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EE.RAT.A. 

A' pagina 94, o projecto é ode n. 174 E e não 176 E, de 1895. 
A' pagina 315, }a columna, ab:1ix:o, onde se lê: 1.74• sessão em 25 de dezemb1·o, leia.se: 

Acta em 25 de dezembro. 
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CA11ARA DOS DEPUrfADOS 

~~[llllda s~ssão fia se[llnfia lij~islatnra fio Gon[resso NaGional 

15&' SESSÃO EM 2 DE DEZEMBRO DE ld95 1 varo Botelho, Octa-çiam de Brito, Ribeiro de 
Almeida, Olegarío Maciol, Paraizo Ca.valeanti , 

Presidencia dos Srs. A1·1lmr Rios (f • 'Vice-' Car·los 113.$ Chagas, Cesta Machado. Alfredo 
presídcnte), Thomaz Del(ino (f• secrelario.) Ellis, Domingos rle Moraes, Dorningues de 
Arthur Rios, (t• -vice-presidente) e Costa Ca.stro, Dino Bueno, Gust.a.Yo Godoy,Adolpho 
Azevedo (2" -vice-p1·e.sidente.) Gordo, Bueno de An!lrada. Padua Salles, 

Ao meio-dia :procede-se á chamado., à qual 
respondem os Srs. Arthur Rios, Costa Aze· 
vedo, Thomaz Oelflno, Tavares de Lyra, Sá. 
Peixoto, Lima BacU1'y. Gabriel Salgado, 
Ma.tta. Bacella.r.Augusto Mont .. negro, Gustavo 
Veras, Nogueira Paranaguá., Arthur 1le Vas
concellos, Fre~erico 13orges. Gonçalo de Lagos, 
Thomaz Cavalcanti, Ildetbnso Lima., João 
Lopes, Francisco Benevolo, .Jose Bevilaq ua, 
Arttmr Orlando. Tolentino de Carvalho, Mar
tins Junior, Coelho Cinka., Cor nelio da Fon
seca,HerculanoBandeira,Carlos Jorge, Araujo 
Góe3, Rocha Cavalcanti. Menezes Prado. 
Gouveia Lima, Za.ma, Santos Pereira. Milton, 
Tosta, Manoel Caetano, Aristides de Queiroz. 
Pa.ula Guimaraes, Flavio de Araujo, Rodri
gues Lima, Sebastião Landulpho. Pu.ranhos 
Moo.tenegro, Torquato Moreira, Galdino Lo
reto, Antonio de Siqueira., José Carlos. Ser
ze~ello Corrêa, Aroerico de Matto~. Lins tle 
Vasconcellos, Alberto Torres • . Belisario de 
Souza, Fonseca Portella. Euzebio 1l<> Queiroz, 
Agostinho Vida!, Ernesto Brazilio, .Julio 
Santos, Sel:>a:-:tião df.Lacerda, Mayrink, Cam
polina., Lilna Duarte, João Luiz. Carvalho 
Mourao, Va z de Mello, . Chagas Loba to, Luiz 
Det.si, Ferraz Junior, Fortes Junqueira, AI· 

C:unarJ~. v. 'VII1 

Vieira r1e Moraes, Franci5co Glicerio. Fur
tado, Alves de Castro, Ovi':lio Abrantes, Xa
vier do Valle. Mariano Hamos, Lamenha 
Lins, Almeida Torres. Pc\.ula. Ramos, Fran
cisco Tolentíno l•:milio Blum, Fonseca Gui
marães, Marçal E~cobr;.r , Pere:ra da Co~ta., 
Victorino Monteiro, Au:-elia.no Barbosa.,Pinto 
da Rocha, Vespasiano de Albuquerque, e Ca.s
sia.no do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate a.pprovada a acta. da 

sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DlA 

Não havendo numero para se votar as ma· 
terias indicaras na ordem do dia, passa-se á 
ma teria em discu~são. 

E' annunciada. a continuação da 2' clis
cussão do projecto n. 265 A, de 1895, a.utori
sa.ndo o governn a reintl'grar no :posi.O de 
tenente-coronel do col'po de e ngenheiros ê.o 
exerci til e no cargo de len te da Escola Militar 
o Dr. Innocencio :Serzedello Corrêa ; com vo
tos em separado dos Srs. C11.rlos Jorge e 
Ovidio Abrantes. 

1 
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O S:L•. Thomaz: Cavalcanti 
se limitaria a fazer somente algumas ligeiras 
considerações ao projecto subst1tutivo do oi
. 1no dcpuf,.,do pel;ls Alagôas. e manJaria uma 
e.mea<la. de simples re1lacçiio, si Ii'io fosse o 
discurso d··) seu dié·Uo collega. de.,mtado por 
Minas, o Sr. Lo.mouuier Godofredo. 

Não trar.a d:1s consequencias f'u.1estas des
coteri.as p~lo nobre deputado, HO project.o 
em rlíscu~são. par que S. Ex. l<ão as de
monstrou. 

Quanto ú. critica feita por- S. Ex. a resneito 
da palavm ,·c:ntegJ·IJ-1" em logar dr outra: que 
não tivesse si::miíka.do uma re~tituiçiío de 
direitos. diz que. achando-se esta ~a!aVJ•a no 
projecto, agu3rrlo.va a sua 2" discilssão afim 
de mandar uma emenda, que foi mostrada, 
ali:~s. ao ill ustre co!! cga.. 

não convêm que s~jam nella. incluídos inter. 
esses collectivos e anonymos. 

A emenda da bancada. bahiana não ~~t.i. 
porém, nos mesmo~ casos; si eoStívesse pre . 
~ente, diz o orador, tambem a assignaria. 

E' um acto de justiç.a. a.readmissã.o ao GXer. 
cito de um official que tantos serviços J.l!e· 
swu no Paraguay, no inicio da Repuolk-ae 
no importantíssimo pleito das Missões, eom~ 
!Jionysio Cerqueira. 

Eram estas as considerações que tin\:a a 
fazer. não só em seu nome, como em nome da 
maioria da commissão. (iliuóto bem.) 

E' lida, opoiad(l. e posta em diocussão a. ~e
guinte 

Emenrla Em relação a.os ditei tos a•lquiritlos, allega-
dos por S. Ex·, diz que não vê ])Ieterição àe] 
direitos com a. volta do Sr. Senedello ao Substitua-se a palavra reintegrar - reli 
exercito. pa.la.vra readmittir. 

Lembra .os ca~os dos . officiaes !'eformados s. R. Sala. das sessões, 2 de dezembro de 
pelo decr~to 11~' de abr!l de.l892, dos d~ser- lS95.-Gab1·iel Salgado.-Thoma:: Ca~akt,ati. 
tores de 6 1le ~etembro ammstJadllS ultuna- _ Anlonio de Siqueini. 
mente, dos_ lentes do Collegio Militar, dispeu- · 
sados em nrtude da. reintegração dos demit-
tidos dur~nte a revolta. para :provar que ha- O Sr. Ovidio Abt·antes- Sr. 
veria a~sim a mesma lesão de direitos. presidente, prometti aos meus collega.s e aoJ 

A um aparte responde que est;ts nomea- membros da Comm.issão de Marinha. e Guerra 
ções f'ora:n feitas d~ accordo com o Regula- não votta.r iL tribuna para occupar-me do 
menta do decreto de 20 de agosto de 1894, projecto que ora. se discute. De facto, to
approvado :pelo Congresso. mando a palavra neste momento, não venho 

Extranha. a opposicã.o de alguns membros discutir o projeoto. venho apenas íi,zer uma 
d[\ ba.ncad;J. mineira. que a.pplaurl;u, tantas pequena reetiticação ao discurso que, na ui· 
vezes, a attttude do Sr. Serzedel!o no começo tim~. sessão. tive a. honra de :pronuncir.r, n~ 
d:J.s sessõe.>. parte em que me referia ao meu digno col· 

No primeiro discur.w que pronunciou jâ. lega o Sr _ Serzedello Corrêa.. 
cito.u sete ~sos identicos ao de que trata 0 Disse então, S1·. presidente, que S. Ex. 
pro.]ecto. D1spcnsa-se de repetil-os ; <lpena.s fora chamado dnas vezes para serviço e 
recor·'a quo as leis que vigoravam. no exer- nã.o havia comparecido sinão em uma destas 
cito naquE:lle tempo, siio as mesmas de hoje. wzes. 

A um aparte, do Sr. Zama respoude que, si Agora, venho declm•ar a V.Ex. o seguinte: 
uma Assernblea sujeita a di$SOhtção, como esse honrado collega. só foi clw.mado uma vez 
era a do regimen parLamentar, que não tinha e á esta chamada accedeu. 
o direito •le rE:jeita.r o veto p"r dous terços S. Ex .. no primeiro estado de sitio apre
na. mesma sess5o, tlnha for,;a para. re"'erter sentou-seao Qunrtel-Genei·ai, não sei si p;u-a 
para. qu«dl'o e!Tectívo officiae$ d•) exercito, prestar ser>:iço ; mas, na outra vez que foi 
porque nil.o ha de teJ.' o Parhtm·?nt., do reci- chamado, nao se a.pxe::enlou, e enti.io pediu 
men pr('Si•letlci~l o mesmo dil'eito? Qm.:.n~ç a sua. demissão. 
tem ate ,; de relormar a CcnstLuiçi'io em I Era o que eu tinha a dizer. 
ses;~o ~r~ina.ria? ._ . Ninguem mais pedindo a palan•a e cncer-

Nao responde aos dt,cursos dos nobz:es col· rada a discussão do art. 1• e sem deL·ate 11 legas que se pronunciara~ a resECtto do ' do art. 2•. 
assumpto. em uma, das ultlmns Se..<lloes, por- . . _ . _ 
que SS. Ex., nas suas considerações. fizeram Entra em I·• d1scussao o Pl'OJecto n. loO, 
antes uma. justificativa do acto da camara. de 1?95, reorgamsando o m~ntepio obri
do que uma. repulsa do projecto. ga.tor1o dos empregados pubhcos, com o 

Quanto <\O substi::utivo elo seu di1•no colleg-a. voto em separado do Sr. Mede1ros e Albu· 
por Ala.goi'l.s, declara, em nome da maioria. dR. q uerque · 
commissã(•. que não póde ser acl'eito, visto Ninguem pedindo a palavra é encerrad<\ a 
como, $endo o projecto uma lei dtJ excepção, discussão e adiada. a "VOtação. 



SESSÃO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1895 

E' a.nnunciada a 3• discussão do projecto 
n. 90, de 1895, dividindo o territorio da R·"
publica em oito circumscripções, em cada uma 
das q•1aes crêa um Banco para auxiliar as 
industrias agricola, pastoril e connexas, con
forme o regimen que adapta. 

tono mia desses Estados, porque obriga alguns 
delles a contractarem com certo e determinado 
Banco os auxílios e a garantia a que se refere 
o projecto. 

Desde qHe a garantia ou reforço de garantia, 
por parte do governo fer1eral, pam os juros e 
o reBgate elas lettras hypothecarias emittidas 

O §r. Vict,orino Mont,~iro- pelos Ba.ncos de Credito Real, iica dependendo 
Sr. presidente, só mente o rigoroso cumpri- da garantia dos proprios Estados, a estes deve 
mento de um dever me faria occupar a tr-i · caher a maior Iiberd: de na escolha do Banco 
buna neste momento, devido ao meu estado que vae ser depositat'lo da sua confiança, 
de saude; entret:mto, cedendo aos conselhos tanto mais quanto, pelo art. 35 da Constitui
do meu illustre chefe, o Sr. Francisco Gli- ção Federal, compete aos E~tados a organi· 
cerio, vou reagir contra a indisposição da sação dos Bancos de Credito Real. E essa 
propria natureza no intuito de procurar jus- mesma doutrina é brilhantemente sustenütcla, 
ti ficar um substitutivo ao projecto n. 90, no relatorio do Ministro da Fazenda, o 
deste anno. Sr. Rodrigues Alves. 

Sr. presidente, quando se dirigiu á Mesa A garantia da União, póde-se quasi aflir-
uma representação de grande numero ele mal-o,não pórle deixa.r de ser exclusivamente 
commerciantes, representantes de respeitaveis nominal, porque a lettra, tendo, por assim 
casas commerciaes desta Capital, eu, em má dizer, a garantia real, que é a garantia do 
hom, tomei a responHabilidade de coadjuvar immr.vel, a do Banco que a emilte, perante 
ao meu amigo, deputado pela Capital Fe- o qual a lei assegura a esses titulas todas 
cleral, que a apresentava; em má hora, disse as regalias de credor pri vile,dado e, ainda, a 
eu, porque sou o primeiro a reconhecer a do Estado, facil é de comprehenr!er que a ga
minha, incompetencia nesse assumpto e, em- rantia por parte da "Cnião não passará de um 
bora sejam grandes os meus esforços, estou simples reforço e diflicilrnente se poderá 
convencido de que ficarei muito aquem, não tornar eífectiva. 
só da expectativa dos meus amigos, como E não lla I'nesmo neste paiz exemplo de que 
principalmente det <ütura a que tem sido um Banco de Credito Real tivesse deixado de 
elevado o debate nesta Cama.ra. pagar as suas lettras hypothecarias e os 

Nào venho fazer alarde de erudição, nem respectivos juros. TPdos conhecem o excm
tão pouco é meu intuito vir ferir com golpe plo do Banco Predial, que, :Jlém de ter 
de morte o projecto apresentado pelo illustre soífrido um gr<>nde prejuízo, por ter sido 
deputado pela Bahia, a quem incontestavel- victima de um furto de cercct IJe 200: 000:~, 
mente devem caber todas as homenagens feito por um seu empregado, tinha o resto 
neste assumpto, pois a S. Ex. ca,be a inicia- do seu pequeno ca,pital envolvido em empres
tiva de tão import:1nte questão, que, pol' timos 8obre bens urbanos, com garantias 
assim dizr"r, vem salvar de uma crise extra-J deficientes, quando principiou a fazer em
ordinaria os princip&.es Estados agrícolas do prestimos á lavoura e a emittir tettras llypo
nosso paiz. tllecarias, cujo resgate, entretanto, deixou 

Feitas estas ligeiras considerações, entro de ser realisado, bem como o pagamento dos 
propriamente no exame da ma teria do pro- respectivos juros, embora as suas condiçõe~ 
jecto, o qual se póde dividir em tres partes, a não pel'm1 tüssem distribuir dividendos aos 
saber: em primeiro logar, dividir o territoüo seus accionislas. O proprio Banco de Ceedito 
da R~publica em oito circumscrip1;ões, em Real do Beazil, apezar de operações desvan
cada uma das quaes 8e creara um Banco pa''it tajosas a que mais tarde terei de refertr-me 

· auxiliar as industrias agrícola, P'~storil e cot1· não deixou tambem de attender ao paga,mento 
nexas; em segundo logar,autorisar o governo das lettras que ermttiu. A pratica mostea-nos 
federal a responsabilisar-se pelo pagamento eloq uentemente que essas instituições de cre
dos juros e resgate das lettras hypothecarias, dito jámais deixaram de solver os seus com
emittidas por esses Bancos. com tanto que prornissos. Creio, portanto, que o Congresso 
cada um dos Estados comprehendidos na cir- não podera receiar de que, por e!feito dessa 
cumscripção garanta esse pagamento e res· gara.ntia, venha mais tarde a União a ter 
gate quanto ás lettras hypotllecarias corre- onus de qualquer especie. 
spondentes á quota que lhe tocal'; em terceiro 
lagar, alterar a legislação vigente na parte O SR. PADUA 8ALLEs-Ha a garantia real 
referente ao funccionamento dos Bancos de e a, ga,rantia do capital do Banco. 
Crec1ito Real. 

A clivisão rlo territorio da Republica em 
oito eircumscripções, abrangendo algumas 
dellas mais de um E~tado,é attentatoria á au-

O SR. VIOTORII'íO .'\1oNTEIRO- Si por ven
tm•f :1s le ttras hypothecarias pudessem en
contrar fbcil collocaç.1o na Praça., o problema 
estava por si resolvido e inutii seri~ a noss;J. 
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ntervenção. Mas deante da crise enorme quP Em França, muito depois disto, quasi 
nos ,,ssoberba, é necessario a intervenção dos mesmo decorrido um seculo, começaram os 
Podere,; Publicas para dar um golpe nessrt altos poderes do Estado a cogitar muito seria
crtse me-1onha. que a mea.ça a nossa. pl>incipal mente do assumpto. 
fonte do riqueza, de grandeza e prospm>idade; A organis1.ção dos Banco~,: a!lernães só foi 
e o meio mais praticn df~ ubter e.,se desidem- conhecida em França em 1835, pela palavra 
tum é, a meu ver. a creação de um Banco em patriota de \-Volowsky, que salientou as 
cada E -tarto. }"·randes vantagens, os grandes successos e os 

O mais que se pód"· e se deve exigir desses grandes serviços que esses estabdecimentos 
Bancos é que elles sejam moldados na legis- haviam prestado em toda a Allemanha. 
laçã.o get·ala que tod11s '1evem ohedecm·, con- Foi então que os Poderes Publicas delibera
S8rvando o~ Estados que não tenham elemen- rau1 definitivamentee8tudar taesinstituições, 
t(ls para a sua orgar:!isação, plena liberdade encarregando desse operoso trabalho o Sr. 
e autonomia para contrae:tarem os auxilius e Royer, que apresentou em 1848 um extenso 
a garantia com quem bem entenderem, sem relatorio, repldo de dados estatísticos e de 
pêas sem restricções de qualquer natureza notaveis observações. 

Ainda pelo lado pr;;,tico, a alludicla divisão Depois •'isto foi que appareceu o decreto de 
territm>ial offereceri:1 grandes difficuldades 28 de fevereiro ele 1852 creando o Banco Fon
ao regula.r funccionarnento dos Bancos, bas- cier de France. 
taudo lembrar os celebre8 Bancos regionaes Si estudarmos a propria organisação frau
de ernisôão/e exrcrancla memoria, paraa!fas- ceza, vemos perfeitamente que, no principio 
tar· as cogit ções do Congresso de novas teu- rlo estabelecimento da instituição bancaria, 
ta ti vas de instituições congeneres. ella visava a pluralidade, }Jorque logo após á 

Até hoje ~ão conheeidus d<•us systemas : a fnndaçã.o do Credit Foncier, se organisaram 
unidade e a pluralid;<,d•" bancaria. t'ffi Mar.,elha e em Nevers Bancos sob as mes-

0 pro_iecto do nobr·e deputado pela Bahia mas buses que Crédit Foncier·, que os absor
não obedece a nenhum delles, porque parti- veu em 1854, sendo então firmada a mais 
cipa de ambos. Estabelece a pluriclade ferrenha centrali>ação, que deveria mfl.iS 
quanto á Umão e a unidade em umas cir- tarde produzir resultados desvantajosos sinão 
cumscripçõr·s arbitr;,rra;oente orga<1isadas, clrsastrosos. 
nas qu<J.es uns Estad\•S são atr-·lados ao~ ou- O Crddit Foncier, segundo nos ensinam 
tros sem >'e attender nem me,.;mo á rlifficul- alguns escriptorcs modernos, preoccupou-se 
dacle mater·ial da orgt .. nis<.\ção dos Bancos, nem rnenos do fim para que foi creaclo elo que elas 
tão pouco ao tseu tuncciormmento, ficando de- vantagens particulares de seus accionbtas e 
pendentes de tar<tas leis lrspeciaes q tv<ntos fo- d(J pessoal financeiro agrupado em torno de 
rem os Estados compmwntPs dP cada ci·- ~ua direcção. 
curnscripçãu e de <•ut•·as ;.anta,; fiscalisaçõe"! Foi assim que esse estabelecimento lançou-

Desde o inicio de . .;tp, instituição i arece que se a fazer emprestimos a estradas de ferro, a, 
foi ~empT'e a preoccupação de seus fundadores Municipalidades e outras em prezas , chegando 
o systema da pluridade elos Bancos. mesmo sua temeridade a levar a efl.'ei to em-

E,te systema foi imagir.ado por um com- prestirnos estrangeiros, como ao Egypto, 
merc;iante em Berlim, o Sl'. Büring,que esta- vendo-se mais tarde a braços com insupera
beleceu a primeira in . .;tituição dll:-ta natureza veis difficulrlades e serios perigos, que só íb
na Silesia em 1770, e sob •JS auspícios de Fre- ram remo lido~ graças ao talento do seu novo 
derico o Grande, que concecleu-llle uma administrarlor o Sr. Albert Cristoffel. 
subvençãodeum milhão e :hrzentos ecincoenta E. apezar ,l i~so, s6 mais tarde, quan:lo, por 
mil francos. decreto de 1864, foi o Cniclit Foncier a.utori-

Os successos obtidos por este estabeleci- sacio a incorporar á sua carteira o Crédit 
mento de outros muitos, entre os quaes Agricole, tendo o governo concedido não só 
de Mecklemburgo, Hann•wer, Polonia e em uma subvenção como garantia ás lettras hy
outros lllUitos con''ados em que alguns eram pothecnrias, conseguiu es"e estabelecimento 
adnünistrados dlr·ectamente pelas autoridade; rmfrentar a crise, pela sua direcçã.o eco
provincia<·S, outros formados pur associações nomica, liquidando definitivamente as arris
de proprietarios e outr.Js finalmente, por cad"s especulações do emprestimo egypcio 
companhias finanr-eil\l,S. porém todos sujeitos bem como as desastrosas operações do mesmo 
á J•igoro,, fiscalisação do governo. C1·erlit A.qricole. 

E~ta< in,t.rtuições consegmram não só li- Entretanto, as condições da França são 
benar· '!s hens dos nobr·e$, eomo principal- muito different<·s·das do nosso pa.iz AquPlle 
rnenr.e, l<J.zer ~orn qne ·Js crunponez<~s se tM- I é um paiz unilario, rel<ltivamente p3queno, 
nassem pruprHJti:trios e se e~u·ic1w·cessem, ~~pois que o seu te. rritorio é menor que o de 
resultando desse facto a valor1saçao da pro- alguns dos nossos Estados, e tem uma popu
priedade. lação compacta, guardando seus departa-



SESSIO EM 2 DE DEZEMBRO DE 18V5 

mentos, entre si, uma certa homogeneidade 
de condições pconomic:~s, principalmente n0 
que se refere ao valor da propriedarle agrí
cola e sua producção. 

Entre nós dá-se exactamente o contrario. 
O Brazil é um paiz federativo, exten •issimo. 
de difficeis e morosas communicações. de po
pulação rareada, e guardando os Estados 
entre si a mais aassignalada divergencia de 
condições economicas. 

Si alli o systema unitario não deu resul
tados satisfactorios. que aconteceria si por
ventura e:,se systema fosse exercitado em 
um paiz nas condições do nosso~ 

Mas. Sr. presidente, nós já não precisamos 
formular bypnt!Jeses a esse respeito.· Em
quanto que os Bancos estabelecidos nesta Ca
pital, tendo a facuV1ade de operar rm diffe
rentes Estados. deram todos maus resultados. 
ahi estão os Bancos estarluaes prestando bons 
serviços á industria agrícola c ao paiz. 

A experiencia está feita com as diversas 
instituições bancarias, quer a do Credito Real 
de S. Paulo, quer a do Credito Real de Juiz 
de Fóra. quer a do Credito Real de Pernam
buco. Todas e !las teem procurado collocar 
as suas lettras de maneira que, si não ~e 
póde dizer a mais auspiciosa, é comtudo a 
mais lisongeira.. 

As conrlições do Banco de Pernambuco são 
explendidas. elle tem as suas lettras acima 
d<> par. As lettras do Ba.neo de Juiz de Fóra 
sabe-se perfeitamente que encontram facil 
collocação no Estado de Minas e que l'nro ap
pa,recA alguma dellas no mercado do Rio de 
Janeiro. Quanto ao Banco de S. Pau!o,graças 
á sua sabia, criteriosa e patriotica direcção, 
tem ·conseguido emitt.ir mais de 20.000 contos, 
tendo hoje em circulação cerca de 16.000. 

Esses titulo>: já estiveram quasi ao par e 
soffrem hoje o abatimento de 25 "/n a 30 °j., 
devido á crise que a tudo effectou. Como 
todos sabem, essas lettras não teem garantia 
de juros ; só o capital do Banco goza desse 
favor que lhe foi concedido pelo antigo go
verno provincial. 

Entretanto, creio que ninguem póde negar 
que esse estabelecirnentn tem prestado os 
mais relevantes 8erviços ao Estado de São 
Paulo, e neste ponto appello para os ilíusü·es 
representantes daquelle Estado. (Apoiados da 
depHtaçao paulista.) 

Obedecendo a estes princípios, foi que tomei 
a li.berdade, desconhEcendo o' meus nullos 
meritos (nao apoiados) e confiando unica e 
exclusivamente na brmevolencüt de meus 
amigos e no esforço que porventura pudesse 
empreg,,r para prestar um serviço ao meu 
paiz, de fot•mular um substitnti vo, porque 
entendo que a materia,se impõe e é preciso 
resolvei-a de qualquer maneira, 

No meu substitutivo mantenho a plurali· 
dade em rehv;ão á União e a unidade em 
relação ;;os E,tados, s quaes teem plena 
autonomia para re"olverem seus negocios 
como br>m entenderem. 

Deixei de contemplar no meu substitutivo 
a parte a que se refere o nobre deputado 
pela Bahia, que folgo de ver presente dispen
sando-me a sua attenção e que, repito, si 
gloria ha nesta campanha, e!la cabe a S. Ex. 
porque foi quem teve a iniciativa. 

0 SR. EDUARDO RAMOS-A iniciativa não 
é minha, trata-se de uma necessidade na
cional, que se impõe á Camara. 

0 SR. VICTORJNO MONTEIRO- Deixei de 
contemplar no meu substitutivo a p1rte que 
se refEwe á a!teJpção da lei vigente, porqne 
if'SO me parece que viria dificultar o func
cionamento destes Bancos, além de não 
me parécer de bom conselho modificar uma 
lei, smn que ella tenha produzido os seus 
resultados. 

Ha. de permittir-me o meu nobre co!lPga 
que tamhem esteja em divergencia com S.Ex. 
quando faculta a esses Bancos fazerem ope
rações em ouro, quando esta moeda tem 
perante nós as pr>oporções de mercadoria e 
de mercadoria da peior especie sob o vonto de 
vista especulativo. 

Essa. faculdade me parece altamente preju
dicial, principalmente depois da experiencia 
feita pelo Banco de Credito Real do Rio de 
.Janeiro. cujos mutuarios ficaram an·uinados 
pelas drffer·enças de cambio, sem vanto.gem 
para o proprio Banco. que leva 1rma vida de
cadente, selll elementos para reviver em uma 
especie de liquidação tacita, que r1urará até 
ao rlia em que as circumstancias o forcem a 
tornai-a effectiva. 

Esse e~tabelecimento bancario emittiu let
tras hypotheP-arias em ouro, e os seus mu
tual·ios, emquanto o ca.rnbio conser·vou nma 
taxa elevada, solviam prompta.mPnte todos 
,eus encargos, ao mesmo tempo que o Baneo 
satisfazia todos os seus compromis~os com os 
mutuantes. 

Mais tarde, com a baixa do cambio, com as 
difficulrladrs que aS8oberbaram a praça, o 
Banco viu-se na contingencia de fazer com os 

•mutuantes aquillo que os mntuarios tinllam 
feito com elle; isto é. suspender o paga
mento dos juros das lettras hypothfcarias, 
ouro; senrlo forçado a. entrar em um accol'do 
com os possuidores de~ses títulos para que 
rece!Jesfem ]JOr lettra o juro de tres mil e 
quatrocent"s réis, papel, quanrlo esse juro, 
ao cambio actual, era de cerca de 12$ por se
mestre ! 

Nestas condições creio que é pE'rigoso accei· 
tar o alvitre lembrado pelo nobre deputado 
pela Bahia. 
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O nobre deputado lembra. tambem a conve
niencia da emi&~ão antecipada des8es títulos, 
de modo que pos,am ser colloearlos no estr•;;n

< geiro, com garantia rlo Esta!! O para se contra
hirem emprestimos, etc. 

Parece-me, não só haver perigo nesta idéa, 
como ser illegal, o alvitre lembrado pelo no
bre deputado,porquanto lettras hypothecarias 
são aquellas que teem por base a garantia 
do immovel, não porlendo, portanto esses tí
tulos sr·r emittidos senão com essa garantia, 
o que aliás é elemento essencial d<L natureza. 
~lesses titulos. Além disso, esse facto viria 
depreciar os títulos que se pretende valo
risar. 

Feitas estas considerações, passo á outra 
ordem de idéas, que são aquellas q Ufl comem
pio nl> meu projecto substitutivo sobre o pe
nhor agrícola. 

Todo~ nós sabemos que uma das Jmjores 
difficulclades da hwourá, que a crise medo
nha que pcn· assim dizer a domina, a asphy
xia e a mata, é incontestavelmente a diífi
culdado ríue teem os lavradores de custear 
suas despezas. E isto decorre Iogicamr~nte 
das nossas conrl içõos extraordinariamente 
differentes daqnellas do tempo da monarchia 

Antigamente o fazendeiro fazia. todas as 
suas despezas nominalmente,· não preci~ava 
de numeraria nos seus cofres. 

I-Ioje, depois do trabalbo livre, as condições 
economicas variaram, e o fazenàeiro p!'ecisa 
attender ao pagamento mensal, ou semanal, 
dos seus empregados. 

Nestas condições, creio que precisamos 
attenrler- a um assurnpto que importa um 
grande prejuízo para os cofres publicos, em 
uma grande tlepressão da remia para a 
União. 

Creio que nos I<;stados do Rio e no de Minas 
Ger-:ws lavra uma crise assustadoura, porque 
o custeio das Fazendas era mais ou menos 
mantirlo pelos commissarios, que hoje, se 
acham esgotr1dos pelas grandes sommas ade
;wtadas á lavoura. 

Assim, si na pl'oxima colheita por falta de 
recursos se perder uma grande parte dell•, 
quaes serão os prejudicar1os? Será unica
mente o üvendeir·o ? Nãn, será a União, será 
o Estado, que vê uma das suas fontes de ri
queza diminui da, assoberbada por uma crise, 
si não tratar de procurar dar-lhe o remerlio, 
applicar-lhe um calmante poderoso. 

No proprio Estado de S. Paulo em que a 
lavoura está, por assim dizer, em condições 
prosperas, porém que eu nào mj admirarei_ 
si porventura mais tarde os pr-oprios colonos 
tornarem-se os proprie1arios, nós sabemos 
perfeitamente que alli ta:nbem o~; Jhzend<eJros 
luctam nii.o ec,m 11equena~ dinleuld8des, 
vcn,lu-se obr11.;ados a pagar exco3~ivos juros 
de 2.e ate de 2 l/2 "/,. 

Nestas condições, me parece que o pr·ojecto 
vem resolver uma grande questão, porque, 
si por um lado elle vem attender á crise 
atravessada por dous Estados, por outro, el!e 
vem fazer com que a lavoum de S. Paulo 
tambem não fique sujeita á usura, ao juro 
excessivo. 

Senhores, na Europa, são instituições di
versas que proveem as necessidades das duas 
especies de credito-o hypothecario e o agrí
cola. Alli existe uma razão fundamental para 
isso é que a industria agrícola está separada, 
na maior parte dos casos da propriedade 
territorial ; entre nós, porém, succer,e ex
actamente o contrario, porque o proprietario 
é ao mesmo tempo o industrial. 

Vou agora entrar na justificativa do artigo 
do meu substitut-ivo, que e, talvez, aquelle 
que vae enfrentar, não direi com a anti
pathia, mas com a opposição de muitos dos 
meus illustres collegas, entre os quaes me 
desvaneço de reconhecer, neste assurnpto, 
como um mestre exímio. o illustre represen
tante pelo Rio de Janeiro, o meu amigo 
Sr. Alberto Torres, cuja palavra lamento não 
ter ouvido em primeiro logar, porque bem 
certo de que ella seria, por assim dizer, um 
oasis edificante no deserto de minha incom
petencia e ignorancia. (Nao apoiados.) E' o 
art. 3 ',que diz. (Lê.) 

Antes de entrar na justificativa deste nr
tigo do substitutivo, peço licença aos meus 
illustrado~ collegas para ler a parte relativa 
á garantia da União, que o illustre Sr. Ro
drigues Alves pl'opõe no seu relatorio ; e 
volto a este assumpto, unicamente, porque 
tenho visto na imprensa combatida esta 
irléa. 

E' realmente admiravel que um empre
gado do Thesouro. em opposiçilo manifesta ao 
alvitre lembrado pelo illustre Sr. Rodrigues 
Alves, venha rle lança em riste atfil•mar a, 
inexequibilidade e inviabilidarle da garantia 
de juros para as lettras hypothecarias feita. 
pela União. Entretanto, é esse mesmo cida
dão que, em um s,.·gundo artigo, vem procla
mar sua solidariedade com o honrado minis
tro. Permitta-me a Camara que leia o to pico 
do relatorio a que acabo de alludir (lê): 

«Incumbe aos E,tados rstabelecer as bases 
desses contractos, cogitando especialmente da 
mais absoluta e severa vigilancia sobre o 
systema de avaliações, e determinar o l1mite 
para a emissão das lettras hypothecarias.» 

Mais adeante cliz : 
«A Unia:o, por sHa vez, pode, attendendo a 

consirl e rações de ordem economica mui to ele
vadas, additar â ,Jo~ Estwlos a s"a pr!J)JJ"ia 
ga·, ·antia . » 

A' vista disso dL;p.~nso-me de salientar a 
contmdicçã.o do estimavel cavalheiro, que 
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parece não ter tido conheeimento do topico 
do relatorio que acabo de ler á Camara. 

Como oe deprehende da simples leitura do 
art. 3° do meu subst1tutivo, o emprestimo é 
simplesmente f<wultativo e póde ser ex
ecutado por meio rle operações de credito e 
tornar-se tambem uma realidade conforme 
as ditliculdacles que apparecerem por mei0 de 
emi:isões de papel-moeda, sem que, nestas 
conrlições, eu supponha que el!e tenha de 
soifl'er uma opposição tão energica dos meus 
illustres collegas, porque não pttBsa por as
sim dizer de uma autorisação ao Ministro da 
Fazenda, cujo patriotismo e reaes merito< 
devem tranquilisar a todos; pela minha par
te, pelo meno:o, tenho a mais absoluta con
:fiançrt no patriotismo, criterio, merecimentos 
e escrupu los de S. Ex. 

A emissão, meus Senhores, é em regra, 
combatida pela rotina de uns, pela ignoran
cia de outros, e pelo parti pris de muitos; 
todos nós, porém, sabemos perfeitamente que 
é difficil cakul:1r as necessidades de meio cir
culante, em um territorio vastíssimo como é 
o Brazil e em que não ha homogeneidade de 
condições economicas, inteiramente diversas 
de Estado para Est.ulo, em que a circulação 
não se pócle tornar rapida pela r1iffiruldade 
das communicações e em ([Ue existe uma po
pulação enorme •le colonos. que, pela eles
confiança e receio que lhes inspiram os nos
sos ti tu los, pela difficulrlade ela remessa para 
o seu paiz em consequencia ela má situaçií.o 
do cambio e pelo temor que elles teem de 
sep,•rar-se de suas economias, guardam som
mas extraorclinarias. fechadas em suas gave
tas, ou occultas junto ao COi'po. Nestas con
dições ninguom ousará affirmar que estes 
factos não venham affecta,r as nossas condi
ções r•conomieas p~la retirada da ci:rculação 
ele avulta'1a:', sommas, que poderiam fomen
tar granr1es melhoramentos, reproduzindo-se 
poderosamente em especuLtções seguras, quer 
na irldustria, quer concorrendo para a va
lorisação das lettras hypothecarias. 

E' assim que se calcula sómente no Rio 
Grande em d')Ze a quinze mil contos o nume
raria existente improductivamente em poder 
dos colonos : e em S. Paulo, segundo infbr
mação de pessoa muito antorisada, existe 
nas mesmas condições quantia superior a 
150 mil contos, quantias essas que arredadas 
rla circulação produzem um desequilíbrio im
menso nas nossas relações eeonomicas. 

O argumento que me pa,reee ele granrle pon
deração a esse respeito é que quando fiXiste 
abundancia ele papel-moeria elle pócle. pela 
sua quantidade, affectar as cla.sses commer
ciaes produzindo como consequencia a baixa 
excessiva do cambio. 

Mas, devemos considera~ que a consequencia 
natural da superabundancia do papel moeda 

seria a diminuição dos juros, que teriam ele 
baixar na ,woporr;ão do excesso da o:!l'erta so
bre a procura e facilidade dos negocias in
ternos ; en 'retanto isto não acontece, ao con
trario, obs·~rvamos que o juro augmenta de 
um modo extraordimtrio, trazendo a.pprehen
si vos todoc; aquelles q ne teem necessidade 
de recorrer a em prestimos e os negocias são 
cada vez mais clifficeis. 

Ainda mais, si porventura o papel-moeda 
fosse em demasia, o valor da propr·iedade 
não decresceria de uma maneira tãu sensível 
co•no succede, porque seria, o emprego em 
immoveis o natural escoadouro do excesso do 
papel ; en t1,etanto notamos pllenomeno in_
teiramente diverso, isto é, o valor da proprt
edado diminue na Capital Federal, no Rio ele 
Janeiro e nos outros Estados e, em ~- Paulo, 
que é a unica excepção a essa regra, elle póde 
considerar-se estacionaria. 

Eu creio que affirmar uma propos;ção desta 
natureza é attingir as raias de um axioma. 
Nó~ todos, que ouvimos argumentos desta. 

natureza. ficamos perplexos deante ele um 
facto eloquente, que vem por assim dizer 
legitimar as disposições do art. 3' elo meu 
substitutivo. 

Durante a rovolta, sendo d.itlicillimas as 
circumstancias, atravessando o gov<orno urna 
cr1se rneclor1 ha. assoberba.do por to•~as as diffi
culclarles, o eminente, o benemerito marechal 
Floriano Psixoto viu-se na contingencia de 
emittir 83 OOO:OOD:ii em papel-mceda. No 
emtanto, al:andonou o governo cheio de glo
rias para si e ainda deixando o cambw a 
ll 3/4. 

Hoje, ten lo-se retirDclo da circulação u1~1a 
quantia nã.J pequena em pavel-moedo.; hoJe, 
que as vü,tas elo Sr. Ministro da Fazenda 
concorrem para melhorar as nossas condições 
:financeiras estando, como estrt, persua•1 ido ele 
que o exce,so elo meio circulante. 1lo papel
moeda, é uma elas causas da l:aixa do cambio, 
nós vemos 3Ste conservar-se insiskntemente 
na base de .} d. por 1$000. 

Durante o período em que foi feita a emis
são e em q c te as conrlições eram precarias e 
extl'aordinH,rias, tanto que se dizh1 que as 
proprias instituições periga vam, o cambio 
subio a li 3j4. tloje, que foi retirada da 
circulação ptLrte <lesse papel-moellct, de cuja 
emissiio S. Ex. é adversario dedara,1o, o 
cambio c1e:,ceu e está. no estado em que nós 
sahemos! 

E' natunl, Sr. presiclente, que, sempre que 
o governo tenha ele fazer emprestimos aos 
Bancos sob caução de ~uas lettras hypotheca
rias, deixe uma margem conveniente, de 
modo que a. sua responsabilidade diminuirá 
fatalmente. 

Sr. presidente, vou concluir e peço a meus 
collega~: que queiram relevar o ter tomado 
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1:or tanto tempo a sua attenção. quando tal
,·ez eu não tivesse títulos para fazel-o. (Na o 
apoiados.) 

Todos sabem, porém. que. repl'esentando 
w o Estado do Rio Gr2.nde do Sul. que actual· 
mente a,traveSS!t uma crise momentosa que 
naturalmente affectari~ ao seu progressi ' ' O e 
sur prehendente d•3senvolvimento, e sendo o 
Rio Grande um Estado poderoso pela sua 
fertilidade e forte pela. energ ia de Eeus filhos, 
eu não podia quedar-me in•liferente deante 
de-•se importante projecto. que vem assegurar 
a. grandeza e a prosperidade daq uelle Estado. 

E, Sl'. presidente, não foi só e:, ta a pre
occupação que me dominou ; eu não sou 
egoísta . O que quero é que este gr-ande todo, 
e que o nosso paiz possa s~.h ir das difficulda
r:e~ que o assoberbam , e que se consubstan
ciem em uma lei tmhts as suas aspirações, 
podenrlo attestar ao mundo sua g-re~ndeza e 
prospe idade, !llostrando que a Republica, 
~: nfrenta.ndo com esses problemas que en vol
vem os mais elevados interesses nacionaes, 
~~rranco u da agonia h:nta a lavoura e a in
d.ustr ia nacional e engrandece uo povo e a Pa
tria. (.llfuito bern, mttito bem.; o 01·ador é com-
1 n·i m entatlo .) 

Vem á Mesa, é lido, apoiado posto em dis
cussão o seguinte 

Substitutivo 

Ao projecto n. 90 de 1895. 
«Art. L o Para auxiliar as industrias agrí

cola , pastoril e connexas, haverá em cada 
Estado da União e no Districto Federal um 
Banco de credicto real fundado sobre plano 
dos decretos ns. 169 A e 370 de 10 de j aneiro 
e 2 de maio de 1890 . 

§ 1. 0 O g-ovel"llo federal é responsavel pelo 
pagamento dos juros até 6 "/o ao anno e pelo 
resgate das lettras bypothecarias emitti.das. 
pelos ditos Bancos, urna vez que os Estados 
tambem garantam o dito pagamento e res
gate, quanto ás lettras hypoth(jcarias emitti
da~ em virtude dos emprestimos realisados 
nos respectivos terri torios . 

Exceptua-se desta reg·ra o Banco que tenha 
por fim operar no Dist1 ·icto Fed eral, cuj os au
xilias, que poderão estender-se ás indu:;trias 
em geral, governo contractará com o Banco 
que merecer confiança e melhores coudições 
offerecer. 

§ 2." O serviço de auxílio será feito, me
diante contracto dos governo~ de cada Estado 
com Bancos já fundados ou que se fundarem 
para attender aos fins desta lei. 

§ 3. o Verllkada a impo-sihilid,ade de organi
saçi'io de alguns dos Bancos de que trata o 
propr ias lettras hypotbecarias ou de apolices, 
até a somma de cem mil contos, podendo para 

§ I o o governo do reRpectivo Estado con
tratará osPrviço de auxílios com qualquer dos 
Banco~ que já tenha PXistencia legal. 

§ 4.0 Para base da emi~são das lettras hy
pothecarins a que se refere esta lei, fica 
fixado o capital maximo de 50 mil contos as
sim di vididrs. 

6 .000:000$ para cada um dos Estados de 
Minas Geraes e S. Paulo; 

5.000:000;S p11ra o do Rio de Janeiro ; 
4.000:000 para cada um dos Estados da 

Bahia e Rio Grande do Sul e para o Districto 
Federal ; 

:'LOOO:OOOS para o de Pernambuco; 
2.000:000$ para cada um dos Estados do 

Pará, Ceará, Espírito-Santo e Matto Grosso ; 
1 . 000: 000$ para cada um dos outros Es

tados. 
§ 5. 0 O prazo dos ernprestimos hypotheca

carios não excederá de 30 annos, nem o juro 
dos emprestimos de 8 -;,, ao anno, além da 
commissão de l "/ o de administr ação. t am
bem annual . 

§ 6. 0 A emissão das lettras hypotheca.
rias sómente póde t er logar em virtude de 
emprestimos effectivarnente realisados nos 
termos da legislação vigente. 

Estes titulos ficam equ iparados ás apolices 
da divi'1a publica. para o effeito de ser em 
admittidos em todos os casos de garantia, 
fiança ou l!auçi'i.o. 

§ 7." Fica o governo autorisado a converter 
em let tras hypothecarias os saldos prove
nien tes dos emprestimo~ dos orphãos, bens de 
defunto3, ausentes e do evento, prarnios de 
loterias, depositos das caixas economicas e 
dos monted de soccorro, bem como outros 
quaesquer saldos disponiveis. 

§ 8." Os Bancos não poderão funcciooar 
sem ter realisado, pelo menos, 25 "/o do seu 
capital. 

Art. 2.'' Alem das operações de credi to 
real com garn.ntia hypottlecaria de immoveis 
ruraes e urbanos, poderão ainda os Bancos 
reali.sar os de panl10r agricela, nos termos da 
legislação vip:ente e mais nas seguintes con
dições : contratar com os mutuarios o forne
cimento das quantias necessarias para custeio 
mensalmente, mediante saques, cheques ou 
r ecibos. quantias essas que serão levadas ao 
debito da conta-corrente que sera aberta a 
ca.da. um. 
Esse~ contractos serão validos por seis ((i ) 

annos, mas a respectiva conta será liquidada 
annualmente. 

Paragrapho unico . O sello dos ditos eon
t ractos, que poderão ser realisados por es
cripto particular, será o correspondente ao 
supprimento de um anno. 

Art. 3. 0 Par·,~ occorrer a operações de pe
nhor agricola o governo federal poderá em
prestar aos Bancos, mediante caução das suas 
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esse fim realisar quaesquer opera.ções de cre
dito ou emittir papel-moedaate a dita somma, 
emissão essa que irá sendo amortisada na. 
mesma proporção em que o forem sendo os 
ditos emprestimos. 

Os Bancos pagarão o juro de 6 o lo ao a.nno, 
semestralmente ; e a importancia desses juros 
será destinada á amortisação do papel-moeda 
actnalmente em circulação. 

Art.. 4." No Regulamento que o governo 
expedir para execução desta lei, estabelecerá 
o modo de tornar effectiva a responsabili
dade dos Estados, o da fiscalisação dos Bancos 
e sua liquidação 110 caso de verificar-se a 
falta de pagamento dos juros e re~gate das 
lettras hypothecaril'ls por parte de algum ou 
alguns dos Bancos. 

Art. 5." Revogam-se as disposições em con
trario. 

S. R. -Sala, rlas sessões. de 2 de dezem
bro de 1895.-Victorino Monteiro.-Atweliww 
Bar/;osa.-Pinto da Rocha.- Fonseca Guima
nies. -PereiY"a da Costa.- Jl1arcal Escobm·.
Ovidio Abrantes.-Cornelio da Fonseca -l'rlatta 
Jl{achado.- Alvm·o Botelho.- Joüo Lui:;.
Montei?·o r/e Ban·os.-Octaviano Brito. -Cm· 
los das Chagas.-Franc-isco 'Iolentino.- Ves
pasiano de Albuquerque - Jl1oreira da Silva. 
-Junqueira Ayres.-Dorningues de Castro.
Rodolpho Abreu.- Olegario Maciel.- Arthur 
Torres.-Lima Duarte.-Lamounier Godofre
do .-Frederico Borqes. - Pires Fen·eira.
Emilio Brwn. -Sil~a Castro.-Francisco So
drr!.-Coellw Cíntra.-J.l1ariano Ramos.-Gou
vea Li·ma.- Auq?tsto Severo. - Xavier do 
Valle.-Almeida Torres. - Paula Ramos.
Paâua Satles.-Ji'w·tado.- Alf,·edo Ellis.
Paulino Carlos.- Gustavo Godoy.- Ribei1·o 
de A.lmeida.-Cupe1·tino de Siquei1·a.-Campo
lina. 

Comparecem mais os Srs. Carlos de No
vaes, Bricio Filho, Hollanda de Lima, Vi
veiros, Luiz Domingues. Costa Rodrigues, 
Anisio de Abreu, Pires Ferrein, João Lopes, 
Augusto Severo. Junqueira Ayres, Pereira 
de Lyra, Jose Mariano, Gaspar Drummond, 
Luiz de Andrade, Medeiros e Albuquerque, 
Lourenço de Sá, Gonçalves Maia, Gemi
niano Brazil, Augusto rle Freitas. Neiva, 
Franci5co Sodre, Eduardo Ramos, Vergne de 
Abreu~ Leovigildo Filgueiras. Jose Ignacio, 
Tolentmo dos Santos, Oscar Godoy, Aicindo 
Guanabara. Timotheo da Costa, Erico Coe
lho, Nilo Peçanha, Ponce de Leon, Paulino 
de Souza JDnior, Francisco Veiga, Lamounier 
Godofredo. Rodolpho Abreu, Cupertino de 
Siqueira, Matta Machado,Arthur Torres.Pau
lino Carlos, Urbano de Gouveia e Lauro 
Muller. 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Rosa e Silva, Coelho Lisboa, 

Camara v. VJH 

Alencar Guimarãe~. Fileto Pires, Enéas Mar· 
tins, Theotonio de Brito,Eduardo de Rerrêdo , 
Christino CilU7.. TorrE>s Portuç ai, Pedro Bor
ges,Helvecio Monte. Fr;ancisco Gurgel, Cunha 
Lima. Silva Mariz, Trindade, Chateaubriand. 
Arminio Tavares . Marcionilo Lins, Miguel 
Pernambuco, Clementino do Monte. Olympio 
de Campos, Dionysio Cerqueira, Marc•1lino 
Moura. Athayde Junior, França Carvalho, 
Silva Castro, Urbano Marcondes. Almeida 
Gom~s. Landulpho de Magalhães,Montei: o de 
Barros. João Penido, Gonçalves Ramos, Leo
nel Filho.Ferrr.ira Pires,Valladares,Theodoro 
de Magalhães,Pinto da Fonseca. Manoel Ful
gencio, Simão da Cunha, Lindolpho Caetano, 
Lamartine, Francisco de Barros, Casemi1·o da 
Roclla. Almeida Nogueira, Moreira da Silva, 
Cincinato Braga, Hermenegildo de Moraes, 
Luiz Adolpho, Caracciolo, Brazilio da Luz, 
Angelo Pinheiro, Apparicio Mariense, Fran
cisco de Alencastl'o e Pedro Moacyr. E sem 
causa os Srs. Fernanrles Lima, Octaviano 
Loureiro, Cleto Nunes, Barros Fl'anco .Junior, 
Paulo Queiroz, Costa Junior, Alberto Salles, 
Martins Costa e Rivadavia Corrêa. 

Fica a discussão interrompida até a conclu-· 
são da votação das materias. 

São lidos, julgados objecto d3 deliberação os 
seguintes 

PROJECTOS 

N. 288-1895 

:Jetennina qtte fiqttem addidos ao 1nagisterio 
do Cotlegio Militar eom os vencimentos que 
percebiam os p1·o(essores catheclraticos no
rnewlos ou elevados a essa categoria po1· de
creto de 20 de setembro de 1894 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. ].° Ficam addidos ao magisterio do 

Collegio Militar, com os vencimentos que per
cebiam, os professores cathedraticos nomea
dos ou elevados a essa categoria por decretos 
rle 20 de setembro de 1894, rle conformir1ade 
com o art. 202 do regulamento n. 1. 775 A, 
de 20 de agosto do mesmo anno, U.evendo ser 
aproveitados nas vagas que venham n. rlar·-se 
das cadeiras que regiam até a data do de
creto de 25 rle novembro do corrente anuo, 
que revogou os de 11, 12, 14,19 e 22 rle maio 
de 1894 

Art. 2 ." Revogam·Ee as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 30 de novembro de 1895. 
-Leovegildo Filgueiras.- Tonpwto Mm·eira . 
-Pmtla Ramos.-Bueno de Andrada. - Se-
bastiao L cmdttlpho .-Oscar Godoy. 

A' Commissão de Con~tituição, Legislação e 
Justiça. · 

2 
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N. 289-1895 

Dísp~e sobre o modo de to1·nar effectivo o di
,·.nto .de voto ao eleitor inscripto na fórma 
dC: let de 28 ~e janeiro ele 189'2, no caso de 
nao have,· eletçao ou lhe se?· recusado o voto 
na 1·espectiva secçüo; marca o dia 31 de de
zembro de 1896, para a eleiçao {ecleral e 
dd outras providencias 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o Nas eleições pam deputados e se

nadores da Republica, votarão os cidadãos 
brazil~iros que pr?varem com a exhibição do 
seus tltulos de eleitores, acharem-se inscri
ptos na fórma da lei n. 35, de 26 ele janeiro 
de 1892. 

§ I:" Não havendo eleição na secção em 
que ttver de . votar o eleitor, ou sendo-lhe 
recusado o voto J?ela referida mesa, poderá 
el!e no mesmo dta fazer valer o seu direito 
perante qualquer notario publico do muni
~ip io ou perante o escrivão de qualquer juizo, 
mclustve do secciOnal nas capitaes dos l:':stn
dos tornando por termo o voto expt·essamente 
declarado. 

§ 2." O funccionario que tiver constata11o 
os votos assim emitti ~los, remetterá uma cer
t idão geral do escrutínio expres3o á junta 
~puradora _da eleição que se tratar, e outra 
a corporaçao competente para a verificação 
de poderes do eleitor. 

Art. 2. o As juntas seccionaes nos Estados 
far ão nomear delegados seus e que acompa
nhem e fiscalizem o processo eleitoral desde a 
organisação das mesas até a defini ti v~ apura
ção dos votos. 

l. " As juntas seccionaes terão um delegado 
em cada secção eleitoral. 

Art. 2. o A eleição federal pa.ra •leputados 
e p::tra o terço do senado da sessão. se realbará 
em toda a Republicano dia 31 de dezembro 
de 1895. 

A~t. 4. o Revogam-se as disposições em con
trano. 

Sala das sessões, 30 de novembl\) de 1895 
- ~\'ito Peçanha. -A' Commissão Especial, 
encarregada ria revisão da lei eleitoral de 26 
de janeiro de 1892. 

E' postoa votos e approvado o requeri· 
mento do Sl'. Ovidio Abra.ntes. pedindo dis· 
pensa da Com missão de Marinha e Guerra. 

E' annunciada a discussão unica da Re
dacç~o final do projecto !I· 174 D, orçando a 
Receita Geral da Repubhca para o exercício 
de 1895 . 

O Sr. Timotheo da Costa
Cidadão presidente, tenho duvidas relativa
mente á H.edacção. 

Assim, supponho, que as companhias nacio
na~;;s e estrangeira~ nagam na Capitltl Fe-

dera! o imposto de 2 l/2 o /o sobre os di vi
dendos, no en~tanto que nos Estados, supo
nh.o eu, que so pagam as companhias estran
geuas. 

Parece que ha um rr,gimen de desigual
dade, e que nfto foi esta a intenção da 
Camara. 

Póde ser que haja erro de apreciação da 
minha parte, e então, pergun to eu: por que 
emenda foi isso estabelecido ~ 

0 SR. PRESIDEi'íTE-Foi isto que a Camarà 
resolveu ; o projecto está redigido de accôrdo 
com o vencido. 

O Su·. Jos é ~m:ariano-Sr. presi
dente, V. Ex. .eleve estar lembra1lo qu e 
quando se dtscutm a emenda da Commissão 
de Orçamento tributando as bebidas alcoolicas 
fabricadas no paiz, a Camara manifestou-se 
rejeitando essa emenda, não porque quizesse 
proteger as bebi•1as alcoolicas, acredito, mas 
porque o 1mposto era bastante pesado, e ac
ceitando o substitut.ivo da commissão, man
dando. que as bebidas fâ.bricadas no paiz, mas 
que tlVessem rotulo estranuei r o pa<ra.ssem 
estampilha, mesmo como um c~rrectivo

0

contra 
a fraude. 

Ora. .. em vista disto, ficava pt·ejudicada a 
pr1me1ra parte do n. 42. Do contrario 
dar-se-hia o absurdo da Carnara, isentand~ 
bebidas aJcoolicas fabricadas no paiz, exigir, 
entretanto, que em algumas se collocasse 
estampilha do pagamento do imposto, quando 
esta foi adoptada para os generos estrangeiros. 
ou para os fabricarlos no paiz, que viessem 
com o rotulo de estrangeiro. 

Nestas condições, me parece que a illus
trada co.mJI~:i ssão de Redacção, cujo escrupulo 
sou o prtmeiro a reconhecer, podia ter des
prezado esta pr imeira parte do artigo, como 
incong r·uente , porque me parece que a com
missão tmha direito do fazel-o ; porém, ella 
não o fez e aproveitou o final tio artigo. 

O SR. PrtESIDEN'l'E-0 final do artigo não 
podia d~ix.ar t~e fi15urar na Redacção, porque 
pertenCia a pr1meira parte do artigo. 

0 SR. JosE MARIANO-Bem. 

C Sr .. ParaohoS! i}'J:o:nteneg·ro 
- Sr . prestdente, parece-me que os nobres 
depn tados pela Capital Federal e por Per
nambuco, não teem razão nas suas reclama
ções. 

A enwnda relativa as companhias estran
geiras e nacionaes,approvada em 2" discussão 
pela Camara, foi que paga~s"m o imposto de 
1 /~ % na Ca1ital Federal, não só compa
nlnas estra.ngetras como nacionaes, e nos Es
ta·1os apenas a~ estrangei ms. 

Foi isso que passou em 2" discussão e não 
foi alterada na 3·' e assim a commissão não 
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podia redigir sinão de accordo com esta deci
são da Camara. 

Quanto á reclamação do nobre deputado 
por Pernambuco, tambem não procede. 

O n.42 era redigido doseguintemodo.(Lê.) 
A emenrla do nobre deputado por Per

nambuco é a seguinte. (Lê.) 
Ora V. Ex. comprehende que desde que a 

emenda mandava supprimir apenas certas e 
determinadas palavras do n. 42, a commissão 
não podia supprimir todo o numero. 

Si fossA este o pensamento da Camara, eli
minar todos os productos, teria approvado 
uma emenda neste sentido. 

V. Ex. sabe que a Commissão de Redacção 
não póde ir além daquillo que é approvado 
pela Camara; póde dar melhor redacção, 
p:'1de alterar uma ou outra phrase, mas não 
póde alterar o pensamento. 

Portanto, o nobre r1eputado não tem razão, 
a commissão cumpriu o seu dever, redigindo 
o projecto do modo porque o fez. 

O Sr. José Mariano- Não cen
surei a nobre commissão ; acho que foi es
crupulosa e o seu procedimento é digno de 
todo o elogio.Reclamei contra a redacção por 
que ella viria consignar uma injustiça e da
ria Jogar a um absurdo que a Camara deve 
corrigir. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - Peço a pa
lavra. 

O SR. .JvsE' MARIANO -V. Ex. Sr. presi
dente, hem sabe que um deputado póde com
metter um equivoco na elaboração de uma 
emenlia,mas cabe á Camara corrigir o absur
do que resulte da approvação dessa emenda. 

A Camara teve o pensamento de isentar 
as bebidas fabricadas com alcool e aguardente 
nacionaes. 

0 SR. ALBERTO TORRES- Esse foi O pensa
mento de V. Ex. 

0 SR . .JOSE' MARIANO ... e isto é tanto mais 
certo quanto a Camara preCisava adoptar 
uma doutt'ina certa, precisava ser coherente. 

Ao mesmo tempo que ella tratava de im
por sobre productos similares da industria 
estrangeira, não podia arredar da mesma 
fórma os productos da industria nacional, si 
era o proteccionismo a doutrina que impe
rava as intenções da Camara naquelle mo
mento, a Camara, votando a minha emenda, 
quiz isentar do imposto a industria nacional 
es.sa.~ndus~ria que. deve ser anima.da, porque 
nos Ja íabric;rmos licores, de laranJa, de lima, 
de Maracujá e de jenipapo, licor este que eu 
mmto I"ecommendo quando precisardes de 
um estimulante, e que todos são prorlnctos 
que bem pódem competir com o Chartreuse 
o Anizette e outros licorm; de fabricação es
trangeira. 

Ora, aquillo que a Camara quiz, votando a 
emenda, fbi conceder protecção a essa in
dusti'ia nacional, mesmo porque, como eu 
provei, a emenda apresentada pelo illustre 
relator vinha gravar de tal modo a industria 
da distillação, que ella tornar-se-hia impos
sível no Brazil. 

Por todas estas razões comprehende, Sr. 
presidente, que o pensamento de todos os il
lustres collegas era proteger esta industria, 
isemptando de impostos as bebidas alcoolicas 
de fabricação nacional. 

E ainda. hr,je o Dr. Campos da Paz, mos
trou em brilhante artigo razões de hygiene 
que ha para essa medida: com essa disprnsa 
de impostos a industria dos licores não preci
sará soccorrer-se de ingredientes nocivos á 
saude. 

Fazendo esta reclamação, Sr. presidente, 
eu tinha principalmente por fim proteger 
uma industria executada exactamente pelos 
pobres, pelos pequenos, dos quaes eu tambem 
sou representante nesta Camara, porque os 
pequenos, os pobres, os proletarios, estão tam
bem no meio daquelles que me mandaram 
para aqui. 

~;u fallo tambem em nome desses que para 
aqui me mandaram para fazer face aos pluto
cratas, aos grandes senhores da terra, porque 
a monarchia desappareceu,mas os grandes se
nhores ficaram dominando o paiz e as olygar
chias subsistem ainda. 

Portanto, Sr presidente, vê-se bem que o 
pensamento da Camara não póde ser aquelle 
que está na Redacção; e eu vou mandar 
emenda autorisando a suppressão dessa in
congruencia, da qual me confesso principal 
culpado. 

Para essa emenda eu peço a benevolencia 
de todos os meus collegas. 

Veem á Mesa e são lidas as seguintes : 

Emendas 

A' Redacção do projecto n. 174 D, de 1895. 
(Orçamento da receita.) 

Supprima-se por incongruente o n. 42.
S. R. -Sala das sessões, 2 ele dezembro de 
1894-Josd Ma1·iano. 

