento .e apres@n
tada a modificação, que reputo de utilidade, 
nada mais tenho a fazer do que agradecer aos 
nobres Deputados presentes, não só a bene
volencia que para commigo tiveram, conce
dendo-me uma prorogação da hora por 5 mi
nutos, como tambem a attenção com que se 
dignaram de escutar as ponderações do hu
milde orador. (Muito bem, muito bem.) · 

Vem à Mesa, élida, apoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

EMENDA 

· A' indicação n. 30 A, de 1900 

tiça, substituam-se as palavras-no decurso 
das quaes a Mesa não acceitará emend,as--, 
pelas sPguintes : podendo ainda ser a-presen
tadas emendas que, depois de encerrada· a 
dis~U:!lsão, lrão á Gommissão dos 21, para 
sobre as mesmas elaborar parecer. ~ 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1900. 
-Bricio-Filho.· ' · 

. Ninguem mais pedindo a palavra, é énce~
rada a. discussão e adiad·a a votaÇão • · · · 

Passa-se á hora destinada ao expediente .. 

O Sr. Neiva (servindo de to Secreta?"io)· 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. lo Secretario do Senado, de 
hoje, transmittindo 11. proposição desta Ca
mara, a. que o Senado não pôde dar o seu 
assentimento, dispondo que é da competencia 
privativa do Poder Executivo determinar as 
tarifas de transporte, quer para as vias
ferreas de sua propriedade, quer. para as que 
elle tenha concedido.-Inteirada. 

E' enviado á· Commissão de Constituição 
Legislação e Justiça o projecto do Senado 
concedendo diversos favores aos bancos na
cionaei!, que na sessão de 28 do corrente, fôra 
enviado á Com missão de Orçamento. 

Vae a imprimir o seguinte 

PAR.~CT!R 

N. 116-1900 

Inde{ete o 1·e~tterimento em. qtte Prescilütno 
Sabino Pessoa de Mello 2Jede ser considerado 
addido á Inspedçc1o Geral de Obras Ptt
bticas 

Ao Congresso Nacional requer Presciliano 
Sabino Pessoa de Mello a decretação da verba 
necessaria para que elle seja addido á In
specção Geral das Obras Publicas da Capital 
Federal. 

Não compete ao Poder Legislativo mandar 
admittir alguem a qualquer repartição pu· 
blica; e outra cousa ·não importaria a provi
dencia solicitada. . .. 

·Si a lei_ que reduziu o quadro dos funccio
narios,entre qs quaes se incluiu o requerente, 
prejudicou· acaso aos seus direitos, outro· é o 
meio d~ os resguardar. 

E', pois, de parecer a Commissãooe Otça, 
mento que seja indeferida a petição ora. su.:.. . 
jeita ao sou exame. . · · 

No art. 2° do substitutivo apresentado pela 
Commissão de Constituição, Legislação e Ju>:i-

Sala das· Commissões, 25. de setemhro de 
1900:--P~ul~ Gui1narttes, presidente,;;,.;.;'Fra;?' 
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ANNAES . DA CAMARA 

cisco Sã~~ relator.- Co1·nelio da Fonsecl,
Mayrink.-S. Barroso Junior.- Serzedello 
Cwrêa • . 

Vão a imprimir os seguintes 

PR.OJECTOS 

N. 21 C-1900 

E,nenda do Senado ao projecto n. 21 B, de 
'1900, desta Camara, que autoriza o Poder 
EfDecutivo a. ' conceder a subvenção de 
40: 000$; como recompertsa . nàcional, para 
expor perante os Congressos de Cirurgia ern 
Berlim e Pariz, os resultadas da operação 

. nas meninas xiphopagas 

A dommissão de Orçamento . e. de parecer 
que seja adaptado o substitutivo do Senado 
á proposição da. Cama.ra, que autoriza o 
Governo a conceder ao Dr. Eduardo Chapot 
Prévost a subvenção de 40:000$, como re-

. compensa nacional, por estar o mesmo sub
stitutivo redigido do modo mais accorde com 
o serviço publico, evitando invasão de attri· 
buições. 