O imposto de 2 'f "/"sobre dividendos será 
extensivo ás companhias m,cionaes com séde 
nos Estados. 

S. R. -Sala das sessões, 2 de dezembro 
de 1895-lWedei?·os e ~4lbuqueJ·que. 

O Sr. Serzedello Corrêa
Pensa que a, Commissão de Redacção procedeu 
correctamente c~ como relator da receita de
clara que está de inteiro accordo com a reda· 
cção que tem o Orçamento. 
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O nobre deputado por Pernambuco não tem) francamente contradic~or~a~; trat::-se simples
razão no que disse e a emenda que propõe mente de uma questao 1mqua, Isentando-se 
não póde ser acceita porque ella encerra ma- de imposto um~s bebidas mais perigosas que 
teria nova, ella visa attingir impostos de que outras que contmuam taxadas .. 
não cogitou a emenda de S .. Ex. em 3• dis- Não ha absurdo ; lembro um exemplo ul-
cussão approvada pela Camara . A redacção timamente occonido nesta .camara. 
como est,á não encerra absurdo, encerra ape- Tratava·se rle um proJecto regulando a 
nas bebidas alcoolicas taxadas quando outras perda e a acquisição de direitos de cidadão 
não o :são. E quando houvesse injustiça ou brazileiro. . . . . 
absurdo não era caso de acceitar-se a emenda O art. 1• 1lesse pro.Jecto dlZla ma1s ou me
que acaba de pro pôr o nobre deputado Sr. nos: .perde o direito de .cidadão bra~i~eiro nos 
José Maria.no. segumtes casos e segma-se uma ser1e de pa-

Absurdo é sem duvida taxar os dividendos ragraphos enumerando ess~s casos. . 
de companhias estrangeiras e nacionaes no O art. 2• dizia: nos ca~os. do artigo an~
Districto Federal e só taxar as estran(J'eiras cedente readqmre-se o d1rmto de mdadao 
com séde nos Estarlos. "' brazi!eiro do se;.:·uinte medo. 

Achando i~so iníquo e contl·adictorio, de ac- A Cam<tra votou por partes : approvou o 
corda com a commissão, redigiu a. Rerlacção art. I• e rejeitou os respectivos paragra!)h<;_s. 
para 3• discussão supprimindo o absurdo. De sorte qu_e eu, cot1~o membro ela C~mmu;sao 

O n. 42 da receita.- titulo consumo encerra de Leg1slaçao e Jus t1ça, t;ve de red1g1r o se
varias taxas: a de 60 réis, sobre a cerveja; a guinte e monstruoso disparate : 
de 1$000 réis sobre os .. vinhos assi millados aos Art, I•: perde-se o direito de cidadão bra-
de uva; a de 300 re1s. sob~e os generos do zileiro nos seo·uintes casos. 
n:. 126 da tarifa, licore~ etc. ; a ele 900 a 100 Art.' 2• : no~ casos do artigo antecedente 
re1s sobre o cognac, whJ,cky etc . readquire-se os direitos de cidadão brazileiro 

O nobre deputado por Pernambuco propoz do seo·uinte modo. 
que fos,s.em supprimidas as ~axas c;e 900 réis Ahi, sim,havia flagrante absurdo, mas. em 
e 100 re1s,sobre beb1das ~lcoohca~ . E cbro q~w relação á emenda elo nobre deputado, poderá 
todas as outras taxas sao mantidas. (Apow- haver iniquidarle.mas não absurdo. 
dos·) . Mas, Sr. presidente, si V. Ex. entende que 

Embora S. ;Ex .. uze do termo generJCo é acceitavel a emenda do nobre deputado por 
beb1das a.lcoohcas, e claro que sua emenda Pernambuco não extranhará e deverá accei· 
não se. re!ere si não aquellas be?~das sohr~.as tar a omend~, relativa ás compa.nliia.s estran
quaes mctdem as taxas de 200 reis e 100 rets. geiras e nacionaes, que já tive occasião de 
( Apowclos.) enviar á Mesa. 

Essa emenda redi gida como foi não encer
rava provavelmente o pensamento do nobre 
deputado mas isso foi uma felicidade para o 
orçamento. O alcool que em toda a parte do 
mnndo é altamente tributado não podia ser 
isento elo imposto entre nós. 

Pede approvação da emenda como está. 

O St·. Presidente - A emenda do 
nobre deputado é a seguinte. (Lê.) 

O artigo do Regimento que diz respeito a 
emenda diz o seguinte. (Lê .) 

Vou submetter a votos a Redacção final do 
projecto, salva a emenda do Sr. José Ma
riano. 

O Sr. Medeiros e Albuquer
que (pela onlem)-Sr. pre:;:idente, si V.Ex. 
póde acceitar a emenda rlo nobre deputado 
por Pernambuco, crew que porlerei mandar 
outra sobre as companhias naeionaes e es
trangeiras a que acaba de referir-se o illus
traclo relato r ela rec:eila. 

_!:'ão absurda é umct como outra. Na que
stao de que se trata, não ha propriamente 
um absurdo ; a-bsurdo seria haver disposições 

O Sr. João Lopes (pela orclem)-
0 nobre deputado, o Sr. l\1edeü;os e Albuquer
que, declarou que mandaria á Mesa uma 
emenda si V. Ex. declarasse acceitar a emen
do Sr. José Mariano. 

Pondero a V. Ex. Sr. presidente, com o 
devido acatamento, que discordo ela opinião 
da Mesa porque a emenda do nobre depu
titclú por Pernambuco não é daquellas que 
podem ser acceitas por occasião de discutir·se 
a Redacção. 

A incongruencia a que se refere o Regimen
to é a que resulta do modo porque está redi
gido o artigo; mas a Com missão de Rer:lacção, 
embora de accordn com a Camara, não póde 
alterai-o. 

Pa.rece·me portanto que não póde ser ac
ceita a emenda do nobre deputado por Per
nambuco o Sr. José Mariano, nem tão pouco 
a do Sr. Medeiros e Albuquerque. 

O Sr. Presidente- Não posso 
acceitar a emen'la q ne acaba de ser offere
cida, por ser contraria á votação solemne da 
Camara, (Apoiados,) 
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Ella importa em uma 4• discussão; de modo 
algum a Mesa pódll acceital-a. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRBA-E a outra? 
0 SR. PRESIDENTE- Em relação á emenda 

do Sr. Jo~é Mariano, a Mesa, com quanto 
penso nã.o tenha ~abimento na ~eda~ção, a 
vista da ponderaçao de S. Ex. , e ohngada a 
consultar a Camara a respeito. 

O Sr. Medeiros e Albuquelr'
('jue (pela 01·dem)-Sr. pr~sidente si,V. Ex. 
vae submetter a approvaçao da Camara a 
emenda do Sr. Jc.sé Mariano, deve tambem 
fazel-o em relação á minha. 

Supprimirei as palavras na Capital-tor
nando assim uma emenda de Redacção. 

0 SR. PRESIDENTE-S. Ex. deve convir em 
que admittir esta e outras emendas será 
abrir á 4a discus~ão. 

Em relação á emenda do Sr. José Mariano, 
como já declarei vou consultar a Camara si 
devo ou não acceital-a. 

Consultada, a Camara decide negativa
mente. 

Posta a votos é approvar1a a Redacção final 
do projecto n. 174 D. de 1895, orçando aRe
ceita Geral da Republica, para ser enviado ao 
Senado. 

O Sr. Gaspar Drununond 
(pela ordem)- Sr. presidente, já vão a•lean
tadas as sessões da C&mara e as commissões 
estão tão atarefadas que não pódem emittir 
parecer sobre as magnas questões que depen
dem de pareceres. 

Entre estas questões, como uma das pr'n
cipaes que afl'ectam a vitalidade e sorte d 
Republica, acha-se a questão da intervenção 
nos Estados. 

Foram apresenta1los,ha mais ou menos um 
mez, alguns projectos a respeito deste as
sumpto ; esses projectos pendem de parecer 
da commissão. 

Suc'ede, porém, que a co~:nnissão se acha 
tão sobrecarregada r'e serviços que, sou o 
primeiro a reconhecer, ella não poderá emit
tir parecer a respeito desta questão. 

Eu pedia á Commissão de Legislação e Jus
tiça para dar parecer; mas reconhecendo que 
ella está sol))'ecarregarla de muitos afazet'es e 
accumulo de serviço que sobre ella pesa,deixo 
de fazel-o para requerer a V. Ex. que con
sulte á Camara si concede que o projecto do 
Sr. Costa Machado sobre intervenção nos Es
tados seja discutido independente do parecer. 

0 SR. PRESIDENTE- Não posso acceitar O 
requerimento do nobre deputado. Estamos 
na ordem elo di'L, que só póde ser inter
rompida por um requerimento de urgencia. 

0 SR. GASPAR DRUMMOND- Nesse caso re
queiro urgencia. 

Consultada, a Camara concede a urgencia 
pedida. 

Consultada si a materia de urgencia é tal 
que deva interromper a ordem do dia, a Ca
mara decide affirmativamente. 

Em seguida vem á Mesa, e é sem debate 
approvado o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que, independente de parecer da 
respectiva commissão, seja dado para ordem 
do dia, até final discussão, o projecto do Sr. 
Costa Machado sobre a intervenção nos Es
tados. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1895.
Gaspar D1·ummoud. 

E' posta a votos e approvada em discussão 
unica a 

Emenda substittaiva do Senado ao p1·ojecto 
n. 140 B, de 1895, dg Camara dos Depu
tados, que aut01·isa o governo a confirmm· 
no primeiro posto do exercito todas as praças 
commissionadtts nesse posto atd 3 de novem
bro de 1894. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' o governo autorisado a graduar 

no primeiro posto com direito ao soldo e a 
etapa correspondentes, as praças e ex-praças 
do exercito que, em efl'ectivo serviço de 
guerra, foram nelle commissionadas até 3 de 
novembro de 1894. 

Art. 2. 0 A antiguidade dos alferes promo
vidos a 3 de novembro de 1894 será contada 
da data em que foram commissionados, e 
assim se ent ·nderá tambem em relação aos 
que forem graduados por efl'eito desta lei. 

Art. 3. 0 E' o governo igua.lmente auto
risar1o a abrir os creditas necessarios para a 
execução da presente lei, no actual e futuro 
exercício. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

E' o projecto enviado á Commissão de R~
dacção. 

E' annunciada a votação do projecto 
n. 203 B, de 1895, a.Lltorisando o governo a 
despender até a importancia de 14.519:690$, 
repartidamente em tres exercícios, com a 
acquisição do material rodante e melhora
mentes indispensaveis ao serviço da Estrada 
de Ferro Central do Brazil, de accordo com o 
e espedficado na tabella annexa, e mais 
800:000$, para pagamento rle 60 locomotivas, 
segundo o contracto feito com Quayle Da
vidson & Comp., com voto em separado do 
Sr. Bueno (le Andrada, (2" discussão). 

São successivamente postos a votos e appro
vados em 2" discussão os seguintes artigos 
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do projecto n. 203 B, de 1895, substitutivo 
das Commissões reunidas de Orçamento e de 
Obras Publicas. 

Art. I. o E' o governo autorisado a abrir 
no proximo exercício um credito extraordi· 
nario de 8.000:000$. para occorrer á con· 
strucçi'í,o das obras e execução dos melhora 
mentos urgentes e indispensaveis ao serviço 
da Estrar1a de Ferro Central do Brazil, sendo 
800:000$, applicados ao pag:tiDento de 60 lo· 
comotivas segundo o contracto feito com 
Quayle, Davidson & Comp. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

E' annunciada a votação da emenda do 
Sr. Cu pertino de Siqueira. 

O Sr. Cu per tino de Siqueira 
(Jlela 01·dem)- Pedi a V. Ex. o obsequio de 
explicar a Camara o valor da minha emenda 
e o parecer das commissües reunidas, porque 
parece-me que a commissão acceitou esta ~X· 
pressão com o pensamento de que o cred1to 
é para o p~·imeiro exercício: , . _ 

Si elle e para o primeiro exerciciO nao 
póde occorrer ás obms, nus P?'le inicial:as ; 
e neste sentido pede que o proJecto de le1 es· 
teja de accorno com o parecer da commissão, 
substituo a palavra occorrer pela palavra 
iniciar. 

0 SR. PRESIDENTE -0 projecto diz O Se
guinte (lê): 

« E' o governo autorisado a abrir no pro
ximo exercício um credito extraordinario de 
8.000:000$, para occorrer á construcção, etc.». 
e a emenda do nobre deputado sub~titue a 
palavra occorrer por iniciar a construcção. 

O §r. João Lopes (1!ela ordern)
Sr. presidente, não está na Camara o honrado 
relator do parecer, o Sr. Paulino de Souza 
Junior (parecer das commissües reunidas), e 
pot· isso sou obrigado a fazer uma observação 
ácerca rla emenda do nobre deputado. 

O honrado relator, redigindo este parecer, 
teve muito em conta todas as expressües em· 
pregadas, e resumiu cri kriosa e fielmente o 
resultado da votação das commissües re
unidas, e eu pela minha parte e pela parte de 
meus companheiros de commissão não posso 
acceitar qualquer alteração do nosso voto. 

A Camara fará o que entender. 

ferença ha entre occorrer e inicia1·, no ponto 
de vista da emenda. O nobre deputado por 
Minas parece-me que se preoccupa da insuf
ficiencia da verba votada para todas as obras 
que devem ser executadas na Estrada do 
Ferro ' Centl·al ; mas eu votei a emenda do 
projecto substitutivo, debaixo da intenção de 
que si a verba de 8.000:000$ for insuf-Iiciente, 
o governo pedirá outros creditas ao Con
gresso. 

Faço esta declaração para que não se sup
ponha que o meu voto importe restt·icção da 
confiança que deposito no governo, principal· 
mente no ministro a cargo de quem está a 
execução r1essas obras. 

Si o governo pediu para tres exercícios 
14.000:000$, e nós demos pwa um 8.0UO:OOO$, 
não se concluindo as obras dentro dessa 
verba, elle pedirá novo credito e eu me com
prometto a dar·lh'o. 

O Sr. Bueno de Andrada (pela 
o1·dem)-Collocada, Sr. presidente, a questão 
no pm,to de confi 1nça ao governo, eu dou 
15 mil contos calado. 

0 SI~. PRESIDENTE-Attenção; não está em 
discussão .o projecto. V. Ex. só pôde usar da 
palavra para encaminhar a votação. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-De accordo. Foi 
collocada a questi1o no ponto de confiança e 
eu dou todo o credito, porque tenho plena 
confiança no governo. 

Collocada a questão no exame de verba de 
um para outro exercício, a Camara viu o que 
se deu nesta r1iSClBSão. O governo mandou 
para aqui um plano de obra~ que não foi 
acceito. 

O SR. PRESIDENTE-Lembro ao nobre depu
tado que não póde continuar neste terreno. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-O que eu quero 
dizer é que,si a questão é de confiança, dou a 
verba toda. 

Posta a votos é rejeitada a emenda do Sr. 
Cupertino de Siqueira. 

E' considerado prejudicado o substitutivo 
offerecido pelos Srs. Aristides de Queiroz e 
Coelho Cintra. 

São successivamente postas a votos e appro· 
vadas, para serem constituídas projecto em 
separado, as seguintes 

Emendas 

o §r. Francisco Glicerio (pela Dos Srs. Americo de Mattos e França Car-
ordem)-Quer me parecer que nenhuma dit:. valho: 

N. l - Contemple-se com 1.132:497$668, á Estrada de Ferro Rio d'Ouro, ue serão 
applicados conforme a tabella que segue: 

1'mfego 

6 Apparelhos telegraphicos de Morse ••..•. ••....•.. 
Pilhas completas, lio isolado, etc ......... , ....•.. 

3:000$000 
1:000$000 4:0008000 
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Locomoçã.o : 
3 Locomotivas Baldwin, typo Mogul 

8- 24 D com frGios Westing·house, 
entregues a hof'do neste porto •...... 

6 carros de l" classe para 44 passageiros 
sobre trecllos ... , .......... , ..... , 

6 ditos de 2·' classe para 6J passageiros 
sobre trucks .............•......... 

30 wagons ser i e I. sobre trncks .........• 
12 ditos serie E, fechados sobre trucks ... 
6 ditos serie F, fachadas sobre 4 rodas .• 
7 freios vVestinghouse parn. locomotivas. 

30 freios Westinghom:e para carros de 
passageiros .....•...•...........•. 

100 ditos ditos para wagons ............. . 

Machinas e ferramentas para as of
ficinas : 

torno para rodas de locomotivas com 
placas de 5' 6" ...•................. 

plaina para, mel aes ................. . 
prensa hyclraulica para eixar e desei-

xar rodas de locomotivas e wagons .. 
1 télrno limado mecanico ..........•...•• 
1 machina de furar radical .•.••........ 
I martellete para força de 6 cavallos ... . 

ventillador para forja e fundição ..... . 

serra cirenlar· de 36" com mesa ••...... 
l plaina para madeiras ....•..•...•..•.. 

40 kilometros de linha de trilho de aço 
Krupp de 2lk,50ü por metro. 

ditos de linha e tronco, 20 kilometros. 
ditos ramal da Penha, 7 » 
ditos dito do Iguassú, 13 » 
corresdondente a 1.720 toneladas a 

_fS 6, 18 ... • • • .. • • •. •. • .. • • • •, • • • 
25.000 dormentes de mndeira de lei ......... . 

24 cha.ves para desvios completos a;es 24000 
Pessoal : 

2 turmas especiaes pari1 teansformnção 
ela linha, composta de 2 feitores e 
24 trabalhadores ............... · .. . 

Edilicios e dependencias: 
Reconstrncçã.o da ponte maritima e 

son prolong;!lnento de mais 20 me-
tros ..................•.......... 

> • Linha, telographica : 
tiO ki!ometros de fio de aço de o,moo5 ..•. 

1.000 1soladores de porcellana Capanerna •.. 
l.LOO ()rnzetas de ferro fundido .•......... 
J .000 parafuso::; com porcas para isoladores .. 

20 % para descarga e condncção do 
material importado, montagem de 
locomotivas e machinas, ferramentas 
pa.ra as officinas, angmento elas mes-
mas, abrigo para caero ............ . 

So1nma ............. ~ .. , ... . 

109:205$250 

96:000$000 

60:000$000 
99:000$000 
54:000$000 
13:200$000 
14:894$187 

21:136$500 
23:485$000 490:920$937 

15:750,";000 
6:000$000 

3:000$000 
I :500$000 
4:0008;000 

I0:000$0UO 
1~500$000 

1:800~000 
l :500$000 

269:663:';320 
55:000$000 
13:087$800 

16:9268000 

4:000$000 

2:400$000 
4:500$000 
1 :2oo:.:;ooo 
I :üOU$000 

41:750$000 

357:977$120 

4:000$000 

9:100$000 403:777$120 

188:749$611 
------

1.132.497$668 
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Dos Srs. Pa-ulino de Souza Junior e Beli
sario de Souza : 

N. 2-0 Poder Executivo mandará con· 
struir, depois dos necessarios estudos, o pro
longamento do Ramal de Santa Cruz, na Es
trada de Ferro Central do Brazíl, até ao 
porto de Angra dos Reis, passando por Ita
curussá. 

Si não couber na verba a que se refere o 
art. 1 o do projecto, o governo fica autorisado 
a abrir no proximo exercício o credito neces
sario até a importancia de 1.500 :000$000, 

O Sr. Alcindo Guanabara 
(pela ordem)-Sr. presidente, pergunto a V. 
Ex. o que íbi approvado : o parecer ou as 
emendas? 

O Sr. JoÃo LoPES-A emenda. A votação 
fol com1icional. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA- Si V. Ex. 
submetteu a votos o parecer, nada tenho que 
dizer ; si submetteu a votos a emenda, tenho 
que reclamar. 

O SR. JoÃo LoPEs-Passou a emenda, mas 
prevaleceu o alvitre de constituil-a projecto 
em separado. 

0 SR. ALCI!'\DO GUANABARA- Quantas diS· 
cussões vae ter esta emenda ? 

VozEs-Uma. 
O Sn.. ALCINDO GuANABARA-Quatro: uma 

que acaba de ter e tres que terá como pro
jacto em separado. 

O SR. JoÃo LoPES- Terá mais uma que 
equivale a segunda para ser emendado. 

0 SR. PRESIDENTE-E' O a1•t. I3l do Regi· 
mento que determina o alvitre que a Mesa 
acaba de tomar. 

O art. I3l diz: 
« As emendas ou artigos additivos desde 

que não versarem sobre projecto, mas esten
derem ou ampl1arem a disposição delle, a ob
jecto de igual natureza ou a outros indiví
duos serão redigidos depois de approvados 
em projecto separado, para terem discussão 
especial.» 

Logo é o caso. 
E' o projecto n. 203 B. <le 1895, approvado 

em 2• discussão para passar a 3". 
O Sr. Cupertino de Siqueira 

(pela ordem) requer e obtem dispensa de in
terscicio para o projecto entrar «manhã em 3" 
discussão, sem prejuízo da impre~são daRe
dacção . 

E' posto a votos e approvado em 3" discus
são e enviado á Commissão de Redacção, o 
seguinte 

PROJECTO N. 161 DE 1895 

Mw·ca o pessoal fixo da Mesa de Rendas da 
Cidade de Pelotas 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I . • A Mesa de Rendas da Cidade de 
Pelotas; considerada estação dependente da 
Alfandega do Rio Grande, nos termos dos 
decretosns. 7.063, de 31 de outubro de I878 
e n. 1.863 A, de 3I tle outubro de 1894, terá 
de ora avante o pessoal fixo e constante da 
tabella annexa, com as vantagens que lhe 
competir por lei. 

Paragrapho unico. O inspector da men
cionada Alfandega designará um ou mais em
pregados para coadjuvar o trabalho dare
ferida Esta.ção, quando as conveniencias do 
serviço o exigirem, e manterá o pessoal su
balterno necessario para o seu melhor de
sempenho. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

O Sr. Cassiano do Nasci
mento (pela ordem.) requer dispensa. de 
impressão para a Redacção final do projecto 
n. 161 B, de I895, que se acha sobre a Mesa. 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedida. 

Em seguida é sem debate approvacla a se
guinte 

REDACÇÃO N. 161 B. DE 1894 

Redacção final do projeçto n. 161 A, do cor
rente anno, que deva á categoria de Alfan
dega de 4• o~·dem, a Mesa de Rendas da CÍ· 

dade de Pelotas e dá outras providencias . 

O Congresso Nacional resolve: 

Ar. I." E' elevada á categoria de Alf<~n
dega de 4" ordem, a Mesa de Rendas da Ci
dade de Pelotas. 

Art. 2. o Essa Alfandega será organisada e 
custeada de conformidade com a tabella an
nexa. 

Art. 3. o O governo abrirá o crerlito que 
for necess~trio para a sua)nstallaçâo e íunc
cionamen to. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em 
·~ontrario. 

Sala das comm1ssoes, 2 de dezembro de 
1895.-Pamnhos li:fontenegro.- J. A. Neiva. 
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TABELLA 

PESSOAL 

Inspector •.•••.••.•••••• , .. , . , •..••.•. , •.• , .•••.•• 
ü Primeiros escrip turarios •••.•.•.••••••.•••.•••••• 
8 Segundos u ••••••••••• , ••• , • , ••••••• 

1 1.'hesoureiro •.•.••.•.••••.•••••...••• ,., •. , •.•.• ,. 
1 Fiel do thesoureiro •.• ·•••••· .•..••••••.•••••••••. 
1 Porteiro-ca!'torario .•• ,. , ••..••••••••••••••.••••• 
i Continuo •.••.•..••.•.•..•..••••..••••••.•.•..•••• 
1 Administrador das Qa.patazias •••..••••••• , .•.•• , • 
1 l?:el de artnazenl •••.•••••..• ,, ........... , , •• , • , • , 

MATERIAL 

Expedier~te: papel, penuas •.••••.••••• , , ••••. , .• , 
·\ cquisic;ã.o de livros, encaderna(;ões •.•..••. ,., •.• 
Luz e illuminação em dias festh~os ..•••. ,, ••• , o •• 

i'IIOI'Cis: 

Concel'tos e refor1nao. o. 11 ••• , o. I ..• o o o •. o 1,,,., o 
Publicação de editaeso ..... o• ....... o .. o• o ...... , 

Diversas despezas: 

Assignatura do Diario 0/fiaiai .... ............... . 
Serviço telegraph1co o ••• ,., •••••• o .• o o •• o o ••••••• 
Agua., asseio, etc .••.••••.•••••••• o 1 •••••••••••• ,. 

CAPATAZIAS 

PESSOAL 

15 Trabalhadores ................................... . 

!\IATERIAL 

ORDENADO 

4:000$000 
2:100$000 
i:600~000 
2:600~000 
i :400.~000 
i:G00$000 

560$CO:J 
1:800$000 
i :000$000 

Dia rios 

2$000 

Rep~ro dB matecial. .................... , ........ 1· .• , .......... . 
Livros e objectos para o expediente .•.• , ..................... o •• 

ESCA.Lim.ES 

PBSSOAL Dia rios 

GHATIFICAÇÃO 

2:000$000 
i:i00$000 
soo~ooo 

1:400SOOO 
S00$000 
900$000 
280$000 

i:ooo;;ooo 
600~000 

i Patrão ................................. •·••••· .•. , 
6 [{ernadores •.••.• , o ••••••••• ,,,, ••••••••••••••• , •• 

3$000 ............ .. 

MA'rERIAL 

H .. ep • r os do ":"na teria!. ••..•.•• ,.,,, .•• , ..• o, •.•••• 
Cu~teio ••.•.••••••.•.••.•. •••o•• •••••••••••••.•••• 
Expediente ............................ • • ••••• :. • • 

FORÇA DOS GUARDAS 

PESSO.\L 

i Commandante .................................. .. 
i5 Guardas ......................................... . 

MATEniAL 

A.cquisição e concerto de armas .• o ... o ......... o o 

Expediente .•.••.• , .•••.••.. o. o •••••• o ••••••••••• o 

Aluguel de casa para o expediente e armazem, •. 
Despeza de installação .••..•.•.•...• o ••••• o••• ••••• 

2$300 .......... . 

Soldo 

1:000$000 
666$6ll6 

Etapa 

500$000 
333$33" 

VE('\CL\1ENTO 
d.~i'\CAL 

6:0003000 
1\1:200~000 
19:200SOOO 
4:000$000 
2:200.:$000 

S't0$000 
2:5008000 I 
2:80osooo 
i:600SOOO 

2: !o00$000 
200.':f000 
100$000 

200;)000 
300~000 

iSSOOO 
100~000 
300$000 

9:000$000 

500$000 I 100:;000 

i:097$500 
5:475$000 

600$000 
i00$000 
i00$000 

i:500S000 
i:000$000 

350$000 
100$000 

ô:000$000 
5:000$000 

Saladas commissões, 2 d.e dezembro de 1895.- J • . A. Neiva.- F. Lima Duarte. 
càmara v. vm 

17 

TOTAf .. 

58:340$000 

3:61S$00 

9:GOOjOGO 

6:572$500 

800$000 

16:300$000 

450~000 

11:000$000 

3 
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O 811". Presidente- E' 
enviado ao s~nado. 

o projecto O Sr. Neiva (pela ordem) requer dis
pensa de impressão da Redacção final do pro· 
jecto n. 132, de 1895. São successi vam1mte postos a votos e . ap

provado em 2" discustão os seguintes artigos 
do 

Consultada a Camrra concede a dispensa 
pedida. 

PROJECTO N. 227, DE 1895 

O Congresso N acionai decreta: 
Art I. o E' o Poder Executivo autorisado 

o abrir um credito de 21:840$366, supple
mentar á verba de-Exercícios findos,-para 
occorrer ás despezas que foram liquidadas 
com o St"rviço quarentenario de Santa Catba
rina durante o anno de 1893; nos termos do 
aviso do Ministerio do Interior n. 2.919, de 
2 de outubro do corrente anno. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Emilio Dhinl (pela m·dem) 
requer dispensa de interstício para o projecto 
entrar em 3" discussão. 

Consultada, a Cari:J.ara concede a dispensa 
pedida. 

E' posto a votos e approvado em 2• dis
cussão o seguinte artigo unico do 

PROJECTO N. 156 A, DE 1895 

O Congresso ,Nacional decreta : 
Artigo uni co. Fica desde já concedido ao 

Po ler Executivo o crt>dito de 6:333$310, des
tinado ao pagamento do pessoal e. outras des
pezas na Delegacia da Inspectorta ?era! de 
Terras e Colonisação •1o estado <1e Mmas Go
raes, extincta em demmbro de 1893. 

O Sr. Augus,to Severo- (pela 
ordem) requer dispen: a de interstício para o 
projecto entrar e111 3 · discussão. 

Consultada, a Ca.mara concede a dispensa 
pedida. 

E' posto a votos e approvado em 3a dis
cussão e enviado á Comrnissão de Redacção 
o seguinte 

PROJECTO N. 132 DE 1895 

O Congresso Nacional decreta : 

Em seguida é sem debate approvada a se· 
guinte 

Redacção 

N. 132 A-,--1895 

Redacção final do p1·ojecto n .132, do corrente 
anno, que torna extensi'DO âs praças da b1·i
gada policial da Capital Federal e do corpo 
de bombeiros, que se inutilisarem durante o 
tempo de praça, o direiro de que gosam as 
praças do exercito e armada, de serem reco
lhidas ao A.sylo de Invalidas 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Fica extensivo ás praças da bri

gada policial ela Capital Federal e corpo de 
bombeiros, que se inutilisarem durante o 
tempo de praça, o direito de que gosam as 
praças do exercito e armada, de serem reco
lhidas ao Asylo dos Invalidas. 

Art. 2. o Revogam -se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 2 de dezembro de 
1895.-Paranhos Montenegro.-J. A.. Neiva. 

E' annunciada a votação do projecto n .265A 
de '8V5, autorisando o governo a reintegrar 
no posto de tenente-coronel do corpo de en
genheiros do exercito e no cargo ele lente da 
Escola Militar, o Dr. Innocencio Serzedello 
Corrêa; com voto em separado dos Srs. Carlos 
Jorge e Ovidio Abrantes. 

Procedendo-se á votação reconhece-se que 
não ha numero. 

O Sr. President;e-Tenclo dado a 
hora, passa-se a 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a discussão unica das emen
das do Senado ao projecto n. 142 E, de 1895 
(Orçamento da Fazenda). 

São successivamente sem debate encerradas 
as emendas do Senado ao projecto n. 142 E, 
de 1895, fixando a despeza do Ministerio da 
Fazenda. 

Art. 1.° Fica extensivo ás praças da briga
da policial da Capital Federal e do Corpo de 
Bombeiros, que se inutilisarem durante o 
tempo de praça, o direito de que gosam as 
praças do exercito e armada, de serem reco
lhidas ao Asylo de In validos. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Entra em 1" discllssão do projecto n. 17 A 
de 1895, propondo varias modilicações no pro
Jecto n. 17, deste anno que organisa a força 
armada do Brazil. 
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Ninguem pedindo a pala v r a, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

Achando-se adeantada a hora passa-se á 
hora determinada ao expediente. 

0 SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. lo secretario do Senado, de 29 do 

corrente, communicando ter nesta data o Sr. 
Presidente do Senado, promulgado as resolu
ções do Congresso Naciona.l, garantindo res
pectivamente as pensõe:; asseguradas pelo 
art. 31 do regulamento approvado por de
creto n. 942 A, de 31 de outubro de 1890, a 
DD. Rosa Sanches de Souza Carneiro, Anna 
de Aguiar Prado, Thereza. Angelica de Souza 
e Laura Augusta de Moraes .-Inteirada. 

Do Ministerio dos Negocias da Guerra, de 
hoje, enviando a seguinte Mensagem: 

Srs. Membros do Congresso Nacional
A Companhia Nacional de Navegaç,ão Costeira 
reclamou do governo, por intermedio do Mi
nisterio rla Guerra, como indemnisação por 
prejuízos que teve durante a revolta de uma 
parte da esquadra nesta Capital, a quantia de 
cinco mil e dez eontos (5.010:000$), sendo: 

Despezas com o pessal e 
custeio dos vaporesituúna. 
Itatiba, Itacolomy e Bariío 
de S. Diugo, detidos no 
porto do Rio de .Janeiro de 
março de I 894 a julho do 
mesmo anno............. 480:000$000 

Despezas com o pessoal e 
custeio dos vaporesilaqui, 
Itapura,Itabira e Ilausuna 
no porto do Rio Grande 
do Sul e o Itatiaya no de 
Imbetiba, onde ficaram de
tidos em virtude de ordem 
do governo.............. 900:000$000 

Valor do vapor Itaóca, con
servado por conta e risco 
do governo, durante a re
volta, no dique da ilha do 
Mocanguê Pequeno, onde 
foi destruido. . . . . . . . . . . . l. 250:000$000 

Serviços prestados pelo ex
presso ltaipu, em com
missã.o de guerra, durante 
lO mezes. . . . . . . . . . . . . . . . 600: 000$000 

Valor do vapor Itaipu para 
o serviço do governo..... 1.250:000$000 

Servicos prestttdos pelos pa
quetes Itaóca e Itausuna, 
de 9 de julho a 3 de agosto 
de 1893, no estado do Rio 
Grande do .Sul, inclusive 
despezas em Montevidéo 
com o dito vapor Itaóca 
e o paquete Itatia e rebo
que deste por aquelle de 
Montevidéo ao Rio Grande 
e transporte do batalhão 
32" de Porto Alegre a Pe
lotas pelo vapor Ilatiaya 530:000$000 

5. o 10: 000$000 

Desta importancia o governo reconheceu 
liquida e mandou pagar·, confor-me aviso de 
9 de novembro de 1894 a quantia de mil cen
to e trinta contos (l.l30:000$)sendo 530:000S 
de serviços prestados pelo vapor Itaoca no 
Rio Gro:tnde do Sul e despezas feitas em Mon
tevidéo pelo vapor Italia e 600:000$ do alu
guel do expresso Itaipú de novembro de 1893 
a 8 de outubro de 1894, pelo que ficou a re
clamaç:ão reduzida a tres mil oitocentos e oi
tenta contos (3. 880:000$000.) 

A 9 de outubro deste armo a companhia, 
insistindo pela liquidação, fez nova proposta 
ao governo, eliminando de sua anterior re
clamação a quantia de 1.250:000$, equiva
lente ao valor do vapor ltaipú, e ,abatendo no 
total de 2. 630:000$ a q ua.ntia de 230: UOO$, 
declarava-se satisfeita com a quantia de 
2.400:000$000. 

O governo,examinando attentamente are
clamação e os documentos que instruíram-na, 
declarou-se disposto a entrar em accordo com 
a reclamante, indemnisando-a, por equidade 
da quantia de mil e quinhentes contos 
(1.500:000$000.) 

O alvitre foi acceito pela companhia e a 7 
de novembro deste anno o Ministerio da 
Guerra requisitou do da Fazenda pagamento 
da referida quantia. 

Além desta importancia fez aquelle minis
teria em :26 do mesmo mez l'equisição ao da 
Fazenda do pagamE)nto de setecentos e vinte 
contos (720:000$) reclamado por Lage & Ir
mão, provenieute de serviç,os prestados ao 
governo pelo vapor Olinda, hoje Itaipava, e 
pelos rebocadores Gil BraJ, Standart, Figaro. 

Com referencia a esta reclama~.ão, consta. 
dos papeis submettidos á apreciação do go
verno que os interessados pretenderam ao 
principio receber a importetncia de 1.305:273$, 
sendo 693:333,) pelo alu~·uel do vapor O!lclina 
no período de 13 de maio de 1894 a 9 de maio 
do corrente anno, data em que declaram ter
lhes sido entregue aquelle navio, e 611:940$ 
pelo aluguel dos tres rebocadores. 
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Em 31 de outubro ultimo propuzeram re-1 etapa correspondentes, as praças e ex-praças 

duzir o aluguel do pa.quete Ondina a 470:000$! do exercito que, em eJiectivo serviço de 
e o do,; reboc:.tdores a il00 :000;5, e, finalmente, guerra, f0ram nelle commissionadas até 3 de 
em 23 de novembro declar.tram acceitar a novembrJ de 1894 .. 
quantia ch' setecentos e vinte contos (720:000$ Art. 2. u A an ti guidade dos ai feres promo· 
sem direito á reclamação de ma.is <.iamnos ou vidos a 3 de novembro do 18\H serit c:lll
serviços que se prendam à revolta. tada da data em que foram commissionados e 

Para occorrer a taes pagamentos torna.-se assim se entender·á tarnbem em relação a.'os 
necessario a concessão de um credito especia l que forem graduados por efl'eito desta lei. 
;w Ministerio da Guerra, que vos rilç:o na. im- Art. 3 ." E' o governo igualmente autnri
portancia de dous mil duzentos e V' nte contos sado a abrir os credites necessarios para a 
(2.220:000$000). execução da presente lei, no actual e Juturo 

· exerdcio. Capital Federal, 2 de dezembr o ie 1895.-
Prudente J. de Jlforaes Bc!n·os , Pnsidente ela Art. 4 · 0 Revogam-se as clisposições em 

conti·ario. Republica.-A' Commissão de Orçtmento. 

O Sr. "Vergue de Abr.eH-Sr. pre
sidente, a Comrnissão de Instrucç·io Publica 
está ha muitos dias sem poder l'OU!lir-se, por 
se achar d2sfalcada de tres membros que se 
ausentaram da Capital por motivo de rno
lestia: o Sr. Brazilio da Luz, Helv<:cio Monte 
o Eduardo de Berrêdo. 

Ha em pJder da com missão materia urgente 
que precisa ser tratada, e venh<J pedir a 
S. Ex. que se digne preencher essas lacunas. 

O Sr. Pll'e!9idente-Nom~io os Srs. 
Almeida Torres, Frec1erico RorgeH e l{odri
gues Lima para substituírem os Sr~. Berrêdo, 
Helvecio Monte e Bril.zilio da Luz, na com
missão de lnstrueção e Saude Publica. E para 
substituir o Sr. Ovidio Abrantes na Com
missão de Marinha e Guerra nomeio o Sr. Ves
p'1siano de Albuquerque. 

Vem a Mesa, a seguinte 

Decla1·ação 

DGclaro que votei contra o requerimento 
de urgenda. apresentado pelo Sr. Gaspar 
Drumrnond, sobl'O o projecto de intervenção 
nos Fstados, do Sr. Costa Macbarlo. 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1895-
GoJJj·iel Salgudo. 

Vae a imprimir a. seguinte 

RlWACÇÃO N'. 140 D D.E !895 

Redacçü.u final da emenda do Senado ao prc
j ecto da Caman1. dos Dept<tados n . 140 B, 
tlu c??·,·e,•le an.no ,']ue attlor isu. a con(i.nnaçlío 
no [J1'imeo1'o pasta do exercito todas a ' pntças 
comm.issiona·las n es:;e postQ a'u S <ie no ·vum· 
bro de 189.J. 

O Congresso Naeional rcsol ve. : 
Art. I." O gol'erno aulorisado t,, g1\tdua1' 

no primeiro posto com direito ao soldo e á 

Sala. das commissões, :2 de dezembro de 
1895. - Pr.r.J·anhos Jliontene.r;ro.- F . Lima 
Duc!r le . -J . .... 1. Neiva. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N . 2 12 B - 1895 

Pa1·ecer sob;·e as emendas o(ferecidas em 3> dis
cussifo do p;·ojeclo n . 212 ....1, do corre>He 
anno, que regula a execução dos ar·ts. 6° e 
7" da lei n. 183 r. de 23 de sete>nbro 
de 1898, detenninando que pelo governo 
seja substituido por apolices de capital e 
j~wos - ow·o - elo valor nomtnal de 1:000$ 
e juros de 4 °/, todo o last1·o effectivamente 
depasitado até 17 de dezembro de 4892 pam 
base das emissões bancm·ias , com volo em. 
separado do Sr. Paulino de Souza lttnior . 

A' commissão de orçamento foram pre
sentes o su bstitutivo apl'esentado pelo Sr . de
putado Benedicto Leite ao projecto n. 2 12, de 
1893, as emendRs suppress1vas offerecidas ao 
mesmo pl'ojecto pêlo Sr. deputado João Lopes 
'"a emenda. auditiva oiferecida peJos Sr.>. depu
tados Ericn Coelho e Alcindo Gutwabara .. 

O substitut ivo do Sr. deputa<1o Benedicto 
Leite importa a r evogação da lei de 23 de se
tembro de. 1893, pois manda« conservar no 
Tllesour·o na. especie em que existe actmLl
mente O lastro depositado como blLSe das 
emissões ~ks bancos regionaes, organisados 
de accordo com o decreto de 17 de janeiro de 
1890 », quando <1 base da re1brma effectuada 
pelo decreto de 17 de 1lezembro de 189:?. e en
campa.da pela lei n. 183 C. de 23 de se tembro 
de 1 8~13, é justam<mte a oper<J.ção de conver
são de to :~o o lastro existente em ouro e 
apolices em apolices de 4 °/., ouro, estatuída 
em seu art. 6", para execuç:Lo do qual o pro
jacto n. 212 vem du.r regras. 

Pelo disposto no art. Jo do substitutivo 
não se pt·ovirleucia si não quanto aos lastros 
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pertencentes « aos b2<11cos regionaes », nada Sr. deputado Benedicto Leite e que pensa 
se 11i~ponrlo qu<tnto aos que servem de ba,se que com :L utilisação desses lastros por parte 
ás em1ssões do Banco da Republica, í[Ue srJ do governo ficam as emissões sem garantia, 
r;~o :'rtbe seriam t:unbem conservadas na es- como si não fosse certo que o que pelo 
pe.cie em q11e foram deposita<I;JS, 011 si ~erio,JJJ r·p,gimen 'a lei rle setembro garante as emis
submettidas á convel';;iio <•rdenada pela lei. EÕ s real i: adas são, não os h1stros depositados 

Por outro lado, si o E8tado de v e cobrir a di- pelus ban,,os, mas as apolices de 4 "/o ouro 
:ITer·pnça exi~'tente entre ns emissões reJlisadas em que b!les devem ser convertidos. 
e GS la~trus depositados, o que equivale a as- O § 2' do projecto autorisa o banco a mo
sumir a responsabilidade deltas, paree" mtJ.is bilistJ.r eHa8 apolices de accordo com o go
conveniente r. a.dopção da medida indicada no ver-no, e a em<~nda do Sr. deputado João 
projecto-a e~cripturação <1os juros até per- Lopes ma:1da suppr·irmir essa autorisação. 
fazer-se a somma necessaria, que a emissil.o de A maiori;1 da commissão, porém, ponderou 
apolices peh somma total da differença desde que essa a.utorisação está subordinada a 
já, como é ordenada pelo art. 2" do sub- clausula de que o banco só poderá utilisar 
stitutivo. essas apolices «em operações tendentes á 

Finalmflnte, o art. 3" do substitutivo, dis. constituiç"io tia reserva metallica., logo que 
pondo que« o lastro, assim organisado, pa"- na i'úrrna. da lei n. 183 C. de 23 de setembro 
sará a. ser escripturado em nome do Banco da de 1893, deva ser restabelecida a conversibi
Republica para o unico effeito de lazer face !idade da~; notas»; e verificou que outro meio 
ás emissões que correm hoje por conta deste nã.o tem o bamo. nem de outro cogitou a lei 
banco» si quer significar que o banco não de setemJro para a constituição da sua re
póde utiUsar-se della para outro effeito. servn. metallica, sinão justamente a mobi
parece desnecessario, pois, o assumpto está limção d·:Jssas apolices que, expressamente 
perfeitamente regulado na lei n. 183 C, de 2:3 para o exm·cicio dessa funcção, são emittidas 
de setembro de 1893. como ouro. 

Nestas condições a maioria da commissão E por assim considerar, foi tambem a 
foi de parecer que a Camar<t dos Srs. Dep1!- maioria da commissiio de parecer que a Ca
tados não approvasse o substitutivo do Sr. mara. não désse o seu assentimento a essa 
BenE,dicto Leite. emenda. 

TomtJ.ndo em consideração as emendas r lo Conside.oando a emenda additiva do Sr. 
Sr. deputn.do João Loprcs e de1Jois de largo de- Erico Coei h o, a maioria da commissão repor
bate a maioria dtt commi,são opinou que ellas tou.se ao seu primeiro parecer sobre este 
não poderiam ser tJ.cceitas, porque a !iUppres- projecto para lembrar e firmar a doutrina de 
são desses artigos, qu13 mai8 não fazem si não que. em virtwle do art. 5" da, lei de~:~ de 
explanar a doutrina da lei de 23 de setembro, setembro. que rege o assumpto, o « accordo 
podia ser interpretada como a revogação com os bancos 1·egionaes no sentido de in
dessa lei tambem em um de seus pontos capi- demni:>al·os da8 vantagens e direitos que lhes 
taes. são cassados e de serem tr:msleridas ao go-

Effectivamente, a lei ele 23 de setembro, o r- ver no suas emissões e respP.cti vos l;;str0~ » 
denando q1w o govemo converter'se o; lastros era. medida preliminar e condição essencial á 
bancar:os d8]1n;<ita.dos em ;qJolicEs r1e ,< ''/, effe ctivichde da conversão dos lastros banca
onro,mai,; não fet: siniio autoris:Jr o governo :t rios onienaria, pelo a.n. \.i" da. JJl,o~ilHL te •. 
efi'ectwu um emprestimo cujo produeto tosse Estabeleclrla dest:a.d.e a nece,sidade rle 
exn.ctamente igual á impo1•tanci~t r1os lastros firmar-~e com os b:1ncos region:ws o accordo 
depositados, o que tbi rle tltcto feito pelo de- ordenado pelo art. 5o d<t lei de 23 de setem
creto n. , r' e :30 de setembro de 189:L bro, attendenrlo a que o Sr. ministro da fa-

Como opinou a commissão, quando apre- zenda, interlJretamlo a disposição desse ar
sentou o seu parecer sobre o pr-ojecto, ocioso tigo, fixoa uma base que não foi acceita pe
seri<t que por lBi se dc!ch1.rasse agora que o los banco' e affectuu a questão á solução 
governo 11oderia, dispor desses lastros como do CongrE,sso, enviando-lhe as petições dos 
recursos exr.raorclirmr·ios de receita, pois que ba,ncos « para que fbssern tomadas na 
mui to legilirnctmente delles póde dispor, uma. consiclemcão que merecessem» (Relatorio, 
vez effectuach a conversão, 110r força da lei pag. 72), w mesmo passo que (Relatorio, 
de 2:3 de setembro de l89:cL pags. 6D e 70), solicitou do Congeesso Psclare-

Si a suppressão proposta niio tivesse outro cimentos relativos aos recursos p1ra paga
intuito e nií.o se inspirt1sse em outra doutri- mento dec;sas indemnisações ; e, por· outro 
na, si não ~ da redundancia da disposição, t1 lado. attendendo ao requerido pelos bancos nas 
commissão poderia tel-a adaptado; não o póde petições dirigidas ao gover·no e pw este en
fazer, porém, desde que, conforme declarou o virtclas ao Congresso, a commissão, por sua 
seu lllustre autor, ella se inspira na corrente ma.ioria, opinou que <t inr1icaç,ã.o <1e base certa 
da opinião sustentada perante a Camara pelo, para o accordo, que o to1•nasso viavel, era 
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não só conveniente, mas necessaria a estados 
e que ao Congresso incumbe fazel-o. 

Em relação propriamente a essa base de 
3ccordo proposta pela emenda: considerando 
que a lei de 23 de setembro de 1893, nrt. 5°, 
dispõe que « a indemnisaçtio serei baseada 
sob1·e os juros das apolices de]JOsitadas, quando 
constituidas ne.,la eryec:e os lastros, ou 
sobre os juros das apolices substittttivas do 
encaixe metallico, rl11rante o prazo de seus 
p1·ivile,qios » ; que o Por'er Executivo já in
terpretou essa Je; mandando pagar a um dos 
bancos, cujos« direitos e vantagens» foram 
cassados, a totalidade dos juros devidos 
dur,.nte o prazo dP seu privilegio, de ac
cordo com o disposto na lei qu'" o creou 
e computando o ouro de seus depositas 
ao camnio do dia, de a·.·cordo (lO dinheiros 
por 1$000 ) ; que o decreto que creou os 
bancos regionaes ora em questiio assegura
lhe~ durante o pr-azo de seus privilegias o 
pagamento da metade dos juros das apolices; 
que é. portanto, equltativo o arbitrio, pro
posto pela emenda, d(' mandar pagar-lhes um 
terço do total inrli~ado pela lei de setembro 
para base do accf,rdo; que a taxa cambial de 
'i4 d. por 1$ indicada JH11':1 computo dos lastros 
em ouro é muitis:;imo mais vanta.josa que a (1e 
10 d., já acceita ~elo Poder Executivo e sen
sivelmente superior á de 22 d., indicada na 
exposição do ministro da fazenda; que está na 
ci:mveniencia du Estado evitar que taes ques
tões venham a ser dirimidas por um longo e 
demorado processo jndiciario que impedirá, 
até sua definitiva solução, a eifectividade r1o 
disposto na lei de 23 de setembro no qüe res
peita a conver;:ão dos lsstros e á real verifi
cação das emissões, porquanto os lastros es
tii.o e continuarão a estar na caixa do banco 
ate que accordo seja feito ; que, por outro 
ládo, tendo a lei 1.le setembro ordenado 
que os bancos sejam indemnisados - por 
conta dos recursos destinados á constituição 
do fundo de garantia _;, e outros, não sendo 
esses recursos sinão os lastros depositados 
pelos bancos, que devem ser convertidos em 

. apolices, os quaes com os respectivos juros 
formarão o fundo de garantia, a ultima parte 
da emen''a que autorisa o govE-rno a utilisar
se das apolices desse lastro para a indem
nisação em questão mais não faz sinão man
da!' applicar o estatuído na referida lei ; que, 
finalmente, nada mais curial do que, bancos 
havendo que são devedores ao Thesouro, cle
duzir-se o total dessa divida (10 que se lhe 
houver de pagar, como dispõe a emenda, in 
fine ; ~t maioria da commissão opinou que a 
emenda do Sr. Erico Coelho estn,va r1o caso 
de merecer a approvação rla Camara. 

Sala das commissões, 30 de novembro de 
1895.-Jatío Lopes, presidente.-Alcinda Gua-

nabaTa.-Augusto Seve1·o.-Mayrink.-Lauro 
J.11iille1·.-8enedi cto Leite (vencido).-Augusto 
Montenegro (vencido). 

Continúo a manter o voto que subscrevi 
quando a commis~ão r1e orçamento apresentou 
o projecto n. 172 deste anno. 

Acbo ser incompetente o Poder Legislativo 
para liquidar a indemnisação a que os bancos 
regionaes se julgam com direito em virtude 
do art. 5" da lei de 23 de setembro de 1893 e 
a estabele,cer actualmente as ba~es de accor
(lo que essa mesma disposição autorisou e 
que não se pôde realizar, 

A emenda dos Srs. Erico Coelho e Alcindo 
Guanabara reproduz o prcdecto n. 172, que 
foi rej.eitado pela Camara, substituindo a 
disposição que man(1ava tomar como baoe de 
accordo o producto de 15 annos r1e juros das 
apolices que constituíam ou vierem a consti
tuiJ• os lastros dos bancos pela que manda es
tabelecer es~a indemnisação sob a base de 
um terço do total dos juros das apolices 
substitutivas contadas pelo tempo de 47 
annos. 

Estas duas disposições são quasi equiva
lentes, e contra a que se acha sujeita á delibe
ração r1a Carnara. laboram as mesmas razões 
que justificaram a repulsa do projecto n. 172. 

Já um elos bancos, suppondo encerr:1 da a 
discussão perante o Corpo Legislativo, le
vou d. sua reclumação ao conhecimento do 
Poder Judiciario , unico competente, a meu 
ver, para applicar em especin a disposição 
do art. 5° da lei de 23 de setembro. 

Seria conveniente que o Corpo Legislativo 
deixasse a justiça se p1•onunciar sobre o di
reito que assiste aos bancos. 

Como solução a esta questão, que tanto 
tem preoccupado o Congresso e para que seja 
ella decidida com presteza, poder-se-bia en
tregai-a ao juizo arbitral, no qual se concen
trario m amplas garantias para o banco e para 
o governo. 

Emendas a que se referr:. o pa1·ecer 

Substitutivo ao projecto n. 212, de 1895 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 E' conservado no Thesouro, na es

pecie em que existe actualmente, o lastro de
positado como base das emissões dos bancos 
regiona.es, organisados de accordo com o de
creto de 17 de janeiro de 1890. 

Art. 2." O governo emittirá apolices do typo 
de l :000$ e juro de 5% papel moeda até a 
quantia que for necessaria não só para re
stabelecer a parte do lastro de que se tenha 
utilisado, calculado o ouro ao cambio do (Ha 
em que for depositado, corno tambem para 
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cobrir a di1ferença entre o valor do~ deposi
tas e o das notas. 

Paragrapho unico. Essas apolices, assim 
como as que existem actualrnente depositadas 
corno lastro, não vencerão juros, sem pre
juízo, porém, do direito que teem os bancos 
regionaes, que fizeram emissão sobre apolices, 
aos juros de que trata o art. 4" do decreto 
de 17 de janeiro de 1890. 

Art. 3. o O lastro assim organisado passará 
a ser escripturado em nome do Banco da Re
publica, para o unico eifeito de fazer face ás 
emissões que correm hoje por cont" desse 
banco. 

S. R.- Sala das sessões, 20 de novembro 
de 1895.- Benedicto Leite. 

Emendas 

Supprimarn-se os pa.ragraphos 2o e 3° do 
art. I. o 

S. R.-Sala das se~sões, 20 de novembro 
de 1895. -Joiio Lopes. 

Art. Em cumprimento do art. I o, o go
verno entrará em accordo com os bancos 
emissores regionaes, afim de lhe ~erem trans
feridos os lastros e emissões respectivas, 
como dispõe o art. 5° da lei n. 183, de 23 de 
setembro de 1893. 

A base de accordo para indemnisação dos 
bancos regionaes será de um terço do total 
do juro das apolices substitutivas de seus las
tros, contado~ pelo tempo de 47 annos, que 
completariam o prazo de seus privilegias e 
calculados ao cambio de 24 d. por l$000. 

Da indemnisação deduzir-se-ha, em bene
ficio do Thesouro Nacional, qualquer diffe
rença que se verificar entre a emissão de cada 
banco e o valor das apolices que produzir a 
conversão dos lastros e1fecti varnente depo
sitados. 

Fica o governo autorisado a utilisar-se para 
a indernnisação dos bancos regionaes das mes
mas apolices depositadas como lastro de suas 
emissões; deduzindo do computo total dos 
lastros, que o art. l" manda converter, a im
portancia nominal das apolices de que dis
puzer para tal fim. 

S. R.-Sala das sessões, 20 de novembro de 
1895.- Erico Coelho.- Alcindo Gttanabam . 

N. 264 B - 1895 

Pm·ece;· sobre a emenda ao projecto do Senado 
n. 264 rl, do CO?Tente anno, que auto1·isa o 
Pode1· Executivo a mandar contar mais oito 
me:es e 28 dias de serviço ao 1° tenente da 
armada Arthw· Waldemiro de Serra Bel
fort, para os etfeitos da re(o1·ma. 

do projecto do Senado n. 264 A, do corrente 
anno, é de parecer que ella seja approvada, 
porque contém um acto de verdadeira ju,tiÇll 
- mandando contar para todos os e1feitos 
aos aspirantes a gw.1rda-marinba que ser
viram na esquadra legal e flotilhas, commis
sionados em guarr'a-marinha, todo o tempo 
qne estiveram embarcados em sei'viço de 
campanha em defesa da ordem legal. 

Tanto mais justo é este acto quando seus 
collegas do exercito contam este tempo corno 
tal. 

Sala das commissões, 30 de novembro de 
1895.-Gabriel Salgado -T1u~maz Cavalcant. 
- Ovidio Abrantes.- Carlos Jorge.- Antonio 
de Siqueira. 

Emenda a que se r·efere o parecer 

Emenda ao projocto n. 264 A, de 1895 
Paragrapho unico. · E' igualmente autori

sa.do a mandar contar, para todos os etTeitos, 
aos aspirantes que servn·am na esquadra 
legal e flotilhas, e foram commissionados em 
guarda-marinha, totlo o tempo que estiveram 
emlJarcados como serviço de campanha. 

S. R- Sala das sessões, 29 de novembro de 
1895.- Francisco Tolentino.- Bueno de An
drada. 

N. 287-1895 

Concede a D. Leopoldina Rosa de Oliveira 
Freire a pensao mensul de 50$ sem prejui:;o 
do meio soldo que percebe 

A cornmissao de pensões e contas, a qne foi 
presente o requerimerno em que D. Leopo1-
dina Rosa de Oliveira Freire, viuva do capi
tão reformado Joaquim Theodoro da Silva 
Freire, pede uma pensão: 

Considerando que o capitão Joaquim Theo
doro da Silva Freire prestou, por mais de 25 
annos, relevantissimos serviços á patria; 

Considerando que, após sua morte, a sua 
vi uva tem soffrido as maiores privações para 
manter-se com honestidade e sustentar com 
decencia cinco filhos que ficaram na orphan
dade, com os 46$ de meio soldo que actual
mente recebe; e 
. Considerando, finalmente, que é um dever 
do poder publico ir em auxilio da família 
daquelles que não pouparam sacrificios para 
servir com lealdade o paiz; -

Resolve apresentar o seguinte projecto de 
lei : 

O Congresso Nacional decreta : 
Tendo sif1o presente a comrnissão de ma- Art. I. o Fica concedida a D _ Leopoldina 

rinha e guerra a emenda ~additiva ao art. la Rosa de Oliveira Freire a pensão mensal de 
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50;);, sem prejuízo do meio soldo que actual-J 3" discussão do projecto n. 156 A, de 1895, 
mente percebe. autorisando o Poder Executivo n, abrir um 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em con- • credito de 6:333$310 para pagamento do pes-
trario. soal e expediente da Delegacia 1le Terras e 

Sala das sessões, 2 de dezembro de 1895.- Colonisação no estado de Minas Geraes, no 
Fonseca GuimaJ"c7e$, presidente.-Lima Ba- ann.o ~e 189~; . . ,.. ,.. 
cury. relator. - Mariano Ramos. -Manoel l ?Iscussao do proJecto n .. 2u6, de 189u, 
Timotheo da Costa, vencido.-Fonseca Por- definmdo os casos de .compete~ma ~e cada UJ? 
tella, vencido.-Cm·Zos Novaes. d_os. poderes Execut1~o, _Legislatr~o e Judl

cJarw, para que se de a mkrvençao do go
verno federal nos estados, a.utorisada pelo 
art. 6" da Constituição; 

O Sr. Presidente-Achando-se n.de
antada a h01'a designo para amanhã a seguin
te ordem do dia : 

Votação dos seguintes projectos : 
N. 265 A, de ! 895, antorisando o governo a 

reintegrar no posto de tenente-cot·onel do 
corpo de engenheiros do exercito e no cargo 
de lente 1la Escola Militar o Dr. lnnocencio 
Serzedello Corrê.<, com votos em separado 
dos Srs. Carlos Jorge e Ovidio Abrantes (2." 
discussão.) 

N. 150, de 1895, reorg-anisando o montepio 
obrigatnrio dos empregados publicos, com 
voto em separadCJ do Sr. Medeiros e Albu
querque (la r1iscussão) ; 

Das emen,1as do Senado ao projecto n, 142 E, 
de 1895 (orçamento da í\tzenda) (discus~ão 
unica); 

N. 17 A, de 1895, propondo varias modifica· 
ções no projecto n. 17, deste anno. que orga
nisa a força armada do Brazil ( l '' discussão) ; 

1 a parte até ás 2 horas ou antes : 
Discussão unica do projecto n. 24 C, de 

1895. 
Emenda do Senado ao projecto n. 24 A, 

deste anno, da Camara dos Deputados, que 
proroga por mais dous annos o prazo conce
dido á Estrada de Ferro Leopoldina para con
clusão das obras da linha entre Santo Edu
ardo e Cachoeira do Itapemirim; 

Discussão unica do projecto n. 175 B, de 
1895, ~menda do Senado ao projecto n. 175 B, 
deste anno, da Camara dos Deputados, que 
autorisa. o Poder Executivo a abrir o credito 
de 3. 717 :661;\;260, que entregará á. adminis
tração do Districto Federal; 

2" discussão do projecto n. 285, de 1895, 
autorisando o Poder Execut1vo a mandat 
proceder á escolha do local apropriado á mu
dança do Arsenal de Marinha da Capital 
Fecleral e a abrir o çredito necessario r<t.é 
300:000$, para acudir ás despezas com os es' 
tudos e acquisiç,ão de tenas ; 

3' discussão rlo projecto n. 227, de 1895, 
amorisando o Poder Executivo a abrir um 
cre,lito de 21 :840:~366 supplementar á verba 
-Exercicios findos-para occorrer ás despe
zas que foram liquidadas com o serviço 
quarentenario de Santa Catharina durante o 
anno r!e 1893; 

Continuação da I" discussão do projecto 
n. 202, de 1893, autorisando o Poder Ex
ecutivo a conceder a André Gaudie l.ey ou 
a quem mftis vantagens offerece.r, pri ~ilegio 
por 60 annos para a construcçâo, uso e gozo 
de uma estrada de ferro de bitoht de um 
metro, entre a capital do estrtdo de Matto 
Grosso e o porto de Aveiro ou outro ponto 
que melhor os estudos determinarem, na 
margem do rio Tapa.joz, no Pará; 

2" parte ás 2 horas ou antes: 
Continuação da 3" discussão rlo projecto 

n. 90, d<l 1895. dividindo o territorio daRe
publica em oito circmnscripções, em cada 
uma das quaes crea um banco para auxiliar 
as industrias agrícola, pastoril e connexas, 
conforme o regimen que adopta; 

2" discussão do projecto n. 248, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reformar o 
ensino da Escola Nava.l annexando-lbe um 
curso especi:1l de aspirantes a machinistas, 
tornando por base o projecto apresentano em 
1893 pelo conselho da instrucçf'io da mesma 
escola. 

Levanta-se a sessão 3s 4 horas e lO mi
nutos da tarde. 

ACTA Ei\1 3 DE DEZEMBRO DE 1895 

P residencia do S1·, Arthtw Rios (1" 
presidente.) 

vice-

Ao meio-dia procede-se á chamarla, á qual 
rr3spondem os Srs.Arthur Rios,Co;,ta Azevedo, 
Thomaz Delphino,Tavares de Lyra, Sá Peixo· 
to, Matta Bacellar, Augusto Montenegro, 
Frederico Borges, Gonçalo de Lagos, José Be
vilaqua, Jos(; Mariano, Artlmr Orlando, 
Luiz de Andrar1e, Cornelio da Fonseca, I-Ier
culano Bantleira, Rocha Cavalcanti, Santos 
Pereira. Milton, Manoel Caetano, Aristides 
de Queiroz. Paula Guimarães. Vergne de 
,\breu, Ga!dino Loreto, Oscar Godoy, Ti
motheo da Costa, Alberto Torres, EuzeiJio de 
Queiroz, Nilo Peçanha, Julio Santos, May-
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rink. João Luiz. Carvalho Mourão, Vaz de 
Mello, Chagas Lobato, Luiz Detsi, For~es 
Junqueira. Alvaro Botelho, Octa;viano da 
Brito, Valladares. Rodolpho Abreu. O~ega-
1iO Maciel. Paraizo Ca,·alcanti. CaJ"los {'as 
Chagas, Costa. Machado, Alfredo Eilis, Do
mingos ile Mora-:s, Domingues de Castro, 
Gustavo Goduy, Vieir:J. de Moraes. Mariano 
Ramos, Lamenha. Lins. Lauro :Müller, Paula. 
Ramos Francisco Tolcntino' Fonseca Gui· 
marães. Mnrçal Escobar, Aureliano Barbosa, 
Vesp<1~iano de Albuquerque e Cassiano do 
Nascimento. (59) 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. Rosa e Silva, CCelho Lis
bo3, Alencar Guimarii!.'S. Fileto Pires, 
Gabriel Salgado, Eneas Martins, Theotonio 
de Brito, Carlos de Novaes, Bricio Filho, 
Benedicto Leite. Luiz Domiugues, Cost1. Ro
drigues, Gnst<J.YO V eras, Eduardo de Berrê
do, Christino Cruz, Nogueira Parana.gua, 
Torres Portugal. Thomaz Gwalcanti, Ilde
fonso Líroa, João Lope~, Pe(1ro Borge~. Hel
vencioMonte,Augusto Severo, Junqueira Ay
res, Francisco Gmgel, Cunha Lima, Silva 
Mariz. Trindade, Chateaubriand. Tolen
tino de Carvalho, Gaspar Drummond. Ar· 
minio Tavares. Marc10nilo Lins, Miguel 
Pernambuco, Clementino do Monte, Olym· 
pio de Campcs, Menezes Prado, Augusto de 
Freitas. Neiva, Zama, Francisco Sodrê, Tosta 
E' luardo Ramos, Dionysio Cerqueira, Rodri· 
gues Lima, Tolentino dos Santos, Marcolino 
Moura. Paranho~ Montenegro. Athayde .Ju
nior, França. Carvalho. Alcindo Gu,.nabara, 
Americo de Mattos. Lins de Vaseoncellos,Fon· 
seca Portella., Silva Castt·o. Sebastião de La
cerd~.. Ponce de Leon, Urbano Marcondes, 
Almei(1:J. Gomes, Landulpho de Magalhães, 
Monteiro de Barro~. João Penido. Gonço.lves 

Maia, Carlos Jorge, Araujo Góes, Fernan
d:!S Lima, OctJ.via.no Loureiro, Geminiano 
Bt•azil, Gouveia Lima, Leovigil<l.o Filguei
ra.s. Jo~e Ignacio, Flavio de A1·a.ujo, Se
b:J.~tiã:o Landulpho, Cleto Nunes, Torquato 
MoreiJ·a, Antonio de Siqueira.. José Car
los, Serzedello Corrêa, Belisal'io de Souza, 
Erieo Coelho, Agostinho Vida!, Barros Franco 
Junior, Ernesto Brazilio, Paulino de Souza 
.Junior, Cam:>olina., Lima Duante, Ferra.z 
Junior. Ribeiro de Almeida, Cuperiino de 
Siqueira, Arthur Tot·res. Paulo Queiroz, 
Costa. .runior. Buena de Andrada, Padua Sal
tes, Alberto Saltes, Martins Costa, Rivadavia 
Corrêa e Plnto da. Rocha. 

O S1•. Presidente- Responderam 
<i. chamada apenas 59 Srs. deputados. Hoje 
não ha sessão. DesigllP para amanhã a mesma.. 
ordem do dia de hoje, isto é: 

Votação dos seguintes projectos: 
N. 255 A, de 1895, n.utorisando o governo 

a reintegra.r no posto de tenente-coronel do 
corpo de engenheiros do exercito e no cargo 
de lent~ da escola militar o Dr. Innocencio 
Serzedello Corrêa, com votos em separa~ o dos 
Sr~. CMlos Jorge e Ovidio Abrantes (2' dis
cussão); 

N. 15!!. de 1895, rem·ganisando o montepio 
obrigator lo dos empregados publicos,com voto 
em separa•lo do Sr. Me'.,eiros e .~lbuquerque 
(I" discussií.o) ; 

Das emendas do Senado so prQjecton.l42E, 
de 1895 (orçamento da fazenda) (discussão 
unica): 

N. 17 A, de 1895, propondo varias modifi
cllções no projecto n. 17, deste:anno, que 
organisa a. força vrmarla no Brazil (1" dis· 
cussão). 

Ramos, Francise·) Veiga. LElonel Filho, La· 1" pa.l'te até 2 horas ou antes: 
mounier G~doft·e?o. Ferreira Pires, Theotonio Discussãounica do projecto n. 24 c (}e 1895 
~~ .\Iago.lbaes. ~lO~~ d;~ F~~se<;'l., 1!atta Ma· I emenda do Senado no prco.iecto n. 24' A, dest~ 
Li;do. Man~el Fnl,, nmo, d_m.to d.t qunlu,l anno. da CctlUl\1'<1. dos Deputanos, que J•rorogn. 
Bardolpho. Cnct:tno. Lnmartme, Fran_ct~c,, ;le por dO\IS nnnos 0 pra.1.o concedido ú. Estr:~.da 

/os, ~il~ennro da Rocha, Alme1da ~o- de Ferro Leopoldina p:t !:J. conclusão das obras 
gu tra. Dmo ~ueno. Adolph~ Gordo, Moremt da linh:~ catre Santo Edutu·do 0 cachoeiro do 
da S1lya, Paulm? Carlos. C~ncmato ?t'aga, Itapemirim; 
rr~~rtBl'O GjycerlO,Furtado, l;~r.meneglld?de Discussão unic;t rio pl'Oject.n n. 175 B. de 
. es. AI es de Castro, O 11l1o Abralhes. 1sg- entan,1a. do Sen'rlo ao p1-01·~ct.o n 1~5 B 

'Crbano Gouve·a "'av·h • do V 11 L · Ad 1 1 é>, ~ • u • ~ • •· ' ho ca . 1 '-~ :d a e, .mz. 0 ." deste auno, da Camara dos IJeputados, que 
P· · r~::ClOIO, AlmeJda Torres, BHtZilto da autorisa o Poder Execnti vo a abrir o credito 
Luz. EmllJO Blum, Angelo Pmhe1ro, Peretl'a ~. . · , . . · d i i . 
da Costa Ap,.,oricio l\Iar'en·e v· ·tor'n M . de 3.: 7L.65!$2~u. que entrega! a a a m n s 
t . • .•-·' 1 ' ~ · lc 1 0 • 011 tra<:ao do DJstrJCto Federal · 
e1ro, Franc1sco Alencastro e P('dro 1vroacyr. 2, diseu:;.~ão do projecto 'n. 285, de 1895, 
E sem causa. os S1·s. Lima Bacury, Hol- i autorisando o Poder Exccutivc a mandar pro

lancla de Lima.. Viveiros, Anisio d"' Abreu, I ceder ã. escolha do local apl'opriado á mudança 
Arthur de Vasconcellos. Pires Ferreira, do Arsemtl de Marinha da Cn:pital Federal e 
Ff·;tncisco Benevolo, Mo.r t. ins Junior, Pe- a abrir o cl'edito neccssario até 300:0002;,para 
ren·a: de Lyra, Coelho Cintrs, Lourenço acudir ns despezas com os estudo~ e acqub;i· 
<le Sa, Medeiros e AlbnqU<n>qne, Gonç-alves ção ele t·•l'J'a~; 
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3' discus~ão do pNjeato n. 227. de 1895, 
autorisa.ndo Q Poder Exeautivo a abrir um 
cre li to •le 21:840$365 supplementar á. verba 
-Exercícios 1lndos-pa.ra occorrer :i.sdespezas 
que foram liquidadas com o serviço quaren
tenario de Santa. Catharina durante o anno 
de 1B93; 

3" discussã.o do projecto n. 156 A, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a abrir um 
credito de 6:333$3W dara pagamento do pe5· 
soa! e expOO.iente da. Delegacia de Terras e 
Colonisaçâo, no estadD de Minas Geraes, no 
anno de lS\13 ; 

1, d iscussãD do pt•ojecto n. 256, de 1895, 
detlnindo os casos de competencia de cada. um 
dos poderes Executivo. L~slativo e Judiéia
rio, para que se dê a. íntel."Venção do governo 
federal nos estados, autorisada pelo art. 6• da 
Constituição; 

Continuação da. l' discussão do projecto 
n. 202, de 1895. a.utorísa.udo o Poder Ex
ecutivo a conceder a Andre Gaudie Ley ou a 
quem mais v&ntagens o1Ierecer, privilegio por 
60 annos para a construcção. u~o e goso de 
uma estrada de ferro de bitola ds um metro, 
entre a capital do estado de Matto Grosso e o 
porto de Aveiro ou outro ponto que melhor 
os estudos determinarem, na margem do rio 
Tapa.joz, no Pará. 

2" pa.rte ás 2 horas on a.ntes : 

Continuação 3' discussão do projecto n. 00, 
de 1895, dividindo o territol'io da Republica 
em oito circumscripções, em cada uma da~ 
quaes crea um banco para auxiliar as indus
trias agrícola, pastoril e conuexas, conforme 
o regimen que adopta ; 

2.n discussão di> proj ecto n . 248. de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reformar o 
ensino da Escola Naval. annexando-lhe um 
t:!Ul'$0 espeeial de aspirantes a. machinistas, 
tomando po1• base o projecto apresentado em 
1893 pelo conselho de ínstrucção da mesma 
escola.. 

157a SESSÃO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1895 

Pre:<idencia das Srs. ~asa. e .S ílvo; (presi
dente), Costa A~e,edo (2• "ice-preside>lle) 
e Rasa e Sil'l)a (pr-esidente.) 

Ao meio dia procede-se ã chamada, á qual 
respondem os Sr3. Rosa. e Silva, Arthur Rios, 
Gosta Aze-vedo, Thomaz Delfino, Tavares de 
Lyra, Sa Peix:ot<>, Lima Bacury. Gabriel Sal
gado, Ma.tta Bacellar-, Augusto Montene
gro, Carlos de Novaes, Bricio Filho, Hol
la.ndrt de Lima, Benedicto Leite, Luiz Dom in-

gues, Costa. Rodrigues, Anisio de Abreu, 
Arthm• de Vasconcellos, Frederico Borges, 
Gonçalo de Lagos, Thomaz Cavalcanti. João 
Lopes, lldcfonso Lima. Jose Bevilaquo., f'ran
cisco J3enevolo, Junq_ueira Ayres, José Ma
riano, Arthur Orlando, .ZVlartins Junior, Pe
reira. de Lyra, Gaspar Drummond, Coelho 
Cintra, Luiz de Andrade, Cornelio da Fon
seca. Herculano Bandeira, Medeiros e Al
buquerque, Gonçalves Maia, Carlos Jorge, 
C!ementino do Monte. Rocha Cavalcanti, Me
nezes Prado, Geminiano Braz\1, Gouveia Li
ma, Neiva. Santos Pereira .. Augusto de Frei
ta>, Milton, Francisco Sodre. ){a.noeL Cae
tano, Eduardo Ramos. Paula Guimarães, 
Vergne de Abreu. José lgnacio, Tolentino 
dos Santos, Sebastião Landulpho, Marcolino 
Moura, Ga1dinc Loreto, Antonio do Siquei
ra, Scrzedello Co~rêa., Oscar Godriy, Lins 
de Vasconcellos, Alcindo Guanabara., Alberto 
Torres, Erico Coelho, ~ilo Peçanha., Julio 
Santos, Sebastião de Lacerda, Ponce de 
Leon, Ca.mpolina, Lima Duarte, Mayrink, 
João Luiz, Carvalho Mourão, Vaz de Meilo, 
Chagas Lohato. Luiz Detsi, Ferraz Junior, 
Fortes . Junqueira, Alvaro Botelho, Oota.vi
a.no de Brito, Lamounier Godofredo, Ribeiro 
de Almeida Valla'lares, Cupertino d e Si
queira, Rodolpho Abreu, Matta Machado, 
arthur Torres, O!ega.rio Maciel, Paraizo Ca
valcanti., Carlos rlas Chagas, Costa Macbado, 
Domingues de Castro, Dino Bueno, Bueoo 
de Andrada, Padua. Salles, Vieira de Moraes, 
Paulino Carlos, Francisco Glicerio, Urbano 
<le Gouveia. Mariano Ramo~, Lamenha Lins, 
Almeida. Torres, Lauro Müller. Paula. Ramos, 
Francisco Tolentino. Emi!io Blum. Francisco 
Guimarães, Marçal Escobar, Pereira da Cos· 
ta, Victorino Monteiro, Aureliano Barbosa, 
Pinto da Fonseca.Vespasia.no de Albuquerque, 
e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com causa p(l.rti· 
cipads. os Srs. Coelho Lisboa, Alencar Guim~
rii.es Fileto Pires. Enéas Martins, Theotou10 
de Brito, Viveiros, Gustavo Vétas, Edu:mlo 
de BerJ'êdo, Christido Cruz, Nogueira Pa
ranagua, Torres Portuga-l. Pedro Borge~. 
Helvecio Monte, FI·ancisco Gurgel, Augu~to 
Severo. Cunha Lima., Silva Mariz. TrJn
dade, Chatea.ubriand, Arminio Tavares, Mar· 
cionilo Uns, 1figuel Pernambuco, Olympio 
de Campos, Zama, Aristides de Queiror., 
Tosta, Dionysio Cerqueira, Flavio de Ar:wjo, 
Rodrigues Lima. Pa.ranhos Monten~gro. 
Athayde Junior. Torquato Moreira, Fran~a 
Carvalho, Fonseca Portella, Euzellío de 
Queirt~z, Silva Castro, Ernesto Brttzilio U~
bano Marcondes, Almeida. Gomes. Land~!· 
pho de Magalhães. Mon~iro de Barros, J_oao 
Penido, Gonçalves Ramos, Franci$CO Vele-a, 
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Leonel Filho, Ferreira Pires, Theotonio de Ha dias que reclamei nesta. Camara contra 
Magalhães. Pinto da Fonseca, Manoel Fui- o resumo de um discurso que a. primeira 
~rencio. Simão da. Cunha. L\ndolpho Cae- vista me parecia na integra. mas cujo autor 
tano, Lamartine, Alfredo Ellis, Francisco de veio dizer que era o resumo dado pelos en-
Ba.rros, Casemiro da. Rocha, Almeida No· carregados desse serviço. . 
gueira.. Gustavo Godoy, Adolpho GoNlo, Mo-I Ne~se resumo havia uma cha.laça offcnsiva 
re!ra. da. Silva, Cincina.to Bt·aga, Hermene- a mim, sem todavia ter sido consig;,ado o 
gildo de Moraes, Alves de cascro. Ovidio aparte que em. a repulsa da. chalaça que 
Abrantes, Xavier do Valle, Luiz Adolpho, considerava impropria. tlo Parh1mento daRe· 
Caracciolo.-Brazilio da Luz, Angelo Pinhei- publica.. 
ro, Appa.ricio Ma.riense,Francis~o Alenca.stro Hoje, o systema de dar o resumo dos dis· 
e Pedro M"oacyr. cut•so~ é difrerente do mo:1o pOrl!!ue c!everia. 

E sem C.'lttsa os Srs.Pires Ferreira, Lou
renço de Sá. Fernandés Lima. Araujo (~óes. 
Octa.viano Loureiro, Leovigildo Fil;uei
ras, Cleto Nunes, José Carlos. Americo de 
Mattos, Belisario de Souza. Agostinho Vida!., 
Bar~:os Franco Junior, Paulino de Souza 
Junior. DOmingos de Moraes. Paulo Queiroz. 
Costa Junior. Alberto Sa.lles. F artado, Mar
tins Costa. e Rivada.via. Corrêa. 

ser dado. 
No ])iario do Congresso que tenho em mão 

correspondente :i ultima sessão. vem no clis· 
curso do illustrado deputado pelo Rio Grande 
do Sul, o Sr. Victorino Monteiro, uma apre
c:ia.ção do encarre~ado desse serviço, apre
ciação com que a.liàs estou de accordo pelos 
elogios merecidos que lhe deram e até ~a 
minha opinião, defficientes. pois que. o dtS· 
curso do ~r. deoutado merece muito mais 

E' lida e posta. em discussão a acta da elogios do que os que foram consignados no 
ses~ão de 2 de dezem b1'0. resumo. 

O Sr. Cupertino de !iiiqo.e ir:\ 
- Sr. presidente, na ultima. sessão que te~·e 
logar ne~ta Camara., depois da votação <lo 
tl'edito para a Estrada de Ferro Central, 
requeri a C<tmara que concede~se dispensa de 
interstício. sem prejuizo da Rer1acçã.o. para o 
projecto entrar em ordem do dia. · 

Essa restricção me foi imposta pela N:esa, 
porque entendia que o prrojecto podia ser rlis
pensado de interstk io independente da. Re
dac<;ão. 

Entretanto. a.cceitei a restriC\'.ii.O que a 
.ilfesa. me obrigou a fazer para qtle o projecto 
entrasse na ordem do di:!. seguinte. Na a.cta. 
leio o meu pedido formu lado de maneir:~. 
di1l'erente e leio ainda mais que a. Ca.mam 

. niio tomou em considem<;ão esso pedi,lo, 
quando entretanto foi elle votado pelo. Ca
mnra, com reda.cÇ<1o dilTerente da. que está no 
.Diu1·io de Congresso . 

A acta. nii.o só d[~ uma. redac~.:i.o di1l'ereote 
e que vem prejudicar o meu pedido, como 
ainda não consigna que esse pedido fo i acceito 
pela Ca.mara.. 

Noto, entret:~.nto que. :1.pezar ~-e merecidos, 
taes elogios, não deixam (]e ser uma apre· 
ciação do encarregado do serviço dos debs.tes. 

Ora. si os representantes cst[o . sujeitos, 
quando são publicados oo resumos de seus . 
discursos. i< apreciação dos encarrega,ios desse 
~erviço, vê a Cama.ra que nós todos ftc:~.mos. 
de agora em deante, na necessidade de ter 
relações de sympathia com esses funcci~
narics; porque. assim como eUes tcem attrlbut
çã.o do elogiar e dar a. sua. opinião sobre o 
discurso do orador, podem muito bem cri ti· 
cal-os ou censurai-os. 

Essa a.ttt'ibuí()ão, combinada com o que suc
cede'J , isto é, com a eliminação do meu aparte 
que era !\ repulsa de uma. cbalaça. olfeosiva. e 
imp:-opria do P:ula.mento, faz crer que disto 
nã.o é cul pa.do· o ora.dor e sim o enca.rre,nado 
do t•esumo 1\os debate5. 

Faço esta recla.ma.çã.o porque julgo-a ne
cessar!a. para bem da. vertlade e da ordom dos 
nússos tt•abo.LIIos. 

A~sim, peço a. v. Ex. que attendendo a.o . 
que toi vencido na. Camara, considere hoje 
na ordem do dia. o projecto cuja dispensa. de 
interstício 1oi por mim requerid.a. e concedida. 
pela Camara. _Eis a. razão porque vejo c1ue o projecto não 

fo1 dado para a ordem do dia, não ob$tante 
ter sido concedida a dispensa de interstício O Sr. Pre~idente - A reclamação· 
pela Cama.~a- . . . do nobre deputado, relativamente á inclusão 
R ~ra., !- d1~pe~sa conced1d~ sem preJmzo da. na. ordem do dia. do projecto cuja dispensa. de 
.te aC\'.aO nao Importa a n~o .entrada do pro- inter,;ticio requereu, nã.o é procedente. · 
Jecto na ordem do dia ; poct1a. entrar na ordem A Catnara póde dispeusar intersticio a qual
do dia, devendo po:>~riormenro a commi~ quer projecto para set' dado para. ordem do 
dar a. su~ Reda.c;~ a. Mesa. . . dia. s~uinte, ma.s não póde dispensar a Re· 

No mesmo ]),ar~ noto uma n•regularJI'Iatie l dacção. Foi por is$0 que a. ~1esa. na occasião 
~o modo porque vao-se passando os t~'8.balllos ~m qu~ ~ nobre deputà.do pediu dispensa de 
o Congr~. lnterstJmo, de accordo com o Regimento, pon, . 
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-----j·-----------------------------
derou que a dispensa de interstício só podia 
ser requerida. sem prejuízo da Reda.çção é1o 
projecto . 

Isto mesmo a Mesa. tem feito . muitas vezes, 
com l'Biaciio a requerimentos iden&icos. 

Ora., a R.edacção não foi apresentada neste 
dia e, por conseguinte, niio podia a õ\1esa in
cluir, corno não incluiu o proj~c~o na ordem 
do dia. 

Quanto â segunda parte. ~ r-:~ctificucJo rlo 
discurso, o nobre deput"do.n::t tôrm:l, (~O l{egi.
mento, póde mandar por esc1·:pto qtie sera 
publicn.do. 

O Sr. Cupertino de §iquo~Jr>a 
(pela ordem)- Sl'. presidente, V. Ex. não 
attendeu ao meu pedido. 

Reclamei contra a falta tlc declaracão na 
acta de que a Camara acceita.ra o meu ·pedido 
de dispensa de intersticio. sem prejuízo da 
Reda.cção, para. o projecto ~er incluído na. 
ordem do .-lia. 

Em seguida e approvada a acta da sessão 
de 2 de dezembro. 

E' iida e posto. em discussão a a.cta do 
<1ia 3. 

O §1•. U~bnno de Gouveia
Per;o a v. Ex. :l fineza de declarar si r.:onsta 
da acta :1. minlla presença no dia 3. 

O Sr.. PP..EsroE:-;TE-Não consta. 
o SR. GrmAl\0 DB nouVEJA - Entiio peço 

l'cct.ificar;itCI. visto ter estado presente, assen
tado na. ~Iesa ao lado do Sr. secretario que 
fez a chamn:~a. 

o Sa. Pr:E31DEX1'E-A recl<cmaçao de V.Ex. 
serã attendida. 

Em seguida é approva.Ja <> acta. 

o St,. I o SE:ClUlTARIO procede a leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 
V. Ex .. -para nã.o attender ao meu pe•1iúo 

explicou-se dizendo que <L Camara não podia 1 Officios: 
dispensar a i~pres::ão de Redacção. . Do Sr. 1, secrctxrio do senado, de 2 do 
A~ dec!arac:.a~ .~a act.a de qu~ a Camara dts- corrente, cornmunican•\o que foi restituído 

pe_n~ou rnterstt~;:.IO parn. o_ pro~~~to sem pre- devidamente sanccionado um dos autogra
JUlZo d~ Redacça.o, ~st[l, nao ext~te: hos rlo Congresso Naciona.l, autorisando 

. Tal e a. recl::LI~açao_ que fiz a Me.a, no sen- ~bril' um credito especial de 706:000$, ao Mi· 
t1do de ser proVldenclada do melhor modo. ni~terio da .lustic:J. e Negocias Interiores para 

.o SR. PRESIDENTE: - Ainda nií:o tem razão p agamento das despezas com o pessoit.l e ~na-
o ttlustre deputado. teri<Ll rla Colo o ia coneccioGalr1os «Dous R1os~ 

Na a.cta que tive occasião de mandar a até o fim do actual exercicio.-lnceii'adn.. 
V. Ex .. est~ escripto, o s~~inte. qtle é ~ re- Do Ministerio à.os Negocios da Marinha, de 
sposta a se,.,unda ob~erva"ao de V- Ex.· 28 de novembro proximo p[l.s>ado, satisf,l-« O Sr. Cuperf.ino de Siquei1·a requer dís- 1;endo a reqnisiçii.o desta ()amara no oiTicio 
pensa de interstício pa1•a que o projecto entre !"- 316, de 4 d o mesmo mez, et.c.-A quem f~z 
em discussão, sem Pl'Pjuizo da im_pressão do. a requisiçã.o. (A' Commissão de M<.~rinho. e 
Redacçilo. )> Gil erra.. 

Novamente mandou. V. Ex. o. acta. 

0 Sn. CCPERTI:'\0 DE SIQUE!ltA-A <teta. diz, O ~.:1.•. Tho•1!l~-\.:Z l.)clíàllO diz que 
com etrei~o, que o Sr,- Cupet:ti_no de Siqu~íra.. a primeira c;ltilm:lria do illu,;tn! sP-n:tdor 1lo 
req~er dtspensa do Hl~er·st tClO p~ra. que o Piauhy cotlira. a C<tma1·:t loi p1•oduzida ao 
proJeC~ ~ntre :~~ terceH'<L dt~;u:<sa.o sem prc-, d_ ia. 2:1 de ou t~lJro; no <lia s~gn_in;;o ~. Ex. 
JU1ZO uo. 1m~re~sa~ da Re~ae;;:.a.o." . entrou. em v1rtmle de urgencJa, p:~ra :1 

Qu_al, porem, f01 a. soluçao que ,e.., c esta rc- ordem ·do dia da. carnara.. tendo uma belh\ 
que!:1meuto ~. . . I di~cus~ã.". e :1. 2G R. Ex .. na tt•ibuna do S~· 

Na? cons_!:a 1sto ~a acta. o que 1mpo1•ta 1sto n:tdo. prometteu responder com larguez(l. ao~ 
em d1~er nao t01r Sido attenchdo. Pe~o. por-, oradores da. v 8;:pera. e atlírmando que não e 
tanto, a V. E :r, que Caç~t constar da ac.ta. que I homem que 1Jemore 0 cumprimento de pro· 
a Camara concedeu&. diSpens:J. requertda. rnessa. Esperou largos dia~. com alguma 

O Sa. PRESIDENTE- Sinto ter m:lis uma. curiosidade, por S Ex.: já anelava meio des-
vez de dizer que V. Ex. não tem rllzâo. animado de tornar a le r o~ conceitos de S. E~. 

A acta diz: «0 Sr. Cuper thJO de Siqueira , edir.ia. a si proprio que seria nece>:S;lrio, ])>LI'a. 
pela. ordem, requer dispensa de interstício desemp~nho tla promessa, que S. Ex. pro
para o projecto entrar 'lm 3·' discussão sem puzes.se nova proro~3.ção. quant!o em fim teve 
prejuizo da impressão da Redn.cç.ão.)> occa,iii.o de ler a rein cidencia do illu~t;•e se· 

Em seguida accresceuta: « Consultada, a. naclor, no sallbado ultimo. 
Camara concede :1. dispensa de intertscio pe-

1 
Por ella vê que o dil!no representa11te do 

di.rla." Phmhy nno se cont<>Jltou com um singelQ e 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 09:09+ Página4 de 9 

SESSÃO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1895 29 

desJlretencioso desmentido; quer estatistiCa.s digno Presidente daAssembléa pronunciou-se 
e estatisticas publicadas: a lista dos depu- deste modo: 
tados presentes. a relação dos ausentes (ao « O Sr. p,·esident·c- A Mesa nã.o póde rlei
menos deode o dia 30 de setembro) e a folha xar de ídentilicar-se com o appello teíto pelo 
do derradeiro pagamento depois que S. Ex. nobre sena<lor pelo Rio Grande do Sul. 
accmou a Camara. de receber indevidamente Si até agora a. ausencia de alguns Srs. se
os subsídios, de cu:uplicídatle com a Mesa. nadares não tem causado pre-juízo sério á 

Deve dizer que nenhuma materia impor- regularidade e orücm dO$ trabalhos, appro
hnte: tem pe1·mn.necido sem andamento, re- XJmo.-se a discussão dos orçamentos, e a pre
tída, a, esper:t de numero para votac;.ão. No sença do numero legal :para votal-os torna.-se 
ultimo dia que se votou, n.nte-llontem, o nu- imprescindíveL 
mero de votos d:!.s proposições attingiua 134. Quanto aos Srs. senadores. que Ee achl',m 
e presentemente ach:1m-se nesta Capital em na Capital, a leitura uo D>:a.rio da Co;1gressa, 
pleno exercício de mandato perto <1e 150 de manhã, dando-lhe noticia do que acaba de 
deputados. As folhas de p:tgamento são feitas dizer-se, é bastante para. na.turalmente soli
de accordo com as no1·ma.s lmbituaes, costu- citar de SS. Exs. o sctt comparecimento á.s 
meiras: oô representante~ ausentas o estão se~~ões 110 Senado. E em relação aos Srs. 
com causa. participada por officio a Jlesa, a senadoy~s .ausentes, o Sr. secretario da Mesa 
Garoara. da tribuna, directamente, pelo re· '1 va.e dmg11· telegramma. a cada um delles, 
presentante que se ausenta.. por collegn. que o convidando-os para que compareçam ás ses
representa, o que ~empre se fez_ sões do Senado, afim de que a discussão dos 

As censuras ;, Camara suspeita. que talvez orç,amentos se faça :~m a maxima regulari. 
possam ser· endereçadas com algum funda.- dMe ~presteza . (Mt.~~o ban~.)>~ 
mento ao Senado, pois lê no Dia1·io do Con- O drscu:so do hon_a.d~ presrrlente ao ter-
oresso do dia 8 de novembro o seguinte: mmar teve a nota de mmto bem. 

«o S1· _ Ra.111iro Barcellos-Sr. presidente, UM Sa_ DEPuTADO-~alvez seja o muito 
animo-me a vir fazer á Mesa uma indicação bem do Sr. Coelht> Rodr1gues. 
que, provavelmente, não seriL necessal'ÍO ser O SR. THOMAZ DELFINO diz que tem !ler
sujeita á. votação doSena~o. porq tle, si assim tez.1. que nã(\ e, pois neste dia S. Ex. não 
fosse, eu não o fari:1. por isso que o Senar1o compareceu á. sessão e não compareceu sem 
nunca tem numero para votat·. causa :participada. segundo o lJiario do Co1,-

Estn.mos a votar os orçamentos, e alguns gresso. As novas praxes que S. Ex. quer in
ha.em tt•es discussõesna outra Ca.mara de modo tro~uzir, de e3ta.tisticas publicadas de compa.· 
que entramos justamente no período que deve recunento:;, espera que o Senado, a seu con-
ser o mais fe!lundo para o pai:;-,. selho, as acceítal'il, ~ sa.nccione pelo exemplo. 

Entretanto, v. Ex. e testemunha de que Bem afastado eota de seu espii'ito a inten-
difficilmente se reune numero para votar. ~"i.o de dirigir censuras á representação dos 

Pareoo que ha necessidade de nt\o deixar- ~sta.do~> braY~leiros: ~ão tem prestigio, auto
mos a vir1a constitucional do paiz prejudicada r1dade e J·azao para ISSO- Reverencia, ·pro
por esta. falta (\e actividade no cumprimento fuu_damente. ~cata e respeita. esta represen
de nossos deveres. taçao, e allas as c~nsuras do Sr. senador 

Parecia-me necessario uma providencia a piauhyen~o se distribuem imparcialmente 
respeito, que póde consistir,a meu ver, em se entre a Camara e o Senado. A resposta que 
dir1gir i ll1esa, por ciJ.•culares, aos Srs. sena- est;i. dando é, poi;;, consagrarla só ao digno 
dores ausentes nos Estados mais prox.ímos senador. 
convida.ndo-o3 a comparecer. Diz que na Repu'Ulica o anno financeiro 

Temos a prorogação até 30 e os Ol'~.amentos correspon~e ao anno _~o caienrlario, o que 
mais importantes estão por votar.· com o tnmestre add 1ctonal, torna difftceis 

Si não tom"'rmos est• providencio,, melllOl' naturalmente as propostas orçamenta.rias do 
sere, que nos dissolvamos, porqu~ nós outros Poder E:.:ecutivo no principio das sessões. 
temos necessidade de nos retir<>rmos para Em respo~ta. a um aparte, diz que não sabe 
nossos Estados. si a ma vontade de funccionarios infensos ã. 

Aqui estamos. po1·que ~este o nOS>o devet', nova. or,1em de causa~ entt'a. no augmento 
qtJe nilo j•assnrà (1e uos~a boa vontatle. si não das diaJculdaclcs para. as informações do E:~:e• 
poucmos d:sc utir' e vota1· as Leis ann uil.::. cutivo. como não Sttbe si a ignorancia de 

Peço desculpa ao Senado por esta reclama- funccionariol< novo:,, pe1•ante as novas func-
ção, que faço l1. bem dos nos~os trabalhos.>> ções, e mesmo o pouco conhecimento o.dminís-

AoSr. s•na.dOL' pelo Rio Grande do Sul. trativo de ~inistros possam contribuir para 
que ainda. sobre o assnmpto voltou a t ribuna o me3mo e.lrerto. 
mais largaecil·cumstanciadamente, seguiu-se B(l..<>ta olhar para a Constit\üç:-ií.o para vêr 
um ontro dístinoto sena•.lor e, tiualmente, o a gr•aude ~omma de negocias que tem o Poder 
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Publico Federal a. tratar como obrigaciio, e a 
consideração, toda de ordem pratica de que 
ainda estamos a eollocar nos respectivos la
gares os orgãos do appare1ho administrativo 
:federal. e~- sepwal-os, no meio das complica
ções políticas de toda. especie que cemos tido 
desgraçadamente, dos estaduaes, a nenhum 
espirito e~ca.pa.r:L 

Dahi ser o prazo das sessões, reduzido a. 
pouco mais ou meno.;;, dous mezes, o tempo 
eJiectivo para a confecção dos orçamentos e 
vai"da.deiramente insignificante. 

JiL na monarchio. se· ü reconhecendo geral
mente o mesmo, e bastava haver um projecto 
de certa ordem para o tempo de quatro mezes 
ser excedido em prorogações e convocações 
extr:~.ordína.rias. 

O Hlnstre senador diz. que não aggride.mas 
tem phrases como esta., que tira do e:ttracto 
do Jornal do Commercia. 

« Isto posto, o orador lembra. o objecto da 
sua. censura, as prorogações earamente pa
gas, demoradas por causa das caudas do or
ça.mento, que prolongam as discussões em 
ambas as Casas do Congresso. -e não po~em 
ser cortadas pelo Senado, porque ás vezes 
os deputados arranjam as suas pretenções 
r,a.quellas caudas e põem-se ao largo. O facto 
e notorlo. » 

A palavra fere e mata como o fer:r.·o: si 
estas 'Palavras não são offensivas é que o pn
n ha.l não é ca1)az de ferir e ma ta.r. 

Propõe o illustl'e sena•1or remedío santo e 
iníà.llivel para remediar os males tamanhos 
que aponta: são tres innovações que suggere 
e pelas quaes não está r1isposto a requerer 
privilegio: 1•, não .i ustificar ma.is de >eis 
faltas por mez a cada ~ngressista e negar
lhe o subsidio correspondente aos dias em que 
deixar de comparecer, sem justificação ; ~i', 
não licenciar nunca. a mais de um terço de 
seus membros; 3", não pOr na ordem do dia 
durante as prorogações sinão os projectos de 
leis a.nnuas. Tanto para. a Cama.ra como para 
o Senado são estas medidas. As duas ult1mas 
não precisa a Camara della.s. e a novidade do 
illustre senador fica sem a.pplicação. 

Estão presentes na Capital Federal perto 
de 150 deputados dos 212 que compõem a. Ca
ma.ra, constituem ·mais de dous terços. Basta 
passar os olhos pelas ordens do dia da Cama.ra. 
:pa.ra ver que os orçamentos primão todos os 
outros projectos. Quanto á. 1' medida é na
tural pelo caracter de tão gra.nde novidade, 
que S. Ex:. consiga. implantai-a primeiro 
no Senado, donde pas~aría. em seguida p:~.ra a 
Cama.ra, e irá ainda alem. 

S. Ex. diz que todo o mandato pu.bllco cor· 
responde a trabalho P<Ll'B. tt Naçfio, que esta o 
remunera. neste caracter de trt~balho e que a 
l'emuneração ha de ser pelo processo d;J. !li:L· 
ria Jl3l"<l- o Congresso. Logica.mente os outl•os 

Poderes Publicas feilera.es passarão ao sys
tema da día.ria: o Presidente da. Republica., o 
Supremo Tribunal FederaL A novidade é 
grande. 

Depois de dizer que os deputados receben1 
indevidamente subsidio, que propositalmente 
não trabalham para entrarem pelas proroga
ç;ões caras, que i.\l'ranjam suas pretenções nas 
caudas dos orçamentos. e afasta.m·se ainda 
propositalmente para nií.o "Verem estas caudas 
e pretenções cortadas, tel'mina affirm!tUdo 
que· a Camar:J. se deixa dominar pela in com. 
peterrcía, pelo descredito, pela ruína das 
institlüções e do paiz, pelo cambio cado. vez 
mais deprimido- tudo isto na pessoa do 
Sr. Francisco Glicerio, e d* conselhos. 

Nii.o dâ. conselhos, mas pergunta; o que 
lucraria o pa.iz com o discurso do honrado 
senador a proposito do Orçamento da Justiça 
e Negocias Interiores durante uma. sessão 
inteira, que S. Ex. completamente encheu? 
E' difficil dizel·o. O que soft'reu? Não é facil 
imaginal-o. qun.ndo se vê o descredito dos 
homens publicas mais eminentes produzido 
no seio do Congresso, o descredito do partido 
que sustentou e sustenta. o governo rlo honrado 
Presidente da Republica. e a. legalidade, do 
proprio Congresso no abuso da critica acerba. 
e descomed.ida. Mas hlvez qu.e não tivesse 
soffrído nem lucrado. A v:iolencia, o excesso 
da crítica destrõe a presumpção da imparcia· 
lidade, da calma e de sentença justa. As 
grandes nações amigas, os nossos credores 
estrangeiros e todos os capita.lístas interessa· 
dos na nossa vida economica, para quem 
S. Ex, appeUa, hão de reformar a sentença. 

A maiori1l. da Camara plenamente conft:l. 
no seu lcader patriota, coberto de serviços ;i 
Republica, serviços positivos antes de 15 de 
novembro de 1889, á Republica. pela. qual 
trabalhou com esforço, não com ])hrases rhe~ 
toricas e vagas dos que. militando nos antigos 
partidos, se agastavam no seio delles com os 
correligiona.rios, ou com o partido adverso e 
o poier mo·1erador que com elles se r1ivertia, 
confia na sua· energia., na. sua dedicação, na 
sua lJrobidade e nos SElUs dotes :políticos que 
lhe fa2em comprebender muito bem que se 
procura com os golpes desferidos desvia.l-o r1o 
honrado Presidente da Republica e ca.var 
entre os legalistas de bontem e de hoje uma 
sepa:l:'açã:o e vallo profundo. 

Con.fia a maioria como a Nação que lbe 
deve em grande parte o regimen civil e de 
plena. pa.z em que esta, confia a maioria como 
a maioria do Congresso e dos Estados, ga.ra.n
tidos nos seus direitos e na sua autonomia 
pela direcção politica. dada. ao partido domi
na.nte. 

S. Ex. quer que a maioria muàe de l-eader 
e pt•ompto ostà para. ajuda.l-a na tarefa. Niia 
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sabe si o illustre senador melhoraria a .'li
·recçã.o do part ido e da. maioria. 

E' possível que surgisse algum sa.bba.tina
dor, acostumado ao regimen do ensino obri
. gatorio, do J.lonto e do terror nas aulas. Na 
duvida de melhorar, e melhor nii.o tentar a 
experiencia.. 

Acredita que não tem uzado de muita libera
ba.N.e rhetorica, como não tem uza.do f1e liber· 
dade de subsidio. Por natureza. e ba.bito, que 
cultiva. e aperfeiçoa, é bastante comedido em 
rhetbrica e no mais. 

Outros gostiio mais deüla, e não contentes 
com a da propria.lava vão reforçai-a. com a. 
&lheia, antiga e moderna, classica. e vulga.r, 
em }lrosa e verso. O illustre mestre, refe
rinào-se a essa liberdade da rhetoriea.. que 
perdoa, felizmente, mostra que se falia. ex
catbedra. e amofinado não e inteiramente 
duro e máo para os discípulos obedientes e 
respeitadores como o orador. 

Aproveita o perdão antecipado para um 
IJouoo de rbetorica. S. Ex. disse que na pa· 
lavra do orador muita gente não crê. Essa. 
gente que tanta disposição tem para duvidar 
da pala.vra. alheia., da propria com certeza 
sabe que não valerá. lá. es~as co usas. (Muito 
bem, muito bem.) 

o Sr. Nllo Peçanba.- Agitando 
uma questão da ma.is alta gravidade e vindo 
em honra da Republica e do paiz interpell:J.r 
o go-verno, não receia e não teme que o seu 
movimento na. tribuna., corresponda às impa
ciencia.s e aos excessos dos que invadem fron
teiras e usurpam. attri1mições, contra o espí
rito da constit uição Federal. 

Niio crê na uiv.inda.Ue <lOS Parla.rnentos; 
não acredita. mesmo que os destinos da paz e 
da liberdade, estejam concentl'll.<los em um sô 
poder organico do Estado. 

E si no regimen que exercitamos, o gabi· 
nete nã.o existe e não IJÓde ser o traço de a.p· 
proximação entre o governo e as Camara.s. 
a situação entretanto não é de desamparos, 
nem de ind.ependencias absolutas, violando 
as faculdades e as dele,<rações da soberania . 

Na Republica os poderes se entendem e se 
equilibram e se respeitam. 

Mas si nli.o tetnos o gabinete para approxi· 
mar as inicia~tvas constituciooaes a um ponto 
em que nos encontramos e onde a.ccumular 
mo~ as energias superiores da Nação ampli
ando dedicações; é a solidariedade de todos 
o;; Poderes Publicas na defeza sagrada da. Pa
tria. 

Vê na. imprens:J. dia1•ia. de boje que o go· 
• · ':erno firmou protocollo com o ministro ita

liano e entregando ao laudo arbitral dos 
Estados Unidos todas as recla.ma.ções italianas 
contra. o Brazil. 

Quer saber si entre ella.s figura. a de v. 
Caminada. & Comp .• concessionaria da. celebre 
Estrada de Ferro Matropolitana; que.l' saber si 
estil. armada contra o Theilouro mais esta in· 
demnisação de alguns mil contos de reis, á 
sombra da bandeira italiana. 

Responder pela affirmativa, Srs. deputados, 
si a. minha attitude na tribuna da. Camara., 
valel".i. por um trillar de apitos. (Muito bem.) 

Nada. mai~ affrontoso e deprimente pa.ra a. 
diplomacia que esse pleito de aspirações e de 
negocios particulares,e que corre a responsa.. 
bilida.de e a.o endosso de potencias soberanas 
e de nações fortes rontra a nossa Pa.tria. 
(11.-Juito õem . • ) 

O Bra.z.il não ê porventura um po...-o poli· 
cia.rlo e que tem brio, Codigos e Tribunaei, 
como um fructo, embora tardio, na evoluç-lo 
do direito~ 

A que vem a intervenção accintosa dele· 
gação estrangeira., na solução de Jitigios par
ticulares e sujeitos ao regimen das nossas leis 
civis? 

A arbitragem se impõe em questões políti
cas e jurídicas; querem até que ella. influa 
em questão de honra. 

Mas :POderá dizer alguem que entre o Bra
zil e a Ita.lia si tenham suscitado questões in· 
ternaeiona.es e de ordem a carecermos o reme· 
dio constitucional da arbitragem~ 

Coragem e firmeza,eis o que póde inspirar e 
manter o governo ! Elle tem um legado pre· 
cioso e glorioso de eeu antecessor : E' a inte
gra.dade da Patria ! 

Sustentai-o com sacrificios, com stoicismo, 
é a missão dos que ú. frente do paiz, não teem ' 
direito de abater a Pa.tria. 

Floriano, neste grave negocio da. Metropo
litana, resistindo à. indemnisação de alguns 
mil contos, disse ; « A Italia que metralhe, 
que arrase a Cidade, mas não levará essa. 
quantia do Thesouro do Brazil t (Muito bem, 
muito bem; o orador c muito felicitado.) 

E' lido, apoiado e sem debate encerrado o 
seguinte. 

ReqW!rimt:ttlo 

. Requeiro ao Poder Executivo por inwrme
dlo da Mesa a. seguinte informação : 

Si entre as reclamações italianas, que, diz 
a. ~prensa. di~ria. de hoje, tora.m entregues à. 
arbttramento do govel'no norte americano 
estiL incluída a que se refere a Ca.minada & · 
Comp., eoucessionarios da Estrada de Ferro 
Metropolitana do Rio de Janeiro . 
~la das sessões, 4 fie dezembro de 1885.

N\Io Peçanha. . 
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Não havendo nume-ro para votar as mate
rias in li icadas na ordem do dia, passa-se á. 
ma teria em discussão. 

E' annun~iaàa a a discussão unica do pro
jecto n. 24 C, de 1895, emendas do Senado ao 
projecto n. 24 _A, deste anno da CamaJ.•a dos 
Deputados, q1.1e prorog:t por dous annos o 
prazo concedi•1o á Est.rad<1 de Ferro Leopol
dina para conclusii.o das obr11s dl1. linha en
tre Santo Eduardo e Cachoeiro do !tape
mirim. 

Entra em discussão a emenda do Senado do 
art. 2". 

}lroceder á. escolha do local apropriado a mu
dança do Arsenal de !clarinha da Capital Fe
deral e a abrir o credito necessario ate 
300:000$. para acudir ã.s despezas com os es
tuuos e acquisição de terrenos. 

E, annunciada a 3" discussão do projecto 
n. 227, de 1895, autorisando o Poder EJ.:
ecutivo a abrir um credito de 2i:840$366 
supplementar á verba-Exercícios findos
Jlara occorrer ás despezas que forem liquida
das, com o serviço qua.rentena.rio de Santa 
Catharina durante o anno de 1893. 

Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 3• discussão do projecto 
n. 156 A, de 1892, autorisan~o o Poder Ex

O Sr. Nilo Pe~~anha.- Sr. pre-~ ecut[vo a abrir u~ credito de 6_:333$340 para 
sidente, não quero abusar da paciencta do pag_amento do pe.;soal e ~xp~dtente da Dele
Congresso, mas esta emenda não póde me1·e- ~c1:1 de Terras e Colomsaçao no Estado de 
cer o voto da ca.mara. Mmas Geraes, no a.nno de 1893. 

A emenda que diz respeito a mudança de Ninguem pedindo a palavra é encerrada a 
Estação da Lage pC~.ra o ponto fronteiro a po- discussii:o e arlia.-a. a v<Jtação. 
voação do mesmo e autol"isa a Leopoldina, 
da accordo com as suas circumstancias eco
nomicas, a levar a estrada de Santo Eduardo 
a. Bom Jesus do ltaba.j)Oana, e emenda t~nto 
mais discreta quanto vem em seguida aos 
favores e ao.s beneficios que o Pm·lamento 
concede a esta grande via ferrea. 

Si nós não entendessemos concede1· favores 
ext;•aordinarios i Companhia Leopoldina, po1• 
cet•to não tomaríamos a libe1·dade de impor 
a essa emp1•eza sobretudo a construcção da
quelle ramal, positivamente futuroso. (Muito 
bem). 

Mas, como se trata de melhoramento ma
terial importante á. zona do Norte do Rio de 
Janeiro, a. que serve 3. estrada de ferro. como 
se trat.a ainda mais de uma iniciativa que 
p1·ovavel.mente representa os sentimentos da 
maioria dos nossos concidadãos, escuso de 
fazer mais considerações e de pedíl' à Cama1·a 
que sustente o p.·u·ece1· luminoso ào Sr_ AU
gusto Montenegro, honl'ado l'ela.tor da. com
missão, e que presta ao Estado do Rio de 
Janeiro este grande serviço. (Jluito bem.) 

Nínguem mais pedindo a palavra é encer
rada a. discussão d(l. emenda ao art. 2•·, sem 
debate encerrada. a \lo art. 3''. 

E' sem debate oncer•rada a discussão uniC<J. 
do :projocto n. 175 B, de 1895, emend.- do Se
nado ao projecto n. 175 B, deste anno, dn, 
Camara dos Deputados, que a.utorH1 o Poder 
Executivo a abr ir o credito de 3.7li:66l$26D. 
que entl'egara á o.dministraçtí.o do Distl'icto 
Fetlei"J.l. 

Entram successivamente em 2• dis~usS~i.o_ 
que e sem debate ence~·rada. ficando adiada :t 
vot.'lçiio,os artigos doprojecto n. 285, de 1895' 
\Utol'isando o Polier Executivo a mandar 

E' annuncia.da. a I • discussão do projecto 
u. 256, de 1895, definindo os casos de compe
tencia de cada um dos Poderes Executivo, 
Legislativo e .Judicio.rio, para que se dê a in
tervenção do Governo Fed~r,ll , dos Estados, 
a.utorisada pelo art. 6" da Constituição. 

O S1·. Fran.eiseo Glicerio
Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE-Lembro ao nobre depu
tado que faltam apenas I(l minutos par& 
terminar a hora destino.da á L" parte da or
dem do dia. 

Si V, Ex. acha que neste llmitado tempo 
:póde resumir as suas considerações, tem a 
palavra.; no cn.so contrario, a Mljsa ;1diara a 
discussão do pt•ojecto, ficando V. Ex. com a. 
pa.lavra para a sessão de ama.n!Jã.. 

O SR. FRA~Cisco GLICERIO- Neste caso 
reservo-me para a sessão de a.manhii.. 

Fica a. di~~ussão adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' uununciada a continuacão da 3" discus
são rlo pro.!ecto n. 99, de 1885, rlividindo o 
tcrritorio da. Rcpublica em oito circumscri
_pções,em ca.rh uma das quaesc rGa um Banco 
para auxiliar as iudustl'ias agrícolas. pas
toril e conne:xas, conforme o regimen que 
-r.dupta. 

O~~· •• Jo,..,-;, J:e-n~u~io (pele~ ordcm)
Sr. presidente, me permitiirá. que chame~ 
attenção de V. Ex. para um facto tjue acaba 
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de se dar ~ que póde se reproduzir nas sessões tempo, como fez na sessão de bnje, o p~nsa
que vão ~e seguir. . menta do legi~lador organisa.ndo-a a.s~im. ~ 

O Regimento determina que as sessões per- dividir as qu atro hora~ destinadas a discus;;ã·o 
dm•em quatro horas, quando não !1a discussão das materias constante>' da mesma ordem do 
de ma teria orçamentarias, caso em q_ ue as dia. excluiu1'0 por couseq uencia. a. hora do 
sessões durarão cinco hot•a.s. expediente. 

v. Ex., ao organi~ar a. ordem do dia. divi- Ha, pox·ta.nt.o, uru meio de S. Ex. ev:itar 
dindo-a em nuas partes, procurou consignar este inconveniente que se dã. hoje. póde se 
a. c;J.•la um r\cllas duas horas, determinando dar ama.nhil. e l'epetir-so muit:.~S vezes. 
que a primeira. fosse até ás dua.s e a segunda S . Ex. pôde, dividindo a. ordem. do dia em 
desta. hor-õ. em deante. duas 1J!I.rte$, e attendendo que nesta ~ssão o 

V. Ex. comprehende que, desde que o ex- e:cpediente tem legar no pr incipio da sessão 
pediente tenha lo;,•<u· no pr incipio da sessão. determin<Ü' que 1" par te durarú depois do ex
a primeira parte da. ordem do dia é prejudi· pediente uma ou duas horas, conforme de· 
cada, como acaba de se dar hoje. signar para que não se dê o inconveniente ... 

A sessão abriu-se ás 12 e 40; o expediente o sn.PRESID~'"rE-Lembro ao nobre dopu. 
foi a.te 1 e 40. ficar-am reservados para. a. parte tado que nã.o h a. nada em discussão pela. 
apenas 20 minutos, ao passo que a segunda ordem, v. Ex. não pôde fa.lla.r ·duas >ezes 
parte vae durar por espaço de duas horas. sobre 0 mesmo assumpto. 

Eu desejava que V. Ex. do ora. em deante, 
a.o orga.nisar a or rlem do dia, 0 fizesse de .Q SR. JosE !GNACio-E' uma. questão de 
modo que a primeira parte não fosse pr~ju· ordem para. a. qual estou ehamando a a.tten
dicada, para. não se da.:r a hypothese da sessão ção de .V· Ex · 
de hoje, de abrir-se tarde e o expediente ir O Sn. PRESIDENTE-A questi'io de oNlem 
aw quasi á.s 2 horas. que V . Ex. levantou, a Mesa. ja resolveu. 

V. Ex. des!gnou a prim~ira parte ate .esta. V. Ex. não póde fallar duas vezes; está in· 
hora, mas :ficou engolida, como acabamos de fringindo o .ttegimento. 
ver. · Os~. JosE IGNAcro-Dcsde q_ue V. Ex.. não 

Vê V. Ex. que isto é inconvêniente para a ·::tuer ouvir 0 alvitre, lembrai-o-hei amanhã 
marcha regular dos nossos trabalhos ordi· no ex:~·edieute. · 
na.rios. E' de novo annunciad::. a continuacão da 3' 

Costuma-se consignar na. primeira parte !Uscussiio do pro_jecto n . 9:1. de 1895, divi-
materia importante e, pelo que acabo de d. d te · d b 
dizer, ellas ·são forçosamente preiudicadas. 1D o o rr1torio a. Repu lica. em oito cir-

. " eumscripções, en1 cada unia das qua.es crêa. 
Ao inicm.r-se a dlscussii.o dn projecto n. 2.'56, um Banco para. auxiliar as industria.;; a~rri-

V. El:. foi o primeiro a lembrar ao illustro -
deputado o Sr. l:ilicerio, que fa.ltavaut apenas cola., pastoril e connuxas. conforme o re-
JO minutos pa.ra terminar a hora da. primeira gimen que adapta. 
parte. O Sr. A.lbe!."to Torr es (Este 
Est~i!S lO minutos foram, póde-se dizer , en- discur$o de!xa de ser p«blicado, tendo sido 

rlidoo, porque o Sr. Glicerio nio podia fazer entregue em tempo ao 01·a rlcw.) 
urant.e este pouco tempo as consideraçõeil Fica. a discussão adiada =la. hora. 

que pretendia. r 
COmprehende v. Ex. que e uma. questão Vae a imprimir a seguinte 

que diz respeito a boa marcha dos nossos 
trabalhos. 

Assim, espero que V. Ex:., organisando a. 
ordem do dia, faca com que as ma terias que 
nella se conteem não sejam prejudicadas. 

O SR.. P RESIDE:\! TE - Devo ponderar ao 
nobre deputado que a Mesa precisou a hora. 
destinaila ;,.s materias da ordem do dia, ni!.o 
pode portanto al1erar esta orrlem do dia. que. 
no. forma do Rt-.gimen+.o, foi dosignada. na. 
sessão anterior . 

O Sr . .José Ignaeio \ilela ordem) 
- Sl', presidente, vou lembrar a. V. Ex. um 
alvitre. 

Quando S. E.'t. divide a. ordem do dia em 
duas pa:rtes e procura dar a cada. uma igual 

C~ar:>. V. vm 

REDA.CÇÃO N. 203 C DE 1895 

Rcclacçt7o para 3' discussao do substitu•ivo · ao 
projecto n. 203 .4., deste amzo, autor-isando 
o Poder E.xacv.t' >:O a aórir lôO pro:cimo e»er
ci cio, um credito extraordinurio de ...•• 
8.000:000$ pam occon·er d CDfMtrucçr7.o das 
o1n·as c c:r.ec,rçi<o dos melhoramentos tu-gente$ 
e indispcnsaveis ao sen,õço da Estrada de 
Fer1·o CentraL do BYa~il. sendo 800:000$ 
appZicados ao pagamento de 60 locomoti 'O(l:S 
segur•rlo conrracto (eito com QuayZe, David
SOlt & Comp. 