Sala das Commissões, 29 de setembro de 
1900.-Paula GHimarães, presidente.-Corne· 
Uo da Fonseca.-Francisco Sci.-May,·inlc.
S. Barroso Junior.-Stwzerlello Con·ê,t, 

Projecto do Senado, substitntivo rln da Oamara 
·dos DejJutados, sob n. 21 B, de 1900 

O Congresso Nacional resolvo : 
Artigo unico~ E' concedida ar> Dr. Eduardo 

Chapot Prévost a subvenção de· 40:000$000, 
como rp,compensa nacional, pari\. subsidio á 
sua viagem à Europa, onde foi expor os re
sultados da. operação que praticou nas me
ninas xiphopagas ; revogadas as disposições 
em contl'ario. 

Senado Federal, 26 de setembro de 1900 .
Francisco de Assis Rosa e Silva, P1•esidente. 
-Joakim r.l'O. Catunda, 1° Secretario.-Al
be1·to Jose GonçctliJes, 2° Secretario.-Hendque 
da Silva CoutinAo, 4° Secretario, servindo de 
3°.-Cleto Nunes, servindo ·de 4" Secretario. 

Projecto n. 21 B, de 1900 tl;"L Camara dós 
Deputados, que autoriza o Governo a con
ceder ao lJ.r. Eduardo Chapot Preuost a 
subvenção de 40:000$, como 1·ecompensa na
cional, para expor, perante os congressos de 
cirurgia em Berlim e Pariz. os resultados 
da opf.raç~o nas meninas xiphopagas 

O Congresso Nacion~l resolve : 

recompensa nacional, para subsidio á sua . 
viagem á Europa, atiro de expor, perante_ os 
Congressos de cirurgia. em Berlim e em .Pariz, 
os resultadqs da operação nas meninas ~i· 
phopagas, representando alli officialmente o . 
Brazil. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as dispo~ições em 
co11 traria . 

Camara dos Deputados, 31 de julho de 1900. 
-Ca1·los Vttz de :Mello, Presidente . ..-· Angelo 
Jose da Silva Neto, 2° Secretario, servindo 
de }o-Ag,tpito Jorge dos Santos, 4° Secreta!'io, 
servindo de 2°. 

N- 28 A-1900 

Declara abolidas nas repartições fedeí·ae s as 
·. distincçoes entre empreg.xdos do quadro e 
jornaleiros, e _dá outras providenCias; com 
pa1·ecer das Commissões de Orçamento e 
Constituição, Legislação e Jttstiça 

À Çommissãb de Orçamento vem dizer o 
que pensa sobre o projecto de lei n. 28 , do 
presente anno, nms termos em que é solici
tada sua opinião pela honrada Commissão de 
LeRislação e Justiça desta Camara. 

O projecto consigna urna "idéi.L generosa e 
de sã moral republicarw,, qual seja a de 
igualar nas mesm<~s condições e diwítos os 
diversos tunccionarios que presta.m serviços 
ao Estado, e não teriu. duvida desde Jogo em 
aconselhar a suL~. adopl;ão, attendeudo-se ás 
idéas da Com missão de Legislação e Justiça, 
si as cit•cumstancias do Thesouro em per-i orlo 
de reconstrucção financeira não aconse
lhassem certtl prudencia nos novos encargos 
que se vão accumulando sobre o Estado. 

O projecto não traz desde logo augmento 
de despeza, mas de futuro, as aposentadoriu.s, 
as licenças etc., irão onerando o Thesouro, 
avolum<mdo a verba. de inactivos, tpte j<í. vae 
pesando enormemente sobre o Estado. 

Attendendo,porém,que as classes operarias 
muito merecem dos Poderes da Republica 
pelo seu espírito de ordem, e de amor ao 
tr~tbalbo, enteude a Commissão que o _art, 2° 
e seu pttr'agrapho devem ser acceitos, en
cerram uma. idé~t de justiça, collocando os 
servidores do Estado, inhabilitados no ser
viço publico por desastre ou as suas familias, 
quando mortos, nas mesmas condições a 
sal v o da miseria. e de necessidades. 