O Congresso Xacion::U l'CSolve: 
Art. 1. • E' o Poder Executivo autorisado a. 

abrir no pro:Iimo exercício um credito extra-
s 
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ordinario de 8.000:000$ pa.ra. oooorrer âj plernentu~ i verba-Exercieios fin<lo_s-:- pnra. 
construcçã.o das obras e execução dos melho- occorr-er a~ despezas que. fli.>ram hqutdadas 
ra.mentos ur~rentes e indispensa.veis ao ser- C?m o sel'viço quarentenarw de San_ta Ca~ba~ 
viço da Estr:da de Ferro Central do Brazil: rma dur-ante o anno ~de 1893_ (3· discussao); 
sendo 800:000$ applicados ao pagamento de 1i'. l?5 A, de. 1895, aut~r1sando o P2d,er 
60 locomotivas segundo o contra.cto feito com Executtvo a. a.bn um cred{to de 6:~33:,;;3.0, 
Quayle. oavidoon & Comp. para pa_gamento do :pessoal ~ e~:pediente da 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em cou- DeleitaCJ.a de Terras e Colomsaçao no esta_do 
trario. de !\~nas Geraes, no anno de 1893 (3·• dts-

Sala. das commissões,3 de novembro de 1894. cussa.o). . 
_João Lopes, presidente da Com missão de I• parte (ate 3 horas ou antes) : 
Orça.mento .-U,·ba»o de Gotwêa_--;-Bwmo de continuação da 1• discussão do projecto 
.4.mlracla,-,. Ot{pert·ir<o de ,Siquem7..-_ Lauro n. 256, de 1895, definindo os casos de_c'i>mpe~ 
M.-uUer.- Se1·:ede~lo Correa.- Ma mnk. - tencia de ca.da um dos poderes Executivo, Le-

. Jo~e Btroila']Uil.-A.ugusto Montenegro.-Bene- gislativo e Judiciario, para que se dê a. inter-
dieta Le~te.-Junquein~ Ayres. vencão do governo federal nos estados, ::mtD-

. risada. pelo art. 6> da C~nstit:!ição ; . 
O Sr. Presidente- A"hando-se Continuação da 3" d1~cussao do proJec:to 

a.d.eantada a hora designo para amanhã. a se- n. 90, de 1895, dividindo o temtorio da RApu-
guinte ordem dia. . blica em oito circumscripções, em cada uma 

votação dos seguintes projectos: das qua.es crêa um banco auxilia.r ás lndus
trias agrícola, pastoril e connexas, conforme 

N. 265 A, de -1895, autorisandc• o governo a 0 regimen que adopta; 
reintegrar no posto de tenente-c·oronel do 2& discussão do prQjecto n. 248, de !895, 
corpo de el!genheiros do ererclto e no ea.r~o autorisa.ndo o Pod.er Executivo a reformar o 
ne lente do escola. militar o Dr. lnnocencio ensino da. Escola Naval. annexando-lhe um 
Serzedello Corrêa, com votos em separado curso especial de aspirantes a machinista, 
dos Srs. Carlos Jorge e Ovidio Abrantes (2• tomando por base o projecto apresentado em 
diseussão) ; _ r 893, pelo conselho de instrucção da. mesma 

N. 150, de 1895. reorganisando o montepiO escola ; 
o briga.torio dos empregados :pu blicos,com voto 
em separado do Sr. Medeiros e Albuquerque 2.' parte (as 3 horas ou antes): 
(1• discussão); . Discussão unica da emenda off.~recida ao 

Da.s emeiJda.s rlo Senado ao proJecto n.l42E, projecto n. 264 A, de 1895 (do Senado) auto
de 1895 (.Jrçarnento dC1 fazenda.) (discussão risando o Poder Executivo a mandar crmra.r 
unica.) ; mais oito mezes e 2~ dias de serviço ao I • te-

. N. 17 A, de 18\15, propondo varias moditi- nente da armada Arthur Waldemiro de Souza 
Mcôes no :projecto n. 17, deste_a.nn~. q~e Belfort, para os e1feitos da refor com opa~ 
orga.nisa. a força armacla. no Braztl (!-' d1s- recer n. 254 B, de 1895 ; 
cussão); 3• niscussão do projecto n. 203 C. de 1895, 

Das emendas do Senado ao :projecto n.24C, autorisa.ndo o Podel· Executivo a abrir um 
deste anno, da Camara. dos Deputados q_ue C!redlto extraordinario de 8.000:000$, para 
proroga, por dous annos o P.ra:to concedrdo occorrer á execcução das obras indisp·~nsaveis 
á Estrada ne Ferro Leopoldina para con· aos serviços da E~trada de Ferro Central ào 
clusão das obras da linha etüre Santo Eduar- Brazil, sendo 800:000$, applicarlas ao :paga.
do e Cachoeiro do Itapemirim (discussão menta de 60 locomotivas, segundo contracto 
unica) : feito com Quayle, Da.v1dson & comp. ; 

N. 175 B, de 1895, emenda do Senado ao Discus;ão das emendas offerecidas em 
projecto n. 175 B, deste anno, da Cama.ra. ~o; 3• discussão do projecto n. 212 A, de 1895: 
Deputados, que autorisa o Poder Execut1vo regulando a execução dos arts. 6" e 7" da le1 
a abrir o credito de 3.717:661$260, que entre- n· 183 c, de23 de setembro de 1893, deter· 
ga.rá á administração do Districto Federo.l nando que pelo governo seja substituido por 
(discussão unica); apolices de capital e juros-ouro-do v.dor 
· N. 285, de 1895, autorisando o Poder E:t- nominal de 1:000$ e juros de 4 "/o todú e 
ecutivo a. mandar proceder á. escolha. do ~oca.l lastro effectivamente depositado até li de 
ap1•opríado á mudança !lo :\rsemtl ~e Marinha dezembro de 1802 para base das emissõe~ ban
da Capital Federal e a abrir o. cre:J.ito neces- caria.s com parecer sol.l n. 212 B, deste anno. 
sa.río até 31 ){): 000$, para acudir as despezas Levanta-se n sessão ás 4 horas e 50 mmutos 
com os estudos e a.cquisição de ter·~enos (2·' da t3.rde. 
discuss-â.o) ; 

N. 22i, U.e 18115, autorisa.odo o ; 'oder Ex
ecutivo aabrir um Cl'edito de 21:840$366 sup· 
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Presirlcncia (los S1·s. Rosa e Silva (pre.> i· 
rleHte), Costa A:e11edo (2" vice·p1·e~idcnte) 
c Ro·'" e Siiva. (presidente) 

de Magalhães, Gustavo Veras, Eduardo de 
Berrêdo, Christino Cruz. Nogueira Parana
guá, Torres Portugal, Pedro Borges, Helvecio 
Monte, Francisco Gurgel, Junq_ueira Ayres, 
Cunha Lima, Silva Mariz, Trindade, Cha
teaubriand,Arminio Tavares,Marcionllo Lins, 

Ao meio-dia procede-se á ehama.dn., a qual Mig-uel Pernambuco. Olympio de Campos, 
respondem os Srs. Rosa e Silva, Al·thur Rios, Tosta. Aristides de Queiroz. Dionysio Cer
Costa Azevedo, Thomaz Delfino. Tavares de queira, Fle.vio de Araujo, Paraohos Monte
J,yra, Sá. Peixoto, Lima Bacury, Gabriel Sal- ne.,<TI'o, Ath lyde Junior, Torqua.to Moreira, 
gado, Ma.tta: Ba.cella.r, Augusto Montenegro, Fonseca Portella, Ernesto Brazilio, Urbano 
Carlos de Novaes, Bricio Filho, Hollanrla de Marcondes, Almeida Gomes. L:l.ndulpho de 
Lima, Benedicto Leite. Viveiros, Luiz Domin- Magalhães, João Penido. Gonçalves Ramos. 
gues, Costa. Rodrigues, Anisio de Abreu, F!·anclsco Veiga., Leonel Filho, l:Ubeiro · de 
Arthm' de Vasconcellos. Frederico Borges, Almeida, Ferreira Pires, Theotonio de Ma.
Gonç:üo de Lagos, Thomaz Cavalcanti, Ude· galhães, Pinto da. Fonseca, 1\IIa.tta Machado. 
fonso Lima, Joã.o Lopes, José Bevilaqua., :m- Manoel Fulgcncio, Simão da Cunha. Lindol
gusto Severo, José Mariano.Artbur Orlando, pbo Caetano. Lama.rtine, .'\lfredo Ellls, Fr<~n
To!entino de Carvalho, Martins Junior, Pe- cisco ne Ba.rros, Casemiro da Rocha. Al
reira de Lyra., Gaspar Drummond, Coelho meida Nogueira., Gusta-vo Godoy, Adolpho 
Cintra, Luiz de Andrade, Cornelio rla Fon· Gordo, Moreira ela. Silva, Paulino Ca.rlos, 
seca, Herculano Bandeira. Medeiros e AI- Cincinato Braga. Hermenegildo de Moraes. 
buqueJ-que, Gonçalves Maia, Carlos Jorge, Alve3 de Castro, Ovidio Abrantes, Lui?. Adol· 
Araujo Góes, Clementino do Monts, Rocha pho, Caracciolo, Brazilio d9. Lu<:. Angelo 
Cavalcanti, Menezes Prado, Geminiano Braúl, Pinheiro, Appa.ricio Mariense, Francisco Alen· . 
Gouveia. Lima., Santos Pereira, Augusto 1le castro e Pedro Moacyr. 
Freitas, Neiva. Milton. Francisr.o Sodré. Ma- E sllm causa os Srs. Pires Ferreira, Fra.n
noel Caetano, Eduardo Ramos, Paula Guima- cisco Benevolo .. Fernandes Lima. Lourenço de 
rães, Vergue de Abreu,LeovegUdo Fü!fUeiras, Sá, Octaviano Loureiro; Za.ma. Cleto Nu!les, 
José lgnacio, Rorlrigues Lima, Tolentino dos Jose Carlos, Agostinho Vida!, Btn•ros Fr.tncl> 
Santos, SebMtião Laudulpbo, Ma.rcolino Junior,Ca.mpolina. Domin,(!;os de Moraes.COsta. 
Moura, Ga.ldino Loreto, Antonio de Siqueira., Junior. Padua Sa.lles, .Alber to Salles, Paulo 
Serzedello Corrêa, França Carvalho Oscar de Queiroz,Martins Costa e Rivada via Cor :-êa. 
Godoy ,Alcinl\oGuana.ba.ra,Timotheo da Costa, , . 
Americo de Mattos, Lins de V:osconcellos, Al- E _lida e sem debate approvada a acta da. 
llerto Torres,Belisario de Souza,Erico Coelho, sessao antecedente. 
Euzebio de Queiroz, Silva. Castro, Nilo Peça.-j Pa.ssa·se a.o expediente. 
nba, ,Julio Santos, Sebastião de L>\eerda, o Sr. 1• ~ecretu.rio procede i• leitura do se
Ponce de Leon, Paulino de Souza Junior, guinte 
~fayrink, Lima Duarte, João Luiz, Carvalho 
Mourão, Vaz de Mello, :Monteiro de Ba.rros, 
Chagas Lobato, Luiz Detsi, Ferraz Junior, 
Fortes Junqueira, Alvaro Botelho, Octa.
riano de Brito. Lamounier Godofredo, Valla.
dares, Cupertino de Siqueira, Rodolptlo 
Abreu. Artbur Torres, Olegario Maciel. Pa
raiso Cavalcanti. Carlos das Chagas, Costa 
Machado, Domingues de Castro, Dino Buello, 
Bueno de Andrada., Vieira de Moraes, Fran
cisco Glicerio, Furtado, Urbano de Gouvêa, 
Xa.'lier do Valte, Mariano Ramos, Lamenha. 
Lins. Almeida Torres. Lauro Muller, Paula. 
Ramos, Francisco Tolentino, Emilio Blum, 
Fonseet\ Guimarães, Marçal Escobar, Pereira. 
d.'t Costa, Victorino Monteiro, Aureliano 
Barbosa, Pinto da Rocha , VespasiiJ..no de 
Albuquerque e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio dos Negocia:; da Fa
zenda. de 30 de novembro proximo findo, 
enviando os papeis relativos ao pedido que 
fazem as Associações Commercia.es das Cidades 
do Rio Grande e Pelotas, no Estado do Rio 
Grande do Sul, de augmento do imposto de 
importação, sobre carne secca e gorduras 
vindas do estrangeiro. - A' Commissão de 
Orcamento. 

Requerimento do Dr. Aufri~io Flalbo ex
deputl:.do pelo Estado do Pi:Luhy, pedindo 
pa.,oamento do subsidio que deixou de receber 
de 6 a. 25 de setembro de 1893.- A' Com· 
missão de ConstitUição, Legislaçiio e Jus· 
tiça. 

Deixam de comparecer com causa parti<:i-
pada os Sra. Coelho Lisboa., Alencar Guima- o ~~~·. Jose lgnacio- Sr. :pt•esi
riies, Filet-o Pires, Enêas Martins, Tbeotonio dente, o mêu rlm pe:J.indo- a palavra. é dirigi!.' 
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um !ledido á illustrada Commissão de Mari-\ nado nem reprovado acto algum do sena~or 
nha e Guerra. Ha. ttes ou quatro mezes, si que occupa. inclev-idamente o cargo de vice
não me falha a me1noria. toi suhmetMo á governador do Esta.rlo da Bahia, mas que, 
comideraçã.o da cama.ra um projecto apresen- apenas a prio·ri. em v-ista de motivos de ordem 
tado pelo nobre deputado pelo Rio de Janeiro, publica, h" viam deliberado commuuicar aos 
o Sr. Nilo Pecanha, p~·ojecto que se propunha seus amigo, daqueUe Estado que não concor
tornar éífectiv-os direitos e r·ega.lias de uma dariam com taes actos. 
certa. classe que muito no> merece, a dos Mo.s, Sr. presidente, ao mesmo tempo que 
machinistas nav.-H'S. -!in·ttús e regalias asse- o Jornal do Gommercio publicava esra rectifi
gura.dos pela Con~tituiçã<' Federal cação do~ illustres <1eputados representantes 

Eu quero crer que a illu~tra,!a commissão, ''o .. partido federal, o correspondente do 
devido a ~ande accumulo de trabalho, não ser'viço te!egraphi~o do mesmo Jornal do 
tenha podido apresemar até hoje o seu pare- C'.ommercio desmentia em parte uma. (!essa~ 
cer; mas, como muito brtwe devem termin<J.r ilec-larações, em quo SS. Exs. faziam ver que 
os nossos trabalhos, entendi dever pedir á nilo se satia si taes contra.ctos j& haviam sido 
illustrada commissão qr1e, sendo possível. ~elebrados. 
apresente esse parecer antes do funda actual Si não soubesse eu quem é esse correspon-
sessão. dente do servic,'O telegra.phico do Jomal do 

Espero qne a illustrai1a Commissão de Ma- r'ommercio no Estado da Bahia, poderia rluvi-
rinha. e Guerra satisfaça o meu pedido. dav de sua communica.çüo, mas o correspan· 

dente do serviQO telegrapbíco do Jorna.t ri!J 
O Sr.Leovig:i.ldo Fiilgueiras- .omnw1·cio é um dos deputados íntimos, 1la 

Sr. presidente, pedi a palaYra para reiter:~r privança quer do governador rlo Estado, 
uma reclamação que. Íl<i poucos dias, fiz quel' do cidadão que o está r.ubstituindo no 

. ao illustre Sr. vice-presidente, que então governo, o Sr. Dr. Americo Pin-to Barreto 
occupava a cadeira de V, Ex. Filho, deputado da Camara policial do in1bliz 

Ha mais de dous mezes, Sr. presidente. Esta.flo da Bahia. 
apresentei um requerirLento, que foi appro- Esse correspondente diz que os concessio· 
vado por esta Camara, solicitando do governo narios, em vista de uma declaração do vrgiio 
informacões sobre as providencias que de1·ia oll'icia1 do governo, dizendo ter ftca.ào depen
ter dado para acautelar interesses da Unííi.o, dente de ap:provaç-ão do Congresso estadual o 
relativamente a certas riquezas mineraes contracto de e:x.ploraç.ão do.s areias do Pl·n.do, 
que se encontram em terrenos denominados haviam requerido reocísão do mesmo con
de marinha, em praias das costas do Estado tracto. Logo, esse contracto já. havia sídG 
da Bahia. celebrado, porque o org-lo afiicial do governo 

O governo até hoje não se dignou satisfazer declarou que elle havia de ser snbmettido ã 
essa solicitação feit: .. p<:la Camara, de m0do approvação do Congresso. 
que sou obrigai1a ~. tomar ã. tribuna para Si lbi, portanto, celebrado, a declaraçü:o dos 
pedir a V. Ex. que ~e d;gne dirigii'·Se otfi- nobres deputados importa evidentemente em 
cialmente ao governu. nu sentido de me serNn um protesto contra o acto daquelle cidadão, 
remettidas essas info!'ma,(ões com a maximo. que estn exercendo ille,<>almeute o cargo de 
urgencia. govern:~,lor da. Bahia. 

V. Ex. deve ter lid·J. sr,bretudo nestes ultí- Um ponto porém dessa declaração r<~fere-se 
mos dias, noticias tt:le~raplüc"s dos or·gão~ ao requt•rimento que fiz nesta Ca.rnara, e 
da imprensa desta Ca1Ji;al, e a.té com cerLos sobr~< o qual o gov-erno ainda não tlignou·se 
commentarios, em J"elaçii.o a contractos, que de remetter a Mesa as solicitadas informa
o senador, a quem o Sr. Dr. Rodri;.mes Lima ~;ões: é em que SS. Ex:s. fazem logo ver que 
transferiu o govern.) d<~ facto do Esta,lo àa a ,sua opinião sobre taes concessões é que 
Bahia, celebrou com alguns indivíduos, em.rro: ellas competem ao Congresso estadoal e não 
os quaes a imprema designa. parentes de ao governador do Estado, quando referindo· 
IJessoas altamente .collucadas no ,g-overn') se essas conCPssões a riq\1ezas mineraes exis· 
deste paiz. ~ tentes em te1Tenos de marinhas, si podem 

Li. h ontem, é Yerdade e com prazer. Sr. p1•e- ser feitas pelo Congro~so Naci<~IHLl (apoiados); 
sidente, quer no Jor,al do Commercio. qller porque constam tambem dessas partes àen?· 
n'O Pai::, uma. declata~ de 'todo~ os iUustres minadas praias do mar, que estão como."·· 
representantes do p;n·udo republicano tederal Ex. sabe, em grande parte sob o dommro 
do Estado da Bahia, protestando contra seme- particuJa.r por concessões já feitas, e em 
lhantes contractos, ~.so elles se tives~em la I parte con~tituem causa de tt;o publica, e, 
realba,lo . nas condi•;ões em que a imprensn. J?Ortanto ~ão pode-m abso!utall,lentH ~ei_~,,r 
08 denun~wu. · 

1 

<•e ser consideradas de patrunomo da Umao. 
Hoje, li uma rec~ificaçiío dessa. declaraçíi.o, E' verdade que entre esta Camara e? Se· 

em que SS. Exs. diZem não terem condem- nado tem andado em discussão um proJecto 
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de lei, propondo a. in~lusão entJ:e as terras 
devolutas desses terrenos de marmha. 

Mas esse -pro,iecto, que es~ero será. v-et~do 
pelo honrado Sr. Presidente da Repubtica, 
porque é evidentemente inconstitucional, 
desde que manda t ransferir para os l~stu.dos 
não só as t grras devolutas como tambem os 
terrenos de marinha, pois que a lei que rl_e· 
fttliu essas terras é de 1854 e a que defi.nlU 
terrenos de marinha é de 1868 e vigoravam 
ao tempo em que foi promulga/1a a Consti
tuição da Repu lllica, nã é ainda uma. lei e, 
portanto, Sr. presidente, desde que espero 
que este projecto seja vetado pelo Sr. Pre
sidente na Republica. attesta (I sua inconsti
tucionalidade. nã:o podia um governa.dor de 
Estado pt•evalecer-se da. circumstancia de 
urna t1 iscussão na CamaL'a com relação ao 
assurnpto, para julgar·se com o direito de 
celebrar contractos re1l.tivos a explor·açii.o do 
rnineraes existentes em terrenos de marinha 
d~s costas do mesmo Estado. · 

E ainda quando vetado não venha ser este 
projecto de lei, ainda quando venha a ser 
transferido :por essa. l~i o domínio 1lesses ter
renos para os Estados, o que é certo é que 
JlrOj ecr.o de lei ainda não é lei do Congresso 
Nacional. 

E si ainda não 0 lei do CongTesso. importa 
em desr-espeito aos :poderes fe'l eraes esse acto 
do individuo, que se acha. lllegalmente no 
exercicio do cargo de go vernador da Bahia, 
1Azendo concessões relativas a explorações 
dessas riqueza,; existente~ em :praias da costa 
do muníci pio do Prado. 

Ejit. que é notorio e publico nesta Capital, 
porque toda a imprensa não sô tem discutido 
o assumpto corno tem publicado telegrammas 
daquelle Estado rclativ:~.s a tal escaudalo, rei
tero o meu pedido a V. Ex. pera. que o go
verno da União remetta a e~ta. Camam, cum
prindo a sua requisição, as inforroa.çàes que 
pedi sobre as providencias que deu on devi<t 
ter do.do par11. acautelar os interesses 1Ü1. 
União em ta.! negocio. (Mtdto bem, muito 
bem.) 

Sn.. PRESIDF.NTE - Ser:J. tomada na devida 
consideração a reclamação de V. Ex. 

O Sr- .A.rthur Rios-Sr. presi
dente não posso cooservar-me silencioso de
pois das palavras que acaba de pronunciar o 
l:ir. representante fla Bahia. 

O tbema prindpal do JL~eurso de S. Ex., 
ao menos na parte que me foi dado ouvir, foi 
ref0rente a uma vatia do Jo'·"al, do Com
' llel·cio relativa ú. renniii.c. da re:pre~cntn..;ão 
b..1.hiana filia·la ao partido republic11no fe
deral, que teve Jogar uo t1ia 2 do t'Orrente. 

Em primeiro logat', á V. Ex. e :í. .. Camura 
decia.ro que aquella. publicação não foi por 

nós autorisada. (apoiados de muitos deputadcs 
baianos) . 

Em segundo lagar, ainda que essa publica
di.o encerre informaçõe~ que torarn realmente 
assumpto de atten,ão e exame da :teuoiào, 
ella. todavia, empl'esia um tom e cores tão 
C:l.T'regada.s aos conreitfls a.Hl externados, que 
estão longe de exprinür o que se passou e 
nem estavam no a.nimo dos membros que 
della Jl.zera.m parte. · (Apoiado~). . 

Sr. presidente, actuv.lmente na. Ba.h1a tem 
agitado a attenção publica as seguintes 
questões : 

Serviço de immigraç~o, loterias do Estado 
e exploração de miner:.es. 

O servi~o de immigrotção não está a.in<l(t 
resolvido e, porr.anto, não existe contra·!to 
algum celebrado pelo· governo rlo .Estado. 
Uma lei decretou a iniciação desse importante 
•erviço por conta do Estado; para sua. ex
ecução foi aberta concurrencia por meio de 
p:ropostas; tindo o prazo o i\lusrre governador 
ínteriao pror-ogou-o par·a lacilitar a apresen
tação de maior numero dellas. 

Ora. esse segundo prazo não está findo 
(apoiados), logo não podia. a representação 
accusar de il\egal e inconveniente acto que 
nii.o existia. nem existe. (l1Iuitos apoiados.j 

Em rela.cáo ao serviço da.s loterias , o con
tracto e~ta feito. Não o conheco porque não 
o li aind:~., nem po>So avaliar dos termos em 
que está concebido e celebrado; não posso, 
portanto, jGlgal-n quanto á. sua conveniencia 
em relação aos interei'ses do Estado. Creio 
mesmo que todos os meus collegas estão no 
mesmo caso. ( Apniarlos.) 

Sei, Sr, presidente, que elle e perfeita
ment e legal, sendo, como é, a execução de 
l1~\ emanada üa Assembléa Geral do Estado: 
(.Yl"to~Hos apoiaaos.) 

Em relação ao primeiro ponto. consta pela 
imprensa e por informações particulai·es que 
realmente foi pelo governo do E~tado feita 
uma. concessão pa1•a. exptor.,ção de minerae;: 
nas comarcas rle .o\.lcobaça e Prado. 

Que este contract.o está. no$ limites das a.t
tribuições ou faculdades concedidas pela Con
stituição Federal aos Estados, não resta a 
menor duvida. 

0 SR. LEOYlG-IDO FILG:UEIR.AS dá Um aparte. 
O SR. AR.THUR Rios-Peço no nobre depu

tado que não ma ini:errompa., porque no 
fundo estou completamente de accordo com 
S. Ex. 

Aos Estados, portanto, compete fazer a ex
ploração de suas Jninas e em virtude dessa. 
íncontestavel competencia e que foi feito o 
contracto alludído. Si nessa concessão estão 
inclnidas as muito (iec;1ntadas e ainda mais 
ambicionadas areias do P:·ado, resta ventilar 
si elia.s jazem em terrenos de marinha., caso 
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em que J)e"tencem ainda. ao dorninio de União, 
· que, estou certo, não permittlrá. inva~ões. 

·(Apoiados.) · 

o sa. PAULA RAllrOs-E' por isso que per
guntei si lá não existe procurador seccional. 

O Poder Executivo tem toda liôerdade para 
realizar um tratado, empenhado ahi a sua 
responsabilidade, assim como o Poder Legis
lativo tem toda e exclusiva competencia para 
approvar ou rejeitar esse tratafo. 

O SR. AP..THUR. Rros-Ditas eslas palavras, 
tenho o ma.lor prazer em corroborar o pedido 
que o nobre deputado dirigiu á Mesa, por· 
que ninguem tem maior interesse de ver o 
assumpto perfeitamente elucidado, tornado 
bem claro e transparente, para que C'essem 
de uma vez essas accu~ações encapadas e fe· 
rinas, mas covardes e indignas, cahindo a 
responsabilidade de actos inconfessaveis-si 
tiverem sido pr1Lticados-em quem de direito 
ella pertença. 

O SR. LEOVIGIDO FiLGUEIRAs-Apoiado. 
O Sa. Anrnt:R Rros-E' este o meu inter· 

esse e o interesse da representação à a Bahia, 
a cujo lado estou :filiado. ( .:1poiados.) 

0 SR. LEOYIGILDO FILGUEIRAS- De toda 
ella. 

o Sn.. ARTHUR Rros-Ora, si este e o meu 
modo de pensar, não vejo razão tambem paro. 
que sem dados, sem provas, se possam le
vantar accusações ao digno e honrado gover
nador do Estado da Bahia. (.:1poiados.) 

0 SR.. LEOVIGILDO FILGUEIRAS dá 1.\ffi aparte. 
O SR. ARTH"CR Rros-Tal não póde. nem 

podia ser o intento da repre>entação da 
Bahia. magoar ou m<1lsinar a um d.istincto 
correligionrio, digno de respeito e acatamento. 
(Apoiados,) 

Era esta a. declaração que tinh!l. a. fazer. 
(Mt1ito bem; muito vem.) 

O Sr. Francisco Gllcerio
Sr. presidente, não venho discutir o l'eque
rimento apresentado hontem pelo honrado 
deputado pelo Rio de Janeiro, pedindo infor
mações ao governo a.cercn. de um supposto 
arbitramento em relação a umas reclama
ções italianas. 

Em relação ao que vou dizer, não enxer
gue a Camar;t a menor hesitação de minha 
parte; porquamo e disposição em que estou, 
e sempre e~ tive, e de ver exa~geradamente 
brazileiro, quando se trata. de a.ssumptos in
ternacionaes. 

Peço licença para repetir-sou exaggera
damente brazileiro quando se trata. de as
sumptos internacionaes. 

Mas, Sr. presidente, o arbitramento na. 
f-;>rma da Constituição é um ucto da privativa 
competencia <1o Pcder Executivo. 

Todos os t.ratado3 são feito ad refe~e,ldum, 
quer dizer de accordo com o regimen presi
Llencial da, mais completa separação de po
deres. 

Creio que expuz a doutrina. da nossa Con· 
stituição. 

Eis aqui, Sr. president e porque eu tenho 
escrupulos em votar o pedido de informaçlies 
do rr(lbre deputado pelo Rio de Ja.neiro. 

Si o governo primeiro fa.z um tratado de 
arbitramento em relação a questões italianas, 
segundo, si o governo fazendo este tratando 
compromette o interesse ou a dignidade da. 
Nação, quer em uma, quer em outra bypo. 
those. a liberdade e a. competencia d.o Con
gresso de nenhum modo :ficam coarctadas 
para dar ou negar approvação op:portuna
mente. 

0 SR. HOLLAND.A. DE LL"':A.-Apoiado; antes 
disto toda disaussão é inconveniente. 

O Sa. FRANcrsco GuCERro-De modo que 
a pergunta da Camara, em relação a.o arbi
tramento. quer inquerindo das condições em 
que elle fl)i íeito, não me parece eorrecto no 
ponto de vista constitucion ai. 

Si o governo realisando o acrordo de arbi· 
tramento, em attencão a reclamações ita
lianas, comprometter o interesse nacional, 
interess..:~ de cidadãos b.l'azileh•os, ou violar a 
Constituição e comprometter &. dignidade na
aional nesta bypothese de controversia in
ternacional, o momento opportuno para disso 
o Congres~o conhecer, é quando o Poder 
Executivo submettel-o, na fôrma da Consti· 
tuição, ao seu exame. Ma.s, inquirir previa· 
mente <los motivos que o governo tem -para 
fazer o tratado é invadir umá attribuição do 
Poder Executivo. (1',·ocam·se ap<n·u;s.) 

Si uma certa e determinada questão entrou 
no arbitramento este facto se provara si clle 
for sujeito opportunamente ao exame do Con· 
gresso. IT1·occtm-se apa1·tes.) 

O regimen é da mais completa reparação 
d0s poderes; ou temos este regimen, e o de
vemos executar, ou não. 

Si querem escorregar para. o parlamentll· 
rismo, façamol-o com coragem e cora fra.n
queza: mas o regimen é o da mais completa 
separação dos poderes, e de accordo com el1e 
nós não podemos intervir em uma negocia· 
ção que esta sendo entabolada e conduzida 
cUplomaticamente, e dentro das attribuições 
do Poder Executivo exclusivamente. (Tr~
C!4m·se apa1·tes .) 

Isto e o que me parece ser a m~lhor dou· 
trina.. 

Agora devo dizer ao nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro. que S. Ex.. já fez o seu desa
bafo em relação á questão propriamente. 
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o SR. BR.rcro Frtlio-De modo que a nossa 
posição aqui, e toda platonica. 

( 1' a rios Srs. deputados dão apartes.) 
0 SR.. FRANCISCO GLICEtn0-0 nobre depU· 

t.l.do pelo Rio de Janeiro já fez o seu desabafo 
mo.nifestando-se contra o supposto tratado de 
arbitramento em relação a reclamações italia.· 
nas e eu devo dizer, si esse tratado de arbi· 
tramento em relação a reclamações italianas 
e outras fõr realisano, quando o Poder Ex:· 
ecutive submettel-o à approvação do Con· 
gresso, por minno. parte hei de exercer com 
a maior independencia possível, o meu di· 
reito de examinai-o, negando, ou conferindo 
o meu Yoto. 

E é exactamente para manter a. minha. li· 
berdade plena. de acç~o que desejo que e 
Po(\er Executivo tenha tambem plena líber
datle de acção em relação á.s suas a.t Lribuições, 

O SR. FIÜ:oEarco BoRGEs-Si V. Ex. de
cl.a,rar que ha. inconveniente nas informações, 
os seus amigos não terão duvida nenhuma 
em votar contra. ; mas é cullocando a questão 
neste terreno. 

O Sn. NILO PEÇANHA-Si V. El(. levar a 
questão pc;.ra este terreno, retiro o meu re· 
querimento. 

VARJOS SRS. DEPUTADOS dão apartes. 
0 SR. FRA!'IClSCO GLICERIO- Isto me facili~ 

taria. o tarefa, mas pretiro não evitat• a di!· 
tl.culdaàe, no interesse de manter a doutrina 
de separação de poderes, porque assim r~· 
peito o regimen presidencial. (Apartes Ú!ter
rampem o orador). 

Acho que o que se deve e manter perfeita
mente a doutrina constitucional. A presi· 
dencia póde realisar o tratado e quando elle 
cpportuna.mente for submettido ao exame do 
Congresso, então é que será oceasião de ex· 
amina.rmos as negociações. Agora.. si ba. in· 
conveniente, ou não no requerimento do 
nobre deputado, n~o tenho informações de 
facto ; razão por que convido os illustres 
amigos da maioria a que se dignem votar 
contra. o requerimento do nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro, precisamente porque o 
requerimento não se contém dentro das 
!Jassas attribuições em relação ao pedido de 
Jnformações. 

Não devo sentar-me sem dizer ao nobre 
deputado que S. Ex. conhece bem o tempe· 
ramento da Ca.ma.ru., da. qual faz parte, e não 
d~ve t~r receio nenhum de que esta cama.ra 
nu~ ~<l.lba. manter-sn na altura da sua respei· 
ta.lnlldade e do decoro nacional. 

Oppsn-tunamente, Sr. presidente, teremos 
occasmo de mostrar que nã.o somos capazes 
dRe sa.cri!icar o brio nacional, a dignidade da. 

cpubli.ca., dando o nosso assentiment0 a. 

qualquer pretenção menos digna. Mas, devo 
repetir, pitra. isso (apartes que interrampem o 
arad.or) é preciso aguardar que o tratado s<>ja. 
suhmetWo ao exume do Congresso. (Apoiado' 
geracs.) 

O Sr. Nilo Peç:anha vem a tri
buna. e declara não :poder accedt>.r aos de
s<>jos do illustre leader da ma.ioría. 

Não póde retirar o requerimento ; elle não 
fere o principio de :.epa.Tu.çâo de Poderes Pu· 
blieos. 

A Camara faça o que entender. 
O que põde· asseverar e Que cumpriu o seu 

deve1• de brazileiro e ao Parlamento ficará. 
muito mal a rejeição da mataria. 

o Sr. Albe:rto Torres-Sr. pt·e· 
dente, pedi a palavra no expediente unica
mente para libertar meu nome da responsa· 
bilida.de da cousas que me são boje attríbui
das pelosjornaes, e até pelo proprio Diario 
Official, a :proposito do discurso que proferi 
sobre o projecto de credito real. 

VozEs-E' escusado reclamar, isso acontece 
todos os d1as. 

O SR. ALJIERTO ToRR.ES- E' exacto, habi
tualmente os extractos publicados no jornal 
da. Casa são incorrectos ; mas, parece que o 
do meu discurso profet·ido hontem, foi feito 
especialmente para. se me a.ttribuir ·justa
mente o contrario daquitlo que disse. 

0 SR. ALCINDO GUANADARA-~ito ~O unico 
que se queixa.. 

0 SR.. ALBERTO TORRES - Em um dOS jOr· 
no.es, entre outras incorrecç.ões, vem a. se
guinte : que declarei que estava. disposto a 
votar por todo o a.uxiiio ás industrias, e ne
nhum á ht.voura. 

VozEs-Oh ! oh ! 
O SR. ALBell.To TortR.Es-Vejo.m VV. EExs. 

a situação em que :fico perante a minha con· 
sciencia de bomero. que estt;d:L um pouco as 
questões economicas, e o que e mais, perante 
os meus committentes no Parlamento! 

Faço esta. dec~aração. Sr. presidente, para 
evitar o t1•a.balho de me dirigir a. ca.da. um 
dos jorna.es. e á reda.eç;; o do Dia rio O {ficic.l, 
restabelecendo a. verdade do meu pensamento. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Nãa havendo numero p<l.ra. se votar a.s ma· 
terias indicadas na ordem do dia., passa.-.se á 
materia. em discussão. 

E' a.nnunciada. a con tinuaçio da. !• tliscUS· 
são do projecto n. 256, de 1895, definindo os 
~sos de c:ompetenci.a. de ca.da. um dos Poder~ 
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Exeeutívo, Legislativo e Judiciario, para que 
se dê a intervenção do governo fclderal nos 
EstJ.dos, autorisada pelo art. 6" da Consti
tuição. 

O Sr. Francisco Glyccrio
Pouco tenho a dizer. mesmo para não emha
raçar a votação do Orçamento da Despeza do 
Ministerio da Fazenda. Todcs conhecem na 
Camara as minhas vpiniões em relação a do 
:projecto rle inter:-venç·ão nos Estados. Em 
these não 50U contra:r-io ã intervenç~ nos 
Estados, :porquanto a propria intervençiio é 
inte:·VE'UCiOlll;t.a. De que se traeta e de es
clarecer alguns pontos ob~cu' os da Consti
tuiço1o, max;me no q_ue respeita ;~quelia. dis
posição qu_e manda o governo federal in
tervir para manter a fórma ií-del'ativa e re
publicana nos Esta.do~. Ka duvida entre dar a 
minha approvacão a 11m prQiecto que viole a 
autonomia. ilos Est:ldos. e prejudicar um pro
jecto que tente regulamentara. ma.teria do 
art. 6", pretiro prejudicar o projecto da in
tervenção, tal é a. desconfiança que esta. me 
inspira. 

O projecto do Sr. Costa Machado tem no 
art. 2" uma disposição inconstitucional, e 
aquella que se refere á intervenção do Poder 
Legislativo para corrigir lt:!is dos Estados que 
firam a Constituição Federal. 

Ora. isto está expresso na Constituiçlí.o, 
quando nrma. a competencia do Poder .Judi
ciario : ma.s não enxergo nenhum inconveni
ente em que se vete o projecto em l"" di>
cus:sã.o, para ser emendado ou rejeitado· em 
2•. ·continuo. entretanto a declarar que na 
duvida, serei"pela rejeição de qualquer pl'O· 
jecto, tal é o horror que me inspira a idea da 
intervenção nos Estados. (Trocam-se tl<-versas 
apc.wtes). 

Acho que a intervenção do governo federal 
está no art. 6' da. Constit.uição. resta veri
ficar si as palavras-governo feder::U-se re· 
ferem sómente ao Poder E:tecutivo, ou ao 
mesmo tempo aos tres poderes constitucio· 
naes de modo que e preciso que se saiha. 
desde já que eu vou até o ponto de regu
lamentar o art. tJ' ;m:ts não de regulamentar 

·. o modo de se fazerem as eleições uos Estados, 
nem as deposições de governadores. 
. o SR. GoNçA.tVEs MAill.- Ninguem quer 
ISSO. 

O Sa.. FRA.~cxsco GtiCERo-Creic que assim 
me pronunctando nH:·o offendo susceptibili
dades daquelles que se arreceiam de uma 
exagerada intervenção. .Assim me parece 
qu~ seri_a. mel_!lor votar-se o projecto em pri
meira dtscussao, _porque na segunda da-se 
emenda, ou se reJeita. Repito, não sou amigo 
do projecto ; mas desPjO que elle pa.sse á se
gunda discussão, e então conversaremos. 

Fica. a discusS<lo interrompida até a con
clusão da votação d3.S matcrias. 

E' annuncia.da a votaç.ão do requerimento 
do Sr. Nilo Peçanl.ta. 

O Sr. I-I:ollanda de Lima (pela 
ordem) requer votação nominal. 

Consultada., a Camara não aprova o pe
dido para votação nominal. 

Em seguida e posto a votos e rejeitado o 
seguinte 

Requerimento 

Requeiro ao Poder Executivo por inter· 
medio da .Mesa, a seguinte infurmação : 

Si entre reclamações italianas, que, diz 
a imprensa dia.ria de hoje, foram entregues a 
arbitramente do governo norte americano, 
está incluída a que se refere a Caminada & 
C.:omp. concessiona.rios da Estrar1a: de Fen·o 
Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Salo. das sessões, 4 de dezembro de 1895.
Nilo Peçanha. 

E' sem debate a.ppro-vada a Redacção final 
do projecto n. 140 D, de 1895, o qual. é en
viado á sancção. 

E' a.nnuneiada a votação do projecto 
n. 266 A, de 1895, autorisando o governo a 
reintegra.\' no posto de tenente-coronel do 
corpo de engenheiro~ do exercito e no cargo 
de lente da E~col:). Militar o Dr. Innocencio 
Se-rzedello Corrê;;. com votos em sepal'ado 
!los Srs. Carlol' Jorge e Ovidio Abrantes 
(2" discuesão). 

O !!Ir . .Jolilé M...""l.riano (pcl<t ordem) 
requer preferencia na votação para o substi
tutivo apresentado pelo Sr. CarlosJor~;e. 

Consuitado., a Camara. não concede :1. prer~. 
rencia. pedida.. 

Em seguida ~ posto a votos e n.pprovado, 
solvas as emendM, o seguinte art. 1" do pro
jecto n. 265 A. de 1895: 

Art. 1. • Fica o governo autoris;:ulo o rein
tegrar no posto de tenente-coronel do corpo 
de engenheiros do exereito e no cargo de lente 
da Escola Militar, o Dr. lnnocencio Ser:z:edello 
Corrêa. 

E' considerado prejudicado o substitutivo 
do Sr. Carlos Jorge. 

São successivamente postas a. votos e ap
pro-vadas as se., c-u in tes 

Emendas 

Do Sr. Thomaz Cava.leanti e outros: 
Substitua-se a palavra-reintegrar-pela 

pala-vra- readmittir. 
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no-sr. Vergne de Abreu e outros: 
Aecresoente-se onde convier : 
Art. Fica igualmente autorisado a rever

ter õ. e:ffectivida.rle do serviço militar no posto 
ern que se achava. o general de brigada re· 
formado Dionysio Evangelista de Castro Cer
queira.. 

E' lJOSto a. votos e a.pprovado o seguinte 
art. 2• : 

Revogam-se as disposicões em contrario. 
E' o projecto assim emendado a.pprovado 

em 2' discussão e enviado á Commissão de 
Marinha. e Guerra, para redigil-o para 3· dís· 
cusSão. 

E' annunciada a votação do projecto n. 150, 
de 1895, reorganisando o montepio obriga.to
rio dos empregados publicas com voto em 
separado do Sr. Medeiros e Albuquerque 
(I • discussão) ; 

E' posto a. v o~ os e approvado em la discu~são 
o seguinte 

PRO.TECTO N. 150 DE 1895 

Dos contribuintes 

Art. L " São obrigados a. contr ibuir para o 
montepio os empregados publicas da União, 
el!ectivos ou aposentados. que percebam or. 
denado mensa.l ou vencimento nã.o .discrimi
nado. 

§ 1. o Aos já aposentados com ordenaclo não 
superior G l :200$ an ouaes e aos empregados 
de retnrtições e lagares extinctos, que não 
tenlw.m sido readmittillos nas repartições pu
blicas, é licito contribuh· ou não. 

§ 2." A mesma faculdarle é concedida nos 
quo j ii. pertencerem ao Montepio Gera.! de 
Economia dos Servidores do Estado. 

fermo ou volta1• ao cargo, depois de haver 
cumprido qualquer sentença.. 

Art. 7. • As contr ibuição indevidamente 
cobr<l.das pelo Estado prescrevem em seu ta.
vor no prazo de cinco a.nnos, salvo os meno
res e os equiparados a elles, nos termos do 
ar t . 7" do decreto n . 857, de 12 de ·novembro 
de 1857. 

Da pensão 

Art. 8 . o A' fa.milia do funcciona.rio, que 
fallece, depois ue trinta. annos de serviço, 
será concedida pensão igual á. metade do seu 
ordenado. 

Art. 9. o A' família dos que houverem ser
vido por mais de 17 annos e menos de 30 
compete pensão proporcional ao tempo que 
ti verem servido u:J. razão de 1 ;GO de ordenado 
por anno. 

Art . lO. No caso de menos de lO anno3 de 
serviço não haverá. direito a pensao. . 

Art. 11. A pensão deixada. pelo funcc;o· 
nario que contar mais de 30 annos de serv1ço 
serã. da metade do respectivo ordenado e 
mais 3 •f. da. gratüicaçã.o, por a.nno que ex· 
ceder aqu.elle tempo. . 

Art. 12. Deixa.l'á. peusã.c correspondente a 
metade do respectivo ordenado o empregado 
que se tenha aposentado nos termos do 
art. 198, 1• alínea., n. 2 do decreto d~ 1 de 
maio de 1890- on o que houver fallectdo em 
coosequencia. de algum dos factos ahi espe· 
cificadOS-

Da cont'ribu içcto 

Art. 19. A pensii.o deve ser calculada so· 
bre o OJ'denado elo ca~go que o empregado 
exerceu nos deus ultimos a.nnos antes ae se 
a. posent:J.r ou de fallecer, si o ti v e~ occ,upnd? 
dons ano os ou menos : uo caso contrarw sern. 
avnliada. sobre o ordenado do cargo, que ex
ereeu anteriormente. 

Art. !4. A' ,.iu va caberá toda a pensão 
Art. 2. • A contribuição sará. de 4 % meu- si não houver fl.lllos. no caso contrario ca-

sa.es sobre os vcmcimentos. berá. meia pens~o. Nenhum direito tel"á a que 
Art. 3." Alcim da. contribuição ordinaria, 110r occasião do fa.llecimento do marido, i\elle 

a que se refere o artigo anterior. ba.vera, po1· ;e acuar separada judicialmente, salvo si ella. 
occasiã.o de ser o empregado nomeado. a joia. ror o conjuge inoocent~. 
Oll cont•·ibuição extraordinaria. de lO ~• sobre Art. 15 . ,\. ou tra. metnde da pensii.o ou a 
03 vencimentos de um mez. pensão integral, !!i não houver vi uva. ou. si 

Art. 4.• Quando se der accesso, a joi:J. de esta náo tiver d ireito ex- •·i <lo artigo ante
lO~'. será cobrada. sobre a ditreren~.a entre os rio!', será por igual repartida entre cs filhos 
novos vencimentos e os do cargo anterior. menores de 21 annos ou maiores invalidas, 

Art. 5" O empregado i\emitt ido, que não as filhas solteiras, emquanto não se casarem. 
for reintegrado. mas nomeado para out1'0 Art . 16. Na fa.lta de filhos, caberó. a pen
emprego, pa..,rrará novamente a. contribuiçiío são que l besdevia tocar, aos ascendentes se· 
de IO•;. sobre os vencimentos de um mez. xagenarios. que viviam sob o tecto e pro· 

Art. 6. • Quando o empregado tenha. faltado 'j te~.ção do funccionario . 
todo o mez ou haja estado no goso de licença Art . 17. Si a vi uva passar a. se"undas 
se~ vencimentos, rar-se-ha, a partir de pri- nupcías, a meia pensão que lhe cabia a.c
me!l'o mez em que voltar ao exercício, des- cre. cerã. a dos filhos c, na falta desros, â. 
~nto dobrado até que regularise a. sua. situa.· <lo~ ascendentes do tuncciona.rio fallecido. 
c;ao. O mesmo succederá., si estiver estado en- Art. 18. Para. os fins dos artigos a.ntc_ 

C""'""'~ V. VIU G 
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riores são compa.raveis aos filhos legitimos os 
naturaes legalmente reconhecides. 

Art. 19. Em favor dos netos menores ou 
maior es in validos e das nettas solteiras, serã 
reconhecido o principio da representação. 

Art. 20. A:; pensões podem ser accumu
ladas comtanto que não excedam a 3:600$ 
annuaes. 

A commissão não incluiu na sua :proposta 
a quantia a que se refere esta emenda por
que nã.o teve a tempo os precisos escla.r<lci
mentos ; acha, pois, que a emenda deve ser 
a.pprovada. 

Accrescente-se á rubri~a 
Alfandt>ga de Macahé : 

Pessoal ..•.. ,. 89: I 00$000 
Material.. .. . . 6 ;5GB$000 Art. 21. As pensões do mentepio não po

derão em caso algnm soffrer :penhora, adr~-
tos. ou embargos, nos termos da lei n. 2. 813 Capataz.ias: 
de 27 de outubro de 1877. 

Art. 22. A's pensionistas , que mudarem 
de residencia dar-se-lla. uma gum, da qual 
conste o ultimo pa.g-umento da. pensão ou o 
tempo em que a. ella tiverem direito, afim 
de :poderem opportuna.mente recebei-as na. 
repartição competente do lagar da nova re-
sidencia. · 

Art. 23. A pensão de"Ve ser requerida ao 
rninisterio de que dependia. o funccionario ; 
no caso de ser concedida será feita communi
cação ao Ministet·io da Fazenda.. Oa interes
sados receberão uma guia, com a qua.l se 
apresentarão ao Ministerio da Fazenda. Li· 
quidada a pensã.o nos termos do artigo se· 
guinte ser·lhes-ha. dado t itulo definitivo. 

Pessoal. .... .. 
Materiill. .... . 
Companhia dos 

guardas .... 
Restabeleça-se 

no tinal da 
VCl'ba- Al
fandegas -
para. despe
zas impre· 
vistas e ur· 
gente~ na.s 
di versas al
fandegas 
100;000$000 

supprimidas 
as palavras 
- reduzida 
de ........ . 

18:315$000 
800$000 

22:600$000 

50:000$000 

137:3838000 

Art. 24. A liquidação das pensões cabera 
ã secção ou sub-directoria do Tribunal de 
Contas incumbida dos negocias relativos a.o 
Ministerio da Fazenda. Da decisão proferid<l. 
haverã recurS() Jlara o Trihunal, funccio- Ao mesmo art. n. 13-accrescente-se ; 
nando com maioria de seus membros. !5:000$ para. installaçã.o da Mesa de Rendas 

A~t. 25. As famílias das mulheres que em Matto Grosso, creada em 21 de setembro 
servirem empregos publicas terão direito á tl.e 1894, em virtude da lei n. 19! B, de 30 de 
pensão, como as dos- funccionarios, salva a setembro de 1893,art . 15, n. 2, 577:782$000. 
excepção do urtiga seguinte. Ao mesmo art. n. 15, onde se diz; Pessoal, 

Art. 26. O marido só terá direito a pensão etc. , accrescente-se : a de 400$ pa.ra quebr<IS 
si for invalido ou sexagenario. :te thesoureh•o, corrigindo-se aconsignaçii.ode 

Art. 27. A presente lei não e applicavel 715;400$ augmentan•lo-sB a mrsma na verba. 
aos que, na dn.t;~ ua sua publicação, jâ tive· tot al (le 9i6:000$, dizendo-se 976:400$000. 
rem direi to arl qui rido. Ao mesmo art .• n. 25-Substitu:L-s~ pelo 

Art. 28. Fic11 revogado o regulamento U.e seguinte,differenças de cambio 45.000:000$()00. 
30 de outubro de 1890. Ao mesmo art. n. 28-Snbs~itua-se pelo 

_ .,. . . . seguinte: «Despezas eventuaes 150:000$000.~ 
.o ISr._:t a·esulent:e -A este pt·o.:ecw Ao mesmo art. n. ao- Substitua-se a 

fo1 offe1•ectdo pelo Sr .Meu e i r os e Albuquerque verba. por 2. 000: OOG:!;OOO. · 
um vot~ em s~pa.ra.do que _J;a de ser. torn::uo Ao mesmo art. ri.. 5-Supprimam·se ~s 
em cons1deraçao por occasnJ.O da za diScussao .• palavras-abrindo para esse tim o necessal'lO 

E' a.nnunciade~. a votação das emendas do I crE,di to. 
Senado ao projecto n. 142 E. de 1895, Orça- 1 E' posto a votos e approvado o seguinte 
mento dá Fazenda (discussão unica.). 1 additivo do Senado : 

São successivamente postas a votos e ap-l Accrescentem-se : 
provadas a~ seguintes 1 Art. 1.• o governo providenciará pa.ra q_ue 

Emeadas 
i·. a Associação Commercial do R to de Janeiro 

1 

contribua com uma quota da renda. que arre
cadar para o edificio ú rua Primeiro ~e Março 

Do Senado. da Capital Federal e vertencente a. mesmo. 
Ao art. 1° n. 1. Em vez de 13.387;808$, associação, afim de ser indemnisado o The 

diga-se li .705:777$500, incluindo o paga- i souro Ferleral do pagament.o dos juros e da. 
menta dos juros do emprestimo de 18!.15. 1 amort.isac:ão do empl'estimo contra.hirlo com o 
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Banco Alliança do 
esta pagando, 

Porto e que o gover no Art. 2. • A força armada. compor-se-ha do 

São successivamente postas a votos e rejei
tadas ~s emendas do Senado sob ns. 2, 3, 4, 
8, 10, 11, 13 e 16. 

E' aununciada. a vota«;,ão da seguinte emen. 
da do Senado. 

Ao mesmo art. n. 23-Eleve-se a verba· 
de 3.900:000$, sendo 400:000$ para. compra 
do nicltel, cujo valor em moeda, depois de 
fabricada.. serà. contemplada. na lei da receita 
e 3.500:000$, destinada. ã. liquidaçü.o pelo 
governo, dos debiros a Lage & Irmão e ás 
companhias de nave,n-ação costeira e Lloyd 
Brazileiro, pelos vapores de que o governo 
esteve de posse, tomados ou d&"iruido;; du
rante a. revolta de 6 de setembro de 1893 e 
conservados depois. 

O Sr. Augus~o 1\lonte:uegw-o
Vou dar uma explicação ti. Camaro. 

O governo acaba de r emetter ao Congresso 
uma. Mensagem pedindo 2.500:090$ para 
pagamento de contas liquidadas a. Lage & 
Irmão e á Companhia Cost~ira de Naveg-J.ção 
a Vapor. 

Esta. Mensagem a.eha·se na. Commissã:o de 
Orçamento e e cu breve serü. apresentado á 
Camara o parecer. Quanto á ditrerenca entr e 
os 2.350:000$ pe~idos em Mensagem e li3 
3.500:000$ pedidos pelo Senado, a. commi!:'São 
desconheca o assumpto, tendo sómente em 
mãos uma r <·clamação do Lloyd perfeita.
mer!t~ contestada pelo governo. 

Em se~unda é posta a votos e rejeitada. a 
emenda. do Senado sob n. 17. 
~ão succe..-.sivamente postas a. votas e re

jeitadas as emendas do Sen:~.do sob ns. 18, 19, 
2!, 23 o 24. 

E' o projecto devolvido ao Senado. 
E' annu!Jciana a votação do projecto n. 17 

A, de 1895, propondo v:trias moditicaçücs no 
projecto n. 17, deste :tnno,que organis:l. ll. 
força armada do Brazil(l" discus;;iio). 

E' posto a votos e approvado em 1" dis
cussão o seguiu te 

exercito, da marinha e da guarda nacional , 
dividinno·se : 

O exercito em : 
Exercito permanente; 
Exerci to terri toria.l, 
A marinha em : 
Armada.; 
Defesa m:~.ritima., 
A guarda nacionil em : 

Guarda nacional activa ; 
Guarda nacional de reserva. 
Art . 3.0 o exercito permanente e a. a.r

ma.da t eem por fim defender a Pa.tria no ex
te:-ior,manter a. ordem no interior e sus· 
tentar as instituições constitucionaes e tanto 
um corno a. outra. são as escolas que prepa
ram os cidadãos para. es~e fim. 

Ar t. 4." O exercito territorial e a defesa 
ma.ritima são destinados a auxiliar o exer
cito permanente e a ar mada., segundo a sua 
proceden cia . 

Art. 5.• A guarda nacional t em por :fim 
secun<la1' o exercito na defesa oa integridade 
da patrh e gara11tia das condições de ordem 
e progresso. 

OIJ;-igQ.ç({o de seroiço 

Art. 6." Todo o cidadão brazileiro é obri· 
gado ao servi~o militar desde a. idade de 21 
annos até it de 42. sem poder isentar nem 
•e fazer sub~tituir no cumprimento desse 
dever. 

Paragrapho unico. Silo isentos dessn. obr i· 
~ação os cida.dãos que rorem inteiramente 
iinpropríos por incapachtldc phylõÍC.'lo ou 
moral. 

Art. 7 .• A obriga~ií.o de ~ervi r no c:~:et'Cit.o 
permanente ou na armada. será de s.cte :lnuos 
sen <lo t res na act iviolade e quo.tro nn. reserYa 
e começara no clia I de j aneiro do auuo em 
que o ci•ladão t iver de completr.r 21 unnos tlc 
idade. 

§ I. • Os tres annos de ac thida.de serão 
conta<los, sem interrupção, desde o dia em 
que o cidadão se apresentar ao corpo pa.l'!l. 
o qual foi designado. 

PP.OJECTo N . 17 A DE 1895 (E 88 DE 180~) § 2.• Durante os quatro annos de . rr.serva.. 
os reservistas ficarão lieencia.dos .salvo quando 
.forem chamados para os exercícios annua.es, 

Art. I. • O t erritorio do Brazil, sob o ponto reforços nece:;sarios. mobilisação do exercito 
de vista. militar, será dividi<1o em quatro re- e armamento da :1rmada . 
giões militares :cada um;\ dessas regiões em § 3. • Os 1·eservistas, durante o tempo da 
oito divisões territoriaes; cada divis'io ten·i- resena, serão obrigadcs a um exercicio a n
tori:~.l em vinte e quatro districtos de recru- nua!. que não exceder:i. de quatro semanas. 
tamcnto, tenrlo cada um de:;tes tantos dis-· § 4. • Cada ch:~mada a.o serviço do exercito 
t~ict?s de rec:enceamento . quantos ro~em os permanente ou ~a armada ser<i. contado por 
d1strJctos de pa.z por elles comprehenchdos. um exercicio. 
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Art. s.• A obrigação de servir, no e::o::ercito 
territorial e na defesa maritima, será de sete 
anuo;;, sendo os tres pr imeiros no primeiro 
bando e os quatro ultimos no segumlo, e co
meçarâ no dia em que o cidadão concluir 
sua obrig~o de servir no exercito perma
nente ou na. armada. 

§ l. • Os cidadãos pertencentes ao .exercito 
territor ial ou á. defesa marítima sel"d.o consi
derados licenciados, emquanto não forem 
chamados ao serviço. 

§ 2. • Durante o tempo em que estiverem 
no exercito territorial, ou na defesa maritlma 
poderão ser chamados uma ou dua.s vezes 
por anno para os respectivos e:x:ercicios, os 
quaes durarão rluas a. quatro semanas. 

Art. 9.• A Obl'iga.çã.o de servir na guarda 
nacional começará no dia I de janeíl'o do 
anno em que o cidadão tiver de completar 
21 annos de idade e terminat·á no dia. em que 
completar 52. ficando na a.ctiva. a.te aos 35 e 
dahi em deante na reserva. 

§.I.• A. guarda nacional não se reunirá si~ 
não por ordem do governo centre.! • 
salvo_ nos seguintes casos em que poderà. se 
reun1r por ordem do commandante da re
gião: 

1 o, quando uma in va.são inimiga. ;~meaçar 
~u at~~ngir o territorio nacional pertencente 
a reg1ao; 

2", quando houver comm<><;ão int estina ou 
grave alteração da ordem publica. 

§ 2. • 9s exercícios de instrucção, que não 
exceder<l.O de um por mez, serão marcados 
pelo commandante da divisão da mesma 
guarda. 

Art. lO . Os homens da reserva, rlo exercito 
territorial e da defesa maritima, durante seu 
esta.di~ uessa.s cl.'~: são.s_u)lmet~i•1 os, par:l. 
os _em:ntos d~ d1s::~phna m•lltar, as prescri
pçoes respect1 va.s, e pa.ra. o~ demais :tSsumptos 
ás leis elo paiz. 

§ I." Não estarão sujei tos ;). em bara.~o na. 
escolha de seu domicilio no paíz no exerci elo 

. de sua industria. ou profissão e em seu estado 
civil e politíco . 

§ 2.• A autorisaçiio de emigrar nii.o lhes 
deve ser recusada. salvo quando tiverem sido 
cbam_ados ao ser viço ou quando houver pro
Dl!Dcw. de gtlen'a ou alteração da ordem pu
bbca.. 

Art. I L As chamadas da reserva do exer
cito territorial e da defesa marítima. as ban
deiras se farão segundo aa ordens do Chefe 
do Poder Executivo Federal. 

Para.gr apho unico. Os ge neraes comman
dantes das regiões poderão convoc~r essas 
forças nos seguintes caso~: 

1", para cxcrcicios a.nnuaes · 
2", quando houver alteração' da ordem pu

blica no territorio de sua r egião. 

Dispensas e diminuiçlio do tempo de ser--oiço 

Art. i2 . São dispensados do serviço activo 
em tempo de paz: 

l", os que servirem de unico arrimo li.s 
pe$soas de suas famílias, desprovidos os meio> 
de su bsistencia. ; 

2", es que tiverem um ou mais irmãos em 
e1l'ectivo sel'viço no exercito permanente ou 
na.a.rmada; 

3". os que tiverem perdido um ou mais ir
mãos em combate ou em con~ectuencia de fe
rimentos ahi recebidos. 

§ 1. • As dispens.:~os e as disposições desses 
dous ultimos nu meros a.:pplica.m-se a um em 
cada dous irmã.os. 

§ 2 . • A prererencia para essa dispen~a, 
quando for caso disto, deve ser concedida ao 
mais velho nos dous irmãos, salvo renuncia. 
deste em favor do outro . 

Art. 13. Serão dispensados do seniço a
ctivo em tempo de paz, si não prejudicar o 
contingente que o districto de recrutamento 
tiver de dar. 

1 •, o filho u ni co ou o ma.is velho, ou 
aquelle que sua mãe ou seu pa.e escolher, que 
viver em companhia de um aeUes ou da 
ambos; 

2'', o filho de um ínllustriaL que se destine 
a substituil·o em su" profissão ; 

3•, o que for proprietario. adrnir.istra.dor ou 
agente de algum esta.ooleciment.o impar
tante; 

4", o quo for pesco. dor de profisslo de alto 
mar, costa. ou rios no.vegaveis. 

Art. 14 . Todo o joven cid.:vlii.o. depois de 
17 a.nnos de idade e antes do sorteio, podcri1 
contract:w um engnjn.mcnto voluutar io de 
tres a.nnos. dous ou um, si apresentat· as sc
g-túntes condicões: 

I", te1· robustez physica necessM·ia par;t o 
serviço militar : 

2•. ser pol'tador do um certificn.do de boa 
conducta passatlo pe!o juiz de paz ou autori
dade equivalente do districto do seu ultimo 
domicilio; 

3•, saber ler, escmrer e contar correcía
mente. 

§ 1.0 Aquelle que contractar um enga,ja· 
mento voluntario de tres aunos será autori
sado a. e:;.colher a arma. e o corpo de tropas 
em que desejar servil•. 

§ 2. o :J.quel le que contract.'U' um engaja· 
mento voluntario t1e dous annos sem tam
bem autorisado a escolher a. arma. e o corpo, 
mas de;·erã. vestir-se á s ua custa. 

§ 3.0 Aquelle que coutracta.r o enga.jamento 
volunta.1•io por um anno será autori~llo 6. 
mesma escolha, porém, tem de vestir-se e 
manter-se :i. suo. custa. 
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Disposições geraes_ o a delle tiver sido dispensado em virtude de 
lei. 

Art. 15. O~ alumnos das ~s<:_olas superi?res 
qus pertencerem aos biJ.talhoes a.ca.dernlCOS 
ser[o considerados sob as bandeiras e no ex
ercício a.otivo durante o tempo que passarem 

Art. 23. Ficam revogadas todas as dispo
sições em contrario. 

nõ.\5 ditas e~colas. _ 
§ 1 . ' Os qM comp_lel.arem o curso depOIS 

de tl'es annos pa~so.ra.o para a reserva. 
§ 2.• Os que terminarem o curso a~tes de 

tres a.nnos con tinuarão no batalhão ate com
plet(l.r esse tempo, passando depois para a 
re..c:erva.. 

§ 3. • Os que não satisfizerem os exames fi
naes dessas escolas seguir-lo as condições da 
classe de recrutamento a que elles pertence
rem por sua idade. 

Art. 16. Nenhum estrangeiro podera. per
tencer ao e3:ercito, á. marinha. ou á. guarda. 
nacional, sàlvo si tiver obtido carta de natu
ralisação. 

Art . 17. Não poderão, por pretexto algum, 
prestar seus serviços militares : 

1•, os indivíduos que forem condemnados 
a dous annos de prisão : 

2•, os que forem condemnados a penas alf.i
ctitas ou infamantes ; 

3•, os que, tendo sido condemnad~ a uma 
pena correccional, tenham ficado sob a. vigi· 
l~ncio. da. policia. 

Art. 18. Os individuos que se inutilisa.rem 
'VOluntariamente, para se t ornarem impro
p!ios para. o serviço, serão incorporados por 
trcs nonos a uma companhia de disciplina. 

A1·t. 19. O governo fc1leral determinará 
P'lra cada nnno o numero de recrutas que 
devo entrar no exercito permanente e na a.r
lnll.da. 

Parngra.pho uniC?- A som~a. total d~ rc; 
c;·ut:ts scra. refJa.rt•da. proporCionalmente a. 
JlOJ)ttla.o;-~o nacional de ~tda. estado. 

A1·t. 20. Todo o cidadão l>rn.zileiro ser-..\ 
chamado a :>a.tisf11:Zer os seus deveres milita· 
re3 no estado onde tiver domicilio, na époc~t 
em <tue attingir a. idade requerida para o 
mesmo serviço ; ou naquelle para onde trans
fer ir o seu domicilio antes do. decisão final 
sobre sua obrigação ao serviço aetivo . 

Pa.ragr:.pho unico. Os homens da reserva, 
do exercit o territorial ou da defesa mo.riti
ma., que transferirem seu domicilio de um 
estar1o Imra outro, serão ineluidos nas resiJe
cti vas classes deste estado. 

Art . 21. As (lisposições desta. lei, relativas 
á duração no serviço, não terão vigor sinão 
em tempo de paz : pois que, em tempo de 
s.uerra., só as necessidades desta poderão de
Cidir. 

E' annnnciacla. a votação das emendas do 
Senado :>o projecto n. 24 C. deste anno, da 
Cama.ra. dos Deputa.dos, que -proroga por dous 
aonos o prazo concedido á Estrada de Ferro 
Leopoi~ina para. conclusão das obras da linha 
entl•e Santo Eduarr1o e Cachoeira de It apeme· 
rim (rliscussãc unica). 

E' posta a votos e approvada. a seguinte 
emenda do Senado : 

Ao art. 2•-Substitua-se pelo seguinte: 

Art . 2.• A Companhia. Estratla de Ferro 
Leopoldina. prolongará. a sua linha da. estação 
de lmbé at ê á ba.rra da Bonança, e de Macuco 
a. te a margem do Corrego dos lndios, ficando 
dispensada. da. construcção do trecho inter 
media-rio. 

E' posta a votos e rejeitada a emenda do 
Senado. supressiva. do art. 3• do projecto 
n. 24 C, de 1895. 

E' o projecto devolvido ao Senado. 
E' annunciada. a votacão da emenda. 'do 

Senado ao projecto n. li5 B, deste a.nno, da. 
Camara dos Deputados, que autorisa o Poder 
Ex:.ecmtivoa abrir o credito de3.717:661$260, 
que entregarã. a administração do Districto 
Federal (t!!.scu~ unica.) . 

Posta a votos é approvada. a seguinte 
emenda. substitutiYa, do Senado : 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.• E' o Poder Executivo autorisa.do 
a. a.u:Dliar por emprestimo, á Municipali
dade do Districto Federal com a. quantia de 
3. 700:000$000. 

§ L • Dentro dessa verb~ o governo levará. 
em conLa o l!ebito que, por qualquer titulo, 
seja. reconhecido áquella instituição. 

§ 2.• O governo fara, pelo Ministerio da 
Fazenda., as operações de credito necessa.rias 
á execução da. presente lei. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' o projecto enviado a. Commíssão de Re-
dacção. . 

AJt. 22 · Toa:lo o cida.diio bra.zileiro sõ po
derà ser considerado maior, para todos os 
etreitos, si tivet· prostado seu serviço militar 

E' annuncia.da a '70tação do projecto n.285, 
de 1895, a.utori;:ando o P oder Executivo a 
ma.ndar proceder â, escolb:~. do local apro
priado a mudD.nça. do Arsenal de Marinha da 
Capit3.1 Feder,\1 e abrir o credito necessario 
o.tê 300:000$, p:1.ra. acudir ã.s despezas <:Om os 
estudos e acq uisiç-d.o de terrenos (2" dis
cussão). 
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São successivamente postos a. votos e appro- Em seguida é sem debate approvada a se. 
va.dosem 2• discussão os seguintes artigos do guiute 

PR.OJECTO N, 285 DE 1895 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." E' o Poder Elte~utivo autorisad.o 

a mandar proceder ti escolha <lo local_ apro
priado a mudança do Arsenal de Marmha da 
Capital Fedcral,submetteo.rlo opp~rtunamente 
ã app1•ovação do Congresso Nactoo.al os de
talhes e orçamento das despezas .acompa· 
nhadQ da avaliação dos terrenos occupadcs 
pelas diversas repartições do mesmo arsena.1 
e mais bens que lhes :pertencam e dev11.m ser 
dispostos. 

Art. 2. o Para acudir as despezas com os 
estudos da aquisição de terrenos, fica aut~
risado o gf•verno a abrir o credito nece~sar10 
ate 300:000$000 . 

Art. 3." Revog-am·se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Augusto .sev-::a;o (]1ela 
Qrdem) requer dispensa. de mte"l'stlClO para. o 
projet!to entrar em 3• discussão. 

consultada, a. Ca.ma.I"il concede a dispensa 
-pedida. 

E' annunciada a votaçã.o do projecto n. 227, 
de 1895, a.utorisando o Poder Executivo a 
abrir um credito de 21:840$366, supplemen
tar a verba.-Exercicios findos-para occor
rer ás des11eza~ que forem liquid~das co~ o 
~erviço qua.rentenario de S~nta _catharma 
durante o anno de 1893 (3" d1scuss::to). 

E' posto a v_otos e app::ova.do em 3• ~iscus
sã.o e enviado a Comm1~sao de Redacçao o se· 
guinte 

i'ROJECl'O i'i. 227 DE 1895 

O Congresso Nacional decretil.: 
Art. 1." E' o Poder Ex~cutivo a.utorisado a 

abrir um credito de 21:840$366, snpplemen
tar U. verba de -Exercícios findos-, para 
occorrer U.s d()spcza.s que foram liquidadas 
com o serviço qun.rentenario de Santa ca.tha· 
rina. durante o anno de 1883, nos termos do 
aviso do ministerio do interior, n. 2.9!9 ue 2 
de outubro do corrente anno. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

(pe~a o1·dem) 
da Redacção 
!895, que se 

ltBDACÇÃO N. 227 D DE 1895 

Redacç<io final do projecto que ltuto}·isa 0 
Pode;· Execv.t;lJo a al;rir wn credito de 
21.:840$366, supplementaJ' a verba-Exel'· 
cicios finrios-pm·a occorrer ,;s despe;as que 
fm·a.n liqttidada$ com. o serviço quarcnteiW
ríQ de Santa Cathcwina <lumnte o lm110 de 
1.893 

O Congresso N11.ciona1 decreta : 
At•t. l. • E' o Poder Executivo autot•isauo 

a abrir um eredito de 21 :840$3GG,supplemen· 
tar â. verba rle-Exercicios findos-, para oc· 
correr àS despezas que foram liquidadas com 
o serviço quarentanario de Santa Catharioa 
durante o anno de 1893, nos termos do aviso 
do ministro do interior, n. ~.91&, de 2 de ou
tubro do corrente anno. 

Art. 2.<> Reyoga.m·se as disposições em 
contrario. 

Sala. das com missões, em de dezembro de 
!8115.-J. A. Neiva.-F. Lima Dua1·te .. 

o Sr. Presidente-O projecto vae 
~er enviado ao Senado. 

E' n.nnunciada a votação do 1)rojecto 
n. !56 A, de 1895, autorisando o Poder Ex· 
ecutiYo a ab•'il" 11m Cl'Clclito de 6:333$310 parn 
pagamento do pessoal e expediente da Dele
gacit~ tle Terl'as o Colonisação no Estado de 
!lliuns Geraes, no ao no de 1893 (2" di~cussilD); 

E' posto a votos e appl'Ovado em. :3' di~cus· 
são e enviaclo U. Commissão ele Redacção o se
guinte 

PROJECJ.'O N, J5ô A DE }895 

o Congresso N;~.ciona.l decreta: 
Artico unico. O Poder E:tecntivo ê autori· 

sado a :J.brir um credito de G:333$310 para 
pagamento do pessoal e expediente da Dele
gacia das Terras e Colonisação no Estado de 
Minas Geraes, no a.nnode 1893; revogadas as 
disposições em contrario. 

E' annunciada a eontinuação da 1" discus· 
são do proj ecto n. 256, de 1895, definindo os 
casos de competencia de ea.da um dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciario, para que 
se dê a intervenção do governo federal nos 
estados, autorisada. pelo art. 6• da Consti· 
tuição. 

O Sr. En1ilio BluJD 
requer dispensa da impressão 
final do projecto n. 227 A, de 
acha sobre a Mesa. O Sr. Costa. J\.lachado-Sr. presi

C•msulta.da, a Camara concede a. dispensa dente, na. 1" discussão um projecto trata-se 
pedida. de conhecer da sua utilidade. Essa utili· 
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dade, a respeito do ~eu projecto, esta j3. 
verificada, porquanto nao so o Congresso no
meou uma commissão Mixta "Para apresentar 
um projeeto sobre o mesmo assumpto, como o 
mustre leader da maioria. dec!arol,l não ser 
intenso ao projecto,apenas deseJanr1.o que elle 
passasse á. 2' discussão para s~r approvadc,ou 
rejeitado, emendado ou substrtuzdo. 

Em consequencia disto, desisto da palavra, 
aguardando-me para a 2' discussão. 

Ningüem mais pedindo a palavra, é ence
rada a discus~ão. 

Procedendo-se a votação, rc.econhece-se que 
n[u ha numero. 

o Sr. Presidente-Vou mandQ.r 
proceder á chamada: 

Procedendo-se á c1Jamada verifica-se terem
se ausentados os Srs. Sa Peixoto,Hollanda. rTe 
Lima, Luiz Domingues, Frederico Borges, 
Augusto Severo, Tolentino de Carvalho. Pe
reira de Lyra., Luiz de Andrade,Ca.rlos Jorge, 
GemínianoBrazil,Augusto de Freitas, Milton, 
Manoel Caetano, Vergne de Abreu, Rodrigues 
Lima, Ma.rcolino :Moura,Antonio de Siqueira, 
França Carvalho, Oscar t;odoy, Timotheo da 
Cost3., Americo de Mattos, Belis<l.fio de Souza, 
Erico Coelho, Euzebio de Queiroz, Nilo Peça
nha, Sebastião de Lacerda, Ma.yrink,_ Lima 
Du:Lrte, Xavier do Valle, L11menha. Lms, Al· 
meida Torres, Pereira da Costa e Aureliano 
Barbo~a. 

O Sr-. Pre~o~ideute-Responderam a 
chamada apenas 82Srs. depu-tados, pelo que 
fica ru:lian<t t> votação elo projecto n. 256, de 
1895. 

E' annunciada a continurcção da 3" rliscussão 
do projecto n. 90, de 1895, dividindo o terri
tori.() da. Republica em oito círcumscripções, 
Qffi ca.da uma da.s qua.cs cre:> um Banco 
para auxiliar as industri<tS :J.gricola, pastoril 
e connexas, conforme o regimen que a.dopta. 

Sã.o lidas, aiJoinda.s e postas em discussão 
as seguintes 

Eme;tda.s 

Ao projecto n. 90, de 1895: 
No§ 7" do art. !•, onde se diz-uma. quota 

de lO "lo do valor da. emissão de lettras hypo
thecarias-diga.-se: Um;1 quota de 50 "/• do 
valor da emissão de lettras hypothecarias. 

Onde se diz-Sem juros, porém serão Tece-
1tdos,ma.s levado 3. fundo de reserva-diga-se: 
Sern juros, serào recebijlos. 

S. R.-Sala da:; sessões, 5 de dezembro de 
1895.-Bueno de Anclrada. 

O Sr. Cornelio da Fonseea
Sr. presidente, sem competencia para entrar 
na discussão fio projecto n, 90, que trata dos 
Bancos protectores das industria.s e da agri
cultura, cumpro um rlever de vir a tribuna 
por mais de uma ra.zão. 

Em primeiro lagar porque tendo Jlresta.do 
meu apoio a esse projecto,elabora.do pelo_ meu 
dist!ncto colleg;1represeotante da BahJa. •.. 

0 SR. EDUARDO RAMOS-Obrigado a V, Ex, 
O SR. CoRNELJO DA FoNSECA depois. de com 

attenção ter estudado todas as suas disposi-
ções, re!!onheci que algumas dellas não :po
diam ser consideradas justas, e em taes 
condições, eu me :propunha apresentar emea· 
das a.o mesmo :projecto . 

Quando estava neste proposito ouvi o meu 
distincto colle!!·a pelo Rio Grande do Sul as
segurar-me que pretendia fazer um substi
tutivo ao projecto n. 90 ; e deJloill de ter 
s. Ex. exposto larga.men te as idéas que devia. 
consagrar no substitutivo, verifiquei que 
havia de sua parte razuo, conferenciei com 
s. Ex. e por isso í'ui um dos signa.tarios do 
sub;;Litutivo. 

O gt·ande dese.jo que tenho como lavrador 
de canna no Estado de Pernambuco, de ver 
que a agricultura se.ja completamente favore· 
cida, obriga-me a acompanhar com toda a 
attenção todas as discussões t.endentes :i. -pro
tecção da lavoura. . 

Si o projecto n. 9(.) contém partes aprovei
ta v eis e com a.~ quaes, convertido o projecto 
em lei, a agricultura tirará vanta-gens, entre
tanto ha partes que,como ja disse, entendo que 
não são convenientes, não devem figurar no 
:projecto qu~ deve ser protector da lavoura. 

Antes de tudo, Sr. presidente, encontro no 
§ 13 do art. l" a disposição seguinte ( l~) : 

«Dar-se-ha reforQo de garantia sempre qne 
o objecto dado em segurança dos emprestimos 
declinar do valor prefixo, para o vencimento; 
i1rso (acto da. obl'igação pl•incipal com os en
cargo;; e commissões estipulada~». 

Entendo que depois de ter aquelle que 
recebe o emprestimo pago grande pa-rte ou 
ao menos valor igual á declinação daquelle 
que roi dado á proprieclade hypotheca.da., não 
deve ficar obrigado ao reforço da garantia, 
que deve se abJ•ir esta excepção; disposiç~o 
é rigorosa de mais. 

Si a propriedade hyputhecada diminue de 
valor entretanto o rl.e vedor hypothecantejà 
contribuiu com grande pal'te para a amorti• 
sação de sua; divida, deve se levar em conta 
es!la quantia para diminuição do valor da. 
propriedade que serve de garantia. E' nestas 
condições que será justo se abrir a exce:pção 
a que me referi, isto é, que, havendo dimi· 
nuiçli.o de vale~ da. propriedade, já. tendo o 
devedor hypothecante contribuidc coni al· 
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guma. parte equi>'a.l(O\nte á diminuição. fique 
iõernpto da obrigação 1leterminnda no§ 13. 

Encontrei mais, Sr. pr~idente, u.ma. parte 
que é digna de reparo. 

Com a pra.tlca do. vida de lavrador e de 
advogado vejo que resultará grandes emba.· 
racos ao mutuario o§ 14 que se refere aos 
emprestimos que serão feitos em dinheiro ou 
em lettras hypothecarias, dadas a escolha do 
Banco, sem que se accrescente a esta deter
minação o seguinte: que os mutuarios poderão 
tambem pagar os suas protenções em ouro 
ou letras ao par. 

Sr. presidente, era. para desejar que os 
directores dos Bancos fossem sempre pessoas 
prudentes o que nem sempre acontece, e 
quero ere1' mesmo que da fu.lta de boa. dire
cção dos Bancos é que tem nascido grandes 
males pa.ra os mesmos. Quero crer que si os 
Bancos que foram destinados na Eumpa. a, 
pre;;tar grandes servlços comobontem retério 
o ill ustre deputado pelo Rio de Janeiro, fa.· 
zendo a histeria da organisação dos mesmos, 
resultando de sua exposição que elles pres
taram ali grau~es serviços ; se assim é, os 
Bancos ennttíndo a sua moeda, com toda 
calma, bom senso, rectidão e justic:a, apre
ciando verdadeiramente ruo nece5siuades da
quelles que procuram obter dinheiro, por 
certo que não haveria. risco de não se accres 
centa.,- a parte relativa ao mutuario, quando 
tivesse de pago r para :ficar bem claro que o 
:pagamento seria teito ta.mbem a escolha do 
mesmo mutuario. dinheiro ou lettras hypo
thecarias, esse aceressirno e indispensavel. 

Supponho que não estou engan:1.do ; um 
Banco em Pernambuco, não sei se o Emissor, 
em certa epoca, não aceitou pagamento ante
cipado sinão em dinheiro. Si o mutuario re
ceber o emtJrestimo em lettras, deve ter o 
direito de, quando pagar antes do ...-encimen
to ou mesmo depois, de fazer com os titulas 
do Banco contractador. 

O SR. G.:..sP.:..R DP.Ul\11\IOND- Pagamento 
antecipado 1 

. 0 SR. CORNELlO DA FONSECA - Pagamento 
antecipado. 

O SR. GASPAR DRu~mor-;o- Não podia; é 
de lei. 

O SR.. CoRNELID DA FoNSECA - Desde que 
estamos tratando de uma lei bancaria é ne
cessario e co11veniente que esta. parte seja 
tomada em consideração, porque no contracto 
hypotheca:rio o tomador do dinheiro, o mu
tuario, não deve frear exposto a um prejuízo, 
querendo com o onus hypothecario melhorar 
de sorte, e esse prejuízo appareceria desde que 
o Banco podesse lhe r~cus:J.r o pagamento no 
titulo por elle dado. 

O Banco póde emprestar em dinheiro ou 
lettras hyp()theca.ria3, o mutu1Uio deve ter 

direito, paga.r seu debito em dinheiro on 
[ettras hy pothecarias, e isto deve ficar claro e 
bem determinado para evitar du.vidas. 

O mutuario contrahe o emprestimo porque 
delle pre~isa. para. rem ir uma necessidade, si 
esta neces<:;ida.de desapparece, não deve ficar 
obrigado a reter comsigo, no caso de poder 
pagar (antecipadamente) uma quantia. com 
obrigação de pa.gal-a., por que só tem p;J.ra 
J)llgar lettras. · 

E admitt ida a hypothese de estarem as le
ttra.s recebidas ao par depreciadas, não ficando 
de terminado que o Banco deveri\. ~empre re
ceber sua emissão com o valo1• que deu; (l.j 

oscillações commerciaes :podem muito 'Pre
judicar. 

Um emprestimo hypotheca.rio ou de penhor 
póde ser a causa. da completa ruina de um 
contractante que procurou-o como meio de 
salvação. 

Sr. presidente, não sou versado na sciencia 
econr)mica; conheço mesmo pouco da juris
prudencla civil e commercial, mas não en
contro razão jurídica que prohiba de se fazer 
o contracto hypothecario ou pignoratício, 
dando direitos iguaes aos contractos com re
l3.C'fio ao valor do titUlo ou moeda c0m a 
qual se deve fazer os pagamentos. 

Por estas . razões entendo que esta dispo
sição não póde ser acceita como está no pro
jecto. 

o Sn.. GASPAR. Dn.uMMoND - Essa. dispo
sição existe. 

O Sn.. Con.~Etro DA. FoNsEC.~-Estamos tra
tando de uma lei bancaria pat·a beneficio da 
lavoura; de...-emos, portanto, ampliar o hene· 
freio a essa. classe. 

Desejo que o Banco seja obrigado a receber 
em lettras, que se augmente o seguinte: po
dendo o mutua.rio pa.ga.r em dinheiro ou let
tJ.-as hypotbeca.x·ia.s ao pa1·. 

O S.a. EDUAlUJO RA~ros-0 al'tigo não trata 
do pagamento. V. Ex. quer se 1·eferir a um 
ponto que não esta previsto • 

0 SR. CORNELIO DA FO));SECA-0 que digo ê 
que se amplie esta disposição e a completa 
em beneficio <laquelles que tomam dinheiros 
e p<~ga.m juros 

O SR.. GASPAR DRlnrnOND -V. Ex. quer 
permittir ao mutuario o pagamento com os 
proprios títulos, mesmo não sendo antecipa.no 
o p<tga.mento. V .Ex. quer que se 'POssa pagar 
em lettri.s hypothecarias. 

0 S.a. CORNELlO DA FONSECA-Exactamente. 
Passando a outra ordem de considerações en
t~ndo que não se póde consignar em uma lei a 
isenção do imposto de transmissii.o de proprie
dade. Este impo~to pertence aos Estados ; e 
nós não podemos determinar que o imposto 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 09: 1 O+ Página 15 de 25 

SESSÃO :JJ:M 5 ~E llSz;EMBll,Q DE 1895 49 

de t1•ansmissão se-ja retirado da. transa.cçã.o, 
quanrlo effecti vamente elle está. sr,udo aneca
dado pelo E~tado, em Tirtude da Constituição 
de 24 de fevereiro. 

P•ll' consGguinte. não se pódc det···l'minar 
que o imposto de transmis~U.o de propriedade 
seia retirado para este ou aqnelle fim, .Jesde 
que cornl'ete ;tOs Estados aut.onomos sna. per
cepção ou o recebimento. 

Des(\jaria como lavrador,qua as í.ransac
~ões fos~em as mais facei< e cetcad;\S de maio· 
res p:aran tias. 

Nrst.e ponto separo de mim o interesse 
de lavrador. para. collocal'·me w na q ualiúade 
de bro.zileiro. na con~ervação e rcspoito à 
Constituição dos Estados Unido; do Bra.zil e 
di>el'.'as Constituições esta·1uaes !J.Ue devem 
ser r(lSpei.tad as. 

o SR. E:ou.-.nno RA"l\ros-V. Ex. enb.'lo aclia 
que att·ca a Constituição Federal1 

0 SR. CoR"EUO D.\ FOXSECA-Por corto; OU 
e;se rendimento pertellt'O aos I.:Stados rm não. 
Si pert~uc~ ;.o~ E~tad<)S, nó~ não podemos de· 
termin<tr que em taes e taes tran>acções SE>ja. 
e~se imposto dispensado. H11je fa·. pa1'te a 
da renrl:.r. dos E~tarios o imposto de traus
mi>sào. 

1sto seria muit.o par:~ nese.iar, m11s aaho que 
é cedo ainda. O § 3• do art. 9' d;~ Constitui
ção Fed~ral, dando a.ttribuição de legi~la:r 
sobre imposto de transmissão. parece que nem 
mesmo autorísa. a. sua retirada. 

O Sa. EoU~>.HDo R"~ros-Não aooiado. PU 
demon- tr<d"<'Í q u,. V. Ex, està em eq ui ~<lCO. 

() SR. CoR:>;Er.rn liA F1JK~EC.'..- Sr, p;·P~idente. 
~inda <'ll ··r•c'•n':'" um" p~rr.e no pr··~ji·ct" qu;, 
& dL·na tle co,Ja. a <LtLençã:J p;tra n:; Ja.q·a
dor·ts. 

Aqui rli7.-Se o ~l'gllinte (ll-l ; 
~ A acq u isiçrto rlo empre:;timo ~erá fei t:~ 

§ li ... «par·;L acqui~i1;:'10 Oll lnc:tt;iio de ter
renos para a cul.tura ou ereaçi"w. » 

A.cbo-me em difficulda.cle po.r<~. u.~ceito.r esta. 
parte. 

fles;cl.e que se trata. do recebimento do di
nl1ei1·o pi)!O meio hypothecario. n:i:o s~ pó~e 
ton~ar e'se dinheiro par:L compr~. de terreno. 

Ja ~uppüe-se o mmu~<t·io proprif'ta.t•io, com 
dir~ito á pr·op,·iedadP. qu~ hypot!mc~ .• o que e 
ID:l.lS, essa vri}p: ietla.de livr(·. de o nus. 

81 se trata.•· de lly"JlOtbec~. para recebi· 
mento de dinheiro em fa.-:or a lavoura, 
entendo que a presumpção é que o preten
dente, o mutuario. tem uma. pro:priedade 
par<~ garantir. 

N;to ~e deve consentir que o dinheiro sejõlo 
entrE>gue a aquel!es que não podem garantir 
no contracto llypotl:leoa.rio ou do penhor 
suppor-se o mutuario senhor por ter titulo 

Cnnar11 V. V IH 

da coqsa que v~ onerar, saJvo si esse ~vor 
ti r.r:ado para, negocio. 

0 SR. EDUARDn RA.i>IO~-Não, dá-me licença. 
Esquece que o hypothecante pode não ser 
mutu,trio. Posso bypothecar o> meus bens a. 
um tnutuo proposto P'r um e>tra.nho. V.Ex:. 
esquece-~~ esta circumsl;mciae esqueee ainda 
mu.í~ que o iodividuo pode ter muitos bens 
e querer comprar mais. 

o SR. CORXELIO DA Fol\'SECA. - Era exacta.· 
ment.e ne-t,e ponto que que;ria chega.~. 

Niio temos neceosicta.de de um!!- ~ei pa.ra 
a.la.rg-at' fortunas. 

NO: hypothese terceiros nfio figurão no eon: 
tracto. · 

O projecto elaborado por v. Ex. poderia 
ser a.po1<~-rlo, como foi. mas só poderia ser 
acceito depois de mui lo descutido e emendado 
atten,:len·1o-se ao que é coaveniente. 

O SR. EDUARDO RA.~ros - Faço votos para 
que s~ja emend.;.tlo para melhor. 

0 SR. CORNELIO DA. FOKSE:CA..- Si bem, que 
não po~sa c:ont~· buir para que Pste projecto 
s~ja escoimado de algumao. fultas, ( nao 
apoiados) entretanto esrou servindo de de
nunciador a. a.quelles p:mws que considero não 
acceitaveis. 

Em um dellrs, por exemplo, V. Ex. diz 
«a.q uelle~ que n ã.o teem propriedade !JO<lem 
adquir\1-a.s e a.quelles que já os teem, podem 
auquirir mais.• 

Mas, S··. pre.~i1lent.-·, nós temos gran•le 
ne··e~~il!~dc da. d;st!'ibuiçii.o dos c11pitaes. como 
uma. medida. dl< soc··ort·er p ll'a. d1ve•·sos la.vra
doJ·es de cultura rliversa.s. i~to é, }lar• am
D:tl<lr, mio ~ó :\ lavonl'a. da. can •a c •mo a. 
la.vuura. do c.,fó e dgr~.~lão. etc.; nó~ nã.o 
<h•ve[ll· s nqtrit· a ::l.lnbiçã. daqll~>lies que já 
sendo l-'''Cipt"ietario.< queiram adquirir mais 
pl'opr·it~d<u1e8, pr·et rinJo rnur..as vezes outros 
que cil~gam a.o ponto de ter difficulda 'es na 
o!•tent;:U.o do r.~vor· <lo at~xilio, o Banco não é 
para abast:J..dos n part\ n~.;ce.~~itados. 

I~u não fa!lo em r"gra, não faço oJfensas. 
O individuo pobre, o individuo que tem pe

qut.>.oa propriedade faz ruai~ esforços para 
adquirir n etnpr·t!stilr,o. porque niio· tem re
la~ücs e lut;L eo·•r g,·an·'es ditllculdadl"$, ao 
pass.• que a.quelle que é gr·ande pr<•pr1etario 
rlE-s~,e qu::> procura olJte·· dinheiro para com. 
pra.r outra., Jlropriedade~. fara um mal aos 
necessitados do favor da. lei, e quem sabe 
muitos farão pam agiotagem. 

Sejamos, Sr. presidente, justos na distri
buição dos ca.pitaes, soccorrendo a. lavoura 
com criterio e de accordo com a justiça. 

Fazendo uma lei, a fa.camos boa, e assim 
nós teremos contribuído para felicidade· · do 
Estatlos Unidos do Br;ttil. 
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sua,~ consirlera.ções, ou fica,r com a palavra 'l O SR. PRE-~IDEXT&-A emenda. de V. Ex. 
pata a sessão seguinte. , s~râ. su!'metti?o. a. apoiamento, e J?OSt<J, em 
o SR. CORNEt.ro DA. Fo:><aEC.\-Neste caso ~~~~u.ssae> conJ~nctantente com oproJeCto sem 

tico com a pa.laVl'a. .ll' as comm1ssues. _ 
O Sn. PRESTDE1'iTE-Fic:l mantida a paln.v!'.1 O SP... CurERTINO DE SIQUEIR-A-E c!epms de 

a v. Ex. eucCl·ra.th :J. d1scnssil.o do :Projecto 1 

Vem a Mesc\, e lido, apoiado e posw em O Stt . Pf~ESioE:-..--r;;;-serà. submettida. a. vo-
discus.são 0 ·seguinte tos sem ir ás commissões. 

O SI,. C<;PE&Trxo DE SIQUEIRA-Tomada por 
conseguinte a declaração da Mesa. ... 

0 SR. llUE:"i"O D!ll ANOR,\DA-Em to,jo caso 
Requeiro que o projêcto n. 9r). tle 1895, vá declaro que manr?'arei emenda augmentaodo 

com a.s ~uas emendas e os ~ens ;;u!Jstitu tivos. a quantia de cre:Hto, para obrigar a. -volta.r 
a uma.Commissii.o Especial, de cinco membros,- às commissões. 
en.carregada. •:e estudar. o estado d~s inàns- O Sa. CuPER'l'!NO DE SlQUElRA-A Mesa já. 
trras produck!a.s do par7. e _d_~ propor :;.s me- resol>eu. 
dirias necessar1as para. a.uxrliar o seu dssen- • 
volvimento. _O SR. •. PaESIDti:!\TE-A emenda. de \. Ex. 

Sala elas sessões, 5 de dezembro de 1895.
,\lberto Torres . 

Fica. a discussão adiada. pela. bora.. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

nao cog1to. de augm~nto de despe:r.as, pelo 
Regimento, portanto, não vae á Commissão 
de Or~.a.mento. 

0 SR. Bor.::\'0 DE ANl>R.ADA.-Ne~se caso de
claro que a.pre:entarei uma emenda, augmen
ta.ndo :t despeza. 

0 SR.. CUPERTI:>10Dlõl ::rQUEIR.\-COmo V. Ex. 
E' J.nnunciuda a discussão unlce. da emenr1a.j de_lib_era. qw:l a emenda não vol~a.r~ a Com

otrere~ida. ao projecto n. 264 A, de 1895, (do m1ssuo d~ Orça!Jl~nto, passo :\ Jnstlfica.l-_a. ; 
Senn.do), a.utorisaodo o Poder Executivo v. I porque,_ s1a deors.ao d~ ?.fe-sa _fos~_e, em sentrdo 
m"nda.-r contar roa.is oi.U> me?,cs e 28 dias <1e contr•IYio eu derxa.1'1a. de JUScltic:al·a, para 
servico a.o I" tenente da. a.rm:1d<\ Arthur fazet-~ depois_d~ par,cer das ~ory:tmissões. E' 
Wa.ldemiro de Serro Belfoi·t, p1ra. os etfeit('S n ra.7.ao el a mmua consulta prev1a. 
(~a, reforma com o parece-c a. :26:1 B, de 1805. l O Su. Buil"O DE Axnn.,>. M.-Levar\a pelo 

Ninguem pedindo o. p111tvrn é encerrada. a! menos 10 di•1s, cinc~ pitra a commissão e cinco 
discuss;i.o e adiada a votação. paru. mim. 

Jr :muuncia.da a. :~· discussão do ll1'ojecto O S;t. CüPE<~Trxo DE SIQUEIRA-A respon-
n_ 203 C, do 1~95, a.utorisando o Poder Ex- S'l.bilicb '1e da. rlcmorn. do credito sem duvida 
ccutivo a. abt•ir um credito extraordinarlo de nio cabcr it ao orador , nem tiio poueo fL ban-
8.000:00G$, para. occorrer à execuc;ii.o das c?.da que s<~ mostt'tt int.er·e~sad;~. n;\ ~Ull pas
olJ:'ns indi~pensa.veis aos serviços da. Estr::.da ;:agem, ;:quellr, que seri t\ mais prejttdic:<•.chJ., 
de Ferro Central do ~r-.lz\1~ Slmdo SOO:OtJ()$. ou cal·;ez a nnh~a prejttuico.tl:l. pela. sw~ de· 
applico.dos ao pa;a.mento do 00 Joconwt.i\•as. 1:1ora, ou. quem ~abe. peht sua oilo approva
~egundo contJ'actofeitocorn (J :Jaylc, D:widson çii.o, on ni.i.o corH'Ct·eilo em tei dura.11te e:;tu. 
& Comp. lÍess;í.u. 

O Sr. Cupel·Hn.o de Sitllleh•:• 
-::lr . presirlento, pedi a pithvr,J. par.~ jus ti!!· 
~ar uma. em~ndu. que vou mn.nd:n• ao pro· 
.1ecto n. 203 c. 

A ementl:•. mand.-. sub$tituir :'. Jl:llWl'a
()Ccorrer-:pela palavra-iniciar. 

Esta. simples substitul(!áO a.ltera profttnd(l.· 
mente o projecto e o proa tle a.:co:-rlo com o 
pe~~mento e a. lett.ra. do p·.~recer da.s com
missoes reunidas. 

Ante:c: de entra.r na justificativ:t U.a ernend11, 
pergunto a V. Ex, si ella voltarã ás commis· 
~õe~, depois de encerrach a. discuss~o, ou $Í 
ser:1 submettida. <t voto-s logo depois de encer
rada. eSsa. discussão. · · 

A respons..'\bili<bde não e<lb 'lr;í. a. nós, repre~ 
scntante de Mina.s, os unicus tal prcjudi~:ados 
pela. neg:.\ti v;~ d;•.$ m~H.l.ls l)etlid!\S pelo go· 
YUM. . 

Ante.~ de entl'::ll' na justificativa. da emen(l:• 
p1'ecíso ue um" explicação, mais do que uma 
resposta, ~o Hlustr;J.~lo represento.nte do Rio 
G1·:•ode do Sul. ax·dire:)tor d:>, .l!:strodll de 
Ferro Central, que, discutio.do o "Orojecto (é 
pt•eciso conlbss;' r e clizel-oi collo:»n a qnest[o 
em seu ver-d<\deiro ~reeno. 

S. Ex. exn.minou as divf.rsas fabrii!O.s de 
credito, criticou \l ffi:l. :. um11.; e o resumo de 
:>eu diseurso eu pooerel 1:•zer em poucas :pa
lavras. 
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S. Ex. , a.na.!ysando a primeira rubrica, 
com a autoridade que a Camara ~he !'econhe· 
ee, com a responsabilidade que lhe pesa sobre 
09 hombros, por ter sido arlministradol' da
quella e~trada., com at~.utoridade de que goza 
por conbecer a fundo as suas necessidades, 
S. Ex. analysando o cre'1ito. especiairnente 
a. primeira rubrica, declara que snbre est<l. 
podia se fcJ.zer uma economia de 2 900:000$. 
:porque a estrada de ferro só necessita de 2')0 
wagons para. tro.nsporte de carvii.o, mõJ.terial 
para. cuja acqnisição S. E:x:. quando admi
nistrador. ba vi' pedi no autorisac,:ão ao gover
no, sem obtel-a, e cuja falta até hoje é ~Em
sivel. 

S. Ex. orçou o valor deste material, cuja 
necessidade proclama, "trabalho que nenhuma. 
das commissües encarregou-se de fazer, e con
cluiu que eram neces;aríos 100:000$ pa.ra esta 
rubrica. 

S. Ex. não levou em consideração no seu 
orçamento o material para explosivos, reco· 
nhecendo, to<la;vi&, sua. neces~idade. 

Na 2 .. rubrica., S. Ex. entrou em larg~s 
consideradies para mostrar o exaggero nella 
contido, e por entender que se deve addicio
nar a essa rnbrica. o material fornecido gra
tuitamente il Estrada de Ferro pelos seus 
antigos fornecedores. 

Acha S. Ex.. que a verba foi elevada: en
tretanto não contesta., a que se aclla. consi
gnada. na proposta. 

A 3• rubrica S. Ex. declarou que era ur
gente, e deciarou. com a autoridade que tern 
ma teria. 

o SR. VESP.ASIANODE ALBUQUERQUE·-Y.Ex. 
.Iefere-se ao meu discurso? 

0 SR. CUPERTINO DE SrQ'UEIRA. -Sim, Se· 
nhor, é uma explicação que devo à. V. Ex. 
Como relator do parecer da commissão re
spnniii a. todos os oradores, e me pa•ece que 
seria uma fa.lt.,_ de consideração a. uma. auto· 
ridade tão competente como é V. Ex .• não 
vir responder ao seu diswrso. Outras razões 
leval"<lom-me a assim proceder; a 1" n.ão ter 
eonseguido lêr o discurso de V. Ex. ).>al'a. 
poder fazer uma apreciação completa; a 2' o 
facto de estar de acco:rdo com V. Ex. Ora. 
estando de accordo com V. Ex., conforme 
acabo de decrarar, cito allena.s a opinião de 
V. Ex:., opinião competente que vem em meu 
aux:Hio. e o que ora faço não é mais do que 
uma explicação que dou, como pro;-a. da. 
muita consideracão que me me'l'ecem as suas 
criteriosas e pa.trioticas observações. 

O Slt. VESP,\SIANo DE ALBtõQUERQUE -No 
meu tempo julgava. necessarla a verba. de 
450: 000$000. 

0 SR. CUPERTINO DE SlQUElR.A - No tempo 
de V. Ex. era necessaria. u. verba d<:~ 450:000$ 

conforme vê a Camara; nessa occas1ao o nu. 
me1·o de locomotivas a reparar era muito 
menor. ao p:tsso que hoje é excessiYamente 
l!fandes accrescendo ainda a circumsta.ncia 
de que com esses reparos consumir·se-ha. uma 
grande •erba. 

A' 4•rubrica, que trata de melhoramentos, 
S. Ex. deciarou que a verba. é insignificante 
que não sahe como o gove1•no ha de f<J.<e~ 
esse serviço com tã.o insí.gnifica.n te verba. 

< • Sr.. V&JPA.~IANo DS AtBU~VERQUEl-Si se 
trata dõl. crmstr-ucção de no vos deposites, e 
verba. é insufficiente, repito. 

0 Sr... CUPERTINO DE S!QT.:EIRA. - A 5" l'U. 
brica., que trata de el•n-ad01·es. armazeos 
pontes, etc .. S. Ex:. cla.sstficou·acomo medL: 
do incluida no grupo das idéas velhe,s e boo.s 

0 SR.. VESPASIANO DE ALBUQUERQUE - De~ 
elarei que muitas de~sas irléas n&o se pode
riam raa.li~ar tão de prompto, pois dependem 
a.inda ile a.ccordo do governo com as compa· 
nhias. 

O S&. CUPERTr"'o DE SIQUEIRA- A' 6' ru
brica-Construcção de de~ositos em S. Di~o. 
etc., S. Ex:. ainda considera a verba. insuffi~ 
ciente. · 

Acha. S . Ex. que e quere r fazer milagra 
tentar·se fa7er esse serviço com a verba de 
450:000$. e duvida que o governo possa con
seguir esse melhoramento com a verba con
signada. 

0 .Sl\, VESPASIA:\:0 r•E ALBUQUERQUE- Si se 
trata dP. um simples abrigo para. carros,tal'l"ez 
a. verba. s~jo.. sufil.ciente ; mas, si se trata 
propriamente de depositas, e impossível con
seguir-se t<ll melhoramento com tão lliminu· 
ta verba. 

O Sa. CUPiiRTINO DE SIQUEIRA.- Quanto ã 
ligncão das lmhas ns. I e 2 e da Estação 
Mar1tima, iaclusi1)c desapropriações, di:z. S.Ex. 
que isto vem melhorar muito o servi~o da 
Central, a nada diz sobl'e o valor, apezar de 
tarnbem ser essa verl>a insigniticante. 

0 S:a. VESPASIANO DE ALBUQuERQUE-V.Ex. 
deve attenrler a que eu mese1•vi da memoria, 
visto que não tinha tempo <'!e ir á reparti· 
<;ão competente buscar os dados necessarios. 
Essa verba foi consígna.tia anteriormente. 

OSR. CvPERTH'm DE SrQUEIIu-Em qunnto1 
0 Sn.. VESPASlANO DE ALBTJQUS:RQuE- Em 

cerca de 500:000$000. 
O SR. CtiPERTINo DEl SrQUERA- E' ju~ta• 

mente o que .Pede a proposta. 
AchaS. Ex. que este serviço vem m~ 

lhorar multo o serviço da Central. e a pro· 
posta pede qua.atia igual a que S. Ex. ha,•ül. 
ca.lculado. 
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A' s• rubrica S. Ex. não emittiu umo. opi· 
nião especial , detalhada. Toda:vi:~. era. obra 
que se razia. durante a ad.mic.istração do no· 
bre deputado e que se continua a fazer. 

0 SR. VESPASL~l\0 DE ALBUQGERQUJ;:- Obra 
encetada ao tempo da administração do Sr. 
corou e! Aguiar. 

o Sn.. CuPenTINo DE SIQUEIRA-Obra ence· 
tada pelo seu antecessor e continuada por 
s. Ex. , e reconhecida por todos como neces
Sll'ia.. 

A o- rubrica diz S. Ex: que pôde ser di:ni· 
nuirta; trata. eo:sa. rubrica da ligação de linhas 
de S. Diogo á pl'Ojeetada Esr,ação de At'iagern 
no M:\tadouro, si fôr a.ugmMtada a. de n. 4. 

Si augmenta.-se a. de n. 4, isto é, si melho
ra-se a Estação Central, essa verba póde sof· 
frer dhninui(:ão ; mas como não se augmenta 
a Jlrecedente, a diminui~iio não tem l'll7.ão de 
ser, diminuição que alias acceitaria, ate a 
suppressão da verba, uma. vez que se au
gmenbs;e a. precedente. 

Com efieito, alargada a Estação Central, se· 
gundo os piao. os do nobre 1!epu ta. do, a. verba 
de que tratamos poderia ser diminuída e 
passaria a. tlgurar na. pl.'ecedente. 

A. !O" rubrica. é de 150 contos, sobre elta 
igualmente S . • Ex. não emittiu opinão. 

O Sn. VESPASUNO DE ALBUQUERQUE-De 
que trata? 

O Sn. CuPER.TL.II{O DE SlQUEIRA.-2• via para 
o ramal de Macacos. 

Fin.Umente está. uo animo de todos &. ut
tima rnbr ica que é a que trata da acquisição 
de trilhos, supel"Structuras metallica~ de pon· 
te3, etc. 

Esta é a. verba necessaria i reforma do 
leito S. Ex. declarou catl1egorica e precisa
mente que era nooessaria. e u1•gente essa. ver· 
ba, pois que se destina a compra. de material 
pa.ru concertar a linha e o leito da esti·<~.da. 

Deste l'e~umo do cr iterioso e pa.tl'iotico dis· 
curso uo nobre deputado, feito com a. con
vetencia e a responsabilidade que lhe ass'ste, 
concluo que seria néeeSSario um cl'edito 
llliliol' do que o proposto pelas ; comm!ssões 
para a execuç;ão de~&'I.S obras, eu concluo a 
n~essidade de a.utorisac;ão mais :~.mpla de 
obra~ m~is completas, cuja necessidade está 
S:lllccionnda mais urna vez pela. competencia 
do illustre deputado. 

0 SR. VESPASIA.NO DE ALBUQUERQUE--Jul
guei necessarios 200 ca.rros tubula.res que, 
na. realidade, importavam em íOO carros 
cornmuns. 

O Sa . CUPER'l'INO n& SIQUEIRA- Admittiodo 
que possa. dispensar a outra parte do ma
terial pedido pelo governo e pe.!a Commiseão, 
de Obl'as Publicas, ter-se-hia de fllzer no cre
dito UIU(I, reducção de 2.900:000$, e, como 

compensação, ter-se· h ia. de au~menta.r Olltras 
verbas que S. Ex. a.cha. ins111I1cientes, como 
pm· exemplo, a de n. 4 e a de n. 6, de llla· 
neira que, a reduccilo desa.ppareceria. o che
gar·se-bia á conclusão de que tal vez fosse 
necessa.rio augmentar a somma. tot:J.t,lo cre· 
flito. As commissões entenderam que pa.1'a f~
zer as c bras necessarias e urgentes era. ne
ces;ario o credito de 8. 000:000$ no 1• exer
cício, devendo para os ruturos exercicios vo· 
tarom-se os creditas ne~arios. 

Isto é o que está no parecer da commissã.o, 
mas não é isto o que està. traduzido no pro
jecto. Lia1ita·se a u.cção do governo, llll;li· 
ta-se o plano de melb.ommentos ao cred1to 
votado, obriga-se o governo executar obras 
urgeutes e indispeo~a.veís e_m determinada 
verba, julgada prevtamente msUIIlc1ente. 

Dadas estas explicacões ao nobre deputado, 
cuja opiniã-o muit11 respeito nessa mataria., 
passarei a justificar a emenda. que vou a.pre· 
sentar e que vem c:OJnpletnr o pen~amento 
das commissões e deixar ao Pa<lcr Executivo 
a liberdade de executar um plano completo 
e perfeito, qU'8 rtê resultado ctn<:az, e impedir 
que seja uma burla. o credito votado pelo 
Congresso. 

Sr. presidente, nesta. ctUe><trio ue regula
risar o serviço da Centro.l, nu. contenda. le· 
vantada acerca das medidas necessarias para. 
obter-se a normaliSilçã.o d;~.quell:~. est1•ada., 
sou um obstinado, porém, o~tina.do na. ver· 
do.de. 

Não sou nem um vencido, nem um con· 
>encido; não sou um vencido, porque ainda. 
não se poude contestar a necessidade das 
obras pedidas pelo govet•no; nií.o ~ou um con
venr.io1o porque hei do continuar a. lucta, a 
tenho a.pen!l.s encotn.do em fll.vor dos melho· 
ramentos da Estrauu. de l~erro CentraJ. do 
Brazil. 

E' possivel que dul'ante cstn. sessão a lucta. 
se interrompa., mas ella. ro upparecer ha. de 
resurgil' no proximo anno. Continuai-a-hei 
emquanto o eleitor.vlo do meu Estado me 
der uma. cadeira. nesta Co.mu.ra, emqua.nto li. 
estrada não servir como deve, e como o pa.iz 
deseja, ao commercio, a industria e á agl'i· 
cult ura do meu Estado, a minltil lucta será 
peren.ne. 

0 SR. LINS 'llE VASCONCNLLOS-V. Ex. me 
ve!"à a seu lado. 

0 SR. CUPER'l'll\;'0 DE SIQUEIRA-Tenho feito 
este compl"Omi~so sô com os meus paertcios e 
hei rle saber levai-o avante, llei de flll.ber 
cumprir a. minha. promessa. 

A minha tarefa de demonstrar que a Es· 
trada de Fet·.•o Central não inveja. e nem tem 
comparação com outras estradas; não está. 
terminada •. 
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Continuo e continuarei para. sempre por
que tenho certeza da ;-ictori.a; tenho certeza 
de IJ.Ue as minhas repetidas affirma.tX)es nesta 
Camara ticarão de pe. 

E para. nã.o alongar a discussã.o e não in
terromper o meu discurso, que preteni.lia. 
terminar nesta sessão limitar-me-hei a; pu
blicar logo abaixo das consideraçõ~s que 
aca.bo de fazer o soguime quadro extra.hi~o 
da obra de Lawinna Pontzen, a pagina 274, 
e logo abaixo desses dailos. ~ dados relativos 
á Estrada. de Ferro Central pelos qua.es se 
veri.fica.rá. que os serviços que esta. estrnd3. 
nos presta. nã.o são inferiores aos que pres
tam as estradas de ferro Norte Amer·icanas. 

Com o credito votado &m 2• discussão tere
mos illuJ irlo a opinião publica., mas n1mca 
resolvido o problema. 

O governo será. obrigado :J. limitar o plano 
ao valor do credito , plano que assim mu~l
lado não conseguirá debellar a crise que con
tinuri. 

E eu desde já. convido áquelles que susten
tam a redu cção da<;; obras para ouvüem a.s 
interpella~.ões que prometto fazer dest;1. ca.. 
deira, quando novamente chegarem os recla~ 
mos do meu Est~Ldo, as queixas da lavoura, 
do commercio e da industria de Minas GerllA:s. 

Não dil•igirei a.s minhas reclama.ç{ie.s a.o go
verno porque elle tem cumprido com o SéU 
dever; dirigil-as-llei it.quel!es que nesta. ea. 

Não lerei o quadro; lembl'<trei apenas á mara assumem a t·esronsabilidade \le mutilar 
Camara que a. ca.rga mérliu. de es·tt-udns de os planos de melhoramentos, de sacrificar um 
ferro americanas é de sete toneladas e poucos pr(lprio de iramenso valor_ 
e que na Central e de 4,37, e na. dift'erença E' essa a minha propbecia. e praza a Deus 
desses numeras cstó. o meu triumpho porque que me engane. 
os wagons alli são para 20 toneiadas e a.qul Si o governo for obediente <i determinação 
para. dez. elo Congre$SO a cri$e h:~. de continuar, o pro-

A rel<l\'.ã.o ent re a carga métlia. e capacidade blema. não serâ resolvido. 
dos wn.gons, é allí nas estmdas ameriC3.nas No parecer das commissõeg, o pensa.m~nto 
inlerior a 40 •f. ao passo que na Central e de rle approvar as obras e dar apenas oito mil 
43 •;, . contos, é claro e manifesto. 

Outros dados existem em rela.c-ão a passa- Sómente a redacção do substitutivo e que 
geiros em que a. superiori·la.de da noss<\ estro.- não está de accordo com o parecer das com
da é ma.nit~sta,ciara. o q_ue constitue ol'glllho missões reu.nidas. 
pa.ra. nós bra.zileiros. Assim dizem as commissões reunidas (ia): 

O credito pe1l.ido para os melhoramentos da "As commissões julgavam acertado o peu-
Estrada de Ferro Central tem umtt vida longa sarnento de limitar o credito ã.s despezas ma.is 
e desconhecida. urgentes que o governo tenha de fazer no 

O governo 'jJediu ao Congre>so um credito proximo e:xercicio, sem determinar as que 
para executar melhoramentos que elle in<! i- tenham de ser feitas nos exercicios seguintes 
cava em uma ta)lella explicativa, mas não de 1897 e 1898, sendo difilcil tão antecipada.· 
declarou que este credito devia ser concedido mente prevel-as e determioal-as com p~· 
em um. dons ou tres exercidos. cisão. · 

A divisã.o do credito em t res ex:ercicios foi E' claro, é manif6:>~o o pensamento dCl ac-
obra. da; Com missão de Orçamento, depois ac- ceita.r o plano e dar a verba precisa :para ser 
ceito pela. Commissão de Obras Publicas, por- despendida. no primeiro exercício_ 
que esta divisão não prejudicava o pedido do Mas, como está redigido o projecto, é o go
governo. ! verno autorisado a despender oito mil contoS 

o credito dividido em tres exercicios seria. pa:a. ~ccorrer ás obras e melborament<Js na-
dado, o primeiro este anno, o segundo em 1

1 

cessar to~ - - -
1895 e o terceiro em 1897. ~ue ~tgmfic:açao tem a palavra-occorred 

Comprehende a ca.ma.ra. que dent ro de um Nií.~ e fazer face. ao~ melhora_mentos. neces_: 
anno o governo estaria habilitado a. executar sa~o- . urgentes_e J~dtspensa.veJs, porem, h 
todos o.s melhoramentos necessa..rios il regula- mttados :"? c:ed_tto. - . . 
rlsacão do serviço da estrada de ferr:o Qual e a SJgU!ficacao que pode ~r. mats. a 

· pa.lavra-occorrer 1 De todas as sJgudicacoes 
A divisão, Jlor conseguinte em tres exerci- que tem a pa.la. ITa occorrer, eu só vejo a de 

elos, não s~gni~ca que o governo pedisse ao acudir, prev-enir e :remediar, u nicas cabivels 
Pod~r L~gt~latrvo para o primeiro exerci cio no asqumpto. 
credtto llmll.ado; representa um mechimismo O Congresso concede um credito, para r~
imaglnado pela commissã.o para não onerar ?lter.l~(n· os males que aflligem uma população 
de uma só vez o orçamento. mte1ra. 

Julgo que o }Jensa.mento da Camara ao con- Elle tem intenção do debelai-os de vez 1 
ceder o creclito ao governo é rornecet• meios De resolrer o problema. detinit!vamente? 
de reorga.nis;J.r o serviço da. Central e não çoncede um eredito pa.ra. remediar o mal, 
illudir a O!linião publica. ' e pn.ro resolver o maL 
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Não só pela lettra do projecto como :pela 
ma interpretação historica, o governo serà 
forçado a se manter nos limites do credito 
rot&do. 
o plano de melhoramentos sera inutilisado; 

teril de sujeitar-se a limit11ção da verba. 

E e para reoolver este inconveniente, para 
deixar as Poder Executivo toda a respOn&'t
bílidade, par<1 conseguir qne ~e regularise de 
mnn. vez e:sse serviço que a:!fecta tanto os i u
teresses do meu Estado, que manda á Mesa 
uwa. emenda, assignada por toda bancada 
mineira, para. que o credito votado seja des
tinado a iniciar esses melhonmentos q l.l(l hão 
de continuar fatalmente no outro exereicio e 
para os quaes o credito é in3ufi'iciente. 

Sinto-me, Sr. presidente, nesta. contenda. 
em meio da Iucta. 

Não me fallece o animo nem o ardor com 
que hei defendido os interesses da. industria., 
agricultura e do commercío do meu Estado. 

A nós, mineiros, prin~ipalmente ou quasi 
que unicamente,affecta a crise de transporte 
da Estrada de Ferro central do Brazil, díl-o 
o illustrido representante de S. Paulo, rlei
xando entrevei' o pezar que tinha em a.ffir
mal-o, prtllHJando o gozo de vel-a continua-da. 
e que não st>ja debelada. 

Perversidade sem nome protegida pela fa
talidade do destino ! 

Tenho cumprido o meu dever e espero que 
saberei eumpril-o hoje, amanhã e sempre. 
(Jfe,:to bem; mtdto bem.) 

Quadro a. que se refere o orador 

I s o do 
~ ~o ~ '-' 
~ "' ..... "' ao :... 

o ,... o;-::: 
ESTRADAS DE FERRO (1) "" 

o :..,d 
A ...,,. 

AMERIGA:-\AS E A CF.\\'TRAL (2) 5~ "' "' "' "' ~ 
...., :.> 

l~ o~ 
~ 2 "" ~ :? 'é? -ã gS > ;;: 

~ ---

Pensylvanía RR ........... _ ...... 42 10.5 20 

Phíladelphia e Cri é .... _ .......... 32 10.0 20 

Pittsbu1•g, Fut-Wayme e Chicaco .. 52 13.7 27 

Lal;.e-Shore e Michegan Southern . _ 63 19.0 40 

Atlantic et Great-IVestern .• _ ..... 36 13.0 26 

Luisville-Nashville ............... 36 9.7 19 

\Va.ba.sh ........................ , .. · 43 7.3 ~ ........ 
Pittsburg Cincinati et Saint Luis .. 45 13.5 ......... 
~ntrar ....................... _ .. , ········ ........... ........ 

(1) E:drahido da obra. de Louvinne Pantzen. 
(2) Relatorio da E~tra.da de Ferro Central do Bra.zil de 189-2. 
(3) Capacidade dos wagons 20 t. 
(4) Capacidade dos wagons lO t. 

"' ~.~ o ;...~ 
"Ó >3.- C'dp, 
.::: ol 

<:lo:l 
o:!<.> 

:g~ :a ]~ .:~ -co z ~o 

o ~o >:JCD 

"' ~::> 
C! o<S ,... ... 

~, ~ ~&~~ "" à ... ~s~ "' o 
r:>. 

~ 

t. 
32.130 6.7 33 •;• 

48.260 7.1 35 ·;. 

23.500 8.1 40 

32.800 8.0 40 

43.900 6.41 32 

18.790 6.8 34 

!3.540 8.0 40 

22.900 7.8 39 

............ 4. 37 (4) 43 "lo 
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E' lida, apoiada e posta conju,ncta.mente em Tambem, não póde ser col!ocada esta ques-
discussílo a. seguinte, tõo no terreno da confiança, porque a.s ques-

Ao projecto n. 203 C, de 1895 ; 
Substitua-se a. J.Ja.la.vra.- occorrer-por

inioia.r. 
s. R.-Sala das sessões, 5 de dezembro de 

1895.- Cupertino de Siq1tei~a .- Rodolpho 
Abreu.- CampoUna.- Lu-i:; Detsi.- Fen·a; 
Juniol".-Lima Dua,.te.-Octa"Oicmo de B1·iro. 
-Malta Machado.-.1rthtlr To,•res.-Cal"1)alho 
1lfourao.-OUveim !Jfaciel.-Joao Ltli:;.-Pa· 
raüo Cavalcanti.-Fortes Janq!ieim.-Al1laro 
Botelho.- V a:: de MeUo.-Lamounier Godo
{redo.-Riueiro de Almeida,-Cht>ym Lobr,to. 
-Nei·~a.-Casta .llfachado.-Cm·los das Cha· 
gus.- Victor~no Monteiro, 

tões de confiança são apresentadas neste re
gimen unielmente de um modo- pelo Presi

. dente ela Republica em Mensagem. 
Nunca um Presidente de Republica., ho

nesto, com educação democratica, G'Omo á o 
actual, póde colloca.r questão de confiança em 
dinheiros pu blicos, porque. si o fizesse, atta
ca.ria. uma de nossas prerogativ;,.s de deputAdo 
republicano, qual a de ana.lysa.r o orça
mento e distribuir a.s d~spczas, e :;obreiudo 
porque, si o fizesse, S. Ex. não seria l'epu
blicano. 

Portanto. a questão não póde ser collocada. 
como que:>tão de confiança., sal\.-o sl for de
clarado que não estamos em r~gimen e Par
lamento republicano. 

O oradot• nã.o acceita nem a. Camara. -pôde 
acceitar que se oolloque a questão no terl'eno 
da. confiança, em se tratando de dínheil·os 

O Sr. Bueno de -'~.ndrada- publicos. 
Observa que a. hora. está. extremamente ade- No proprio ~egimen, em que as Camaras 
antada, e si o Sr. pre.>idente permitte que vo~ara.m questoes. do co~fiança, que chegar~m 
ultrapa.llse da. b.Orn. marc:~.da começará. a. re- ate del'rubar m1mster10s, era raro, multo 
pntar a. emenda. ' J raro nem o oraclor se· reco1•da de nenhuma 

. - · J excepção. f<:t.Zer -se questito de confiança em 
<>O Sa. Pll.":SIDEN'l'E- A ~e~sao come~oll as mataria de creditos. 

L e ~o. mmutos e na forma. do Regtmento seria. um ataque ás conquistas do mundo 
vae ate as 4 e 30. dl;lmocratico ; ser·ia coHocar os republicanos 

O SR. BUENO DE ANDRADA -Diz que nest~s em époc.1s ma.is atrazadas do que os barões do 
condições continurwá. O muito respeito que tempo de Carlos r. na Inglaterra. do que os 
lhe merece a bancada mineira, o patriotismo b·ljuladores da. cürte de Luiz XV e mesmo 
qliê êllã têm sempre mostrado, nã.o separando do que os portuguezes do tempo de Pedro 
os interesses do ~eu Estado dos int~Cresses crú. 
brazileiros, o obriga a vir sustenta.r opinião Esta. -posi~.ã.o nenhum deputado póde accei· 
contraria á emend•• apresentttda. tar nem o orador a.0eeita·a.. Cumpre, por-

E para não acalorar a discussão, para tanto, o seu dever de ana.lysar despezas e de 
torna.l-a bem ama.vel escolhera, entr~ os impeilir que esta Camara vot e disperdicio~. 
membros da bancada. mineira, um, aquelle Agora pergunto : a que plano vem servir 
que mais estima e r~speita. o s ·u velho turli<;<• esta emenda. ·? 
o Sr. Costa. Machado, pM'a nelle symbolisa~ H a tres planos : o primeiro, que foi o que 
toda. a bancada nesta. discussão. vem na Mensagem assignada. pelo Pre~i-

Isto vem provar que quer levar a discussão dente da Republica e não lbi ac,~eitn. pel:~. 
do modo ma..is nmavd e menos peroerso possí- Commis~ão de Orçamento, porque mandava 
vel, (}eixe.ndo de la.do o~ doe~to~, as aggl'es- distribuit· a <iesp~za. por tres exercicios ; o 
sões, as calumnin.s que soffreu por pc1rte de segundo, e o da Cammissão de Orcamento, e 
um empregado rla. Central e de um orgão de o terceiro é o que appa:receu no seio dt~ Com
publicidade desta Capital. missão de Obras , modifica,ndo completamente 

Esquecerá. tudo para defender, acima dos o outra. 
interesses da Centrul e das regiõe:> que ella Qual é, portanto, o plano ? 
:percorre, o Thesouro Federal. O orador veio 
para collocar-sa ::.qui em defesa dos dinheiros O SR. VESPASl. ... NO DE ALBUQUERQUE dá. um 
publicas. aparte. 

Ainda que Vl\i& uma despeza que nã.o seja O SR.. BO~>NO DE A"-'DRADA-Teve ta.moom a 
necessa.ria., ainda que venha a ser pedida peia. velleidade de apresentar um plano que erà 
baneada mineira. toda, que tenha o apoio da qua~i o mesmo da Mensagem. 
Camara., e que o pedid' fosse te1to pelo mi Como é que so quer executar planos que 
nistro, pelo Pre;,irlente da Republic;t, o ~eu teem algumas partes qne foram aqui attaro· 
dever de representa.nte é defender, contra. o~ das, sem que uma voz se levantasse para 
assaltos que querem dar, o Thesouro Fe- de!ende!-as, como por exemplo, 0 ramal de 
dera!. · Macacos~ 
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Os distinctos collegr s Sr~ . Coelho Cintl'~ e 
~ristides de Queiroz, apresentaram ~onjunta
inente uma emenda, que voltou ú.s Commis· 
•õss reunidas de Orçamento e Obras Publicas, 
;cceitando·a com e:x:cepçiio apt'na.s de dous 
membros, que fizeram questão da palavra 
inicicu· em loga.r das palavras - occornr às 
de~>e:a.s - e para. concordar tambem com o 
trlbtl.lho dos seus mestres. o orador preferiu 
a.certar á vaidade de ter plano;pol·o de parte, 
para seguir a opinião de dous engenlleiros 
distinctos. 