Sala das Commissões, 29 de setembro de 
1900.-Pattla Guimarães, presidente.-Se1·· 
zedelZo Corrêa, relator.-Cornelio da Fon
seca._- Mayrink.-F1·ancisco Sá.-S. Bar-
roso Junior. · · 

Art. 1. o E' conceflitla ao Dr. Eduardo Cha- A Commissão dê Constituição, Legislação e 
,l)Ot Pr@vost a :subvenção ue 40~000$,_ como Justiça, tendo na deviJa consideração o pro 

·-·~· 
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SESSÃO EM 29 DE SETEMB:R.O DE 1{)00 . -· §7} 6,9S- -• 
.iecto n. 28, de_ste anno, cujo objectivo con
siste em abolir nas ~epartições · federaes as 
distincções entre empregados do quadro e 
jornaleiros e equiparai-os no direito ás van
tagens e garantias de que gosn.m os funccio
narios publicos, favorecendo-os especialmente 
no caso de se invalidarem por desastres ou 
accidentes que os attinjam no desempenho 
de seus deveres, reconhece_ qu~ o projecto, 
pr.inci palmente nesta parte, consagra provi. 
dencias que são inquestionn.velmente recom
mendaveis a attenção do. Poder Legislativo. 
E' justO e democratico o intuito de· elevar a 
condição moral e.politic<L do operario que 
está em serviço do Estado, muitos d(ls quaes 
não raro desempenham misteres de maio1• 
utilidade que os de alguns cargos, cujos ser
ventuarios gosam daqueilas vantagens. Mas 
parece á Commissão que faltam ao projecto re
quisitos essenciaes para a conveniente reali
zação do seu pensamento. de accordo a res
guardal-o de possíveis abusos. Depois,occorre 
á Commissão que não é só a classe dos ope
:r:q.rios e jornaleiros, que servem n:as reparti
Ções federaes, que ella considera digna doam
paro e protecção do Estado; volve-se ta.mbem 
para a dosVoluntarios r1a Patria,que tem aJiás 
direitos adquiridos, e ainda es}ler<t o cum
primento da obrigação que contrahiu para 
com ella a Nação, em fórma de quasi cm· 
tracto, pelo decreto n. 3.371, de 7 de janeiro 
de 1865. 

Entende, pois, a Commissão que, llevendo 
apresenta.r um projecto substitutivo do de 
que .se tPata, precisa ouvir a Commissã.o 
de Orçamento pelo augmento de despeza, que 
dahi po~sa vir. · ·-

S;tla das Commissões, de junho de 1900. 
- Frederico Borges, presidente. - Tei~eira 
d<J Sá, re1ntor. - RiradvDia Corrêa. -Luiz 
DominfltUM, peltt conclu::ião .-Anizio de .1.bl"ett, 
pela coucltü:ão. - F, 1'olentino, pela- cou-
clu::ião. · 

Projecto n. 28, de 1900. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I . o Ficam- abolidas nas repartições 

fedet·aes as di.~tincções entre empregados do 
quadro e jornaleiros . 

§ 1." os- vencimentos de toJos . os funccio
narios civis, bem como os dos empregar! os nas 
repartições militares, consta.rão de duas par
tes-o ordenado e a gratificação, sendo esta 
ignal á metade daquelle. 

§ 2. o Em todas as officinas custeadas pela 
União os operarias de qualquer graduação 

-· serão pagos segundo a regra acima estabe
lecida. 

§ 3. o Continuarão a ser pagas, sempre como 
ven•Jimento l\(l·Hcional e ex:tra.ordinario, as 

diarias previstas nas tabellas da legislação 
ora em vigor. ·" 

§ 4° Os empregados actualmt:mte- conside
rados como jnrnaleiros ficrtm equiparados aos 
demais funccionarios para o fim de gosarem 
de todas as vantagens e garantias de . que 
estes actuâlmente gosam ou vierem a gosa.r. 