Quizera qu e esta Camara fize~se sempre o 
mesmo e não fosse levada pela vaidade pes
soal a fazer planos !:'em estudos nem docu
mentos que a instruam a cerca. do estado da 
Central. 

Esta plano f~i its commissõcs, e depois do 
detido e.x.ame, depois das objec;:.ões que aqui 
foram levantailas, unanimemente, d las for
mularam o seu parecer o orga.nisnram o pro
jecto que veíu a Mesa. 

Não sabe como considerar esta emenda q_ue 
manda inicial· serviços sem occorrer· :i.s des
pezas ; parece-lhe um disparate. 

E' um disp~rate porque manda. fazer ser
viços e eliminai-os immelliata.mente, como, 
por exemplo,no ponto em que manda trocar 
os trilho> da Serra. 

Esses trilbos que eram .;!e 38 kilos por me
tro, pelo u;:o esta o reduzidos a. 28 kilos por 
metro são de pouca. resistencia., explicando-se 
assim a razão das machino.s não podePem 
correr bem . 

Pois bem,si a lei for para o Ex.ecutivo sem 
dar providencias neeessarias, elle poderá 
executai-as ~ · 

Mesmo levando em conta. a. alta protecção 
d:l;da. :1. esta emenda. pel~ c9mpetencia e pa.
tl'!Otlsmo d;L ba-ncada mme1ra_ n Cama.ra não 
pode }tppl'Ova~· semelhante disparate, po1·que 
acredita que Sl ella achou nm erro na !" dis
cuosão, _ qu~ndo a.presenta.da por um rlepu
lado, nao póde :~.char ucertado ngora., por vit· 
reforçada por· um:~. dezen::~. de peS1Soa.s. 
. Seria estabelecer uma doutrina. originalis· 

stru11 de que uma cau~a ê <lrrada, quo.ndo 
SU$tenta.da por Utn tmico :propaga.n<ti"t.'l., e 
a.ce1·taua quando este prop~gandista. faz dcL: 
proselytos. 

Asim, rapidamente, em 10 minutos, julga 
ter demonstrado à Cumara. não JlOdet· ella. 
e~tender sobre os erros o manto p:·otector, 
nao poder estender o manto de Elias sobre os 
erro_s de Elyseu. (Muito bem ; muito bom.) 

Nmgu<lm mais pedindo a palavra, é encer
rada a dbcu~silo e adiada a voLUção. 

E' llnntmciada a discussão (hs emend11S of
ferecida.s em 3• discu:;~ão o.o projecto n. 212 A. 
~e 1895, regulando a. ex.-cu~'llo dus arts. G• é 
1' da lei n . !83C, de 23 de setembro de 1893 
determinando que pelo governo ~ej:~. substi: 

C~marll V, VUI 

tuido por apolices de ca.:Pitat e juros - ouro 
-dl:l valor nominal de 1:000$ e juros de 4 0/ 0 

todo o lastro efi'ect.ivaroe.nte depositado até 17 
de dezembrn da 1892 para base das emissões 
bancarias, com p:trecer sob n. 212 B, deste 
anno. 

O §r. Franei~co GHce:ri o
Sr . presidente, o nobre deputado pelo Ma· 
ranhiio sente nece;;sidade de 1na.is espaco para 
discutil' o projecto em discus>ão, mot ivo por
~ue tomei e. liberdade de pedir a S . Ex. 
que me cedesse a. vez de fallar, porqu::mt o 
muito pout-as palavras tenho a dizer, em re
laç.ã.o ao projecto. 

Não venho discutir o assumpto que tem 
sido objecto das cogitações da Caroara desde 
18\ll, acho porem <lUO é preci$0, em relação 
à reforma b<mcaria, que tomemos utna att<· 
tude definitiva reagindo contra essa. a tmos
pher;\ de descontlan\~ que se tem creado em 
relaç:ão a este assurnpto. 

Não sou de opinião que se dev:~ dar t udo 
aos interesses particulares, porventu>'a. en· 
volvidos neste projecto com sacrificio do The
souro Federal; mas acho tambem, por outro 
lado, que l! dever do corpo legislativo atten
der aos jmtos reclamos dos qun. fora.m sa· 
criticados nu. :·eforma bancaria. de J893. 

Refiro-me ao direito incontestavel que tefm 
os Ba.nros regionaes a uma indemnisaç.ão 
justa e mzoavcl. 

Nem ê justi6.ca.,·el, como eu disse, no in
teresse do ~fbescuro Federal, esse desrespeito 
aos interesses partic:ulares legitimamente em
penhado em capítaes congregad•lS para for
mação de Bancos i'egionaes. p1·incipalmeute 
em reltlção á.quelles que cumpriram legal e 
exactarnente com seus deveres de ca.pita
lbtas. 

Suu, pois, de opinião. que a Camara. deve 
tratar d.e~te a.ssumpto sem. outr:\ pr eoccupa
çfr.o que a 1!e fazer _just iça a quem a tem, e 
aquem a merece. · 
E~tou certo que os nobres deputados, que 

com algllm c.-l(J!' teem impugnado a bdemni
sação pedid(l. pelos Bancos regionaes, o teem 
feito pot· um exaggerado amor a.us interesses 
publicas. 

Não descubro em SS. Exs. outro impulso, 
toma rem posição assignalad3. em tal rlis
cus~ão. 

Jlintlo. mni~. Sr. presidente, é preciso parar , 
em relação ao :p·ande instituto de credito na
cional, no ca.minho da expol-o ao ClDfJ-aque-
cimen to e ü. de~consldera~;ãv. · 

Retiro-me ao Banco da RepubHca. do Bra.zil, 
que _pu r ,;ua uatu reza, deYe estar á frente d<lo 
circulação tidnci;u·ia. <io paiz. 

Póde eer que esse Ha.nco tenlt:l. t ido alguns 
er i'OS e alguns desmaios na sua. administra
ção. 
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Mas, referindo-me sómente, à sua. nctual 
administração, é fóra. de duvida que os Po· 
deres Publicos team tudo a espern.r d:t cap:l.
cida.de politica c a1ministrativa do presidente 
ultimamente nomeado, o Sr. conseltlllil·o Af
fonso Penna. 

O SR. ALCINDo GuANABA!~A-Aliás, a nd
miniBtração pasS3.da não era. J?eior. 

0 SR. FRANCISCO GL1CERlo-Sem duvida, e 
fqi por isso que eu di~se que limita.va minhas 
observações á a.ctual administração, sem que
rer óe nenhum modo fazer a menor rcstri
cçií.o ao juizo favora.vel que fiz sempre da. 
capacidade dos a.nti~os pt·esidentes, os Srs. 
Dantas e Rangel Pestana. 

Mas, Sr. presidente, devo diror, sem menor 
intuito de aggre~ ou rle represnlia., que 
notei uma certa. desconfiança partida de certa 
parte da opinião,com relac;.ão ao novo presi· 
dente nomeado para dirigir o :&neo da Re· 
publica do Brazil . 

Devo dizer que esta minha observação não 
se refere a nenhum dos membros do Con
gresso Nacion:~.l. 

Mas não é m1ster ser-se mnito atilado para 
se comprchender que o nome do conselheiro 
Afl'onso Penna. que lnsJ;Jira incontesta.vel· 
menta a maior confiança a. sociec!ade conser· 
vadora brazileira. despertou certo ciumc, 
pela sua acerta.dissirna nomeação; quet· me 
parecer QUe se pretende algures levantar 
difficulda.des em torno oa admir.istraçiio do 
Banco da Republica, para diminuir o velor tlo 
illustre personagem que felizmente o està 
presidindo. 

Como disse nã.o .venho levani:.a1• da. tr ibltna 
da Camara aggressã.o contra. ninguem. e fiz 
bem ~tiente a minb.:J. intençio de nã.o me 
referir a nenhum dos membros du Con;;resso 
Nacional. 

l\{as, Sr. presidente, não posso crer q_ue 
seja. discreto, que se seja prudente cxp(i~~e 
a n·lministraç.ão int.crna. daq uelle Banco a tii.o 
apaixonada a.preciaç.ão, de moJo a compt·o~ 
met ter-llle os creLHtos. 

O Banco da Repub!ic.t do Bra.zil ó um 
instituto de credito que tomou d:1 dnta da 
f~ã.o dos antigos Ba.n.co.s, grande somma de 
responsa.biUdn.·Ies. 

Mas, essa. gra.ndo somma. de responsabili
llades 1>6de e deve ser convenientemente liqui· 
dada no intel·esse de sa.lvat• g-ranrles capita.es 
empenhados na instituição, quercapitaes pet•
tencentes ao Thesouro Fedet-al. 

Os elemento~ de vida e de successo que 
ali existem. e-c,identeme.nt.e podem ser -perfei
tamente liquiil~dos, desde que a. sua liquida
ção seja. conduzida com discriç-ão e o.oorto. 

E paro que esse fMto se realise basta o 
preenchimento de duas condições. 

A primeira, é que os P,ldercs Publicas te
nham :1. maio!' conti:J.nça. no administrador 
q t;e preside os seus destinos. 

A segunda, é que os Poderes Publicas fa.cam 
em torno dacpwlle estab"lecimento o mais 
discreto e indis.Pensa. vel silencio, a mais dis
creta reserva. . 

Si não se tomar esta. vereda, se compm~ 
metterã o destino daquelia immensa. instí
tuiçito de credito, sem vantagem, nem po.m 
o interesse pa.rticuiM', nem :para o interesse 
publico. 

O SR. SsRZEDSLLO CoR.Rf).>..- Ao contra.rio, 
com enormes desvantagens para. o interesse 
publi~..'O e immensos prejuízos para. o interesse 
particular. 

O SR. FR,\NCISCO GJ,ICERio- Sem duvida, e 
me satizfnz muito ouvir esta referencia. do 
honrado ex-ministro da fazenda da Repu
blica, que decretou a fusão dos Bancos. 

1io.s, sobretudo devo accentuar a.quillo 
que e minha sincera convicção, o Banco da 
Rapublica tem c:m si mesmo elementos extra· 
ordim~rios d~ vida e successo, porque o Banco 
se desempenhe da sua resp~ns~bili~ade, pau 
que elle p1•oee'.1a a uma llqutdaçao conve
niente rlos seus negocies e para que se col
loque na posição que lh~ assig~ala :1 sua n~· 
ture~a. de director da ctrcuhtçao no Braz1l. 
basta 11peuas que os Poderes Puhl!cos P'!:re~ 
no caminho de expol-o a desconõlderaçao, e 
mister sómeat;; que se faça. uma r~f~rm<t ~e
ftnit i v a e que se cilnfie na. sua. <ldmtn~stra.~:ao, 
principalulen!e si, como espero, contmua.r. n<\ 
direz~:ã.o do Banco d<l RepubliC<!- do B~z!l o 
illustre homem ultimn.mc-mte mcumbido da 
sua presidencia, ca.valheiro que, p01: sua po
sição potitica. e svc~:J.l , t (<ll\ ne~-e:;sldade de 
desempen1Jar-se diguamen~ d:t. sua. tare ~il.. 
com proveito pa!·e. o seu nome, com prove1to 
para a adm'ulistr,\çtio pablic;).. 

Tenho dito. (ilúlitQ bem., 11111ito bc-ia.) 

Fic:J. a discussão adiada pela hora.. 
Vem i ?ilesa :.. s~guinto 

Declaramos t~r votado a favor de todas as 
emendas do Senado ao pro.jecto n. 142 E, do 
corrente anuo (Orçamento da Fazenda.). 

Sala das sessões 5 de dezembro de 1895.-· 
Jose I gnacio.- G~açalt:e.s Maia. - José Mo.· · 
;·iano, - LeovigiWo F:lgtUJil·as . - Ga.<pttr 
Dl-ummond.-,1rtflw· OrT.andc. 
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Vão a. imprimir as seguintes: 

REll."-CÇÕE.S 

N. ~56 6- 1895 

Reitq.cçtzo final do projecto n . 156 A, deste 
an;to, que autorisa o Pode1· Ezccuti'OO abl' i1" 
um credito de 6:-':ISS$310 para ·pagammtto 
do pessoa~ e ea;pedieu te cl« Df}lt!!lllCÚ& <I e 
Ter1·as e Cotonisa~iio ;1-0 cstc!do de Mi;ta$ 
Geraes, no u.nno de 1893 

O Congresso Nacional ilecreta: 
Artigo unico. O Poder Executivo é 'autori

sado a abrir um credito de 6:333""$310 para 
pagamento d.o pessoal e expediente da DelP.· 
ga.cia. de Ter1-as e Co1onisaçH.o no estado de 
Minas Gemes, no anno de 1893; rev-ogadas as 
disposições em contrario. 

Sala. das commissões. 5 de dezembro de 
1895.F. Lima Dv.a.rte.- J. ll'eita. 

N. 175D-l895 

Rcdacçüo final ckt emenda do Senado ao p1·o· 
jecto 1t. 115 B, deste q.m~o. da Cam01'lL dos 
Deputados atllorisando o Poder Execmi-vo a 
0.11:x:iUar. por emprestimo â Munici)lalidade 
do Districto Federal com a quantia de 
3. 700:000{;000 

O Congresso Nacional resolve : 
Art . L • E' o Poder E::.:ecutlvo autorisado a 

auxiliar, por emprestimo. a Munic\palidade 
do Districto Federal com a a. quantia de 
3.700:000$1100. 

§ 1. • Dentro dessa. verba. o governo levará 
ell!- conta o debito que, por qualquer tit ulo, 
se.JS. reconhecido :í.queila institui~. 

§ 2. • O governo tar-.l pelo 1\finistel'io da 
Fazenda. a.s ope!':lções de credito necessari a.s 
Íl execução da presentE~ lei. 

A1't. 2." Revog<un·se as disposições em con. 
trario. 

Sala das commissões, em 5 de dezembro de 
1895.-F. Lima. D11m·te. - J. A. Neita.. 

Vae a. imp1•imír o seguinte 

PROJECTO N. 159 F DE 1895. 

Emenda da Oamara dos Dept~tados ao proje
clo n , 159, deste a>ltlo, augmentando o.~ ven· 
cimentos eles membros do Sttp>·cmo Tribunal 
Federal e dos cmp1·egMlos da respecti-ca se
C1"etaria os qttaes o Senado >leio pôde dar o 
sett conseatimento. 

A Com missão de C<lusti tuiç.ão, Legislação e 
Justiça., tendo em v ista. as emendas apresen· 

trulas pela Camara. ao projecto n . 159 ,do cor
rente anno, ás c;uaes não pô'! e o Senado dal' 
seu a.;::;;entimenlo.é de parecer que sejam ellas 
sujeitas ti. discussão regimc;ntal para que a. 
Cnmara de novo se pronuncie. 

Sala. das sessões, 4 de dezembro de 1895.
v. de .ilfella.p!'esidente.-.Ditto Dueno,relator. 
-Sebastiii.t:J de Lacerda .-.Medeiros e Albtt1]11Cr
que. -Pinto daltocl>a.- Cltm~ent:nodo M011te. 
- F.7.'ole;t tüw.-Luí:: Dcnningue;;, pela appro
va.ço.ão do projccto e da emenda relativa aos 
jui~e~ da Côt•tc de Appellação. 

A commissilo de orç,amcnto é de parecer 
que s~jam ma.ntid<'s pela Camara. as emendas 
que apresentou ao projccto n .159, do Senado, 
de 1895, pelos motivos que já. expendeu, 
quando em 3'• discu$siio cmittiu o seu mOl!O 
de pensu.r sobre ns referidas emenua.s. 

A breexcep~opara.a seg uinte; que no enten
der da commi~Si10, não deve ser StlStentada. 

~~ Os officiaes de justiça terão 1 "/u da co
brança da divida activa além das custas do 
regimento de 2 de setembro ue 1894, e po
dendo a ccumula;c o;; cargos de contínuos e 
de porteiros.» 

Sala. das commissões, 5 de dezembro de 
1895.-João Lopes, presidente.-Pau~ino de 
Sov.:;c~ Jtm:.o1·, rclo.tor.-F. P. JlfarJ1"ink.
Augusto Se~;cro.- Benedicto Leite .-A:1gusto 
Mont·enegro. 

Emendas da Cama,·a dos Deputadas ao p1·ojccto 
do S1maào 11. 159, de 18Y5, d$ quaes n<ío 
pôde o Senado da1· o seu assentimeato . 

Accrescente-se: 
Sii.o tambem a.ugmentados os vencimentos 

dos juizes seccionaes, seus s ubstit utos e pro
curadores ~eccionaes, r1o mo!lo seguinte : 

Os juizes seccionaes do Districto Federal, 
Esta(lO do Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas 
Ge~aes, Rio Grande do Sul. Babia, Perna.m· 
buco e Pa.rli. terão mais 2:000$000. 

Osjuize:; s~ccionaesdos outros Estados terão 
m;\is 1 :000$000. 

Os juizes substitutos terã;o mais 1:~'000. 
Os procm·a.dores scccionaes terão mais. 

l :000$000. 
Os officiaes de justiça terão 1 •;. da CO· 

brança da divida. activa, alem das custas do 
regimento de 2 de setembro de 189~. e poden· 
do accumular os cargos -de continuas e de 
poYCeiros. 

Art. Fica. alterada :t ta.bella qoe baixou 
com o decreto n . 255, de 30 de novembro de 
1894, na. parte rererente aos juizes da Côrte 
de Appella~o. a.ccr~scenr1o mais 200$, men
saes para cada um, sendo dous t erços de or· 
dena.do e um de gratificação. 
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Art. O governo abrirá no primeiro exer
cicio o credito necessario para execução da 
presente lei. 

Camara dos Deputados, 14 de novembrú de 
1895.-Francisco de Assis Rosa e Silva, pre
sidente.-Thoma; Deljino, l 0 secretario. -
Augusto Tavares de Lym, 3", servindo de 2° 
secretario. 

P1·ojecto do Senado n. 159, ele 1895, 1·elati'Vo 
a vencimentos dos memb1·os do Sttp1;emo 
T1·ibunal Fede1'al e outros funccionm·ios 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. o Fica alterada a tabella do art. ~3 

do decreto n. 848. de I I de outubro de 1890, 
accrescendo mais 5C:O$ ao vencimento mensal 
dos membros do Supremo Tribunal Federal e 
30 "lo aos dos empregados da secretaria do 
mesmo tribunaL 

Paragrapho unico. Os membros do Supl'e
mo Tribunal Federal, que forem aposentados 
~ntes de haver decorrido o periodo de lO 
annos de exercício, após a promulgação da 
presente Jei, não gosarão, para a aposenta
doria, das vantagees da nova tabella. 

Art. 2. o Revogam-se as disposi~ões em 
contrario. 

Senado Federal, 12 de agosto de 1895.
João PeclTo Bel(o1·t Vieira, vice-presidente, 
servindo de presidente.- Joahim d'O. Ca
tunda, servindo de l" secret:1rio. -Guscavo 
Ricltard, servindo de 2° secreta.l'io.-Joaquim 
José Paes da Silva Sw·mento, servindo de 3" 
secretario.-Dom:ngos Vicente Gonçalves de 
Sou::;a, servindo de 4" secretario. 

O Sr. President.e- Achando-se 
adentada. a hor·a designo para amanhã a se
guinte ordem do dia : 

Votação dos seguintes projectos : 
N. 256, de 1895, definindo os cnsos rle com· 

petr>ncia. de cana um 1los poderes Executivo. 
Legislativo e Judicia.rio, para que se dê a 
intervenção do governo federal nos estados, 
autorisada pelo art. 6" da Constituição (1" 
discussão) ; 

Da emenda o.trerecida ao projecto n. 264 A, 
de 1895 (do Senado), autorisando o Poder 
Executivo a mandar contar mais oito mezes 
e 28 dias de serviço ao lo tenente da Armada 
Arthur \Valdemiro de Serra Belfort, para os 
e:ffeitos da reforma com o parecer n. 264 B, 
de 1895 (discussão unica) ; 

N. 203 C, de 1895, autorisa.nda o Poder 
Executivo a :tbrir um credito extraordinario 
de 8.000:000$ pa.i.'a. occorrer à execução das 
obras indispensaveis aos serviços da Es
trada de Ferro Central do Braz i I, sendo 
SOO:OOO.p applicado ao pagamento de 60 loco-

motivas, segundo contracto feito com Quayle, 
Davidson & Comp. (3~ discussão); 

1" parte (até ás 3 horas ou antes) : 
Continuação da. 3" discussão do projecto 

n. 90, de 1895, dividindo o territorio daRe
publíca em oito circumscripções, em cada 
uma. das quaes crêa um banco para auxiliar 
as industl-ias agricola., pastoril e connexas, 
conforme o regimen que a.dopta ; 

s~ discussão do projecto n. 285, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a mandar 
proceder á escolha do local apropriado a mu
dança da Arsenal de Marinha rla Capital Fe
deral e a abrir o credito necessario até 
300 :000$ para acudir ás despezas com os es
tudos e acquisição de terrenos ; 

2" discussã~ do projecto n. 248, r1e 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reformar o 
en~ino da Eseola. Naval, annexando-lhe um 
curso especial de aspirantes a machinista, 
tomando por base o projecto apresentado em 
1893 pelo conselho de instrucção da me:sm3.. 
escola. 

2• parte (ás 3 lloras ou antes) : 
Discussão das emendas otrerecidas em 3" 

r1iscussão do projeci:o n. 212 A, de 1895, re· 
guiando a execução dos arts. 6• e 7• da loi 
n. 183 C, ~~e 23 de setembro de 1893, deter
minando que pelo governo seja. substituído 
por apolices de capital e juros-ouro-do 
valor nominal de I: 000$ e juros ele 4 • ;. todo 
o lastro eJl'ectivamente depositado até 17 de 
dezembro de 1892,- para base daa emis5ões 
bancarias com parecer sob n. 212 B, deste 
anno. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 30 mi
nutos da. tarde. 

15()• SESSÃO E:~\I 6 DE DEZEMBRO EE 1895 

P1·esidencia dos Srs. Rosa e Silva (:presidente) 
Tlwma:; Detfino (to secretario), 1lrthur 
Rios (i" 'Dice-presidente), e Rosa e Silva (pte· 
sidente). 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Ro:;,a e Silva, Arttmr Rios, 
Costa Azevedo, Thomaz IJelfino, Tavares de 
Lyra, Sá Peixoto, Lima Bacury,Gabriel Sal
gado, Matta Bacellar, Augusto Montenegro, 
Carlos de Novaes, B1·icio Filho, Hollanda 
de Lima, Viveiros, Luiz Domingues, Costa 
Rodrigues, Anisio de Abreu, Al'thnr de V'1.s
concellos, Pires Ferreira., Uouçalo de Lagos, 
Thomaz Ca.valcauti, lldel'onso Lima, J oss 
Bevilaqua., Augusto Severo,Junqueira Ayres, 
José !vlariano, Arthur Orlando, Martins Ju 
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nior, Tolentioo de Ca1•valho, Gaspar Drum
mond, Coelho Cintra. Luiz de Andrade, Cor
nelio da Fonseca, Herculano Banrleira, Me
deiros e Albuquerque, Gl)nç<tlve5 Maia, 
Clementino do Monte, Rocha Cavalcanti, 
Geminiano Brazil, Gouveia Lima, Zama, 
Sant:>s Pereira, Augusto de Freitas. Neiva, 
Mílton, Francisco Sodré, Manoel Caetano. 
Eduardo Ramos. Paula Guimarães. Vergne de 
Abl'eU, Leovigilrlo Filgueiras, José Ignacio, 
Rodrigues. Lima, Tolentino dos Santos, Se
bastião Landulpo, Galrlino Loreto, Antonio 
,le Siqueira, Alcíndo Guanabara.Timotheo da 
Costa, Lins de Vascol}cellos. Erico Cnelho, 
Silva Castro. Julio Santos. Sebastião de La
cer 'a, Mayrink,Lima Duarte, João Luiz, Car
valho Mourão, Vaz de Mello •. Monteiro de 
Barros. Chagas Lobato,Luiz Det:.<i. Ferraz Ju
nior, Fortes Junqueira. Alvaro Botelho, La
mounier Godofredo, Valladares.Cupertino de 
Siqueira, Ro 1olpho Abreu. Matta Machado, 
Arthur Torres, Olegario Maciel, Paraizo Ca
valcanti, Carlos das Chagas, Costa Ma.chado, 
Dino Bueno. Bueno de Andrada, Furtado, Ur
bano rle Gouvêa, Xavier rloValle, Mariano 
Ramos.Lamen!1a Lins. Almeida Torres. Lauro 
Muller, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 
Fonseca Guimarães. Marçal Escobar, Pereira 
da Costa, Victorino Monteiro, Vespasiano de 
Albuquerque e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 

Deixam rle comp~recer com causa partici
pada os Srs. Coelho Lisboa. Alencar Guima
rães, Fileto Pires, Enéas Martins, Theotonio 
de Brito, Gu::;tavo Vera.s, Eduardo de Ber
rêdo, Christino Cruz, Nogueira Paranaguá, 
Frederico Borges, Torres Portugal, Joã.o 
Lopes. Pedro Borges, Helvecio Monte, Fran
cisco Gurgel, Cunha Lima, S•lva Mariz, Trin
dade, Chateaubriand, Arminio Tavares. Mar
cionilo Lins, Miguel Pernambuco, Olympio 
de Ca.mpos, Menezes Prarlo, Tosta, Aristides 
de Queiroz, Dionysio Cel'f!Ueira, Fl:wio de 

pho, Caracciolo. Emílio Blum, Brazilio da 
Luz, Angelo Pinheiro, .-\.pparicio Mariense, 
Francisco Alencastro e Pedro Moacyr. 

E sem causa, os Srs. Francisco Bene
volo Pereir;t de Lyra, Lourenço de Sil., 
Carl~s Jorge, Fernandes Lima, Araujo Goes, 
Octaviano Loureiro. Cleto Nunes, José Carlos, 
Serzedello Corrêa, Oscar Godoy. Americo 
de Mattos. Ago;;tinho Vida!, Barros Franco 
.Junior. Alberto Torres,Ca mpolina., Domingos 
de Moraes, Paulo Queiroz, Costa Junior, 
Padua Salles, Vieira de Morae:;, Alberto Salles 
Martins C•·Stfl, Rivadavia Corrêa, Aureliano 
Barbosa, Pinto da Rocha. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 
O SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. I o secretario do Senado, de 5 
do mez proximo findo, communicando que 
aqueHa Camara. em sessão desse mesmo dia, 
manteve, por 24 votos contra 10. a sua 
emenda suppressiva do art. 3" da proposição 
desta Camara, declarando r1e livre escolha do 
governo, além r1e outros cargos que ja o são 
pela legislação em vigor, as nomeações para 
os cargos que enumera.- A' Commbsão de 
Orçamento. 

Requerimento do Dr. Francisco Teixeira de 
Magalhães, concessionario da Estraàa de 
Ferro do Porto de Santa Cruz. ao Salto 
GPande. no Estado da B:thia, pedindo ga
rantia de juros e privilegio por 70 annos para 
a ref~rida estrada.- A' Commis:;ão de Obras 
Publicas. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Al'aujo. Marcolino Moura. Para.nhos Monte- Não havendo numero para se vota1• as ma· 
negro, Athayde Junior, Torquato Moreira, teria~ indicarias na ordem do dia, passa-se á 
França Carvalh~, Belisari_o de S~uza .• Fonseca rnateri<t em di~cus~õ:ão 
Portella. Euzeb10 de Que1roz, Ntlo Peçanlla, ~ ~ · 
Ernesto Brazilio, Powe de Leon, Urbano 

1 
E'_ annunci_a•1a a continuação_ d:J: ?". dis

Marcondes,Paulino de Souza Junior. Almeida 1 cussao do pro.1ecto n. 90, de 189o, d1ndmdo 
Gomes,Landulpho de Magalhães,.João Peni•1o,' o t~rr~!orio da Republica em oito circum
Gonçalves Ramos, Francisco Veiga, Leonel scr1pc.~oes, em cada uma das quaes crêa um 
Filho, Octaviano de Brito, Ribeiro de Al- Banco. para. auxiliar as industrias, agt'icola, 
m_eida,FerreiraPires,Theotonio de Magalhães, pastor1l e connexas,conforme o regimen que 
Pmto da Fonseca, Manoel Fulgencio, Simão adopta. 
da Cunha,Liudolpho Caetano. Lamartine,Al- W lido, apoiado e posto em discussão o se-
fredo Ellis, Francisco de Barros, Casemiro da gumte 

Requerimento 
Rocha, Almeida Nogueira,Domingues de Cas
tro, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, Moreira 
da Silva, Francisco Glicerío, Paulíno Carlos, 
Cincinato Braga, Hermenegildo dfl Moraes, Requeiro que, esgotada a lista dos in~ 
Alves de Castro, Ovidio Abrantes, Luiz Adol- scriptos para a discussão do projecto n. 90, · 
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vá este com as emenr\as e substitutivos :1 
Commissão de Orçamento pa1·a da.r parecer, 
suspendendo-se a di~cussão até qu<> SEÜ <t este 
apresentado. 

Sala das sessões, 5 de dezembro de 1895.
Edtu.r.nlo Ramos. 

O St·. Oos·nelio da Fonseca
Sr. presidente antes de entrar na continua
ção das considerações que hontem fazia em 
relação ao projecto n. 90 e seu substitutivo, 
devo fazer uma corrigenda á, parte publicada 
do resumo de meu discur~o. que diz o se
,.uinte (lê): «Combate ainda o § 14 que se 
~efere aos emnrestimos em dinheiro de lettms 
bypothecarias par:J. por n. escolha do Banco.» 

A minha obse1·vaçiio com rehçüo a este 
ponto, foi a seguinte: que o mutuario cievía, 
ter o direito de fazer o pagamento em qua.l
quer época, com dinheiro ou lettras bypo
tbecarias. 

Faço esta rectificaçã.o p:>.ra que não fique 
imperfeita a minha observação. que julgo ne
cessaria. com relação á emenda que deve 
soffrer o p1·ojecto n. 90. 

Sr. presidente, continuando nas obser•a
ções ao projecto e ao substitutiYo, vou en
trar na parte bem importante alterada no 
projecto pelo substitutivo, e a parte que 
considero de maior nnta.gem, de m::tior be
neficio para a l;lvour::., quer do Norte quer 
do Sul. 

Quero me referir, Sr. presidente, 3. parte 
relativa no substitutivo ao penhor agriccla. 

O penhor em direito. ainda hoje n:1. nossa 
legislação, está su,jeito a, uma certa ficção. 

O objecto empenhado ~uppõe-sc sempre ·no 
poder do credor pignonltieio, e é considerado 
o contracto perfeito sómente depois de ter a 
deverlor entregue ao c:n.•dor a cous;t dad:t em 
om penhor, ou "o m:mos :~ tratlic<;ilo symho
lic.• e neste caso o devedor dtwe tcl' o objectn 
que ~e1•ve de segur<WÇ:.t. n;L melhor· guarcla. 

O :;;ubstitntivo aprrscntn.do pelo dlgno col· 
lega, cleput:tdo pelo Rio Gr·ande do Sul, 
deu um etasterio necessJ.rio c util, ti ro~r 
daqnelle molde ferrenho atrantdo, que ;~ 
nossa legislação consagra ao penbor jurídico, 
pela d1sposi(,,ão de que o mutu:trio poderá. 
tomar dinheiro por emprestimo e em conta 
corrente. por espac'o certo de tempo, justas 
;ts cont:ts ;1.nnualmentc. 

Essa idéa., que nós não encontra.mos consa
grada. no direito civil, mas sim a de um 
pl'azo limitado o certo, no entrC\t;"tnto, sendo 
esse um novo molde p:1ra o penhor, que fica 
de accordo com os uzos e costumes de nossos 
l::.wradores aptos P<1.r~1. os diversos modos de 
cultuJ·a de htvoura no Notte e no Sul, deve 
produzir os me~hores effl~itos. 

Sr. presidente, o lavrador do café tem a 
sua colheita annua, menor ou maior, com 
relaçü.o a Estação e á producção do sólo. 
· O ca.feeiro conserva-se por um certo nu
mero r1c annos. e por conseguinte, o :penhor 
que fizer o <lgricultor de café, suppõe a cer
teza maior ou menor de um fructo. 

Não succede assim ao lavrador da canna, 
ao lavrador do algodão, cuja colheita e plan
tio é feito annualmente; c feito o penhor por 
mais de um anno, que é o tempo regular 
poder-se-hia objectar :paraaquella classe de la
vradores que o modo de effectnar-se o penhor 
no substitutivo não está conforme ao direito, 
porque ahi se a.dmitte o contracto durante 
até seis annos e em conta. corrente. 

Mas, é esta part~ que, alterando muito 
convenientemente a legislação relativa ao pe
nhor. pro"luz b~neficos effeitos, maximé para 
o lavrador da canna que muitas vezes não 
tem necessidade de capitaes em uma só safra, 
succedendo que~ l:afra pendente ao córte e 
dada em penhor não poderia dar-lhe direito 
ao capital preciso para certas despezas em 
annos futuros. 

E', por conseguinte, de necessidade que 
se faça essa alteração, que o lavrador tenha 
dinheiro por certo tempo para. a colheita d:~ 
lavoura. para o plantio, para os preparos e 
renoYa~ão de machinismos e outras despezas 
uteis e indispensaveis. 

Admittido o contracto até 6 annos,em conta. 
corrente tem-se fa"cititado o recur~o e na hy
pothese ficam as novas safras garantindo o 
pagamento das prestações. 

Na vida do lavrador da canna, no Norte, 
como no Sul do pair. é constante um movi· 
mento de capitaes. 

O lavrador do Norte encontt•a os resultado> 
de suas safras quasi smnpre em sua cont<L 
corrente nos mezes ele junho a julho ; o riu· 
rante o tempo que niio colhe ainda. se acha 
fazendo despez;\:s, c neste cn.so a conta. cut·
runtc e (h maiot• vantagem. 

Por conseguinte. :::;r. presidente, essa 
parte ào substitutivo, vem a ::;er um gran· 
de auxiliar á lavoUI'a,,ila:âlllc ;, lavoura 
do Nurte, que preci.-:a, pôde-se Llizel', todo8 us 
annos, c ;:1 todos os mezes de capitaes, 
e su o ttzendeil'O independente que tem capi
taes seu piide prescindir de auxilias para <~ 
renovaçã.o do plantio e mais despeza.s, como 
já l1ei:xei mencionado. 

E esse penhor, feito pelo espaço de seis an· 
nos, como que descança o ln.vrador, dit-lbe a 
certeza de seu credito em um estabelecimen
to, garante-lhe :a. certeza de que na. época. 
determinada. q1.:.er da colheita, quer do plan· 
tio, elle ter;). o dinheiro preciso para fazer o 
custeio de sua fabrica, Me que uma colheita 
pro~pera lhe faça a independencía. 
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Aquelle que porventura, llOr muito bom esclarecimentos para que o prqjecto por elle 
lucl'O, puder prescindir (le Yoltar ao Banco, elaborado fo>se a lei corl·espondente ao me
pedir nova quantia antes do prazo do con- llwr modo de proteger a lavoura, e Iouvando
tracto será feliz, e muitas vezes poderá assim me nos conhecimentos de S. Ex., dou por 
succeder quando as colheitas ror·em aGundan- concLuiàa a refutação que tinha a tazer com 
tes, e o devedor economico e bem intencio- l'elaçilo ao pro.iecto n. 90 c suas emendas e 
nado, que não procarar o Banco pal'a obtet· acceitando o substitutivo, tomo a ousadia de 
dinheiro simulanr1o uma 11ecessidade como la.- fazer algumas observações sobre contestação 
vrador, para dar a esse dinheiro destino di- 1eita pelo r1istíncto representante do Estado 
verso. do Rio c1e Janeiro. 

Alem de tudo é preciso notar-se qus os Chamo ousadia, Sr. presidente, porque não 
preços rio assuear va:•iam muito ; h a annos estou na. altma de fazer critica (nao apoiados), 
em que se obtem preço remunerador,a. outros, Ulõl"rl mesmo observações em uma questão tão 
p:n•em, s(ío tão baixos, que muitas vezes o t1·:.wzcendente e importante como esta, da 
la.vrador economico tem como salclo o capital cr·eução de um Banco para favorecer a agri-
empregndo na nova safrr«.. cultura.. 

No meu J<:stado natal a riqueza. prove.m do Aqui, Sr. prosir1ente, apresento a boa von-
assucar, todo o inte1·<:s:=e por essa indu:=:tria o tado e o desejo de concorrer com o meu tra
w.luco,por parte uaquelles que teemobr-igaçito balllü para que uma lei que se procura fazer 
ile em favor ddla interceder. Posso dizer :::em srja boa e sabia; deixando na applicação as 
medo de errar : e:ssa }H.l'te do substitutivo ú melhores vantctgens no Brazil. 
a que trarú. rmüor vantage!n, ella. serú. a fa- Essa manHestação dos meus bons desejos 
.cto1•a dos lieneficios á lavoma ; com o penhor fará cora que o meu distincto collega po~sa 
por seis annos; cmprestimo e recebimento em l pordoar a audacia que tomo, iazendo ouser
conta corTente ter·emos proveito~ certos que l v~tçües :sob1·e o seu discm•so. 
concorrerão p:tra a proSl}erid<lde ~~os htvra:!o- St·. presir1ente, o nob~·e deputado pelo E5-
l'es, e conscguintementc p;:r·a prosperidnde) tu.do do Rio rle Ja.neiro, disse (lê): 

do paiz. .. . _._... , , , _. .· 
0
., ~ "'Que pertencia á escola liberal; que não 