Art. 2. o Terá direi to· á percepçã-o do. orde- . 
nado a família do operaria ou funccionario de 
categoria superior que, sendo empre~·ado em 
traba.lhcs.in:dustriaes a cargó da União, pere
cer em consequencia de accidente occorrido 
no publico serviço. . . . .. 
- Paragrapho unico. Será aposentado com 

metade do orden~:<do, si tiver menos de dez 
annos, e com ordenado integral,- si contar 
mais de· dez annos. o opera rio ou empregado 
que ficar impossibilitado de continuar a tra
balhar em consequenciá de desastre .que Q. 

attinja quando em serviço publico. 
Art. 3. o As disposições da presente lei não 

se referem aos officiaes e praças do exercito e 
armacla. · 

Art. 4. 0 Revogam-se. as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, ,junho de 1900.-Ba,·
bosa Lima. - Aw·eliano Barb'Jsa.- Soare! 
dos Santos.- Alfredo Var~Ua. 

N. 91 B- 1000 

Parecer sobre emendas apresentadas ern 3a. 
discussc1o ao pro}ecto n. 91 A., deste anno, 
que aut01·i:;a o Gove1·no a dar permanente 
installação em p1·eclio publico de que possa 
disp01· á Acaclmnia B1·a:;ilei?·a de Lett1·as 
fundada na Capital da Repttbl-ica, e dd ou 
t?·as rJl'ovidencias. 

O pro.jecto n. 91 A, de 1900, apresentado 
em 2'1 discussão. pela .Commíssão de Orça-· 
mento, como substitntivo ao n. I, de 1898, 
autori:o:a o Governo a dar permanente insta1-
laçr1o, em predio publico,de que possa d.ispor, 
á 'Academia de Lettras e aconselha outras 
providencias tendentes a beneficiar a mesma 
Academia, no intuito de favorecer o desen· 
vol vimento de tão util institu1ção. 

Ao projecto em 3a discussão foram apre
eentadns emendas mandando conceder instal
lação em predios :publicos ás duns Faculdades._ 
Livres de Direito desta Capital. · : 

A Commissão, enten~end.:> qúe as referidas 
Faculdades merecem auxilio pelos bons ser
viços que prestam como institutos de . 
ensino, é de parecer que as emendas a que 
allude estão no caso de obter a awrovação 
da Camara, observadas as presêripções regi· 
mentaes. · 

Sala das Com missões, 29 de setembro . de 
1900 .·-PauZr:~ Gtdrnarães, president~-Fra~ 
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ANNAES DA OAMARA 

cisco Sd . ..:...SerzedeUo rron·êa.-Cornelio da 
{\Fonseca~-Mayrink.-8. Bar1·oso Junior. 
r~·'\ . . , 

, : . Émenda§ a que se re{e1·e o pa·recer sup,·a 

Fica o Governo igualmente -autorizado a 
dar permanente installação em predio pu
blico, de que possa dispor, á Faculdade de 
Sciencias Jnridicas e Sociaes desta Capital. 
,,· Sala das sessões, 27 de setembro de i900.
Pazt!a Ram1s. -

·Fica o Governo .igurtlrnente autorizado a 
dar permanente iústallação em predio publi
co, de que. -possa dispor, á Facu:ldade Livre de 
Direito desh Capital. 

Sala das se~sões, 27 de setembro de 1900 .. 
-Esmernldino Bandei?·a. -Frede1·ico Bo~·qes. 
- Br'icio Filho.- Sá Freire.- Henrique 
Lagden, · 

N. 149 B ..,.-- 1900 

· Parece1· sob1·e as e2nendas offe1·eciclas .na 3a 
discussão do p1·o}ecto n. 14.9 A, deste a1'mo. 
que autorüa o Poder Executivo a despende1· 
ate 1 O. 000:000 pm·a. soccmTe?· as popula
ções do norte. fiagelladas pela secca, e dá 
outras providencias 

Ao projecto n. 149 A deste anno, foram 
offerecidns duas emenrlas: uma, isentan lo de 
direitos o material importado para o serviço 
do abastecimento de aguas da. cidade de :-:ão 
Luiz do Maranhão; outra, mandando consi
derar-;:;e auxilio :o emprestimo ele quatro 
mil contos feito peh1 União aos Estados do 
Paraná e Santa Catharina em virtude da lei 
n. 270, de 31 de dezembro de 1894. 

A· Commissão de Orçamrmto, coQsideranrlo 
:.:,i_._· qu~ estas emend~s consult-nn a justns conve-

. nirncias, é de parecer que ellas sejam sub
mettidas à deliberação da Camara, que as 
apreciará de accor.do com as disposições regi
mentaes. 

Sala das Commissões, 29 de setembro de 
1000.-Paula Guinwrães, presídente.-Ser
zerlello Cor1·êa, relator.-F1·ancisco Sà.-Cor

. nelio da Fonseca.-klc~yrink.-8. Barroso 
Junio1·. · 

Emenda a q1w se refere o parecer ~upra 

Accrescente-se: Fica isento de direitos o 
• material. importado pela Companhia d:~s 

,Aguas de S. Luiz do Maranhão e destinado 
ao ·servJ.ço de abastecimento de agua dessa 
cidade. " · 

Salã das sessões, 25 de setembro de 1900.
Urbano Santos. -Ltti::: DomiHguas. -Cunha 
J{artinSQ..-Jose EH.•ebio. 

I_· 

Onde convier: Fica considerado como auxi
lio, nos termos· da -'Çon '3t1tuiçã.o, o empréstimo 
a que se refere a lei n. 270, de 31 de dezem
bro de 1894, fazendo-se ·no Thesouro Federal 
os devidos lançamentos • ..:. 

· Sa.la das se~sões, 25 de St>tembro de 1900.-' 
Fr tncisco Tolentino. -· · 'fo.r,q Boiteucc. -Pau?a 
Ramos .-Alenc·.tr Cuimaréies. -Lamenha Lins; 
-Carlos Ca'l'aJcd ·.ti;~-A.ngeZo Neto.-Ray
mt~ndo de M1-randa;'-José · Ettzebio .-Joao 
Gayoso.-Lamartine.-Tavares de L~.p·a~
Neiva. -llD.áoel Caeta~~o • .:...Angelo Pi;J~eiro. 
-Paranhos Montenegro. -Aw·eUano dos San
tos. -Germano Hassloch•w. -Eugenio Touri
nho,-Anizio de Abreu.-Joviníano de Car
valho. -E~peridião. -Gomes de Mattos .-Jo~~ 
Monja1·dím.-l'r.fanoel Alves.-Celso d1s Reis. 
- Arroxellas Galccão:- Epaminondas Gra· 
cir1 do. -A1·aujo Gões. -Pi~lheiro Junior.-He· 
redia de Sà._;,Victodno Monteiro.-Gabriel 
Salgado.-Teixeira Brandão, 

O Sr. Presidente- Tendo dado a 
hora, designo para segunda-feira, 1 de outu- . 
bro, a seguinte ordem do dia ~' 

Primeira parte, até 2 I /2 horas ou antes: 
Votação do projecto n. 70 B, de 1900, com 

parecer sobre emendas apresentadas para. · 
3a discussão do projecto n. 70, deste anno, 
que orça a Receita Ger•a.l da Republica para o 
exercicio 1ie 1901 13• discussão)'; 

Votação rlo pmjocto n. 119, de !900, auto
riz:mdo o Podef Executivo a abril' ao Minis· 
terio da Fazenda o credito especial de 
4: ÇJ78$0ô4, para pagamento da gratificação 
ao encarregado da guarda e con:serv;1ção da 
fazenda dos Dous Rios, Jo"lé Jôaquim Ray· 
mundo Sobrioho (2a discussão) ; 

Votação do projectp n. 11 A, de 1900, rela.· 
ti v a á emenda do SenacJo ao projecto u. li, 
deste S.t1no ( 130, de 1899), que iv,~toriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Guerra. o credito extraordioario 'da somma 
necessaria para pagu.r ao capitão de fragata 
Alfredo Augusto de Lima Barros e outros os 
vencimentos integr-ac-s que deixara® de re· 
ceber no período comprehendido entre a 
data de suas demissões e a de suas reinte • 
grações, e dà outras providencias (discussão 
unica) ; . 