Sr .. pr~swente~a vl:;La üCS•~~ con~r~:-~af.~~~: (~~;redita nem na diicacia da interv-enção rios 
qu.e J_?l,o pr~ccdentes. e US~lm lC~L:.t,lu .... ~! "'OVernos em pro'.·eito das COndições economi
Ob.]CCÇaD que cllsse no começo rl;:.s mmhas •:<~·: ~s de um povo, nem no direito que elles 
ser_yaçqes, porque esse no.vo mO!llC de le;::s- I '!)Odcm ter de se immiscnir no estudo e satis
l:lçao .e actualmentc prectso, nao haver.:::o l hr:ão de necessidades economicas. 
~~~~e::_~1dac~~ ~~~ ~onS.~,:·~~r: _os mol~:s, v~l.l.:~~· T Pens.t qne antes de ~e estudar as necessi
ÍtJhOs 1lur cop~·1 t-~~ Lol::;lu~ues de ~u",~ 0 ·' ~<\l.~~~· T rlades de um certo Estado, ó preciso estudar 
q~c .• d~vernrJ_s 111(>: que ·.o!?o~ caJ··'~e::; _P·~~;. o proprio phenomeno que se pretende reme
Jaze, .b,,as le1s, (.lll um pa.:;~o i:J, !re!lt .. , e~q1~, d!~<r.» 
eerHlo e::;.,ns usaw:as velha:;, íwçues, ('0S7.u-
Jn('S c l'OI1llir.;.ões de outro::; poYo8, costumes Parece-me que, si S. Ex. se considera 
esses que Já er·am diversos ~os n~s::os no amigo desta libel'dat.le, ao contr~\rio de ser 
tempo .~a monarchia e que o ~ao :1lU1to ma;s um coml.>atente e~forçado contra o projecto 
nn. actuatidadc ; e lora. de tod;t a duvid<t a que se discute e ::;ubstitulivo, devia ser um 
pl'nccdenci•t do snbstitutiYo quo. tl'<<zendo 1.lllH1 lbrp:elius que. collaborando com os autores 
l'!'JICl'ie de innovaç~fLO com rehv~iio ao dir·dt''· qw~l' do ~ubstitut.ivo quc·r do p·;·tvecto, con
tt·az um:t g·r:l;l!le vantngem, uma utilidade t:tll'J'es.:e cum a su;t illu::-tr·:tc;ü.o, altos conheci
bem considemvel para. u. Juvoura, pl'iucipal- mcntu::; e boa. vont;J.de pam que fosse, depois 
mente do assucm·. de largtt e judicios;t discu~~i\o, eunvertido em 

A ca ma1·a dos Depu t.adc.s, rE:flecti ndo bem lei u producto bem apaaltudu dos partes boas 
sobre este ponto, ver:'!. que a. aceeitat,,ão desta que!' do P1'ojecto quer do substitutivo, tanto 
parte da súbstitutivo será um grande ii.tvor ma.;s ,guan~o _S. Ex. _coni~ssa que .o projecto 
pl'estado á lavoura. t~·m m"posH;u~s aecettavers e por 1s~o S. Ex. 

Assim tenho terminado, Sr. presidentG, as allll1U. <l1s~c (k): . 
ohs~rvações que tinha: a f:1.zer com relação :w «O prqjecto tem disposiçõe:; acceitaveis, 
pru.jecto n. !)O e sul1stttut~vo. . I mas não me conformo com o systema de ga-

Na parte dos penhores e prec,tso notar que j r:1ntias de juros. porque não tem elle o me-
o projecto apenas (~etermimwa _o tempo em nor valer ou e:(feito qwu1to á valorisação da 
que elle se devia estabelecet\ nu.o sendo, por-

1 
lettra. hypothccaria. » · 

tanto, preciso quanto o substitutivo. n·-~- . · d· s E .. 
Por esse motivo, pedindo m<;.is umct vez J:s,o arn a · X.· 

c1esculptt ao distincto autot· desse pt·ojecto que «Em Campos e na. Paraityba. do Sul exis-
:por sutt bo!lt1ade declarou llontem, quando tem Hancos de credito real qneteem prestado 
me dava um aparte, q11e prestaria todos os grandes serviços á lavoura sem garantia de 



Câmara dos Deputados- Im presso em 20/05/2015 09: 12 - Página 5 de 15 

64 ANNAES DA CAMARA 

jm•os. Estes instituto!: teriam enormes pre-j seja uma_le!. substitut~vo esse ~Uf': depois d_e 
juizes si a disposição do projecto se tornasse bem r~fl,~ctl~O e d1SC?t1do, comertldo em le1, 
·lei.» e apph~ado as nec~ss1da.des da lu.voura, h:J. de 

Sr. presidente, encontro :.>..qui n. verdadeira produz1r bom e !feito, 
contradicçã.o. Si o Banco da Parn.l!yba. r1 o Sul Sr. presi.dente, preciso ainda fazer uma 
e Campos tem. independente de .Juros, pre- observação a S.Ex. a resp'líto da prosperidade 
stado grandes serviços,não são, senl10res. os da. lavoura do Norte, Jlroclamada poP S. Ex. 
Bancos creados com o auxilio da. g-1rantia do Si por vet\.tura a lavoura do Norte caminha 
juros que vão fazer a competenCia para q:ue mais favoravelmente, do que em outros 
elles diminuam a sua. ca1•reü·a; ~o contrano, tempos e isso devido a :protecção dos Banco~. 
si a lavoura tem todo o proveito ~om esses Vou me referir a Pernambuco. O Banco 
Bancos, lá. não precisarão do que for cr~a.d~ de credito Real de Pernambuco tem servido a 
com a. garantia e ~i se d~r a compe~~ncu.t e muitos proprietarios que, .Julgando-se reduzi
por. I}Uo-\ o~ g:-tr:.tl_!ttdos s~ru.o mel~or~. E d~- dos ;i, pobreza, receberam qua.utias sufficiett
mais el!es p_oderao ser mter1.~~ed1a:?'. s _pata tes, om para tratar da sua produ_cção, ora 
as transacr;?es, como Bancos .\ct con~tl~t:tdo~: para indem11isar os seus credo1·es. S1 alg.umas 

S. Ex. d1~se que no St"U Estado a lavoura vezes ha demasiado rigor com a!gun, pre
s~ achava ~epa':lperada e ba~tante enf1'3 '1ue- tendentes a emprestimos, rigor que parece 
c1da, mas Sl ex1ste~ esses_Bauc~s q~e ~eem exaggerado, no entretanto bl·nefica tem sido 
pr~stado bons serviços, nao de v m. :ser tanto essa instituição bancaria; mas nós preci~a· 
ass1m. . . . mo::: de um Banco em cada Estado que seju. 

Senhore~, ~ o autor do substttuttvo le~- destinado exclusivamente á protecção da la
breu a em1ssao de papel-mo~da e a cauc;~o voura, das industrias, deixando para o com
em lettras hypothecarras o fez com relaç-ao mercío Bancos de outra. natureza Bancos 
aos contract,.s de r,enhor. porque com r~la-:- propriamente werca.ntis. ' 
ção ao contracto de llypotheca a ·· operaça.o .e . " . - . - . _ 
outra, os agricultores tinham derecebero dl o~ Ban~os de ne.,omaçoes ,mlxtas ~?~desb_ 
nheiro preciso para sua. cul~ura. e trabalho dos~ 0~ a m~~os devem ~er, a m~Jta., up~ 
dependente r1;t hypotbeca. de :'e us ben_s. . _ raç?.es , . as cl~l-l:se; d~v~m ter st::~~ B,a.ncos ~-

Sr. presidentP., não julgo que a d1spos1çao pe~.a~s , suas ~ecuc1açoes propnas t:om. ceJto 
contida no substitutivo, com J'elação á caução p_e:ssottl conhe_cl~jo, e quanl.i? bom, bem l~ten
com lettras bypothecarias e enü~são de papel c1onado, serv1ra ~t;:: de gum ao _ pret~naente 
moeda com as "'arantí'is que ali! ~e cstabele- 1)ouco cauteloso, ~ssa a.pprox~maçao cum 
ceram.'trarão pr:='e.1u izos e peri"gos pu;ra 0 pn.i~. . ~.ma cert.a ~l~ s~.e da um cert,o Vl v~r harmo· 

Si o Banco tõr organisad0 em b"as condi- mco e PJO\elto~o. 
çõ:•s. curn uma cli1·ectoria seria, certamente a As lettras do Banco de CJ•edito Real de Per· 
a.pplicaçã.o do;; dinheiros Jevc st>.r' di,tt-i i·ui\\" nambuco ei'tã.o quasi sempre ao par e outras 
de tal lônnu. que o prejuízo nãt) a.pparecertt. veze~ com a.gio. dan 'o-:;e-Ibes a pr·eferencia a 

Aqui me soccorro a urna sentença. que nos outros títulos. 
vem dos rom:1110S: bona est lcx, si 21ú co. legi- t>utra razão : o govP:rnador actua.l aug-
timc utatw·. ment:Lndo o numero de conce•sões de u:::inas, 

Na boa execução tht lei consiste os bcnefico5 Jazendo empr·estimos a e:stas u:o:ioas com a 
resulta•los que uella. provem. de,·ida prudencia, trazendo augmento de 

Si tivermos boa. uil'eC(;;lo. si tivrr-mos B:lll- producçã.o, tem trazido augrnent .. da ri
cos bem (lrganisados,os lucros resultantes r1as queza sem ter baviuo um só prejuizo para 
tpansações bancarias afastam o perigo. os cofres publicas. 

S(ljam tambem os beneficiados honestos que Por con:seguinte, a argumeutução de :S. Ex. 
uma lei baseada no substitutivo tru.rti. optimo CQ!ltra o projecto e substitutivo não tem ra· 
resultado, trazendo augmento na producçii.o. zão de ser .1ua.nto ás garantias e muito me· 

O mal não virá da lei e sim de suas ampli· nos quanto á lei em si : o substitutivo vem 
turres e sim da faLta ue pat1·iot.ísmo d<.t P•trte remediar os males que tr:~zia o p!· .. jecto, não 
dos contractantes. e quanto á emissão ella só e elle o desastre que S. Ex. suppõe. 
será perigo.>a e n.nti-economica. não seu do em Si a la vom·a do Rio de Janeiro está em mas 
tempo retirada e a proporção que as v anta- condições deve ser jà e já acudida, salva ; o 
gens deem capital para esse fim. mal tem causas conhecidas e por is5o nós de-

Vou me referir à estatística. apre~;entada vemos removei-as ; a Camn.ra. deve querer 
:pelo nobre deputado pelo Rio de Janeiro . uma lei conveniente,e verdade, mas não deve 

S. Ex., referindo-se á lavoura do Norte, demorar o remedio preciso. 
disse que allí a lavoura tem progredido Quando digo as condições em que a Ca.
:porque é protegida, porque tem usinas. E' mara deve querer, me refiro ao patriotismo 
ma\s uma razão J.lara. q_ue eu po~a concorrer de cada um de nós. o melbor rles~jo que 
.afim de que o substitutivo ao projecto n. 901 cada um de nós tem de que a lei seja. de 
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utilidade, de proveito e traga. os melhores lluc:ro, 0 sim com lucro sóm. ente para o im-
resnltados pa.ra Nação brazileira. portadol'. 

Sr. presidente, fiz o estudo do projecto e I Assim, Sr. presidente, uma lei que venha. 
substituti>o e reconheço a necessidade de ser favorecer a uma. classe que concorre para a 
a sua. rliscussão reflectida, di~putando a at- felicidade particular e da Nação não deve ser 
tencü.o dos illustres colleg:.1s ha.bilitados em ret.:mlar!a; ao contrario, todos os re];)resen
jurispr·udenci:1, d.'aquelle::; que melhor co- 1an:es da Nação devem contribuir com seus 
'nhecem os neg:ocios economicos da N:1.~:ão. esforços para que ella se torne realidade,com 

Mas, desde já decla.ro que n3.o posso dar o promptidão. 
meu voto em favor do requerimt!uto do il- Ha pouco tempo tomei sobe os meus 11om
lustre deputado pelo Rio de .Janeil'o em que bros out.ra audacia., acceitanrlo a hom·osa no
pede a nomeação de uma commissão de cinco meaç5.o p<tnl. membro da commissão da lei de 
membros pa:oa determinar as causas dos valorisação do solo. (lei Torrens). 
males da lavoura.. . A de:!·Joi'3. da apresentação dessa lei não é 

Essa commissão nomeada no fim (10 uma devida. a falta dee:::í\Jrços quer rla. minha :parte 
sessão não terá tempo sufflcientc para ;1.pre-~ quer dos meus illustres collegas, mas o de
sentar o seu Trabalho, e a julga desneces- sejo de trazer á Camara um projecto que 
saria. possa satisfazer as necessidades publicas. 

Si a. lei é de utilir;n.de e si a Camara dis- Refiro-me. Sr. presi:Jente, á leiTorrens, de-
põe de homens de capacidade e competen- nominada lei da valor·is:J.ção do sólo por que 
cia (como dispõe) vara apreciar uma lei. de si ella. estivesse applica,Ja ás propriedades 
protecção in dispensa vel, não peecisamos de que fossem se vu.lorisando com facilidade 
uma. commissão que nos venha apontar onde serinm acceitas nos Bancos para as negociações 
se acha o mal, tanto ma.is quando S. Ex. de- agrícolas com a devida segurança. 
clarou que muitas industrias e5ta.vam pros- Essa lei trará. certamente a mais benefica 
peras e que apenas em a.Jguns pontos a in- revolução na vida economica da agricultura 
dustria agrícola so1Iria algum m[l.l. brezileira. 

Não é em .alguns é muitos e S. Ex. O proprietarío com sua propriedade regis-
mesmo apontou o seu E:>tado. trar1a. apresentara um titulo igual a uma 

t.-luitos Estados d:~ Republica do Brt>.zil se apulice e terá dinheiro, quer para a cultura, 
acham aqui representado por jurisconsultos, quer para a colheita com a maior facilidade. 
lavradores e commereiantes, homen$ que por E~ses títulos serii.o o verdaàeiro penhor. 
si só podem co:n o concurso de sua palavra, Dar-me-ltia por muito feliz se, ao terminar 
de su:t intelligencia,do seu trabalho colln.borar esta legislatura, da qual indignamente faço 
na organisação da lei de meios para auxiliar parte (ru::o apoiados) visse coroado os meus 
a industria. que dá a base para a~ finanças e esforços com a l)romulga.çfio da lei, que cha-
constitue a riqueza. marei lei da valori~:ação rlo immovel. 

Não querendo mais roubar o pt·ecioso tem- A actun.l Cama.r•a teria deixado em sua 
:po dos üistinctos coUegas que rom suus luzes l_)ass::tgem mais umn. obrn. de grande merito. 
poderão trazer grandes esclarecimentos a im- Ainda nilo param ahi os meus dr>se,jos; ser
:portante ma.temt em debate, rnateria de que me-ltin. agrat1a.vel tambem o Congre:oso Nacio
os .ioruaes se teem oceupado, prestando assim nat dar-nos um Codigo Civil. ~ervindo de ga
por sua vez ta.mbern o seu concurso v;tlioso mntia dos no:>sos .1irc~itos. porque sem codigo, 
da imprensa illustrada e patriotica, vou con- como vivemos. muitos direitos pe1·igii.o n:t 
cluir. fazendo o seguinte appello aos illustres a.precin.çiio l' divisão u:1.s c<msas. 
col!ega:>. E' do encadeamento <1c leis como estas, de 

Nós não devemos demorar a soluçii.o dfste umtt leg-islaçilo sensata que :lepende a pro
problema, a hwoura não está a.bsolutn.ment~ spcrida.dc.a ~o.rantia. dt<s liberdade::; dos brazi
pro~pera em par·te ttl~uma ; a l~wour·a. da leil'os. 
camw. nii.o tem a. de:;ejada lWOSJWridadc, o Terminn.ndo as cb;;;ervações que tinha em 
lavrador luct.'l. ate cotn o caml.Jiu,que em nome] relação ao pro,jecto n. 90 e substitutivo, peço 
delle ülz a. baixa do a.ssucar, não obstante mais uma vez aos dignos collegas todo o es
a exportação desse producto. ser, quasi toda, I forço pn.ra que tenha esse projecto ra:pido an
para os Estados do Brazil ; com a agiotagem damP.nto na actua.l se~são, o que será mais 
nascida e nutrida. nos pt·oprios re,;ultados dtt uma prov-a rlo patriotismo dos dignos repre
liLvoura, !Elitas em regra, com altos juros, a, se;lt:wtes da Nação. (Jfu:to bem, muito bem. 
:prazo certo, e reformas de titulo deshmn<ma- O oJ"rrdo·1· e comJwi;nentado 1•or muitos S;·s. 
mente exigidas. deputados.) 

O comrnercio vive em geral a custa do tra
balho agrícola. da. canua, do café etc. é nelle 
que o laHador procul'a obter o dinheit'o que 
vem muito caro, não vem como protec~ão e 

Cama-ra v. Vlll 

O Sr. ~.latta Mael1.ado (Este dis
c1t1·so dei .. ·a d'~ :;cr p•.tblicado, tenclo sido en· 
tregue em tempo ao orado~·.) 
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São lidM, apoiadas as seguintes 

Emenrias 

Ao projecto su bst1tutivo n. 90 de 1895: 

Onde couber, feitas, na Redacção final do 
projecto, as consequentes alterações: 

§ - A emissão e o serviço _das }etras 
hypothecarias de que trata esta: le1 sera_ co_?
:fiado ao Banco que operar na _crrcumscr1pçao 
do Districto Federal, em CUJO contracto o 
governo estipulará, além das_ clausulas que 
entender conveuiente, as segumtes: 

a) A emissão terá um só typo e serit divi
dida em séril's de 500.000 letras. 

b) A entrega das letra.s aos Bancos es_ta
doaes será feita mediante cautelas dos d1tos 
bancos na melhor fórma, mencionando toda,; 
as decl~rações peculiares a tae$ documentos. 
equivalentes ao numero e valor das letras 
entregues. _ 

c) As lettl'as só entrarão em circulaç~o 
depois de assigna'las pelo fiscal da Umao 
junto a cada Banco e e_m paga!ilento de em
prestimos hypotheca.r10s d~!ld!J:mente pro
cessados e registrados em pl'Imelro Jogar na 
fórma rla lei. -- . 

d; Vet•ificada a impossibilidade da orgam
sação de algum Banco dos que ~rata o para
grapho sera obrigado a tomar a s1 o serv1ço de 
amemos mediante contracto com o governo do 
re~pectivo Estado, fundando para ~sse ~m ~~s 
necessarias succursaes com carteiras mtel
ramente separadas da Central. 

S. R.-"ala llas sessões, 5 de dezembro de 
1895.-Pil·es Ferrei1·a.- Arthur Ton·es.
Frederico Borges. - Octa'Viano de Brito.
Ribeil·o de Almeida.- Alvaro Botelho.
Augtt$tO Severo.- klatta llfachado. -Xavier 
do Valle.- Lamottnier Godo(1·edo.- Va.:: de 
Jvlello.-Belisa1·io de Sou;a.-Ponce ele Leon. 

Emenda-s additi'Vas ao projecto n. 90 ele 1895 

Art. Os Bancos esta.doaes ou as succursaes 
ereadas nos Estados, a.lém das operações com
muns de credito real poderão autorisar a es
tabelecimentos industriaes e agrícolas já mon
tados e que tenham renda liquida provada, a 
emiss.ão de bands hypothecarios de pequenos 
-valores nas seguiutes condições: 

§ L• O estabelecimento agricola ou indus
trial que quiZer utilisar~se desta. f11culdade 
dirigirá ao Banco do Estado ou il. succursal 
que nelle funccione ou no requerimento de
vidamente instruido com todos os documen
tos exigidos para a . realização de um em· 
presti.mo hypothecarío commum. 

§ 2." De posse deste ~eque~imento a d~recto
ria do Banco ou fia caixa filial mandara pro
ceder á avaliação dos bens pertencentes ao 
estabelecimento agrícola ou industrial, pelo 
mesmo proc:~:;so das avaliações para empres
tímos ordinarios. 

§ 3.0 O laudo dos avaliadores que deverá. ser 
explícito e funr1amentado será publicado pela 
impr,"nsalocal. si houver, e caso não haja, por 
ed1taes a!Tixados nos logares mais publicas da 
sede do estabelecimento e na imprensa offi
cíal dt.· Estado. !'\estes erHtaes e publicações se 
declarará que a admin:stração do Banco ou 
da caixa filial receberá desta no prazo de 15 
dias quaesquer reclamações que lhe sejam di
rigidas relativas a essa avaliação. 

§ 4." Decorrido esse prazo si não houver re
clamações ou caso as que forem apresentadas 
não invalidem a juizo da di.rectoria o lauda 
dos :.valia•lores será lavrado no Banco ou cai
xa filial escriptura fle primeira hypotheca de 
todos os bens louvados e depois de ser esta 
registrada em primeiro logar e sem competi
dores no registro da séde dos immoveis, o 
Banco ou a caixa autorisarà a emissão dos 
bonds hypothecarios até o maximo correspon
dente ao terço ao valor dos immoveis hypo
thecados. 

§ 5. o Os títulos S:>rão fornecidos ~o mu.tua
rio uirectamente pelo Banco ou ca1xa. fihal e 
serão de um typo unico numerados, rubrica.
dos t1e chancella por um director do R.nco ou 
da succursal e assignados pelo mutuario 
quando os emittir. N~lles se dec_lararà a séde 
e o nome dn estabeleCimento ass1m como o do 
seu proprieta.rio, particular, fir~:t ~ocial, de
vit!amente legahsada. ou :;ssocu1çao anony
m<t,05 bens que os garantem, o laiulo da ava
liação, a importancia total da emissü.o autori
sada, o valor de cada titulo, o juro que vence 
e a. é-poca, de seu pag-J.mento. 

§ G." Os títulos serão ao portador· do valor 
de I$ ate 20$. á voutade do mutuario e veu: 
cerü.o o juro annual de 3 "f,., pago de uma. so 
vez na época que fôr fixada. 

§ 7." o mutunrio se obrigal'á a pagar U.i
rectamente ao portador do titulo o JUl'O ven· 
cido assim como a resgatal-o à vista sempre 
que fôr exigido pelos seus portadores, sendo· 
lhes permittida a re-emissão (1os mesmos. 

§ 8." Fixado o ma.ximo da emis:;ão conce
dida o Bn.nco ou a caixa filial poderá entre
gar ào mutuario em títulos a totalidade do 
·valor fixado de uma sô vez ou por parcellas, 
sendo que desde que for esta entrega realiza· 
da o mutuario começará a pagar ao Banco ou 
á caixa a commissão annual de 2 "/h corres
pondente ao valor dos títulos e:lfectívamente 
entregues. 

§ 9.• Além de.sta commissão annual o mu
tuario :pagal'á. ao Banco de uma só vez a com· 
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mi~são de 1 1/2 por cem a titulo de inrlemni
sação pm· la/Jm·e além das despeza.s da avalia· 
ção. impressão dos títulos, publicações, escri· 
pturas, registro e impostos. 

§ 10. Ao mut.uario é permitido quando 
queira. reduzir a :ma emissão remetterá caixa. 
filial ou :1.0 La.nco garantidor qualquer ~OIO
ma em títulos para. serem incinerados, conti· 
11uando neste caso a. p:lgar a commissão de 
1 o /u só mente sobt·e o valor eifectivamente em 
circulação; mas do ll" anno em deante o mu
-cuario de,era recolher· 5~/. da emissão re 
mettendo os títulos ao Banco ou á caixa para 
serem incinerados. 

§ 11. Retirados na Cil'CUlação todos os ti
tulr's emittidos e devidamente inciner:tdo~ 
pelo Lanco ou c .. ixa que os gar<J.ntia, Sf>rá 
dada baixa á byp:Jtl1era e plena quit·wão ao 
mutuarío. 

§ 12 No caso de illsolvahilidade do mutua
rio ou quando se prnve que deixou de pagar 
os jmos do3 títulos na época fixada ou de 
resg-atal-os á vista., o banco ou caixa que os 
autorisou emittirá letras hypothecarias em 
numero sufikientP. para. re:•gate da. totalidade 
dos tjtulos e pag-amento dos juros vencidos. 
calc11lado o valor da letra pela cotação da 
:pl"aça. e realizal'á prom\Jtamente o rec,.tlhi 
mento de todos os titulos. revertendo o con 
tracto do mutua.rio ao re.gimen commum. p ·· 
dendo a rlirector-ia do Bauco ou .ta caixa con
siderar vencida a hyp,.theca para o:< .-ffeitos 
le;!a• sou completar· o em~I'E'St 1mo .-m letra.::: 
até o maximo lega.!, si ••ssim julgar conve
niente aos iutet·esse . .: recíprocos. 

§ 1:~ Ao mntuar·io é !Jeito. ··m qu lauer 
epor:<J. re<·l>lhen•lo !-' faz...,n•!o indnt>rar todo;: 
0:1 titullls emítr.idos t·eque: el' ao Banco que o 
seu cunr.t·;o..:l.ll :;e a. t: a.lll'f rmad•· ern Ulll C• •n
tr ctl• co:nmll!ll. r ccbenrio •·m letr·u.,. hypo 
thecaria,..· <~ qu:-~utia que lhe roi concetlida. aLé 
oo maxi• · o .. ,t !lá. 

§ 14. As operaç:·JP.S dest:l n.itureza serão 
escripturada.s em carteira especial inteira
mente di<tin1:ta. da de credito re:ll, s ~.· ndo a 
operação transferida para esta carteiraqua.ndo 
se realizarem as hypothecas dos §§ 12 e 13. 

§ 15. E~te:< títulos só poderão ser negocia
dos dent1·o da circumscripçào do Banco ou 
da caixa filial •JUe h<•.ia autorisado a· sua 
emissão. 

§ lô. E' licito realizarem-se contractos parte 
em letras hypothecarias e parte em bonds 
bypothecarios, guardando- se as proporções 
estabelechias entre o valor !Juva'1o dos immo· 
-v eis e o maximo do emprestimo. 

S. R.-Sala das sessões, 6 de dezembro de 
1895.-Matta lrlachado. 

Fica. a discussão adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a discussão das emendas 
oíierecidas em 3" discussiio ao projecto 
n. 212 A, de 1895, regulando a execuç :o dos 
arts. 6" e 7° da lei n. 18o C, de 23 de se
tembro de 1893, determinando que pelo go
verno - ouro - de valor nominal de I : 000:!; 
e juros rle 4 "/., to lo o lastro effectivamentã 
depositarlo até 17 de dezembro de ll:i92 para 
base elas emissões bancarias, com parecer sob 
n. 212 B, 1leste anuo. 

O St·. Benedicto Leite começa 
citando pa.lavra.:s do leader ua maioria, o Sr. 
Glicerio, profer·idas na sessão anterior para 
mostrar a conveniencia de uma vez para 
sempre resolver esta questão e dar completa 
execução á lei de 23 de setembro de 1893. 

S. Ex. t'ez justiça âquf'lles que na tribuna. 
se teem opposto ao pedido dos Bancos regio
naes sobre a indemnisação a que se julgam 
com direito, oppo~ição feita não de ruodo 
completo, porque esse •li rei to ainda não foi de 
modo absoluto conte~ta.do. ma~ unicamente 
sobre o quantum da indernnisação. 

S. Ex. n.1nda. rlisse que por mais amor que 
se tenha á-s arcas do Tbesouro, é precis;o tam· 
bem não esquecei:' que é sagr·a.do o direito 
particular. 

O orador está conv~'ncido de que todos que 
se teem ()I'Cupado nesta materia. collocaram
"f' ne,;sa pos1 ~·ã" a que :::~> ref .. ri u S Ex. :;;em 
se esqu.ce:·(·m que "s dir.·.ito, particulares 
sã.o i:mal111eute resp~it · vers. 

Pelo meno,. esta r.em sido a sm. posição na 
Cam:t:ra. simple,;ruente justificada pur ac
cura o ex:une d" qu•st."" pelo qual "e con
vetweu que n~ Hancos r• gi··n <I'S l.et'IJJ direito 
a.pPilas a cert.a q lllfitla. resultantt< de ju r·os 
de :tpOliCP:> . 

Em r.-1 • ção aos <'On<'eitos emir.tidos pelo 
h" n ndo lead,,·, r·ef..r·erH.es ao 8 .nc·• daRe
publica.. o or.:dor està de ac• ordo; não que 
le\·e a theoria ao absoluto de que não se deve 
dis,·utir no Parlamt<nto as cond1~ões de esta· 
bilidade de qualquer estabelecimento de cre
dito ao qual se acha ligado o credito do 
Eslado. 

Ser1a pass·>r para es~es estabelecimentos at
tribuições que pela. ~'onsti tuição compPtem 
ao~ representantes da Nação. Ma~ tu,'o se ·'eve 
f:.tzer com cr1terio e cautela. sendo para pon
derar que à frente do Banco está um ho
mem eminente quo merece a mais illimita.da 
confia.nc;.a. 

E' conveniente resolver definitivamente a. 
questão bancaria. e a da inrlemnisac;ão, mas 
de fOrma que o interesse publico não venha a 
ficar prE>,iunicado. , 

E é por isso que, t•espeitando n.s convic· 
ções dos que se tee1u ma.ultestado contraria-
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mente ás do oraclor, cumpre o dever de ainda de manifestar-se neste sentido, quando foi 
sustentar da tribuna as opiniões enunciadas aventada. no Parla.mento a questão de indem
não só no parec0r como em discursos ante- nisação aos Bancos regionaes. 
riores. Entendi. então, que esta questão podia ser 

Sem intuito de prolongar o debate. occupar-l resolvida. pelo Poder Legislativo, embora 
se-ha mais detidamente da emenrla. aptesen- outros collegas seus sustentassem a doutrim 
tada pelo Sr. Erico Coelho, a respeito da in- da incompetencia desse r;;,rno do Pode1· Pu
demnisaçti.o, examinn.ndo rapidamente o pn.- blico. devendo a questüo ser a:ffectada ao Pa
recer sobre as outras emendas que já. tiveram der .Judiciario. 
discussão na Camara. Entende que esta questão torna-se tão de-. 

Confessa que o seu substitutivo ao prQjecto licada. vera,nte este poder que, ou ba de col
do Sr. Arthur Torres e sobre o qu,,l versa o locn.r o juiz em difficuldade extrema, ou. 
parece1• do Sr. Alcinr1o Guanal,ara. revoga. muitos annos llão de decorrer para que se 
em parte a. lei de !893. E' c1e opinião neste chegue a um resultado. 
momento que a conversão estabelecida na lei í O meio, quo tal vez fosse mais facil para re
de 93 não se effectuo. 1 solver ~e o poblema é do juizo arbitral a 

Em resposta á critica ao substitutivo,o ora- que se referiu o Sr. At1gusto .Montenegro no 
dor observa que os lastros sobre que versa seu voto em sep:1rado. 
a questão são exa.ctam~nte os lastros dos an- Em todo o caso a emenda do nobre depu
tigos Bancos regionaes, que. em v!l'tude da tado eolloca. a questão no mesmo pé em que 
lei de 1893, teem de ~e r convertidos em apo- se acha. por- isso que diz que o Poder Exe
lices de 4 "{.,. Esses lastros a que alei sere·, cutivo, para cumprimento do art. l" do pro
fere, e que fazem lhce á emis~ão, são os qLte í jecto, rle1re fazer aos Bancos regionaes aquella 
estavam depositados no Tbesouro por conb I índemnisação a. que se refei'e o art. 5" da lei 
dos antigos Bancos regionaes, mas não do ac- ·de 1893. 
tual Banco da Republica. Ora, esse artigo marcou como base para o 

O seu intuito mandando inscrever os las- accor-do os juros contados durante o tempo 
tros para o unico ~:tfeito de garantir as notas dos privilegio dos Banco~. 
era que o Poder Legistativo não mandasse in- O nohl'e deputarlo apenas restringe este 
screve'l' os lastros em nome do Banco dn. Re- prazo para base de accordo a um terço de 47 
public:J., como dando-lhe a propriedade delles. armos. 
E nem temos competencia para. dar o domi- E' esta a differença principal que nota entre 
nio de um lastro qualquer, uma. vez que a aquella.lei e a emenda do nobre deputado. 
inscripção deve ter logar para o fim ele que Vej;,~.mos si isto resolve a. difficulrlade em 
esses lastros sir,·am rle ga.!'<tntia ás emissões. que se acha o governo.O ministro apresentou 

Si o decreto de 17 de janeiro de 1890, deter- ao Chefe do Estado uma exposi.ção em que 
mina que as apolices, no fim do prazo dos di;: que os Bancos só te:'!m direito a certtts e 
contractos, des:1.pparecerão, passando agoru. ~~etermina.das quantia~. A emenda do nobre 
o lastro para. o Banco dn, Republica., e si o! dE-.putado não diz que o go\·erno pague aos 
governo afinal e quem tem a responsabilidade 1 B::ncos tal ou tacs quantias; marca, apenas, 
da emissiio. de1rem ficttr os lastros perten- o limite, mas esse limite ja tem o governo. 
cendo ao actual Banco da Repubiica? I Tr·u.tando agora da emenda em SI, depois de 

Mas com que direito se ha. de transfel'il' :1 hn.vt"I' tratado ele sua inexequibilid<tde, diz o 
1H'Opriedar1e de uns paro, outro? Outro pnnto.l orador que o nobre deputado foi ainda alêm 

Não comprehendo que sem se determint~r 1 cio pr['ljecto já. rejeitado pel<J. Camara. 
despezu. extrordinariu. se dê ao governo como Combu.teu, por aclm.r exag-gerada, a in· 
receita extraordinaria. os hstros que Yão ser! demnisa\àO contida no projecto do Sr. May
substituidos. E' o que faz o projecto. ~ rinl\, e com maiul'i<l. de t·a.:,ão deve combater 

O governo deve e:star preso á lei or<:amen-ll a. inr1emnisaçií.o a que se refere a. emenda do 
ta.ria; deve dispor ela receita que esta lhP nobre deputado. !::\. Ex. vae além. 
rlá e não deve lazer despezas sinào autorisa-1 A qnestii.ojuridica. no momento actm:tl. é 
das em lei. 1

1 

esta: tinha direito o governo de marcar aos 
Si, porém, pol' uma lei especial fo5se o go- Bttncos o prazo improgavel de dous annos 

verno autorisado a ützer uma despez<~. é pa.ra que el!es compl~tnssem a sua. emissão~ 
claro que não ~e opporia a que s~ lhe desse I Sem duvidn. algUl!l:1, tinha-o.O direito de 
como recurso e.xtraordinario para es:oe fim ''s emissão. pertence ao Tltes01.u·o Publico; elle o 
apolices que vão ser substituidas. delega., mas fal-o como um:1. verdacleiracon-

Passa agora a analys<tr a emenda que ~e j cessã.o, não pPdendo em caso algum perder o 
retere propriamente:), indemnisaçií.o. ·1 <lireito a flscalisaçiio que lhe compete em 

Já o disse e repete: é da opiníti.o daquelles taes assumptos. 
que entendem ·quo essa questão deve serre- Passaram-se os dous annos, os Bancos não 
sol vida e aindtL ha pouco tempo teve occasião completaru.m a stt<~. em.is::;ão, sujeitaram-se 
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pois a perrler o direito de emittir, sem terem, E depois a unificação está feita... Ainda 
por este facto direito a i~demnisação. niío se effectuou a conversão dos lastros, por 

O orador faz o historico da organisação differentes motivos, conforme declara no seu 
bancaria de 1890; mostra que o plano do Sr. relatorio o Sr. Ministro da Fazenda. 
Ruy Barbosa tinha como um dos seus fins Por estes motivos e de accordo com as opi
diminuir a des:peza com a divida fundada, e niões que tem emitido diversas vezes impu
por isso o decreto de 17 de janeiro prescreveu gna a emenda do nobre deputado pelo Estado a reducção dos juros das apoli<:es que servis- do Rio de 'Janeiro. Enten<ie que os Bancos só
sem de lastro e a annuilação de!:sas a polices mente teem direito ao juro das apolices con
no fim do prazo dos contractos. tados de accordo com o numero I do art. 4° 

Segue-se dahi que deixar de emittir sobre do decreto de 17 de janeiro de 1890 e os que 
esses títulos. deixar de deposital-os como tiverem realisado os emprestimos de que 
lastro, retirando-os do mercado na quantidade trata o n. 4 do mesmo artigo teem direito 
que o decreto havia planejado, era i iludir o ainda aos juros de que trata esta ultima dis
plano, era retirar do Esta.rlo as vantagens posição até uma certa quantia que garanta 
que a reforma devia trazer e que os Bancos os emprestimos que porventura tiverem ef
se comprometteram a realisar. fectuado. Foi isto que sempre o orador sus-

Como consequencia expediu o governo o tentou e ainda sustenta hoje. 
decreto de 7 de dezembro de 1890, marcando E torna saliente : os Bancos que não emi
o prazo aliás razoavel de dous annos para tiram sobre apolices não teem direito a esses 
que esses estabelecimentos completassem juros por que o our11 não vence juro. Con
suas emissões. verter ouro sm apolice para vencer juro é 

Não satisfazeram esse preceito e veiu o de- prejudicar o Thesouro, mormente tendo sido 
ereto rle 17 de dezembro de l892cassando-lhe a emissão sobre ouro no duplo. Analysa sob 
a faculdade emissora. este ponte de vista as condições dos diversos 

Ou não quizeram os Bancos sujeitar-se Bancos: 
áquella determinação legal ou ji ou não o Agora, apenas em poucos minutos, mos-
podiam fa.zer. trará á Camara o quantum dessa emenda, se-

Em qualquer desses casos estavam fóra das l gnndo os calculas que fez. Faz o conforto 
condições do plano do governo que haviam della com o projecto do Sr. Mayrink, para a 
p1·omettido realisar e nada podem allegar Camara rejeitar. 
contra o Poder Publico. O projecto do Sr. Mayrink dava de indemni-

E' assimquechega muita logica e juridi- sação 18 mil e tantos contos a emenda do no
camente a esta conclusão: o governo :pelo bre deputado dá indemnisação de mais de 
facto de cassar aos Bancos a f;1cult~ade emis- 21 mil contos. 
sora, não lhes deve indemnisação alguma. Assim, ,já tendo a Camara rejeita(lo o pro
O orador apoia essa sua argumentação em jecto do Sr. Mayrink, espera que não accei
largas considerações e opiniões de escripto- tar·á tambem esta emen"la, ainda mais one-
res. rosa pa.ra os cofres publicas. 

. Os nobres deputados Srs. Erico Coelho e A rejeição do projccto do Sr. Ma.yrink diz 
Alcindo Guanabara sustentaram que e indis- o orador sómente poderia ter tido logar por 
pensavel a indemnísação para que se possa uma destas duas llypotlle.;:es: ou pelo modo 
eifectuar a conversão dos lastros, como tam· a resolver a indemnisação ou pelo quantum 
bem a unificação f! as emissões bancarias. desta. Si for por aq uelle mo ti v o subsiste com 

Ora, ou o Poder Publico tinha competenci~ relação a que adopta o mesmo systema, si for 
:pa,ra fazer a reforma, cassando aos Bancos a pelo quntum emenda esta em peiores c~tndições 
faculdade emissora determinado a. conversão porque dá iodemnisação maior. Assim o 
dos lastros e a unificação das emi:;:sões ou não ' orador vae sentar·se convencido de qv.e a , 
tinha. Si tinha, é impossível, attribuir-lhe emenda do Sr. Erico Coelho não será appro
essa competencia, ficando ao mesmo tempo vada. 
sujeito a uma que:;tão secundaria de indem
nisação. Re1mta, portanto, insustentavel essa 
theoria. 

Si do acto deve resultar indemnisações é 
cousa secundaria. Em taes casos o Poder Pu
blico toma a medida sujeitando-se em uma 
indemnisação que resultar, mas t-ffectua. a 
refo_rma. que julga necessaria para o paiz. 

Ftcar a reforma dependente éla indemni
sa.ção, e de todo immstentavel. A reforma ás 
vezes ate a de caracter urgente ficaria bur
lada. 

O Sr. A.lcindo Guanabara -
Cumpre-me, Sr. presidente, tomar em con· 
sideração a impugnação que acaba de ser 
feita pelo honrado deputado pelo Maranhão 
ao parecer da maioria da Commissão de Or
çamento sobre as emendas apresentadas em 
3' discussão. 

A commissão, tendo maduramente estu
dado e debatido as emendas apresentadas, 
formulou por sua maioria o voto expresso 
no parecer ; e foi ao obscuro membro, que 



Câmara dos Deputados- lm presso em 20/05/201 5 09: 12 - Página 11 de 15 

70 ANNAES DA CAMARA 

ora occupa a tribuna, commettida a tarefa futuro tem dado, dá c dará. aos seus accio
de relatar os fundamentos desse voto ven- nista.s .» 
cedor. Consié er·emos as cousas como ellas são. 

E' esta circumstancia. que me força a Primeiramente attendamos a que o governo 
occupa.r a atteoçã.o da. ca.ma1·a neste mo• impoz a fusão aos rlous Bancos, do Brazil e 
mento, quando apenas alguns minutos nos dos Estados Unidos do Brazil, limitando-lhes 
separam do termo dos nossos trabalhos c.lia- o capital e fazenrlo-lhes restricções; e que, si
rios e a camara está naturalmente fa- multaneamente, decretou a conversão de to-
t' d dos os la:>tros em deposito por apolice ouro. 
tga a. Os accionistas desse:) Bancos teem direito de 
Pàra acompanhar metbodicamente a lu~ contar com essa conversão em apolices ouro, 

niinosa oração de meu illustra C:'lntenrlor, a qual -quem sahe ~_influiu :para acceita
começarei, Sr. presidente, por dar os motivos rem uma fusão a. que não eram obrigados e_ 
:po_r que a Co!Iimissão do Orç-amento entendeu que, aliás. na época, levantou energicos pro
solicitar da Cama1•n. que não desse o seu testas de muitos interessados. 
assentimento ao substitutivo de S. Ex. A muitc•s parecerá que a troca por t:J.es 

Como a Camara acaba de ouvir, o nobre apolices . papel do meu honrado collega 
deputado confessa e reconhece que o seu C'JUivalc ao não cumprimento, sinão de um 
substitutivo revoga a lei de setembro. Re- contracro, a.o menos de um comprisso solcmne 
voga-a etrectivamente: to, quanto á conver- do Estado, o que nã.o será. muito pa.t·a lison-
são de tn.str·os; 2°. quanto ao typo das apo- gear-lhe o credito. . 
lices com que se ha. de preencher a di1fe- Depois, se attendermos ao mecamsmo da 
rença entre elles e as emissões; 30, quanto lei de setembro, veremos que o onus da con
á propriedade desses lastros. versão não é mais do que um espantalho : 

Não quero insistir, Sr.presidente; em as- de perto, não é nada. E:ff'ectivamente os Ban
signalar- a gravidade, sinão o perigo dessa cos depositaram a somma A em varias espe
instabilidade nos processos legislativos em cies ; o governo tomo. essa somma e emitte 
n.ssumptos desta natureza. titulas de divida. pelo equivalente que ven-

A Cama~a apreciará si está no interesse pu- cem juros até a.ttingh·-se a difi'erença que vae 
blico tal instabilidade; si uma. lei desta gra- entre A e a somma. B das emissões etreetua
vidade, ainda antes de ser experimentada, das ; mas 1° essns apolices ficam em deposito 
carece .de ser revogada ou tão profundamente no Thesouro e são inalienaveis e in tangi v eis;· 
alterada. 2°, esses juros são, não e:ff'ectivamente pa-

A Camara. ,julgará em these.A analyse em gos, porque não ha. a quem pagai-os, pois que 
· esllecie pro,·a.rá que a. alteração não trará de\'em ficar no Thesouro e nem este nem o 

proveito de ordem alguma, quer p:tl'a o Banco aelles se podem utilisar, mas escri
Banco, quer para o Estado. pturados até o preenchimento da. differença; 

O nobre deputado aterrorisa-se deante cla ;~o, attingida essa diiTerença, essas apolices 
conversão de tão avultada somma em apoli- pa.s~am a não perceber jur·os. A que sere
ces de ouro de juro de 4 "/o ouro; e or·dena. duzl portanto, tt operação, sinão a um en
que os lastros sejam con:;erv:.u!os na. especie dosso do Estado às notas em circulação ? Mas, 
em que foram depositados e fJ.Ue ~e emittam dirão, as apoli~es representam divida do Es
a.polices de 5 "/"papel pela differença entre os ta.do, sã.o compromissos que elle deve honrar, 
lastros e as emissões. sem duvida; mas quando, em que bypo-

Por essa fórma.; S. Ex .sacrifica a. unifcrmi- these deve o governo fazel-o ~ Ou nú caso 
dade dos lastros que deveriam ser consti- do Banco fallir, hypothese em que do facto 
tuidos em um padrão unico ; S. Ex. ad- o pagamento não se tará., pois o Es
mitte que continue a balburdia de notas, j:i tado tomará a rcsponsabilidttde directa e im
agora de um mesmo instituto emissor garan- mediata das emissões, o curso f,)rçado conti
tidas umas por oul'o, outras por apolices nuará e os lastl'OS permanecerão na sua. 
ouro e outras por apolices papel ; S. Ex. posse, ate como credor preferencial que é ; 
destroe com um traço de penna a. re- ou no caso da decretar:üo da conversibiliàade, 
forma que se sustenta no Congresso !la hypothese em que o papel valera tanto como 
quatro annos. Por que. Sr. presidente ? Pori o ouro e em que o ouro para o Estado será o 
que o nobre deputado aterrorisa-se deante do mesmo , quer os la.steos sejam representados 
onus enorme que pesat·á soLre o Thesouro por a.polices papel. como o~. qucl' o nobre 
pela emissão de apolices ouro e pelo pa· 1!eputado, 1JU por :tpolices ouro, como man
gamento do juro deltas em ouro. Este onus <Iam a lei de 8etembro e o projecto em de
deve ser tão extr~ordinario, que lu quem b:üe. Em todo o caso, o Est:do não entrará 
sustente que, em tal operai:ãO, o Estado obri- com a, responsa.bilir1ade integral tlas notas eri, 
gou-se a dar ao Banco da Republica todo o I circulação sem compensações, pois durante 
lucro que elle no passado, no presente e no esse prazo estarà na posse dos lastros deposi-
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tados. Estas ligeiras palavras por si sós b :\S· 
tam para evidenciar que os terrores do no
bre deputado não assentam em causas reaes. 

0 SR. BENEDICTO LEITE dá um aparte. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA - 0 § 3• do 
substitutivo dispõe que essas apolices de 5 °/n 
papel serão escripturada.s em nome do Banco 
<.:para o unico eft'eito da garantia das emis
sões.» Parece que o intuito de S. Ex:. com 
essa medida ê oppor-se ao que delermina o 
§ 2" do projecto, isto é : que «de accordo com 
o governo possa o Banco utilisar-se dessas 
apolices em operações tendentes á 00nstitui
ção de sua reserva. metallica logo que na. 
fórma da lei n. 183 c. de 23 •le setembro de 
1893 deva ser restabeleci da a con versibillda
de das notas.» 

Tenho ouvido, Sr. presidente, que essa 
disposição e uma pedra de escandalo. 
Pois que ! 11iz-se, vai o governo fazer 
uma conversão onero~i~sima •los lastros 
em apolices ouro; vae o Banco utilisar-se das 
emissões sobre essas bases; e, ainda em cima, 
ha de o governo entr·egar-lhes as apolices ! 
Mas océo não vem abaixo deante de tamanha 
monstruos1dade ! 

Não vem. Sr. presidente; e não vem por
que nisso não ba nenhum escandalo, não ha 
monstruosidade alguma. Os Bancos adquir·i
ram com o seu ca.pital, segundo as leis e de
cretos vigentes, ouro e apolices para fa.:er as 
suas emissões e depositaram-nos no Tl1esouro. 
Depositaram-nos, notae bem: a propt·ieriade 
continuava a ser delles. Vem uma lei e 
manda. que o governo converta esse ouro e 
apolices em titules de divida de um só typo; 
autorisaado a garantia da emissão sobre esses 
títulos que ficariam como estavam os valores 
que elle::; representavam, em deposito no The
sow·o. O que essa lei alterou foi a. qualidade 
dos lastros; mas não a natureza da operação 
pela qual estavam elles no Thesouro: conti
nuaram em deposito, isto e, continuaram a 
ser propriedade dos Bancos. Si amanhã che
garmos á conversibilidade, o regimen da ga
rantia das emissões passa a ser outro; o Banco 
ha de converter a sua nota ao portador e á 
vista; não ha mais razão de ser desse depo
sito e o Banco carecerá dos seus lastros: vae 
reclamar a sua propriedade. Acode ahi o 
meu honrado collega, sustentando, que essas 
apolices estão, sim, escripturadas em nome 
dos Bancos, mas só para garantir a emissão, 
não pertencem aos Bancos ! Nunca vi tão fla
grante infidelidade do depositaria ! E' o puro 
<:onfisco! E' o mais completo attentado con
tra a pr11priedade que se possa conceber! Mal 
comprehendo como o espírito lucido do nobre 
deputado pôde engendrar tão lamentavel 
idéa. (Ha apartes.) 

Diz o nobre deputado que esses lastros são 
a garantia da emissão. 

E' exacto e os Bancos os depositam no The
som·o para esse fim especial ; não se po:iem 
utilisa.r delles pa.ra outra causa; mas quer 
isto dizer que tenham renunciado á sua pro
priedade? 

Si eu cauciono nm titulo, sobre elle emitto 
uma lettra, não posso alienar o titulo cau
cionarlo ; mas renunciei á posse delle ? E 
no hypothese do § 2' do projecto, quando a 
nota houver de ser convertida em ouro ao 
portador e á vista, em que os lastros deposi· 
ta.dós no Thesouro garantem a emissão ? A 
emissão então e garantida pelos fundos dis
poni veis do Banco ; si a maior e a menor 
parte desses fundos são confiscados e immobi· 
lisar1os pelo governo a pretexto de garantir 
a emissão, o Banco não se poderã. manter. Eis 
um excesso de zelo que mata a cousa zelada. 

O meu honrado collega que dignamente 
preside a Commissão de Orçamento, parti· 
lhou a mesma doutrina -:lo illustrado depu
tado pelo Maranhão ; mas foi mais franco: 
S. Ex. propoz que se surprirnisse o§ 2" do 
projecto. Si a Camara, em sua sabedoria, di
vergir da maioria da Commissão de Orça· 
m6nto, o confisco estara praticado ; as apo· 
!ices dos · lastros deixarão de pertencer aos 
Bancos que as adquiriram com o seu capital 
e figurarão no nome do Banco da Republica, 
não porque sejam sua propriedade, mas por
que o governo lh'as empresta para garautir 
a emissão. Si um dia vier a conversibilidade 
o Banco que se arranje ... As apolices me 
pertencem, dirá o Estado ... quia nominar leo; 
mas as not_as que esse Banco da Republica 
emittiu e as que emittiram outros, essas se· 
rão resgata<las com os seus recursos. (Ha 
apartes.) E' certo que pelo decreto de 17 de 
janeiro estas apolices cancellavam-se ao fim 
rlo prazo dos privilegies dos Bancos; mas a 
situação creada por aquelle decreto e a que 
se originou n<1 lei de setembro são muitís
simo differentes. Por aquelle decreto esse 
cancellamento das apolices, assim como a re
ducção d.:1s juros, eram onus préviamente im· 
postos em troca. da faculdade de emittir; os 
Bancos que a. requereram, jã. sabiam que tal 
onus lhes era imposto e submettiam-se con
scientemente a elle; era um contracto entre 
elles e o governo; nada havia a reclamar . 

. Mas dizei onde ha na lei de setembro cousa 
que a isso ee assemelhe 1 Ahi a propriedade 
das apolices é reconhecida plenamente, pois 
não se encontra medida alguma que a res
trinja e restricções taes não se subenten
dem. Limital-a agora, mais que isso, annul· 
lal-n, é sem uma vírgula de menos, attentar 
contra a propriedade. Tal attentado não 
prevalecerá. ( Trocam-se ctpartes.) Senhores, 
eu não .fiz a lei de ;23 de setembro; não colla· 
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borei nella siquer, com o meu voto; nã.o ti- · ereto IJUe parte dess~s .v::lor~s deviam ser 
nba. então a honra de íazer uarte destaCa- ! empregados na. operaç:,ao InJustificavel do res· 
mara. E' provavel que muitâs de suas dis-! gate e queima uo p<tpel-moerla. (:1poiarlos.) 
posições não tivessem o meu suffra.gio; mas, j No seu rel:1torio _de ~~~3,o autor ào decreto 
neste momento, eu limito-me a lel-a e ap- . Sr. Serzede!lo, expoe n1udamente o seu pen
plical-a. A suppressão proposta. não poden- ! sarnento: « ... o governo, tomando conta (veja 
do deixar <le ter essa significação, é. por\ bem a Camam: tomando conta, apossando-se 
mais que o não queiram, um esbulho a direi- de, apropriando-se de ... ) to'~na::rlo co.nta dos 
tos legitimamente adquiridos. Logico então! lastros depositwlos pelas assoc1aç:oes em1ssor<ts, 
seria que, chamando a si as apolices, enc:tm-! liquidilria, etc. E ainda adeante: « 2° a e1fe
passe o governo a emis:::ão. ( kpa.rtes). Omra I ctuar com esses recursos e com os lastros s~b
suppressão não mE'nos injustificavel é a do i stitt,idos ... o resgate do papel-moeda em ctr
§ 3° do projecto, que diz ·que «Os lastroslculaç:.ão». Relat. 1893,pags. 71._e 72. 
assim convertidos continuarão na posse do O que esteve. pois. na. i?~ençao rlo a.utor 
gov(~rno que delles po!lerá d!spor como re- 'da reforma de dezembro fot .JUS~aruente.tazer 
cursos extraordinarios de receita. » I reprPS•'ntar os lastros deposltaGos por titulas 

Que significa essa. suppressão ~ Explicou-o tV~ divida. para o fim t.:!.e se poder utilisa.r 
o nobre deputado pelo Maranhão : esses I uel!es. Era um cmprestimo. que o governo 
lo.stros não pertencem n.o governo ! Esses f'<1zia , e nm bom "mprest1mo, sem com
lastros ~ão a garantia das emissões! Vêde ·missões a pn.gar, sem o emprestador tugir 
que, por um lado, nega-se aos Bancos aquiilo nem mugir, com ti~ulos emit.tidos a.o. p:w 
que incontestavemente lhes pertence. e por contra outros que tmham agw e a JUros 
outro. contesta-se ao governo o que elle legi- pt·cca.T'io::: de 4 ''f,... E' de uma evidencia a 
tim:tmente adquiriu ! Quanta anomn.lia! n:\o admittir discussão, que tal opera~ão dava 

V~jamos, porém, com minucias a quem ao govm•no o direito de utilisar-se dos lastros 
pertencem taes lastros ; quem tem o d:reito , sub5tituidos. E' manifesto que quem toma. 
de utilisar·se delles. A lei de 23 de setembro 1 uma somm;~. por emprestimo, tem o direito 
et:~contra; ·sua origem e razão de ser no decreto 

1 
<h uzn.r dell:: pelo prazo do emprestimo. O 

dtctator1al de 17 de dezembro de 1892. Que. ab~urrlo conttdo ness<: s duas emendas sup
mot!vos determinaram a promulga~"!áo desse pressivas conduz, por um lado, á doutrina de 
decreto Lo\.s rliscussões da imprensa que o pre- q11e se não deve pagar a som ma que se torna 
ceàer-a.m e os seus considerandos claramente por emp;•estimo ; e por outro ao disparate 
o dizem. Ha quem se tenha esquecido da de que não é licito ao tomador servir-se t1a 
crise. que deveria ser tremenda, a ,julgar somma emr>restada. 
pelas solicitações continuas aos Poderes Pu-1 Mas esmerilhemos ainda a questão e veja
blicos ~as ameaças de iallencias estrondosas mos C'i. pot•ventma, o Congres:;o, ao toma.r 
de importantes instituições bancarias ? a conl1ecimento desse decreto, alterou a nata
pressão sob que gemia a praça '? o sitio posto reza da operação capitêLl nelle consignada. 
ao governo. instigado a salvar a. Patria. do A primeira palavra no Parlamento sobre elle 
terremoto de que já se sentiam os primeiros toi proferida pelo honrado relator da Com
e tremendos signaes? E ha t:unbern quem missão de Orçamento de então, o Sr. Oiticica, 
ignore que os recursos normaes do Tllesouro que h~je honm um:t das curaes senatoriaes e 
e1•am insufficientes para a.ccudir com pt·ompto que tão brilhantes tradições deixou nesta 
remerlio a. tantos males 1 Camara. S. Ex. não deixou pedra. sobre pedra 

O go\·erno nü.o hesitou em vir em soccorro no parecer, nem sempre feliz, que redigiu 
de tamanhos interesses em riscos; e as pro· sobi'e o decreto. l\Ias, no ponto que ora no~ 
videncias que tomara.m foram as constantes interessa, o seu projecto :::ubstitutivo manteve 
do decreto de 17 de dezembro. Os factos são a disposição do decreto: S. Ex. approvou :t 
os factos ; os clamores ces~aram. conversão dos hlstros e tão certo estava que 

Ora, lêde e relêde esse decreto; meditae os lastros substituidos pertenciam ao gover
maduramente ; per:;crutae-lhe os segredos ; no, que providenciou quanto ao destino das 
e não achareis ahi outro meio de acudir com apolices que os constituíam; manrlou extin
recursos a quem ou a qne quer que seja, que guil-as. Lêde o art. 3" desse projecto. 
não a utilisação dos lastros em deposito. «E' approvado o mesmo decreto na parte 
(Apo iados.) em que substitue o lastro metallico e o de 

Nem tal recurso provinha delle indirecta, apolices dos Bancos emissores por apolices de 
occulta. ou subrepticiamente. O governo ela- 1:090$; estas apolices sel'ão, porem, <1e juros 
ra.mente mandava que se :::ubstituissem esses de 4 "/0 , pagaveis por semestres em moeda 
lastros por t itulas seus de divida e julgava- corrente nacional, dero,.ado assim o art .. ,• 
se •. !!em podia deixar de ,iulgal'-se, na posse desse decreto. " 
legtf:lma dos valores q':le fazia substituir por A substituição do ouro por apolices far-se
apollces, tanto que. dtspunha no mesmo de- ha ao cambio do dia em que se l'ealisar esta 
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operação, de'Vendo ser extinclas as apolices que inr1dia'Vel de liquidar a situaçao do Thesov,ro 
ainda o Thesouro possuir das que f-J?-arn de- fi'ede?-al em nlaçiio aos last1·os metallicos dos 
positadas 11elos. Br:ncos emissores para gamn- Bo.ncos 1·ecebidos pelo nwsmo d conta de depo-
tia ,],e stws enussoes. » sitos.» 

A Commissã.o do Orçamento uão teve, pois• O governo, havendo expedido o seu de-
a duvida que hoje assalta o espirito dos no- ereto, nü.o esperou a sancção legislativa para 
bres deputados :. estes lastros substituídos applical-o, nem podia. esperal-o, desde que a 
eram incontestavelmente propriedade do go- sua melhor justificativa era a facuidade da 
verno, tanto que elle manda.va extinguir as crise. 
apolices, o que não porleria o governo fazer Os lastros metallicos haviam já sido em-
si e !las não lhe pertencessem. pregados e ur·gia que a lei viesse l'egular a 

O SR. ERICO CoELHo - O argumento é situação. 
perfeito. o seriado renJeu-se ás razões do Sr. Amaro 

O Sa. ALCINDO GUA.NABARA- Ess·~ alvitra Ca.vall:a.nti; e ainda nessa Casa do Congresso 
não foi adoptado pela Camara, que, é ver- triumphou a doutrina. de que os lastros sub
dade, rejeitou o projecto integral; mas é claro stituidos pertenciam ao governo. 
que, si a rejeição não tivesse sido intencional, Que a Camara que votou a lei de setembro 
narla impediria que elle surgisse em emendas, :- t d .•. . . t a· sio-nifica,.....â.o da 
como outros surcriram. nao e v~ UV!ua:s quan o "' .,, 

o j conversao autor1sada pelo art. 6• da mesma 
Or_a.. nenhum~ eme?da apparec_eu que o lei, dizem-n'o duramente as palavras com 

constgnasse. Asstm, pots, reconhecta-se _que que o honrado learler da maioria justificou o 
os l~stros perte~Cia~ ao govert~? e nao se seu substitutivo. Interpellava-o o Sr. Seve
querta que se extmgmssem as apotlCes; logo, rino Vieira. 
podia o governo utilisar-se della.s. "-" t. . 

~O S1·. Severino Vieira - l'n3.S a e aqm 
Divergindo do Jlarecer da ma.ioi·ia da Com- v. Ex. tem tratado do direito á. indemnisação 

missão de Orçamento e do substitutivo <lo que ningüem contesta; ainda não disse sobre 
Sr. Glicerio, o honrado deputado que hoje 0 modo de effectual-a. 
preside tão dignamente a Camara e que nessa 
época sentava-se nas bancadas da. opposição, 
apresentou varias emendas que destruia:r 
por completo o plano do decreto de 17 de de
·zembro. A principal de entre ellas e que me
receu a approvação da Camara. não appro
vava a conversão. 

Como agora o fez o nobre deputado pelo 
Mar.mhão, mandava. que se conservassem no 
Thesouro os lastros na especie em que foram 
depositados, e, mais logico que S. Ex .. orde
nava que o Thesouro os reconstituisse etn 
ouro até 50 •;, .. Com essa disposição seguiu 
o projecto para. o Senado; e nessa. Casa do 
Congresso o illustrado e operoso Sr. senador 
Amaro Cavalcanti, assignando um voto em 
So3parado, commentou-o nestes termos: 

« O disposto neste artigo dest,·ue, como 
evidente, a base fandamentat sobre que fum 
construido o plano financeh·o da ?'C(orma, «a 
conversão total dos diversos lastros de ga
rantia em apolices de um só typo da divida 
publica nacional», e não precisamos relem
brar que este intuito capital do decreto de 17 
de dezembro teve e tem dupla razão de ser 
nas circumstancias-de uma pnrte a conve
veniencia manifesta de uniformisar os fundos 
de garantia elas emissões, con11iç,ão de credito 
para estes, os quaes são até agora diversos 
e~ qualidades e quantidades, mas que assim 
na.o de \'iam continuar, uma vez que ta.es 
em!ssões passavam á responsabilidade de um 
errussor unico; de outra parte, a necessidade 

Camar:~. V. VIII 

O Sr. Francisco Glicerio- Vou satisfazer 
a V. Ex. O Poder Executivo, usando da auto
risaçcro contida no art. 6" elo deC?·eto, poderá. 
pagar a indcmnisação devida aos Bancos com 
pa1·te do 'Valor das apotices de sc·us p1·oprios 
lastros ... Eis ahi: para S. Ex. continha-se 
no art. 6' uma autorisa.ção ao Poder Execu
tiYo, em virtude de cujo uso os lastros depo
sitados passavam a pertencer-lhe, tão incon
testavelmente. que com elles poderia o 
g-overno pagar umu. indemnisação. • Si esses 
fa~tr·os nü.o pertencessem a.o Estado. evidente 
é q 11e com cllcs nada. se por1eria pagar ; si ha 
uma divida que se pude saldar com elles, é 
que elles sem questã.o alguma pertencem ao 
E,;tu.do . Isto tne parece evidente. (r1poiados; 
ha apartes.) » 

Que pensa o Poder Executivo? Sempre 
pen$OU assim. Vimos o Sr. SerzedeUo, autol' 
da reforma, empregando milhares de contos 
desses lastros nessa miragem do resgate e 
queima do papel-moeda.. O Iv!inistro da Fa
zenda que lhe succedeu, o honrado Sr-. Dr. 
Felisbello Freire, deu ainda íorma mais 
acceutuada ao pensamento, referendando o 
decreto de 30 de setembro, que, para dar 
« prompta e fiel execução» á. lei do 2:3 deste 
mez, mandava inscrever no Grande Livro da. 
Di vida Publica. um emp1·cstimo, cuja impor
tancia :f<Jsse exacta.mente i~ual á dos lastros 
depositados. E ainda a.gora mesmo, o actual 
Sr. Ministro da Fazenda, que collaborou na 

10 
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lei, como senador que era, exprime clara
mente a sua opinião nestas palavras: 

« ... Pode-se, portanto, considerar como re
almente existente nos cofres, em npolices da 
divida. publica.,a quantia approximada de cem 
mil contos, qtte constituem po1.erosos recw·sos 
do Thesouro (Relat. A nossa sit>.tação, png.2.'3) 
E' claro que si S. Ex:. considera esses cem mil 
contos poderosos recursos do Thesouro, não 
tem duvida alguma sobre a prosperidade 
delles. E' manifesto que, si os reputasse de
positas, nã.o os qualificaria de poderosos re
cursos do Thesoueo. Seriam recursos e pode
rosos, sem duvida ... mas dos depositantes. 
(Apoiados). 

Nem é verdadeira a affirmação do nobre 
deputado pelo Maranhão, de que o Estado 
não possa ter recursos que lhe não ad venham 
da lei da receita. 

0 S&. BENEDICTO LEITE -Ou de uma lei es
pecial. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA-Bem, pois é O 
caso. E' em virtudedessa lei es~ecial que o 
governo conta hoje com esses recursos. O que 
o nobre deputado póde affirmar, sim, e que o 
governo não póde dispor delles sem au torisa
ção legal. Mas é claro que do íà.cto do go• 
verno não estar autorisado a uzar de uma 
certa somma, não se segue que essa somma 
lhe não pertença. 

Assim, pois, Senhores, verificamos que a 
interpretação do disposto no art . 6" da. lei 
de setembro não tem variado: todos os que 
sobre ella se pronunciaram foram accord.?s 
em entender que, convertidos os lastros de
positados pelos Bancos, estava o governo au
torisado a utilisar-se delles. A unica diver
gencia manitestada foi a do honrado depu
tado por Pernambuco, o Sr. Rosa e Silva; 
mas S. Ex. era logico; não approva.va a 
conversão; mandava, ao contrario, reconsti
tuir o lastro em ouro. Approvada a conver
são, é manifesto que o gr.verno póde uzar 
dos lastros convertidos. (H a apa?·tes.) 

Essa objecção não tem valor algum para o 
caso. O governo reemittirá as apolices desses 
lastros ? perguntam os nobres deputados. 
Primeiro, o que e;;tá em questão é saber a. 
quem ellas pertencem. Estabelecido que per
tencem ao governo, o Congresso d~terminarã. 
o que mais convém. Si julgar que podemos 
abrir mão de tão forte somma, o recurso é 
simple." e já foi indicado pela. Commiss5.o de 
Orçamento de 1893: é extinguil-as. Isto im
porta em uma amortisação da dívida com 
es~es recursos . 

Mas, notae bem que o facto de parte desses 
lastros ser constituído por apolices não affe
cta. em nada. a. questão da propriedade delles, 
que a levantada pela. emenda. suppressiva. 
lmagina.e que eram todos constituídos por 

ouro ; fazia-se a conver:São; o governo emit
tia,tanto por tanto,apolices que eram escrip
tul'adas em nome do Banco. A quem ficava. 
pertencendo esse ouro? ao Banco ? não ; que 
em' troca delle já o governo lhe havia uado 
apolices da divida n .; cional, que vencem 
um certo juro. Si não pertence ao governo,a 
quem pertence 1 Que se ha de fazer delle? 
Fuode,-.;;e ~ Lança-se ao mar? Vejam o ab
surdo da. theoria dos nobres deputados. 
( Apoia ios.) 
·o SR. ERrco CoELHo-Muito bem. 
(O 01·aáor, notando que excedeu muito da 

hora regimentaL, ped~ 1: o Sr. pres·;rlente con
cede que conclua na sesstt:o seguinte.) 

Vão a. imprimir as seguln,tes 

R.EDA.CÇÕES 

N. 265 C-1895 

Redacção para 3.. discussão do additivo ao 
projecto n. 265 A, deste anno, mandando 
·reverter à effec!ividade do serviço militm· no 
posto em que se achava o general de brigada 
reformado Dionysio Evangelista de Castra 
Cerque ira 

O Cong1•esso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo autorisado 

a mandar reverter á effecti vid.ade do serviço 
militar, no posto em que se achava o general 