Votação do pr•ojecto n. 104, de 1900, au· 
torizaodo o Poder Executivo a abrk ao Mi
nistedo . da Guerra o credito cxtrt\Ordinario 
de 5:419.$720, para pagar ao 1° tenente da 
armada Nelson de Vasco~ellos e Almeida os 
vencimentos que lhe competem como pro
fessor uo Collegio Militar (311 discussão) ; 

Votação do projecto n. 105, de 1900, auto
rizando o Poder Executivo :1 abrir ao Minis
terio da Justiça e Nagocios luterioras o cre
dito e:-;peci~\1 de 825$676, pa.l'a pagamento dos 
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vencimentos que competem ao escrevente 2a discussão do projecto n. 108,--de 1900,' 
juramentado do Juizo Federal Antonío Ro- mandando cQmputar, para a l:.§lforma dos __ 
drigues Gonçalves de Macedo (3•• discussão) ; otiUiaes do exercito, o ternpo-que houver,em .. 

Votação do. projecto n. ~ 54 B; de 1900, que }'il;lssado no extincto Deposito de ,Aprendif-es 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao · Miois- Artilheiros, uma vez que tenham sido tr~n.s.~ 
terio da Incl.ustria, Via.ção e ·-Obras Publicas o feridos ·daquelle estabelecimento para a Es
c:redito . supplemev+,ar de 2.912:675$525 á cola Militar, como premio pelo aproveita-
verba }7a, do art. 21, :da lei o. 652; de 23 mento obtido no respectivo curso; . · 
de novembro de 1899, para oc0orrer ao paga- 3a discu!'!são do p rojecto n. 49, de 1900 
mento das taxas 'de esgoto da Capital Fe· (n. ·I83 A, de 1899), mandando' conferir aos 
deral no corrente exerci cio (3• discussão); . ofilciaes alumnos da E:scola Militàr do Brazil, 

Votação ~,la indicação n. 30 A, de 1900, es- que concluirem o curso de .eng~nharia pelo 
belecendo as regras a seguir-se no exame, dis- actual regulamento, os mesmos tltulos scien
cussão e votaçã;o do projecto de Codigo Civil, tífiços passados aos que o fizeram pelo regu~ 
organizado pelo Dr. Clovis Bevilaqua, a con· lumento de 1874;com parecer das Gornmissões 
vit8 do Governo, . com os pareceres da Com- . de Marinha e Guerra, de 1899, e de lnstruc.- · 
missiio de Constituição, Legislação e Justiça ção e Saude Publica, deste anno ; 
e emenda dn. . Commissão de Policia (dis- Discussão unica do projecto n. 122, de 
cussão uníca); HlOO, autorizando o Poder Executivo a con-

Continuação da 3a discussão do projecto ceder ao Dr. Agostinho José de Souza Lima, 
n. 99 B, de 1900, redacção pa't'a 3a discussão lente da Faculdade de Medicina. do Rio de Ja
do projecto n. 99, deste anno, reorganizando neiro, um anno de licença, com ordenado, 
a Justiça do Districto Fetleral ; para tratar de sua sa.ude fora do paiz; 

Continuação da 2a. discussão do projecto Discussão uriica do projecto n. 37 E, de 
n. 87, de 1900, mandando observar varias 1900, redacção do additivo destacado na 3a 
disposições para fiel execução da lei do casa- discussão do projecto n. 37 A, de 1900 (n.l84, 
mento civil; · de 1898, do Senado), reorgaui:.~ando o quadro 

Continuacão da 2a discussão do projectd do Corpo de Saude da Armada; 
n. 85, de l9UO, regulando o sorteio militar; Discussão unica do projecto n. 37 F, de 

c~ ·ntínuação da 2" discussão do projecto 1900, redacção do addttivo destacado na. 
n. 178, de 1808, do Senado, com o parecer 3" discussão do projecto n. 37 A, de l9ll0 
n. 204, de 1899, regulando o estado de sitio; (n. 184, de 1898, do Senado), reorgan1zaudo 

2 discussão do ·projecto n. 14:3, de .1900, o quadro dos macllinistas navaes ; 
reformando a lei lias fallencias (decreto Discussão unü:a do projecto n. 145, de 1900, 
n. 917, de 24 ele outubro de 1890). autorizando o Presideote da l<.epublica a. 

23 parte, ás 2 1/2 horas ou antes: conceder ao Dr. Rodr1go Bretas de Anurad.,, 
2a discussão do proJ'ecto n. u 8 A, de 1900, procurador seccional da B.epublica no Estado 

de Minas Geeaes, um anno de licença, com 
com parecer sobre emendas offei'ecidas para d d d d d 
2a discussão do project1. n. 118, do corrente or ena o, para tratar e su:~. sa.u e on e 
anno, que fixa a. despeza do Ministerio da lhe convier; 
Just_iça ·: Negocias Inter·iores para 0 exerc~ .'}io 211. discussão t.lo projecto n. 171 A, de 1896 
de 1901; autorizando o Poder Executivo a. pagar ~ 

Discussú.o uní,:a do projecto n. 124, de 1900, Este-vão Cunha. a importancia das terras de 
emenda do Senado ao projecto n; 27 · F, de sua propriedade, em que foram localizados 
1899, que autoriza o Governo a reintegrar no na ex-colonia Brusqu·e, por ordem do Go
serviço , . ..lti v o da armada, com a patente de verno do Im perio, dt versos immigrante8 , de 
vice-almiJ•ante, sem prejuizo do respectivo accordo como arbitramento f8ito pela Secre
quadro, o vice-almirante reforinatlo Arthur tat'Ía da lndustrta e Vtação e e constante do3 
Jacegua.y ; documentos alli exi;;tentes; 

Ia dlscussã.o do projento n. lú3 A, de 1900, 311 discussão do pr;ojecto n. 46 B de 1899 
equipar,nldo, p;; f<~ o eifeito da per·cepção do que exige que as senteuçi.ls· .finu.es d<L com: . 
montepio militar, o pae decrepito ou invalido, petencía do Supremo Tribunal Federal a 
qne não tiver outro amparo, á. mãe, viu.va quando este julgue collecti varneute; na rór'ma · 
ou solteira, de o!Iicial f'allecido ; da Constitutção e das leis em . vigot•, sejam 

3a discussão do projecto 11 • 77 B, de 1900, proferidas com a presença de lO, pelo meuos 
reda.cção para a 3a discussão do projecto dos juizes desimpedUos daquelle tribunal ~. 
n. 77, do corrente ··anno, que declara ctesde dá outras providencias; .. · ' 
já. abolidas as transierencias para o Estado 3" discussão do projecto n. 37 h: de 1900 
~aior elo Exercito dos tenentes e 1°1 tenentes redacção do additivo destacado, em vietud~ ,, 
das tres armas combatentes e dá outras pro- do art. 132 do Regimento Interno, na. 2a dis· 
videncias i . oussão do projecto . n. 184, de l898,.Uo se.· 

_ . ) •I 
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t;hadp, que reorganiza o qu~dro dos otficíaesl pt'imeiro dia· util segui~te, ·si o em que se 
~:da armada· .· .Nencer o con~rer.:to for feriado; _ 
;.·.! ,Discussão' unica do projecto n: 86, de 1900, Dis~ussãounT~a do projecto_n. 129, de.).89~, 
:: ~:izando o Poder Executivo a conceder a~tor1zando o Goverll'D a ~pos~ntar o II1achl
-~i& mezes de licença, co1n ordenado, ao ba- msta de_ Ia c~asse ~a Es_trada de _Fe~ro 

charal M&noel Eugenio Pereira Maia, ama- Central do Brazli, Jose Rodr1gues de Oh ve1ra 
nuense da Bibliotheca. Nacíoual, para. tratar. Braga,- com voto em separado ; 
de.sctã saude onde lhe convier; Discussão unica do projecto n. 162, de 1899, 

Discussão unica do parecer n. 110, de 1900, concetlendo á_viuva !f? jurisconsulto o ex-S~
infleferindo o ·requerimento em que o alferes nador- Joaqmm Fellc10 dos Santos a pensao 
do 28° bata talhão de ínfan ta ria, João Teixeira me!lsal de 500$000 ; . 
Mâttos da· Costa, .pe~e ser promovido por _ Discussão unica do projecto n.68 A; dé 1900,. 
actos de bravur.x praticados na camp:1nha de autorizando o Poder Executivo a prorogar 

, Canu.los ; · . por mais um anno, sem vencimento algum, 
_ za discussão do proJecto n .• 49, de 1899, a licença concedida ao engenheiro civil Agli~ 

estabelecendo regrc~.s para a inscripção ~e berto Xavier; preparador deehímica organica 
todos os brazizeiros q_ue e:x:ercer:em a profis- da Escola Polytecbnica de;;ta, Capital, pa.ra 
sã.o maritima, e orgamza o sorte1o do_ pessoal tr·at<~r de ma saude onde,lhe conviel'; 
destinado ao serviço da armada (com o sub- Discussão unica do pr'ojecto n. 95, de 1900, 
stitutivo da Commís::'i~O d~ M~rinha _e Gu~~·r~t, regulando a antiguidade da promoção do te
sob n-. 8, _de 1900, I118tltumcto a mscr1pçao n;mte-coronel João Leocadio Pereira de Mello 
màritima obrigatoria .para todos os brazi- a esse posto ; 
leiros natos ou naturalizados); _ Discussão unica do pt•ojecto n. 203 E, de 

2a díscuf-5são do projecto. n. 109, de 1900, 1899, additivo destacado na 3a discussão do 
dispondo que o c~rgo de urre~tor do Pombal projecto n. 203, de 1899 (orçamento da des
Mi1itar seja provrdo por offimal subalterno peza do Ministerio -da Marinha para 1900), 
ou c.1.pitã.o effectivo de qualquer corpo ou tlx.ando em 7:200~ os vencimentos do auxi-_ 
arma do exercito, com parecer da Commíssão liar do auditor, d~ accordo com o art. 17 do 
de Marinha e Guerra, deste anno ; Regulamento Pl'ocessual Criminal Militar ; 

2a discussão do projectc .n. 156, d~ 1~99, JU discui.isão do projecto n. 123 A, de 1900, 
concedendo a Lourenço da Sll v a e Oliveira, autorizando o Governo a mandar arbitrar ás 
ou á empreza que organiz:tr, C? direito de viuvas dos officiaes do exercito que fallece
construir, em uma das 1lhas do llttoral desta rem um abono mensal prov~sorio equiva
cidade, um trapic~e del:ltinad~ a receb~r, tlu- lente âs tres quartas parte:; do soldo _integral 
rante 30 annos, mflammavers, explos1 vos e que percebia mensalmente seu mar-ruo, logo 
corrosivos, nos termos da proposta que apre- que a Auditoria de Guerra, de accordo com o 
sentou; decreto n. 785, de 1 de agosto de 1892, in-

23 discussão do prc~ecto.n. ~46, de 1900, au- diqtl.~ a quem caibam o mei.o-soldo e monte-
- torizando o Poçl,el' ~xecutrvo a mandar pio ; ' 

pagar a Carlos G-aldmo Leal e outros, au- Discussão unica qo projecto n. 36 B, de 
· xilla.res e seL·ventes, nos trabalhos Je exames 1900, emenda do Senado ao projecto n. 36 A, 
-preparatorios n_o Externa:to do Gy!ll~aSiO Na- de 1900, que autoriza o Poder Executivo a 
cional, _a quantia a que tiverem dn•e1to pe~os conceder um anno de licença, com ordenado, 
serv1ços prestados durante os mezes deJa· a Antonio José da Costa Rodr·igues, 1° or11ci3.l 

. neiro, fevereiro e rnar~o do correDte anno; e biblíothecario da Escola Naval ; 
p discussão do proJecto n. 76 A, de l9UO, 3a discussão do projecto n. 129, de 1goo, 

declarando que, na liquidação do tempo de autorizando o Poder Executivo a abrir-ao 
serviço para a conce:;;sào do meio-soldo~ não Mi.nisterio da Guerra o credito extraordiuario 
será descontado aquellu que for }Jassauo no de I :400$ para occorrer ao pagamento do ba
goso de licença para tratameutJ de saude; charel. Maximíno de Amujo Maciel, professor 

1 a discussão do projeeto ~· 58 A, de 1900, em disporiibilid;;tde do Collegio Militar; 
determinando que o cumpnmento dos con-
tractos civis e coinmerciaes será ex\givel no Levanta-se a ses2ão ás 5-horas c1a ttirde. 

"' l!'ll\1 DO QUINTO VÓLU:MB 