de brigada reformado Dionysio Evangelista 
de Castro Cerqueira. 

Art. 2.u Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala na.s commissões, 6 de dezembro de 1895. 
-Gab~·iel Salgado.- Thoma;; Cavalca11ti.
Vespasiano d8 Jl.lbuguerque.-A.ntonio de Si· 
queira. 

N. 265 B-1895 

Rer.lacçllo para 3• discusscio do projecto 
n. 265 A .• deste anno, que autorisa o Podet 
Executivo a 1·eintegrar no posto de tenellte• 
cm·onet do corpo de engenheü·os do exercito e 
no carqo de lente da Escola llf.ililar o Dr. 
Innocencio Ser::;edello Co1·rêa 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' o Poder Executi-vo autorisado 

a readmittir, no corpo de engenheit;os do 
exercito, no posto de tenente-coronel e no 
cargCI de lente da. Escola Militar, o Dt. Inuo
cencio Serzedello Corrêa. 
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Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das<Jommissões, 6 de dezembro de 1895. 
-Gab1·iel Salga'do. - l'fwma: Oavalcanll.
Yespusiano de Albuquerque.-A.nronio de Si
g~teh·a. 

o Sr. Presidente- Achando-se 
adea.nt11.rla. a hora., designo para amanhã, a 
soguinte ordem do dia.: 

Votação dos ~eguintes projectos: 
N. 256, de 1805, definindo os caso.~ de com

petencia. de cada um dos poderes Sxecutivo, 
wgisla.tivo e Judia.cirio, para que se dê a in
tervenção do governo ferleral nos estados, 
a.utorisa.da pelo o.rt, 6• da Const ituição ( I' dis
cu;são) ; 

N.264A, de IS95,(do Senado) a.utorisando o 
Poder Executivo a mandar contar m(J.ÍS oito 
mezes e 28 dias de serviço ao 1• tenente da 
armada. Arthur 'Valdemiro de Serra l3e!Cort, 
para o~ effeítos dG:. reforma, com o parecer 
n. 254 B, de 1895 (discussão unica) ; 

N. ~03 C, de 1895, autorisando o Poder 
E:tecutivo a nb~i.r um credito extraordiua.rio 
de 8. 000: 000$ para. occorrer á execução d:1.s 
obras indispensa.veis aos serviços da Estrada 
de Ferro Central do Braz i!, senr1o 800:0005 
app!icados ao pagamento de 60 locomotivas 
'egundo contracto feito com Quayle, Davidson 
& Comp. (3' discussão) ; 

i' parte (até 3 horas, ou antes): 
Continuação da. 3·' iliscussão do projecto 

n. 90, de 1895, dividindo o territorio da. Repu
b1ica. em oito circumscripções, em cada uma. 
das quacs crea um banco pora auxtliar as 
industrias agricola., pastoril e connexa.s, con
rorme o regimen que a.dopta.; 
Díoo~s;;ão unica <las emendas <h Cama.r:: 

ao prl>J~cto n. !59 F, de 1895. a.ugmentando 
os venctmentos dos membros do Supremo Tri
bunal F~de~l e dos empregados da respectiva 
!eCJ·d arJa, as quaes o Senaolo não púde dar o 
seu assentímen to ; 

3• ~iscussiio do projecto n. 265 B, de 1895, 
automando o Poder ExecutiYo a l'eintegrar 
no posto de tenente-coronel do corpo de en
genb~it·os do exerci-to, e no cargo de lente da 
Escola Militar, o Dr. Innocencio Serzedello 
0.1r!'ê<1 • 
Dis~u~são uníca. da emenda additiva sob 

~· 265 C, offerecida em 2? discussão do pro
~ecco n. 265 A, de !895, mandando reve1•te1' 
~ •tre<:tividade do serviço milita.!", no "!)este 
~m que se achava, o gen~I'al de brigada re
. Orl!l:tdo Dronisío Evangelist;a de Castro Cer-
quetra.; 
~ ~iscu~o do projec.to n . 285, de 1895, 

autorlsa.nuo o Poder tuecut ivo a mandar 
Pl'OcEder á escolhn. do local apropriado é.mu· 

dança do Arsenal de ?>farinha da Capital Fe· 
deral o a abrir o credito necessa.rio até 
300: 000$, para. acudir as despezas com os es· 
tudos e acquisic:ã.o de terreno; 

2~ discussão do projecto n . 24B, de 1895, 
autorisanclo o Poder Executivo a reformar o 
ensino ua .Ji:seola Naval, annexando-Jhe um 
curso esp~cial de aspirantes a. machinistas, 
tomando pt>r b~se o projecto apresentado em 
1893 pelo conselho de- instrucção da mesma 
escola; 

2• parte (as :3 horas, ou antes}: 

Discussãó das emendas otrerecidas em 3• 
discussão a.o projecto n . 212 A, de 1885, re~ 
gu!s.ndo a exec.mção dos arts. ô" e 7o da lel 
n . 183 C de 23 de setembro de 1893, deter
minando'que pelo governo seja substítu ido 
por apoHces de capital e juros-ouro- de 
valor nominal de 1 :000$ e JUros de 4 "/• todo 
e lastro effecti vamente deposibdo a.té 17 de 
dezembro de IS92 para b11se rla.s emissões ban
carias, com parecer sob n. 212 B, deste anuo. 

Levanta-se a sessão ã.s 5 horas da t arde. 

160• SESSÃO EM 7 DE DEZE~lBRO DE 1895 

Presidencia dos Srs . R osa e S ilva (presi
dente), Costa l1::evedo ( 2• vice-presidente ) 
t .Rosa e Sil'oa (presidente } 

Ao meio-dia precede-se it chamada, á qual 
respond~m os Sr~. Rosa e Silva, Arthur Rios, 
Costn. Aze\·odo, Tbomaz Delfino, Tavares de 
Lyra, Sá Peixoto, Lima nacury, Gabriel Sal
g-.~do Matta Bacellar. Au:,rusfu Montenegro, 
Carlos de Novaes, Bricio Filho. Viveiros, 
Lni7. Domingues. COsta Rodrigues, Anisio <le 
Abreu, Artllur de Vasconcellos, Pires Fer
reira, Fr·eder-ico Borges, Gonçalo de Lagos, 
Thomaz Calvacauti, Udefonso Lima, João Lo
pes, Francisco Benevolo, José Bevilaqua., Au
gusto Severo, Junqueira Ayres, J osé Ma· 
rinno, ArthUl' Orlando, Tolent(no de Carva
lho, Martü;s Juníllr, Ga.<pa.l' Drummond, 
Coelho Cintra., Luiz de Andrade, Cornelio da. 
Fonsec&, Lourellço de Sá, Herculano Bandei
ra, .\:edeil'os e Albuquerque, Gonça.tvesMaia, 
Carlos Jorge, Araujo Gôes, Clement ino do 
lvionte, ltocha Cnvalcanti, Menezes Prado, 
Gouveia Lima, Zama, Santos Pereil•a, Neiva, 
Milton, Franci~co Sodré, Manoel Caetano, 
Eduardo Ra.mos. Paula Guimarães, Vergue 
de Ab1·eu, Leovigiido Filgueiras,Jo~e Igna.cio, 
Rodt·igues Lima, TolentJno dos Santos. Sebas
tião La.ndulpho, Marcolino Mow·a., Torquato 
Moreira, Gal.dino Loreto, Fl"ança. Carvalho, 
Antonio de Siqueira., Oscar Godoy, Tl.mo· 
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tllea da Costa, Atcindo . Gua.u<J.bara., Sene
dello Corru:J., Amet'ico de Matt.os, Alber· 
to Torres, 1lelisa.rio de Souz:~.. Erico Coelhl), 
Enzeblo de Queiroz. Silva Castro, Julio San
tos, Sebastião de La.~erda , 'Crba.no Ma.rcon· 
des, M~~oyrinlt , Lima. Duar te. CarV"rüho 
Mourão, Va.z de Mello. Monteiro de Barros, 
Chagas Loba to. Luiz Det:;i, Forra.z Junior, 
Fortes Junqueira,Alvaro Botelho, Lamounier 
Godofredo, Valladares, Cupertiuo de Siqueil-a 
Rodolpho Abreu, Arthur . To:-res, Olega.rio 
Maciel. Parai1.o Cnva.lcanti, Carlos das C!la· 
gas, Costa Ma.cha•To. Bueno rle Andr-dda., 
Francisco Glicerio. FurW.do, Ul'bano de Gou· 
veia, Xavier da Valle, Mariano Ramos, La.
menlla Uns, Lauro Müller. Pa~1la Ra.mos, 
Francisco To\entino, Emmo Blum, Fonseca 
Guimarães, Marçal Escoba.r, Pel·eira d:l. Costa., 
Victorino Monteiro, .-l.urelíano BarbOS<I, Pinto 
da Rocha, Vespa~ano de Albuquer!lue e Gas· 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão a.rueced i!ll te. 

Passa.·$e ao expediente. 
0 SR. l" SECRETARIO procede á leituru iLl 

seguint e 

siauo do Nascimento. • 
Abra-se a sessão. 
Deixam de comparecer com ca.usa. pa,.rt ici

pa.da os Srs . Coelho Lisl>o~, Alenc:\1' Guima
rães, Filete Pires, Eneas )..fartins. Theotonio 
de Brito, Holla.nda. de Lima, Gustavo Yéras, 
Eduar(to de Berrêdo, Cbristino C!'Uz, No· 
gueira. Paranaguà, Torres Portug:\1, Pedro 
Borges, Helvecio, Monte, Frn.ncisco Gurgel, 
Cu~:ha Lima, Silva Mariz. Tl'indade. Chateau· 
bria.nd. Arminio Tavares, :l.farcionilo Lins, 
Miguel Pernambuco. Olympio de Campos. 
Augusto de Freitas. Tosta, A.r istíne.~ de Quei· 
roz, Dionysio Cerqueira, Flavio oe Araujo, 
Para.nhos Montenegro, A tho.yde Junior, Fon· 
seca Portell!l-, Nilo Pec:.a.nha. t:rne!ito Bt•a.zilio, 
Pouce de Leon, A!mGida Gomes, Lanrlulpho 
de Magalhães, João Luiz •. lolo Penido. Gon
çalves Ramos, Francisco Veiga, Leonel Filho, 

EXPEDIENTE 

Officio : 
Do Sr. 1" secret.1rio do Senado, Je 6 do 

conente. commuuicando terem sido devo!· 
virl.os devidarnent.e s:J.ncciunados os a.utogra. 
phos du. r esolução do Cong1·csso NaciGna\, 
a.pprova.ndo o decret.o do Poder Executi~o 
11. 2.126, de lO de rmtubro ultimo, aurin· 
do ao ~ii;listerio da Justiç:~. e Negecio;; lme
rio~es o credito extra.ordinario ue 53:3ô4$910 
para. pagamento das d!?.3pezas realisadas oo:n 
o funeral do ~-hrecho.I Floriano Peixoto c d! 
dect·eto desta Camu.l"<l que reduz u tres m~ 
zes o prazo estabelecido no paragrapho unic:J 
do art. 30 da lei u. 35. de 26 de ja.nei1·o de 
1892. para. duração ua.s incompatibilidade! 
dt~ônidas uo rate·riuo artigo e revoga.<\ let 
n. 28, ,ie 8 de jo.neü·o de 1892. - Inte:. 
rada. 

Do :.iinisterio elos Ne;o"ios da. Marinb:>.. de 
t:l do con ente, satbfu.zendo a requisiçáo do;:a 
Camara const<Jnte do olficio n. 144 , de l de 
agosto proximo finrlo, etc- A q\lcm !~ 1.11 re
quisir;iio. (:\.o Sr. depum.do ThOnNz Caval
cant i.) 

. Octavia.no de Brito, Ribeiro de Almeidu., F~r
reira. Pires, Tlleotonio de Ma.J:a.!hães. Pinto 
da. Fonsem., Ma.tta. ~h.cha.do, ~!anoel Fulgen
cio, Simão d:>. Cunh>l. Linc!oloho C:1et:mo, 
Lamartine , Alfredo Ellis, Fra.nc:sco tle B:u•ros, 
Casemiro da. Rocha., Almeid:t Nogueit•a., 
Domingnes de Castro, Dino Bueno, Gus
tavo Godoy, Adolpho Got·do, !•1oreira. da 
Silva, Pa.ulino Car!oo;, Cinc\nato Br(lg •. H~r
menegildo rle Moraes, Alves tle Castro, Ovidio 

· Abrantes, Luiz Adol:pho, Garacciolo, Almeida 
Torres. Brazitio da. Luz, Angelo Pin11eiro, 
Appa.ricio Mar iense, Fra.nci$CO Alencastro e 
Pedro Moacyr . E sem causa. os Srs. Pereira 
de Lyra, Ferna,lúe~ Lima, Oct:tvi:l.no L:m
reiro. Gerniniano Brazil, Cleto Nunes, .iosê 
Carlos, Lins de Vo.sccncellos, Agost!!l.bO Vi
dal, Barros Franco Junior, Pau! i no f1e Souza 
.Tunior, Carnpolina. Domingos da Moraes, 
Paulo Queiroz, Costl. Junior , Padua. Saltes, 
Vieira de Moraes, Alberto Salles, l\!ar tins 
Costa, e ruvadavia Corrêa. 

O Sl.· Sá P.ci:"!.ot.H - Sr. presidente. 
·ma.nrlo o Br·;rzil se v& a braços com Quest ue.~ 
internac!onae~ di versas <~ o estr•a.ngeirn Jl!,lo 
CU !'(I. e;tenller mão cupidns sulm• pariA: do 
nosso teni t.orio. nãe é fóra ele propo~i~o lern· 
bru.r medidas que a.cn.utelí:m nosso~ rlireito; c 
evitem complíca~õe~ .futuras, mot'JOente 
quando são de natureza tal que veem atten· 
te!' tambem a interesses commerchtes úc 
gra.ntie monta, impulsionando.povoa.ndo, de;': 
envolvendo e cultivando uma das wnas ma~> 
ricas, ma.ls 1erteis B mais sa.lubres que pD>· 
suimos e que está destinada a ser um dos maJs 
imoorta.ntes celeiros do Alto Amazonas- os 
ca.mpos do Rio Branco . 

Sabe a Ca.mara que de:ta. de longos annos a 
questão de limites com .a Guy~~ona ln~lezn e 
que os campos do Pirara fora.m constl\UliWI 
em t erritorio neutros pelos governos tlo Bl'll· 
zil e de Sua Magestade Brit.mnica. 

Ninguem ha. taml-em (lU e desconheça. que 
os missiona.rios inglezes vão invadindo o ter· 
rit~rio b~ileiro ~, a pretexto de catecJ:e>e, 
dominac.do os índios que o habitam, en>l~n· 
do-lhes o seu id.ioma e com elles e~ta"" e
cendo commercio. 
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!inda ultimam_ ente o illustre expiôrador l o SR. BuEl'io DE Ar-."Dr.AnA.-E' um serviço 
sr. Sebastião Diniz, incumbida da abertura Ul'gente, urgentí~~imo. 
de uma pica•.! a de Ma.ràos á v-il10 .u~ Boa I o .;R. s.\. PEIXOTO-E determinanno que o 
\ish~ do Rto !;lr~n~o. trab~lha QU(; llllclO.u n? governo mande proc~der, no mais breve prazo 
d1a J, ~e novemu1 o de 18\H e ~onclu.1u e.n 1.3 que fol'i)<JSsivel, nos respectivos estudos. 
1\e .i~!;21ro _des~e armo, dem~ncwu p~r sua. , ·cr.l J<:videm:emente tr•lta·se de uma. ~strada de 
es~:t mvasao. qu~ repercutm no _se;Jo do ?~r-I ferr-o de caracter f~der<.l. Nií.o é necessario 
J~mento p~lo,. Ol'ga~ de ~J~. sen;).;~r .J?:lle ~~-~ ct.•rnora. r-me em lar·gas consld~rações. ~ara. 
tado que o r" u!ho me d"' .epre>~htu, ne,,~ demonstrar que reune o:: reqmsltos ex1g1dos 
Ccma.ra. pelo Dcc;•eto legisln.t!YO n. 109, de 14 de outu-

E' cGrto qn•J e:tiste um )lroject,o aprescn- br·o de 189~. para. que assim se con$ídere:
i;do p~la maiori::.. da banc3.da amazot1ense. fazer parte do pl;tno gern.l de viação e ser de 
ent22 de outubro do anno pa..'iS:i.do. rtmmdo uti!ida.i<> n:;cional por satisfazer as necessi
r:Je a~·.hava ausente desta. Capital, projecto d.~cles estrategie<LS ou corresponder a elevados 
~ue t?-m o n. l:l8 e .i à ii)i <tpp;·ovn.do em pri·r int:;:·es~es de ordem politica ou administra
meira discu,siio, tmmferin'.!o par<t o J.omirlio tivJ.. 
i]D Esta•1o tlo Amaz1.mas a:; l,o.zenrlas nacio- Rastam as ligeira~ observaçõ~s que jâ. fiz e 
11aes denominadas do Rio Branco; que são a simples leiiura. do p!'o,iecto, para desvanecer 
tres :-:t de S. Bento, a Je S. :">I<trc0s c a do qualquer duYida sobre este ponto. 
S .. Jose·; e cst,a.l:clecenüo, como compen~a.tii.o i>ara, que o sePviço possa ser obtido nas can
a e;in. eou:::ess~o a obriga.;,ã.o do conco<. er <> dições as m:üs -vantajoso~. estabeleci o prin
Estado tom a quantia 400:000::' nara. nm::i- cipi<J salutar e moralisador• da concurrencia 
lia:· o goY('rno feder;ll nn. funda•:ií.o de tres puhlica, 1\1.zendo-se :1 conce~são a quem em 
colonius nos Pmites •'o l~stado com as Gu;;a·. suas pr·opostas exigir menor J?razo. taxe. de 
nP-slngleza e Hdlandeza. i garauth. de juros rna.i.; Javoravel. etc. 

~'f:r.s peço venh p..1.ra pond~rar não só que] Chamando a a.ttenç:ão da cama1•a para este 
o Estado actua.rmente não estt\. mais em con· i pro,jecto, rest~-rnc lemhr<>r-Jhe ~ue. 8ID quanto 
dições rle entrar com aquella importancill a no~sa inercia e neglü;encia deixam em com
porque tem gzoa.ndes comprom!sSG$ a ~Oli"E.\:õ",) pleto abandono :'quella região vasta, uber
"'mo verifico do. Le[ n. 134. de 7 d.e ontnbrGT rim(!. e ric:J.. o inglez ore vidente e ambicioso, 
ultimo. q11c o;·çou a. ma receita e fixou ,..; " vellla e nevoenta ·Albion, vem dilatando 
d~speza. para o anno de l80t'l com um tl~fi,r.!.H seus tlominios coJonbes pelo nosso territorío 
de nmis de 67:000$, nii.u incluimlo a.a verb:-.;;-; c recordar que esto. Enlla vem a.ttender a 
de diversos pal'~lgl'ilphos 1JHa n~ quae~ se • :.~ ~fins e,trntegícos e commer~i<les da. Republica 
eredit.() il!imiturlo ao g-overrw.do!'. design~1.a~;,;.~ e ,l:'t e.~h incl!lLla no plano gêral da. viação. 
t•O!' cil\·ii.o u. respecth•:-. im:portanci:t, twm t:.-;j iM'ttilo bem.) 
J)l)Uco as inum~r~s autt.•:-isaçües para a'!·! Flc;J. sobre ú. :\I~:<a ate nlte:•ior tlcliber:tcão 
~mcn !.ar o~~; cr·er!rtos de rnuJta8 _out~·;'.~ v.:-·rl~a.;:!. i 0 s·~~ rruint~ • 
c para ;J.ktr nol'o~ par3. serv1c;o~ dn·ersos, :) 1 " 
que fa7. com que na realiclt~<lt: sub~ o ,; ellcit 1 
~ :·r;arnontario <J. mais de ~res mil co::to~. 
como t~Lfnbem que não se pó·le ~cria.memc 
cogitar de colonisaçfto sem tratal' d:t comli
ç".o primordial. que c meios de conHil\i!ÜCu· 
•:Su 1\l.c i L e promp ta, v\o.ção segura pa.r<J, 
aquella impol'tante zona. 

PROJECTJ 

1!~!:m·i~" (t co;:sli'tiCÇrio rlc r~ma ii,lf;a (r:1·rea r],, (;/f/ar /e d~ :lJ.m!ios rtO.: li,nitc.~ da Gu!fa:11~ 
lrty /e;a 

A na.;•egação fiuvíal é qu;tsi \:npratica.~·el' O Congt·e~,;o No.cionall'esolve: 
em uma <"xtensio de cerc.~. de 24 l•ilometros Art. !. "O go'l"erno mandará proceder, no 
fA!l' C:J.>JSa. d:ts c<>choeu"'~· rn'•is breve J?ram possivel, aos ~studos de 
~fodldC<Ü·GS scra por tlemu.i8 dispcndio:w. Ullll' cstrad:t uc ferro que, partindo da. Cid:.tlle 

íleJx:tnuo alúm ri;s5o um mr~in de r.ommuni- de ~funaos e passando pelo forte de S. Joa
,;w de:lc\cnte e que tal1•ez não se prest.e bem q_uim, na mal'gem do Rio Branco, termine 
ao lha que de~·emos ter em Yi"ta. na~ frotJteírasda Guya.na Ingleza, em o ponto 

Venho. por iss••. submet.tt>r :;., r,;;l.nrlo e np-1 mnis conYrniente 010~ interes::cs estl'<J.tcgicns 
J):·ovtv:ão (!O C:.ngtcs~u u~11 tn'oj~·~!o i.lc l!::'i \ e crrnme~·c.i~~es (1:), RepuiJlicn, do::; Estados Un1-
auLori~ando a constl"ucr·ii.Cl d!;l u:nu. tin 1P1 f:~rre,~ r do~ tlo B:·az1l. 
•le Mo.núos aos limites ;1:1 Gnyana fngl:•z.1 .• no) :::: 1." Estes estudo;: comp;:ehcn~er~o todo;; 
ponto a ne melbor conv!e1· aos i r.trore5ses es· 1 os daclos consta.ntes do decreto n. '. %9, de 29 
lr~tegiêos c commerciacs (h Republic;t, p;t~;·l•le dezembro de l880 e mais um orçv.ment.o 
sando pelo fOrte de S. Joaquim, na margP-m i a.ppro:ümativo das despez!U. a.l(tzcr-se com ;1, 

úo Rio B1·anco . . l cousttucção da mesma linha. 
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§ 2. o Esta linha gozarã da garantia de 
juros de 7 "/ •• ca!culada sobre a importancia 
total dOOl·~amento approxima.tivo. 

Art. 2.• Depois de approvados os estudos 
e o orçamento approxirnativo, o Poder Ex
ecutivo abrira concurreucia p~ r:~. a concessão 
da estrada de Fe:.-ro. 

Art. 3. ·• A. concurrencia versará. princi· 
palmente sobre a taxa da gar:mt1a tle juros, 
o prazo da con~cs~ã.o, que ni:io poderà excedei' 
de 50 annos, etc· 

Art . 4. • Findo o pr azo da conce~sio, a 
. propriedade da linha rcvertcõ'à. ao governo, 
a menos que seu concessionario tenha indern
nisado a. União de todas as despeza.s 1(-it.as com 
os e:>tudos preliminar('S, com a. fiscalisa~.ão da 
construcção e do tra(ego e com a. gar-<~-ntin ue 

- juros. · 
Neste caso,a linha ficara sendo proprie.ia.de 

do concessionario. 
Art. 5." Fica c governo a.utori~ado a abt·ir 

o c;:-cdito de i OO:OOO$ para. occorrer as des 
pezas com os estudos preLiminares e organi· 
sa~ão ilo.orç ,mento approximativo. 

Art. 6." Revogam-se as disposi~ões em con
trario . 

S. R.-Sala. das sessões, 7 de dezembro de 
1895.-Sà Pcixvto.-Lima Bacury. 

O Sr. Thotnaz Cn.va2<-au.t.i -
E~te anno, qu:~-ndo se discutiu o projecto 
n. 138, que fb:avaa dt>speza do Ministerio d•L 
Guerra.. tive occa.sião d·· apresental' á consi
ll~l'l r ('ão da Ca.mara. algumas emendas no ~en
tir1o d.- melb()ra.r a.s condições de cel'tOS em
pt·egados civis do ~Iinisterio da Gue1Ta, que 
tinham sitio E>~que-·idos pc·l!l lei n . 2~0. ele 13 
de dezembro do anno uas.-a•'o. emend;~..• que 
nii.o patlcra.m ser tomaí.la.s em con~idct•aç:io. 
vi~to t erem sido apresentad<~s t:m 3• o.liscus
sã.o 

Tode.via., o illustrc rel:~.tor do Orçamen to 
da Guerra. )lJ·ocurou aprt>.sentar emendas 
como da. commis,ã.o, ou como "ub-e:~ .endo. no 
Jl').recer ã.s emendas. porem a i\(e>·:t :l-inda. n:io 
q uiz acceitar em face do l~egiment<' ; ficand_o 
aquelles empregados com üS mesmc.s venCI· 
mentos que t inham anteriormente. 

O caso, Sr . presideute,ê o seguinte o anno 
passado a illustra.tla. Commi~são de Orçamento 
~:oreseotou um projecto de lei melhorando as 
côodições d0s Ar-senaes de Guerra e de Mari
nha da Republica. porem por uma fa lta invo
luntaria, como o iHustl·e relator do projecto 
mesmo confe5sou, nã.o incluiu na> ta.bellas da. 
lntendencia da. Guerra, repartição que acom· 
:panbou sempre o Arsenal nas melhorias de 
-vencimenro3, nã.o ::-ó porque os serviÇ(Is eram 
semelhantes, como llela ligação que existe 
entre as duas repartições . 

.Ar;sim ê que, ;:endo esta repa.rt içiio sepa.
rada. do Arsenal de Guerra em 1872, os seus 

em11regados passaram a receber os mesmos 
vencimcnws que t inham os do Ar~enal rle 
Guerra.. e em 1890, sendo melhoradas as con~ 
clições dos empregados do Arsen;tl, os da 
lntendencia tambem foram comprehenrlidos 
nesta. melhoria., o que era de justiça. porque 
como acabei de üizer l1a pouco, estes tuncciO: 
nat·ios publicas teem as me;mas attt·ibui~ões, 
os me~mos trabalhos, as m .. smas respon5a.bi~ 
lio.Jades e ns mesma5 denominações que o; dos 
Arsenaes da Guerra. 

Por isso parecia-me logicoejusto que,na re
forma feita o anno pa.~sado naquelle Arsenal 
rlevia. ser iflcluido a Intendencia da. Guerra: 

Assim pa.s~a.ndo, venho apt·es.-nt.'lr um 
projecto de lei fa.1endo com que desa.ppar~.a. 
a.quella falta. de justiça e equidade. 

Tambem ha u ma outra. repa.l'ti,ão de que 
me lembrei nn. di~cussão do Orçame!tto da 
GuF-rra: o La.toratorio Chimiro Pbal'ma,·eutlco 
militar. Os funcciona.rios dessa. rep·•rtição 
rer·ebem vencimentvs tão insignificantes que 
se acanham de dizer quanto ganham ,,quelles 
que 11. esse res~eito os interrogam. 

Para. fa.zer-se uma idéa lxl.sta dizer que Ol 
mar:ipuladol'e~ de ! · classe g-c~.nham !.200$ 
que o de 2", 960$e os de 3' 720$ por anno. 

Comprehenrle V. E:x:. Sr. prosid.ente, que é 
essa urna reu1Une:ra.ção insígnifi ante pau 
quem tra.úa.! ha das 9 horas da. manhã á3 4 ho
J•as da tar•1e em um Jaborat orio cblmico e 
prepa.t·ando medicamentos. 

Por isso os cons1gnei no prnjecto que ~as..'O 
a ler : Ué ). · 

Sr . presitlente o que paço neste proj~cto. 
para. ('S•es funccionario, n~o é eJactamt~nle 
o que ell~ pre.;:i~am p a.l'a satisfazer as ~u:;.; 
nece~idades. porem uma mmpem:oc;in as 
COlool içües q"asi :trtlictivas em qn" se a.-IJ;un. 

E cumo uão tPnho esp~ra.nç.1. que o pr•j rcto 
n . 13:~ C, de 18'13 pa_,:se. quero por m~io 
o.ieste t-rojectn rnelltorar as cot1dk&-s tio-s~ 
em pregudos fnz"ndo ~• citada C• tU i paração de 
uns e ;t mclhor:a de outros. 

Cl)m •·sta melhor ia de vencim~ntos ha ape· 
nas urn augmr!nto de desp ·za intiignitic:~nte. 
Er~m estas as razües que tenho de fi1zer 

afim de fundamentar o pr~jecto . 
Tenho concluido. 
F ica. sobre a :\Iesa. até ulterior deliberação 

o seguinte 

PP..OJECTO 

Conl'idera.udo que a Inwndencia da Guel'ra 
e uma. repartição <:~Ue, desde sua creaçãó em 
1812, até l10je, tem tido a mesma categoria 
que o Arsenal de Guerra da Capital ; 
Consid~rando que os empregados da dí~ 

lntendencia. teem as mesmas denominações e 
Cu noções que os do Arsenal de Guerra. ; 
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Consideranrlo que os vencimentos que teem 
·sido dados aos empregados do Arsenal o fo
ro.m ta.mbem aos da Intendencia., em todas 
n.s occnsiões em que os do.quelle teem sido 
ll.Ugmentados ; 

Considerando que o rlecreto n. 240, de 13 
de dezembr() de 1894, que augmentou os ven
cimentos dos empregados civis dos Ar~enaes 
.de Guerra e de l\Ia.rinha. não contemplou os 
da IntendMcia; 

Considerando que esb fa.ltn .• naturalmente 
involunta.ria.. constitue uma injustiça clamo
ra>a, pela desigualdade em que collocou func
cionarios com attrjbuiç.ies identicas e que 
sempre tiveram os mesmos venci:nentos ; 
Con~iderando, tambem, que os vencimentos 

que recebem a.ctua.lmente os empregados 
civis do La.boratorio Chimico Pha.rmaceutico 
Militar, são tão insignificantes que vexam os 
funccionarios que os recebem, e no emtanto 
esses empregados prestam muito bons ser
;-iços; 

Considerando, finalmente, que ess., situa
ção não ileve e nã.o póc'.e continuar, nüo só 
em vista das condições de injustí~a em que 
estiio collor:adOil aquelles empregados. ~orno 
em vista da ~itua~:ã.o em que se acham actu
almente, perante a enorme carestia dos ge
neros, alimentícios. 

Venho apresentar :i. con>ideracão da com
missão o seguinte projecto de lei: 

O Congres~o Nacional decreta : 
Art. L' Ficam equiparados os "encimen

tos dos empreg-ados da. Intt:ndencia do Guerra. 
:tOs do Arsenal de Guen·a e de ?>1u.rinha da 
Cllpit:o.l Fedem!, a.ugmcnta.dos por decreto 
n. 2411, de!:-! de rtezembro dl\ 1894. 

Mt. 2.• 0, emp!'<'g:ldos ci ... is d<~ Labot':l.lo
rio Chimico Ph;1rmaccutico, pa.:;sarü.o 1\ ter 
os seguintes vencimtlntos: 

Escripturot·io.;: ................ . 
,\gen~ ••. _ . . ..... _ .• •.. .... .•. 
Escreçentes de 1•. _. ___ ....... . 
Esct-eventes de 2• ..... _ ...... _ . 
Porteiro ....••.... __ .. ___ .... . 
Continuo ...... _ .. _ .... _ .. _ . __ _ 
Manipuladores de 1" classe __ .. -
Ditos de 2' classe,_._ ..... - .... 
Ditos de 3" classe ... _ .. __ .-._.
Avrendizes de l" classe .. _. _ . , -
Ditos de 2' classe ....... -.---.-
Ditos de 3~ classe ........ -- ..• -
Encaixotadores __ .... _ .••... _ . _ 
Serventes (diariaJ. _ •..••. -.. . . 

3:000$000 
2:401>$000 
I :800!';000 
l:flOO~OOO 
I :800!31)00 
1:200$000 
l:SOOSOOO 
1:500$000 
I :200$000 

900:-iiüOO 
600$fl00 
480$000 

l :080$000 
2$500 

ArL. 3." Revogam-se as disposições em con
trario. 

S. R.- Sa.la das sessões. 7 de dezembro 
de 1895.- Thoma:; · Caualcciati,- Paula Gui
mar,ie$, 

PRIMEIRA PARTE DA otmEM DO DIA 

Não ba vendo numero para se votar as ma
terias indicadas na ordem do dia, passa-se a 
matería em difcus~ão. 

E' annunciada a. continuação da 3" dis
cussão do projecto n. 90 de 18\15, dividindo o 
krrítorio da. Republica "m oito circurnscri
pções, em cada uma das quaes crea um Banco 
para auxiliar :•s indu~trias ugricola, pastoril 
e connexas, conforme o regimen que adopta . 

O s ... Gaspar Drummond nza. 
da pala na para just ifica.1• ligeiramente umas 
emendas do pro.iecto. 

Certo 11e que o projooto e emenda. terão de 
il' a nma. eommissão afim de receber parecer 
à. respeito. aguarda->e para. então discutir 
largamente o assnmpto. 

Ma.nif~sta-se pelos auxilias directos á agri
cultura. por isso que considera-a digna. e ca
recedora destes auxilios. 

Quer. porém, que <>lles sejam efficazes. 
Qullndo as~im se pronuncia e porque essas 

organisa.ções de :J.Uxilios directos á agricul
tura Oll <is industrias em geral, por maior 
que seja o cuidarlo em conformai-as, adqui
rem logo praticamente o microbio que produz 
a degenet•escencia tornando-as auxilio de 
e$pcculaçii.o. 

Do.hi conclne o orador a nec~sid,,de de 
cercar de medidas collater·aes, assecu.ratorias 
dt,ssa e !li cncia. 

A gu1·a·se·lhe que a pluralidade bancaria 
dr-sde l'[ue o~ E.~W..!os passem a tRr Bancos 
pl'Opt·io,; seus. or~an;sarlos com thvnr official, 
p: alt~r:i. contr ibuir muito para o mallogro 
dos auxilias. 

O Ol'l\l lor receia que Bancos organisad.os e 
constitmdcs ao ~abet· dos l!overnos essa.doaes, 
conYerta.rn-se em instituições políticas desti
n:tdas a. proteget· a.ntPs os pa.rtid<tl'ios situa
cionist.1.s do que aos agricultore;;. 

Um oun-o perigo da pluralidade bancaria, 
na especie, e !JUe pOder·a advir para. o credito 
da União, confiada assim impensadamente a 
Bancos Estaduaes. 

Desde que lla variedade de criterio, serã 
multo possivet que em alguns dos Estados 
esses Ba.ncos não saibam prezar devidamente 
o credito com que a União terá de :1f!ançar as 
lettras hypotheca.rias. 

Dahi o desastre. 
Da depreciação do credito proprio do Esta

do, resulta um mal menor, por isso que fica. 
locallsada: mas quando a depreciação a.trec• 
tar a.o credito da União, comprehende-se que 
é perigosa. a a ventura, por isso que o descre
dito p:>derá ter repercussão no estran
geiro. 
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Assim, o orador abandonando a pl~;.rali.dttde 
banca.ria, mostra-se ~ectario da existencia de 
um só Banco com l;éde na. Capital Federal e 
succursaes nelos Estados . 

Essas succurs.?.es teriio q ua.n to pos3i v c! po
deres amplos Jl•tra agir r eallô(tndo os empr<H
timos. mas est3.rão p1-esos ao Banco Central 
pela. fiscalisaçiio, pre!;f.:Lçôes do contas e ou
tros lançamentos gerae~ . 

Depois de adduzir largas consideraQõe~ a 
respeito, o Or:lclor p~.ssa a occupar-se do~ 
meios de valorisa.r o ti tulo desses empresti
mos, isto e, a lettrt\ llypotheca.ria.. 

Entre esses meios lembra. o de fra.cciona.r 
essa lettro.. fa.zendo-a representativa de v ;Jr

lores de 20$, 50$ e 1 ODSOOO . 
Iviostra que :1. lettl:'a hypothecaria não d3ve 

ser ex.clu~ivamente um titu lo á. capi ts.ii:saç;lo. 
O grande valo1· que ate hoje e \la.,; represen
ta.:n, tornam-as acceesi"reis sómente ;í.s cla.s>e~ 
ar~entarias. 

Porque razão, perguntn. o ora.•1or. nã.o po
dem, não deve;n mesmo essas lettr<~s repr(l
wntar valor inferior. modico ao a.lca.nce das 
economias dos menos iavorecir1os da. fllrtuna 1 

Em questlio r~e finanças, :LCCI1ntu3. o or-.ldor. 
muitas vezes a fl.irma. equivale ••. essencia. 
Um dos embaraço.~ à tacil circulaçiio àa~ 
lettras hypothecarins, é inq uestiona velmente 
o formato e Ú\!na.nbo do!ssa lettre. que antes 
parecem di ploma de confraria t·eli:nosa, que 
titulo destin:tdo it. pro11.pt.1. e fo.cil cit"Ctl laç;io. 

Por qn~. llOis, n:io se ha de <lar :t e~5a~ 
lettras o molde de uma notil. do ~·apel·mocda! 
o~ juros dessa.:~ J.,ttrn.;;, 6 "/., o o r·:tcl tl t' julga 
.[lOUco remUMl'adores. 

Convençarn·se do que uma. tb s C:lll3!l.S rl n. 
l.lcprecíu.çft.o de!lfl..~ ê n b.tr;•ti:"Zi\ dc~so j uro ~ 
n5.o Htlta de garanti::.. 

E' n..•~irn queculiStn :10 i'lrndur•, (jlll~ oBn.nco 
de Ct·e•li lo Rcn.l de S. P:tnlo te;u ~;tt.i~fflito 
n.tó h•:ie com toda. pomLunlirlrllit! :\Cus com
promissos. di\ UÍVÍOI'!I!tlUS; lllU\!. ll(l l!ln LILfl t '>· 
s~as lc~tru.:; ltypothecu.t·ia.,; do V<LlOI' de !OU$ 
Slll cotatla.~ :1. setenta! 

Porque lsto~ PL·ov:~.velmento po··quc o 
agiota. busca s upprh· com a lllil.l"g"€tn ri;.~. de· 
precio.~;:Lo a. escassez úos ju1·os, :pouco remu
neradores . Porta.nto, cerquem ,,:>sim de ga
ratttias e meios p"op1·ios de fazer circular 
facilmente as lettras hypotheCt\rbs,que ellas 
serão bem cotadas Ci)m proveito par<t os mu
tua.rios do ernprestim•r . E' um erro :;uppor 
essas lettras re-;estida~ de ga.ra.nti;;.s dupla da 
União ~:: dos ~~~ta<!os fil]uem uniformemente 
Y2.loris~tdas. 

. Basta garantia e a. respons<tbilitlade da.líní5:o 
somente. , 

A garantia e responsabilidade do Est:1do 
concumitantem(;nte á dn. União será um mal, 
simplesmente porque Ulll:t .lettra hypot.he
caria b'<L!·aa ti•hL pela Unii"w e pelo Estado de 

s. P~ulo, va.leri mais do que uma. outra com 
u. garantia da União e a de um de.-ses Estados 
pe~tuenos e que nii.o prosperam. 

O orador, depois de fazer largas consíderi\· 
ç5es n. re~peito do nssumpto. conclue pedindo 
tie:;culpi!. de Jw. V<li' se utilisado do tempo, que 
outros com mais vantagem <l"...cu pariam na. 
tribuna. . (U11ito bcrrt. ; 1nuito bem.) 

São lidas, apoiadas c postas em dis~ussío 
as seguinte!> 

Emcntlas ao p;·ojecto a. 90, ele 1895 

On•!e couber-substitua-se on.rt. 1" do :pro
jecto ou substit~ltivos p~;!o seguinte- amol
dando-se ãs demais dis~~osições do 110csa-. 
mento capital da. unidn.de bancaria. 

Para. auxiliar llS industrias ngl'icolas, pas
tori! c comw.xa. l\aver ú. um Ba.neo Central 
com sede na Capital Fed~õral e u ma succursal 
em cada Es&arlo da Uoi:lo. 

O governo federal em regulamento respc. 
ctivo flxa.ri\ O !l'Janlltm do Capital I]Uf; ser;\. 
.-lcstinado n CApitJ.l Federal c a cad:l. um dos 
F.stados. 

Supprima.-su o 1lnal do !'i 15 do art. lo Dli.S 
pala.vras-conüanto que-b<·m como os nu· 
mer os 1 c 2 dt•ss(~ p;l.ra.gra.pho. 

As Jcttras hypothec:l.l'ias, t l'rii.o qu3.nlo 
pOs.'iin~ l o t<~rn a.nho. modelo e fór rna de tlltliL 
ro;\i n h a. dt~ p:\pPl·ll\01\lb e ::wrfLO r cp1•esenta· 
tivos t!n v:i.lot' clt~ 20$. :;n~ l' 100$000. 

Ern \'CZ de() '"/ .. -cli;:o.-se 7 "/, . 
O 8~r,·i;,·o de auxílios SEll"l.L ,li:lit.) medianta 

tl()nlr:r.d o ·lo ;!OVCJ'l lO cl)m :1lguns do~ Bancos 
ti!: Ct···<l itu R(\11.1 , j :'• fund:ulus ou que se fuu· 
rltu·cm no pl:LIIO r1t1 1!Cet'e1i.> n. 169 A, e 3í 0-
0 l'C$!0 CU!Uio fl~t;"t 110 piLl~ll{t'ap)lO . 

,\cCrl:~ccttl.e·sr. 1.1 ~e~tlin ~e :~J·t.-Os actunes 
Han~~o~ tlc CCI'!li~o R1~LI, fJ U\1 1\mccionam tl~ 
C:tpil:d Fodl•ral o tws E~t:1.1lo.s teem a J~cul
thdu do runtlir<.'m-~<\ nu Hlttll:O Centt•al ou nol 
st:ct.:U•'>llús do~ E·•t.ulos • • :cmt\mne o. séde c1n 
f]HC cadil. um del!es funt•cionnr. 

S. R. ~:li<~ uns sesoü~~. 7 de dezembro uc 
1895 . -G(C~j:ar J);" tWllnOiui . 

O :'h·. g(}u:u·do Ramos diz que 
aquelte:s <t "" ti vem.m a grnt;J. 'i:n·tuna de vi
si tal' no outro L:J.do do Atl~.nt.ico, as tern s 
baixas da Hollunda, cujo povo, com a perse· 
ver;\llÇ<t cu.lma de sua ra~.a. conse.."U iu de.<· 
mont:ll' ;1s dunas de areia.s movediças e es· 
ter eis de seu ~cilo, cobrindo-o de ptanlcies 
fertei~. cortadas de milhares de cana.es onde 
correm tro.Hquil!as as aguas antes tem
pestuosas do mar do Norte, lá teriam · visto 
com um sentimento, misturado de admira~ 
e ;piedade, os g1•upos de fortes ~ponios. in· 
clmadO$ t: :loat•entos, arra.:;t:mdo, por meio 
de corda!:, Ullla:> barcaças pesadas e lel'd'I.S' 
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ca.rreua.das de rructa.s e cero.:>es, de her J"ile 
em herdade, ile viUa. em vil!n, ~rque:.nuo 
contra. as t orrente>, com as vt!las ba!llbns, 
en rugadas p<:la c.dmn.r·ia. 

Tal era a imagam da. sit!J:lçiio do orador e 
de seus 49 eompa.nbeiros ~ ignatarios do pro
jecto de auxilio a l&voum. que se discutia.; 
projecto a 11rasentado, hav1a jâ. cinco mezes , 
e que sómente ne.>tes ~ltim«: dias pôdelogra.r 
as honras do debate com :1. lentidão de suas 
irmãs no t~m'PO e no espaço-as ~umacv.s 11a
rnengas puxadas i> sirga. 

Fosse como ti.Jsse, o orador da v a gr,~ças à 
Mesa por lhe t e1• dtegado a vez U.e _passar o 
orificio da ampulheta regimental. 

Que razões lla.veria pa.ra esse torpor ~ Al· 
guma innovação, nlgum paradoxo linaneeiro 
no projet:to, a lguma. tentativa de instit•:ições 
chã.s ou luxuosas? Nada clis;;o ; o que o pro
jecto consigna, vem de uma. :preoccupação de 
mais ae 30 ::mnos dos homens publicos no 
Brazil; e um movimento de actenção so
licita ao cla,mor que repercute :por toda a 
parte. 

contra eUe levanta-se, porém, um doses
piriLs mais conspícuos da Camat·a, o illustre 
deputado pelo Rio de .Janeiro, o Sr. Alberlo 
Torres. Mas, S. Ex. combateu-o com a $Ua 
incredtllida.rle, armas das negoçõe8. que só 
destróe sem ed ifica.r . 

Pretende esse seu illustre collega que a. 
lavoura. do Brazil não precisa C:htquelle au
xilio ; que ell~ 1·a.e em prosperiAarle reta
ti>·:>. ; que a deixemos medl'ar enm seus re
cursos espont:meos: que as c:•ises de que 
p.~de~c sã.o as crises fataes da agricultu t'a em 
toda ·a superftcie d.; gob.l . 

Ouvmdo ist'), pat•ecia ao orador 0st~r assis
tindo uma tleS&'lS expansões •le alegria. com 
qua os enfermos g ravemente attingid<)S, dis
simulam a consclencia. de $ U (l. propria. des
grílça, 

E era este symptoma. o o.uc mais :u;:abru
nhn.va 9 orador; pm·que é licito duv iLla.r fJUe 
~c acceite o t•emcd.io quando o pacieute obsti
na-~o em n(io v a os estragos e os p1·ogrcs;;os 
~e =eu mal. 

Lavoura prospera. ! exclama o orador, 
lavoura prosperJ. no Brazil. quando, ha bem 
pouco t empo, os a.ssucares de nossas nt~<~· 
das fabricas cotavam-se na Europa abaixo 
do estrume; qu~ndo os campos de suas pro
priedades ru1·aes sã.o arroteados il un 11a., 
pelos pro~essos primitivos de u ma. id:We des
apparecida no resto no mu ndo ; lavoura 
prospera, quando as florestas do madeil-a.s 
preciosa;: queimam-se rara arranchar os 
tra.ba.Uw.dores nomadas; quando a.s terras se 
estão impiatnellte es~z>ilisando ao contacto 
do fogo repetida e periodicamente lança•1o 
como um meio commodo de desbravamento 
em estabelecimentos ruraes de primeira or· 

Ca'Till.rtl V , Vl1\ 

dem, aprofundando-se anno a. anno esta 
crosta. cxh:~.uricta com que nos ll:J,bituamos a. 
malbanta1· a opulencia. de nosso solo. 

Esta p~rspecti,•a de prosperidade será pnra 
o nobre deputado um desengano doloroso. 
qua:n<io verilkar que. dadas as proporções de 
popultt~ão e extensão territorial , o Brazil está 
P.m sua pt•odu<:c:ão agrícola abaixo das Anti
lhas. em plano iofer \or á. mor paste das colo· 
ni:tS ioglezas ; a indu~tria pecuaria. é na mrir 
}larte 1'eprr~ent:~."la. pela. descendencía enfe
zada •las especies, conduzidas .no:; porões d:1 ~ 
car:<vellns rlos rl eEcobridores, e para proval-o 
acabn.varnos de ve1' a porfia com que a 
Ca mnra. foi agitada. em f~~ovor ~.e um imposto 
protector dessa io.dustria. Que prosperidade, 
pois, ê esta'? · 

A canna de as;;aca.t· ha bem poucos annos 
desfazia.-se em urn caldo purulento ; as se
mente~ degeneravam; as >e!'ra.s enfraque
ciam-se; os proces~o~ de thb~icaç:ão excluíram 
qu~si QS p(rrdu<:tos no.cionaes do mercado; os 
Bancos d.e credito eL·am instituições commer
ciaes, operavam no sentido de liquidações 
incompatíveis com o. a{;l'icultu ra . 

O remedio não veiu ela expontaneiuade da 
propria industria, mas ahi vieram as gal."an- ,, 
t ias de juros em. beneficio de fabricas cen· 
t t'aes em Pern::J.mbuco, n>L Bn.lli:l.. no Rio de 
Jn.m~iro, e mc,~mo assim não surgiu a inda a 
esperada re::tas~nça. Nem o proprio S. Pauto, 
que hoje g_oz:J. <hl. he;J:etnouia industrial em 
noslo paiz, pó·le dol'mír t ra.nquillo na segu-
1·<~-nça da ma p··osper idade. 

Ella o~tà na dcperul c>ncb de um futuro iil· 
nesto e preca1·io . Nã.o ll:t um só espírito :pru· 
flente que a.e'!'e,\\te na. dura.b\l i<i~de de uma. 
(lpule tiCb. muito tiliacln á rlepresniio· elo c-re
dito publico, traduzido no dcsvalot' do nosso 
meio cir cula.n-ce. 

1\lim!ne-se :t inflac-J.o doentia dos pre~<JS rio 
c:n.f~. devidos ã. õl.normn.lidade do cambio. ver· 
se-ha qne o fundo solir!o II~S3. proprierlade se 
(111Cnntml'á muito abaix.o •Jcl um nrvel a.ppa.
rente. Fiea-1 h e, ..:er·t.:unen tt~ , t~ honr:J. de t er.· 
t lmtlo para. o povoamento do seu ter r itorio, 
para. o alargamento de sua cultura. • todo o 
proveito das boas coudit;-ôes que actuo.lmcnte 
o f.·w orecem. 

i>Ias para is.;o mesmo aquolle glorioso Es
tado figura. na mais larga eseala do credito 
»gricola e as fortes tendencias de sua. ex
p:msão encont r:t m nas i nst i ~;uk(j~.s bancarias 
a.cluae~ element os Sl\t i~lá.ctorios para a.uxt
linl-a . 

Volta-se agora. pa.ra um outt•o argumento 
de seu illu~tr~ eont:ra.ditor . qu:~.odo invoca. 
exemplo.~ rle instituições b<tnc~rlas estr<tn
geit·as, allegaodo que n~lhl S não se fuz da 
lettx•.J. llypotllecM•ia , como quer o projecto, o 
instra meutopriucipaluos auxilios a lavoura. 

i1 
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A isto o orador r~ponde que. sem fallar I da venda das lettras nas circum.scripções 
nos subsídios directos com que os governos muito froccionadas. 
europeus teem acendido ás necessidades e A questão das regiões banca.l'ias prenda-se 
fomento da. agricultura, as provisües de ca- li. confia.nça publica na procnra do> tituios 
pital aos que a exploraram sáo f~itas ~eral- hypothecarios ; e o orador faz a. justiça de 
mente por processos analogos aos da lettra acreditar que o seu i1lttstre c?ll.ega oito que
hypotbecaria.. O Crédit Foncíer, que é tantas re1•à que se fruslem os iutUltos fundarnen
vezes citado como estabelecimento ca:·acte- taes ,te umo. lei de protecção á. lavoura por 
r1stico do credito agrícola, opera contrabindo amor á preoccttpaçã.o tlreor ica da divisão nos 
grandes emprestimos e applican•1o o g, u pro· dbtrictos bancarias. 
dueto em contrarloii de longo prazo a bem da. Passa. rlepois a examinar os argumentos do 
lavoura. seu distincw collega deputado por Pernam-

NestP. processo o Banco recebe directamente buco. o Sr. Corneli•l da. Fonseca., mostrando 
o capital e p;~.ssa-o ao la;n-ador; na. emis~ão que, na gene1•a.lidade, as duvidas oppost.<ts por 
de lettras hypothec<l.l'ias, o capital é obtido S. Ex. estão resolvi:las na legi:>la~ão do 
pelo pórtador do titulo. paiz. 

V e-se que os elementos essencíaes ti. op~ra- o orador conclue declarando que, tendo 
ção são os mesmos : capital das economias perJi·~o á Cama•·a que o projecto. os substi
publicas convertido em tttulos emittidos sob a tutivos e emendas vão á com missão de Or
re:;ponsabilidade do Banco que emitte. Em ~mento, ogu:ud<L o tra.balbo dos eminentes 
um outro caso, pois, a. qualidade ou denomi- coUegas dessa commis~ão pa1'a se 3.nuuneiar 
nação do titulo (lettra hYP'•th~.aria., ou dehcn- sobre elle. (Muito bem, miLito bem.) 
ture, ou a.police) não uaxiifica :tS condições 
dos interventores, que sãos os mesmos em 
qualquer das operações, a saber. Banco que 
emitte e garante, capitalista. que empresta, 

~agricultor que toma emprestado. As;;im perde 
todo o seu valor a observação <1(l mu~tre im
pugnar!or no~ precedentes ou exemplos in· 
vocados. 

O seu honrado collega, deputado pelo Rio 
Grande do Sul, ,-eiu prestar á ma.teria do pro
.iecto o seu precioso contingente, offerecendo· 
lhe um substitutivo. 

Neste está propost a. a idéa dos Bancos esta
duaPs, em vez d· ·s Bancns em regiões com
prebeosi vas de diversos Estados. 

O orador o credita na con>·enieocia de e5ta
belecer um Ba nco em cada Estado, este e o 
i<leo.l para. o ode o 3.1'ra.sta a estructura federa· 
tiva do nosso regimen pulitico, e sobretudo a 
conveniencia de localisar os estabelecimentos 
d.e credito na propria. zona que elles ~e des
ttnam a soccorrer, Eutt·etanto, uma. questão 
surge, de importa.ncia capital M escolha. 
de;-se alvitre, essa questii.o é a. do mercado 
das letras hypo.thecarias. 

E' incontestavel que na maioria rlos Estados 
fallecem capita.es disponíveis para compra 
daquel!es titulos. E como a restricciio da 
zona de sna emissã.o influe nn. razão díreeta 
d~ sua circulação, o resuLtado será que menor 
CJ~cumscripção, mais minguado gyro ; o ef· 
feito :final é o mallogro d.o meio imaginado 
para o auxilio. 

E' o proprio substitutivo que reconhece a 
conveniencia. dos Bancos por circumscripções, 
?S admitte prevendo a. impossibilidade de ISUa. 
1~corporação em todos os Estados e sugge. 
rmdo o expediente dos coatractos com Bancos 
estranhos. A essa pr11dente previ~üo devera 
o seu illustre collega. juntar a impossibilida-

o Sr. Erlao Coelho-Sr. presi
dente, pedia palavra. para Iêr um sub~titu
tivo a.o proj~cto n. 00, ds 1895, que é for
mulado nestes termos. (Lf'-) 

Ouvi d izer a varias pessoas muito compe
tentes a. quero dei a ler este substitutivo, 
que as minhas idêas eram de Záo, de lõ, de 
lô . (Riso.) 

Re;ervo-me :para tira.r isso a limpo, quan
rlo se abrir nova. discussão sObJ.·e o projecto e 
em~>nda.s devidamente informa.d.as pela com
mi:'Sào, e eotiio desenvolverei os artigos do 
substitutivo. 

Por emquaoto. limito-me a dizer, que não 
trato r1e ~pel·moeda. 

E' lldo, apoiado e posto em discussão o 
seguinte 

.SubstitutitlO ao projec!o n . 90 de 1. 895 

Aos Bancos de credito real, inst,itnidos na 
fôrma da. Jei, é concedida. a. facultlade de 
emittir bilbctea ao portador coru a declara.ção 
de resgate em. moeda corrente da. Republica, 
dependente de ma conversão em letras hy
pothecal'ias sujeitas a sorteio nos termos 
seguintes: 

A' medida que os contractos hypothecarlos 
forem sendo amortizados ou liquidados, o 
Banco recolherá. o equivalente de suas letras 
ou bilhetes em circulação. 

Os bilhetes ser-:io do valor nominal ma.ximo 
de cem e minimo de dez mil réis e as letras 
hypotheca.rias do de um conto de réis cada. 
uma., juro de 6 r;. ao anno. pagaveis semes
t •-almente, uns~ outra.s assigna.dos pelo fis
cal do Governo Federal junto ao Banco e por 
um tios membros da. directoria rcs1Jecti va. 
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E' obrigatoria a conversão i vista. em letras 
hypothecarias de qualquer numero de bilhe
tes, cuja somma n~"io ~eja inferior a um con1o 
de r éis. 

o r~sgate das letras llypothecarias se rara 
po-r sorteios annuaes, 11a. proporção das quo
tas de a.mortí -.açã.o ou tiq uidaçüos realizadas 
nesse periodo. e na falta de le,ra.s em cil'cu ta
ção o Banco recolher-.). bilheLes na mes1l:la p~~
porçü.o; devendo ser u mas ou out ros mutJh· 
sados pelo fiscal do Governo Federal, acto 
pre~ent~. _ . . _ 

A emJs•ttO dn.s letras >e r•• fel tn. estrt<:ta
mP.nte peln t~>rç.) dos valores hy]l(ltlu~cados. 
fican do ~ua.rdado~ em ~rte11·a do Ha.nco c:omo 
laftrO tlo3 bilhP.tP.s :w port<Hlor . afi1n rlc 
acu lirem ao procP.;J'Oda conversão ·los mes
mo: seus j uro~. porPm. s'!riin "notado.; úo di:-~ 
ccn que entrar~>ru em cireul»çii.o. 

A recusa de converter o~ bilhetes em letras 
uypothecaria.;; ou :L f.· I ta. de res'-(ate d"-5 sor
teadas. PIO wo;·d:J. c•·rrente dól. Ro>publi·~. 
co o. tituirã. fundarnento â. liq u idação !i>rç.ada 
do Banco. 

Os Bancos de credito Nlll. que eotrnrem no 
r•lgimE'n da. pre~ente lr·i. ficam su reitos il Ms_
cal •sao;ãA• ,{" G., verno Federal. no tocante a 
r.va.liação d"s ben~ a hypothe":':', me 'iant,e 
funccínnarios de nome~ç~·· 'o Minist.ro da. 
Fazenda, remun ,·md .. s tJelo;... cofl·es b:~.n··a· 
l'Í08. 

E' Ucito aos :~,tar"lc·~- cada q u:d p~la ~ua 
t'arte. con.:~d .. r : ar·a.nt!as de .i ur<•~ ás l"tl'"cl.~ 
hypotlll'ta1·ia.s rh < Banco~ qne, na co~f~r ui 
dacle \l..,sta le:, ••perat·em na~ r~~p.,.ctl · :Ls re
giões. 

· S. ft. - Sah. - !a~ ·.e~-õ~~- i rl.•· 1( 1.•·mb:-o •'P 
18:6. - h.ti-:o c . eli•'' · 

O ;-e,r • . ~l"be~· !.o Torr-:·s - s~. t•re 
siden r.e. eu s u ppuuha. que huuves~c ou r.ru . 
oradores inscl'iptos so :re esta questao ; ma.~. 
tt'ndo assumid<> pos c;ã.o negativa nrste rro· 
jecto, 11ào quero qua. par.-ça q11Q a miuha 
opposição vue ao ponto de retar.rar <\ solução 
da Ca.mara. 

Re$ervo-me. rorta.nto, pa.rõ\ a r~sponcler ao 
discurso tio n• .•bre de;mta1io p 1• li~ lhllia e aos 
outros orado:·es que me procPdet•am, refu
tando C•s rn~us ~Lrgumento~. quando o pro· 
jecto voltar d3. Commíssão Especial, segundo 
eu requeri, ou da COtuissão de 0J'Ç,..mento, 
segundo req:uereu o nobre deputado pela 
Bahia. 

Era isso apenas o que desejava dizer. 

Ninguem ma.is pedindo a palavra, ~ eu
~rra.d.o a discussio. 

E' a.nnuncia.ua. a discussão u nim cla.s emcn· 
das da. C.1.mara ao proJecto n. 159 F, de 189:'!, 
augmenta.ndo os vencimentos dos membros 

do Supremo Tribunal Federal e dos empre
gados da. r espectiva secretaria, ás quues 
o Senado nã.o pôde dar o seu consentimento; 

O Sr. Neiva- Peço a. palavra. 
o Sn. . PttESIDENT~~ - Fica a.dia.oa. a dis

cussão. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

E' a.nnnuciada. a. discussão das emendas 
n1Terecirias em 3' discussão :•o projecto n . 212 
A. de 1895, r e-gulando a e:secuçã.o dO$ arts. 6• 
e 7" tla lei n. 183 c, de 2:~ •lc ~tembro •le 
IR!l3. determinando que pelo g-·verno seja 
sub~titurdo por apolices de <'apit••l e jur06 
- om·o- do valor nominal de l :000:) ~juros 
t!e 4 "/ •. todo o la.~ t ro effo>r.tiva.mente depo· 
~it;J..io até li de d(·zcrnbro de 1895 !•ara. ba.se 
t ia.~ emiss·iPS b~•nca.r:as, com p:l.recer sob 
n. 2 12 B. deõte anno. 

O Sr. Al<·indo Gunoabara.
Ao· in íci at• hontElm a re.•p..l.-ta q ue rlevo ao 
nobre deputado pelo Maranhão diS!'e que a 
rnu 10ría da.r.ommi~são "" Ül'Gamento enten·'ia 
que o ~•.•bstitut;vo de S. Ex. nãn poda ser 
acceit.o. porque não havia. vnntagern alguma 
par'" o Esta. 'o em r·<wngar ou altera r tã.o 
;~rofnn·lam .. n·e a h-:i de S6!.~mbrn: que »intla 
ni•o !(•i .iquer CUJaprida. A alteração pro
po~t' pnr S. Ex., al~m ' 'c turlo, uão se 
j u:;;tifiCI• por c· u~i \l el'acfi., ,;[guma.. Um r •Pi•lO 
t>Sturlo C"mp>~l~ltivo eutr!' o que tlbp&> a lei 
•le 23 (to- >et: ·mbt·" .. o p··,•j•-cJo em d<=ba.te 
p ,. 11m J;•·'o .. o s•lll:'llLn ttvt- de S. E:t . por 
,., ~, .. . o!t-m<•ns r,r-.1--~ha á Cq dt-nl'ia . A IPi ''e 
:!3 'e ,;PtHmbr· .. '""" 'o" q:w ;; ,sse convertido 
• 111 llJ •OhL'S~ dto 4 "/ .. our~· todo ,, lastro 
ex1srente no Th!'lllntro e o vrojecto explica 
qu e ns :Lpolic~s ·'e 4 ·f, adquil·;da.:; pl-IO 
:-!'. Mmistc-.. da F zpn·'a do ;:ov'"rnu provi
sorio com e-se• laAro.• ser-lo computadas 
como U\es e n.W como ouro. A questão ê sa.
ller a q11anto montam os lastros •rue d·•viam 
exist.ir no Thesout·o. Segundo documentos 
ol11r.ines (rehttnrí(l~ de miuist.ros e expo,ições 
rle Cmnmissü··S ·'a ur~'a.m~<uto) e:s o que ' lHia 
e:xbt;r: 

Bancos 
Republica .. . . .. . ........ . 
Credito Popular .......•.. 
EmiSl>or de Pernambuco . . 

Tota.l •••• , .•••• , ••• 

Bancos 
Republica . . . . . .. . ....... , 
Credito Pilpular ...• . . . •. . 
Emissor do Norte .•.••...• 

ou1·o (aa pa.t') 

74.514$000 
11. 557 ; 000$000 
7. 779; 434$000 -------

93.850:524$000 

Apolices 

53.500:000$000 
5.460:001M:IJOO 
I.OO<hooijooo 
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Emissor da Bahia......... 9.500:000SOOO 1 Mas só se conserva aquillo que se possue, e 
União de S. Paulo....... 10.001:50G$000 de~se oui'O não restam no Thesouro mais que 

_____ .::...._ a& recordações. O Sr. :.Iinistro da Fazendn. 
Total............ 79.461:500$000 dil·O clar:1meme no seu relatorio :«o lastro 

------- eru ouro desappareceu completamente. I\ão 
Total geral....... 173.312:0'24$000 lia. mais nada ddle; e pois havemos de emit... 

ti r apoliees pelo se a valor. A conversão será. 
Desses lastrosjnão foram efi'ecti"vamente de- feit.a. ao cambio do <tia ; mas para. nã.o car-

positados: regar ~s Cüres, admittamos que elle não seja 
Pelo Banco da Republica.. .. ~ 1.350.000 diverso do que nos servin para os precedentes 
Pelo B. de Credito Populal'. .• ~ 1.30:!.000 calculas. 
Pelo B. Ernis. ele Pernambuco. ~ 400.000 

~ 3.050.000 

ou ......................... 27.108:400$000 

Ter-emos como primeira 
parcella. para. as emissões 
de :tpolices ordenadas pelo 
substitutivo ~ 7.507.551 
a. 10 1(4 ............. .. 175.781:799$114 

Sendo por conseguinte. 146.213:624.'\\ a im· 
portancia dos lastros effectiva e rea.Jmente 
depositados. 

As apolices existentes que 
são conservadas mon-
tam a ...........•...... 79.461 :500$000 

Assim, pois, em ouro de-
viam exbtir .......... . 

Deduzindo· se a somma em· 
pregada. na compra õ.e 
apolices por effeito do 
decre.to de 6 de outubro 
de 1890 ............... . 

h a. um saldo de .......... . 
que pela lei de 23 de setem· 

bro, decreto de 30 de ~e
tem~ro e pr~jecto em de· 
bate devem ser computa
das ao ca.mbio de lO 1/4 
produzind•) ........•.... 

Si accrescen tarm os a. isso 
o lastro rle a.poiices pelo 
seu -valor na11íinal ..... . 

E as apolices de 1889 rle·~u
zídas ncima ta.mbern pelo 
seu vaiar r.ominal. ..... 

teremos um total de ..... . 

As emi~sões realísadas ... . 
.e 7.507.551 Sendo de ................ . 

255.243:299$114 
349.714:370$000 

.i: 4.483.464 

i 3.024.087 

A segun•la. parcella. das 
emí~fiões de apolices será 
de .................... . 85.471:070$886 

ou s~ja. um total ae .. -... - 261.252:870,$000 
que representam apolices emi.ttid:\s desde ja. 
ou um exce•so sobre o rlue manda a. lei de 23 
de setembro de........... 71.ltS:396$922 

Dir-se-ha que este excesso não e real 
pois que a lei de setemlJro manda iam bem 
cobrir em apolice o total das emissões; ma~ 
cumpre observar que }Jelo substitutivo emit~ 

70.805:973$078! te-~e de um jacto todas ~s a.polices que per
fazem a di:tTerença. e pela lei essa diiferen~il. 
será coberta lentamente pela accumulaçii.o 

79.461:500$000 dos juros de uma ~ornma de apolices menor 
rle 70.000:000$ em 1 elaçii.o u que o substitu
tiYo quer que se emitta.. Depois, suppo-

39.857:0008000 nh:l.mo, que, no decur~o de~ses 20 annos, o 
------:-- 1 B•m:~o liquida-se; pel~ lei o govemo toma a 
190.1~,1:473$078 responsa bilidnde da nota e suspende naturol· 

que é a sGmmr.. c;ue d~vc ser c•JilVertid:L 
em apolices de 4 "/.,ouro. 

mente o pagamento de jun>; é o curso for
jiL r:<ttlo; ~uppl'nliatt!o~ que se raz a. convertibi!i

d:tue-ó uma ltypotllcse-o governo restitue 
c.o H>tnco os s.:us lastros em ouro ..• A diffarença entre ess:t e a 

somma d;:.s emi~sões rea-
lisa•las ..•....•......•.. 

O SR. Roootrno Am"'Ev - Ouro é o que 
340.714:370$000 ouro vale. 

ou . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . 150 589:890$922 

deverà ser preench1!1~. pel~. accnmnlaçãn no 
Thesouro o juro annual do.qucllas apoliccs, o 
que exigirá um prazo de cel'C'\ de ZO annos. 

O sub~titutivo manda conservar os lastros 
da e;pecie em qtw foro.m depositados e emitt.ir 
apolices pela quantia despendida pelogo~·emo. 
Ü"a, já vimos que rea.lmeute depüsitados em 
ouro foram ~ 7.032.912, que no pensamento 
do nobre tleputado devem fica.l' com;ervados. 

O SR. Atc1~oo GU.\:>AnAnA - Na.tural
me;::te. Si o ;:o1'erno deve$Se p;lgar etrecti
Yamentc em üuro e::~e juro. que impot·t.a. ,..m 
cerca de :.!2.. ono:OCD$ papei por ouro. niio 
terin. duvida em a.cceitar 11 provicleucia in
dica.rl:t pelo Sr. 1Iinistro da Fazenda de re:üi
z:tr dê prompto em apolice a di1ferença. entre 
os lu~trus e as Clllissües; m:1s não devendo 
taes juros ser senão escripturadas no The
souro e m:Li;; de uma bypoti1ese de economia 
prov<J.vel pai·a o Thesouro sem da.mno para o 
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B!!onco resultando do alvitre indi . 1do no pro
jecto, opto por este sem hesitação. 

outra. (Ha apartes do Sr. Rodolpho _Abreu e 
oulros). 

0 SR. BENEDICTO LEITE- Si OS jUrOS forem 
simplesmeuts esc1'i_pturados ... 

O Sn.. ALcr:-."Do GUANABARA.- Conforme 
rlispõe o projecto: os .iuros serão e~crjptur·J.
dos no The>ouro em nome do Banco da Re
publica- E' esta, ali às, a interpretação do 
proprio Banco. o mais directamente in teres
sano na questão. V. Ex. dere ter vis to que 
nos ultimas balanços do Banco figura no 
activo essa verba. Aqui está um de.'l.Ses bll.
lanç-os: «Activo. Secção de emissão. Thesouro 
Federal. l •••J10rtancia d~ apoUces (o1•r o) que 
devent ser inscriptas em nome do B anco, em 
re.<pectivos juros, em eirtudc: dos a rts . 6, 7 B 8 
do. lei n. 183 C, de 23 de setembro de i89.'J-
340.714:370$.» No passivo liguro 3. mesma. 
somma por not.a.s substituirias e a substituir . 
Tenho aliis serias duvidas 150bre a. regulari
dade do procedimento !lo Banco ... 

O SR. ALC!Nl:lO GuANABARA.-A le1 estabe
leceu cl"rarnente o ])roces:;o por meio do qual 
o n-overno chegaria a apossar-se dos lastros 
do~ B:tncos . E' muito menos dos lastros dos 
Bancos. E' muito menos summa1·io do que o 
nobre deputado. · 

0 SR. l{ODOLPHO ABREU-V , EX. ~abe que 
os Bancos não estão na posse dos lastros. 

0 Sa. A~ER.TO TORRES- E' esse O direito 
aet ivo do Banco sobre isso. 

0 SR. ALCIKDO GUANABAR,t- 0 Banco podia 
incluil-o no seu b3.lunço~ 

0 SR. ALBERTO ToRREs-Sim, senhor. 
o Sn.. Sa. ALcemo Gm.NAAARA-A mim 

me parecia que par3. o Banco incluir no seu 
activo essas !tpolices, era preciso que ellas 
fossem suas; para que ellas fossem suas. era 
preciso que se tizesse a conver,ã.o; e quem 
deve fazer a conversão não é a directoria do 
Banco, é o Sr. :'.linistro da Fazentla. 

O SR. ALBERTO Tol~RES-0 direito nasce da 
lei. 

0 SR.. ALCil'\00 GUAI\ABAP..A- Sei do con
trario: quem não es~ _na possa delles _é o 
Bn.nco da. Republica e e JUstament e por ISSO 
que não p~rece regulílr esse balanço. (Ha 
apartes) . Pois bem, que querem os nobres 
,leputado:; 1 o Banco da. Republica não . de_:vía. 
ter assumido a. responsa.btlida<le das em1ssoes, 
sem est -r de :posse dos lastros. Foi uma oon
des tendencia. com. o governo; e o resultado 
lloje é que essas emissões não ~em ~ra.ntia. 
real (H" m 1<itos «par tes) e nao terao em
C).Uanto n;lo houver a. conversão, para a. qual 
e indispensavel o accortlo. (.4.partes). Todas 
o.:; theorias do nobre deputado não -valem 
contr a os factos. Ha quem a.ffirme qne essas 
apolices a. que se refere o balanço do Banco 
estão em verdade, escripturad.as em seu 
nome no Tb.esouro ~Não ! O proprio Sr. Mi
nistro tia Fazenda declara no rela.torio que 
não eatão. Logo, o balanço do Banco não 
traduz um facto reaL 

O SR. RoDOLPHo ABREU dá um aparte . 
0 SR . ALCIIiDO GU.\NABARA - Eu sei bem 

que o que no balanço 56 diz e qu_e essas a.po
llces de-vim. se•· ins,;~·iptas e nao que estao 
insC1-iJ>tas . Conhecendo. como conheQO, o alto 

o SR. RoDOLPHO ABREü - E ?.S 
não estão a cargo cto Bn.nco 1 

votlor moral do cidadão que exercia. as fone-
emissões jã çú!!S de presidente do Ba.nco da. Republica no 

momento em que se publicou o seu primeiro 
balanço assim feito não seria capaz de 
accus;~l:o de commetter uma falsidade. Nem 
o Sr. Or . Fornanrlo Lobo carece de que o 
defendam de semelhante accusa.ção, si eUa. 
che.g~s2e o. ser formulada. (A.poiados. ) . 

O SR. ALCl NOO Gu ANABA-RA (C!aS1'. R O'lot
pho Ab,·eu)-0 aparte de V. Ex. vem :pôr a 
questão nos s<!us ver<lo.deiros termos . O ert·o 
primordial de tcda. essa. questão vem do facto 
Q.Ue V. Ex: . accentúa . Pal"d. cumprir-se a lei 
tle 23 de setembro, isto é, para que os Bancos 
tran:;ferissem ao Estado suas emissões e lus· 
lro,; e este as transmittisse ao Banco da 
Republica, indis:pensavel ~etorna:va. ~ue uma 
operação preliminar fosse feita e a.t\l agor~ o 
o não Coi:-o accordo com os Bancos para. m
demnisa.l-os. (NcZo apoiados). De posse legal 
dos lastros, o governo os convel'teria em apo
lices d9 4 •;,, escriptural-as- h\a em noml'l do 
Banco da Republica, que r eceberia então a 
um tempo a responsabilida.de d:J.s emissões e 
os lastros que·a.s garantiriam. (H r.~. um apa1·!e). 
Estli. V. Ex. enganado. 

0 SR.. ALBERTO T ORRES- OS Bancos que 
perderam a. 1·esponsabilidad~ das notas p~rde
ram os lastros. Uma. oou~ e consequonNa. do. 

Mas is to demonstro. que S. Ex. senttu bem 
que o Banr.o n.'i.o podia continuar na situação 
de cane"'ar com as respon»a.bilida.des das 
emi~sões ~m lJOSsuir o~ respect ivos lastr os e, 
na falta da execução da. lei, soccnrreu-se ao 
que ello. determina. Julgam, porew, os nobres 
deputados que 9 Ban_co d:~. Republ}ca póde 
continuar nesta sltuaçao anomala~ A s accusa.
ções rl o Sr .• senador Oiticica. sobre este fa.eto, 
respondl"l na imp!'ensa. o honrado Sr. Affonso 
Penna. e to•la. a Na.~ã.o vê com satisfação á 
te:;tn. u~~ im_portaote est abelecimento, que 
mais não se fizara sinão cumprir a lei de 
setembro. 

E eifectiva.mente assim e: sómente o de'\er 
de cuwpril-a incumbe ao Sr. Ministro da. 
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Fazenda. Emqua.nto S. E:x. não etrectuar a 
conversão dos lastros. todas as declarações 
dos balanços dos Bancos serão ioa.oes ; as 
emissões continuarão sem la.stros ; e, pan 
que essa conversão se faça, a condição essen
cial e o a.ccordo com os Bancos para a t rans
fereneia. de seus lastros. 

0 SR. BENEDICTO .LElTE-NiiO apoiado! De 
modo que os interesses publicos continuarão 
a so:fl'rer com a pluralid:l.f.1e da. emissão, em
qua.nto não se fizer o accordo ~ 

O Sa. ÂLCINOO GUANAllARA.-A lei de 23 de 
setembro é por tnl fórma clara, que basta. a. 
sua leitura para. responder a V. Ex. Aq_ui 
tem V. Ex. o seu a.rt. 5•, Para cxowçao do 
decreto de 17 de dezembro de 1892, · na par te 
que providencia sobJ·o a tmidade da cmiss,ra 
bancaria, é o governo a.utorisado a. e»trar em 
a.ccordo com os di ver3os Bancos emissorts para 
trans{e.rencia de suas emissões e respec!iws 
laswos no sentido de indemnisal-os . .. »Sem 
a.uxilio t!e outra interpretação que não a 
gra.mma.tical, deduz-~e claramente disto que, 
si para execução do decreto na parte relativa 
á. unidade da emissão bancaria, é preciso o 
accordo, não se havendo feito esse a.ccordo. o 
decreto não seró. executado nessa -pal.'te. 
(Apoiados.) 

0 SR. BENEDICTO LEITE-A lei de 1893 em 
relação á. unificação a. penas a.pprovou essa 
unificacão. que ,ia estava feita pelo decreto 
de 17 de dezembro. 

de andar o Banco da Republica. substituindo 
por notas suas as dos outros Bancos emis..~res 
qufl vão lã. ter ~ Sim, é um facto •. os Bancos 
emissores não podem correr atras de suas 
notas para. defendei-as disso. Mas isso não ~ 
unidade bancaria : é barafunda banca:ria., 
v inda do decreto de 17 de dezembro de 1892 e 
ilo não cumprimento da. lel de23 tle se.tembro 
de J893. 

Os Bancos emissores estão ainda na posse 
de seus l3.Siros: o Banco da Republica esta 
ainda privado dessa posse e substitue notas 
que teem como garantia. aquelles lastros por 
notas que nfio n'a teem absoluta mente. Em
quanto não se íi2.Qr o accordo .•• 

O SR. BEi~EDlCTo LXITE-Póde V. Ex. com
prehender que o Poder Publico, querendo 
razer uma reforma desta ordem. se a.teolla 
á. qttestão de io.dcmnisa~o. ~~a é se.:und~· 
ria. '? ! o governo tica. SUJeLto a lO.demu1saçuo 
mas o acto fica. 

0 SR. . RODOLPHO ABREU dá um aparte . 
0 SR. ALCINDO GU.t..NAllARA-0 governo fez 

com esses Bancos um contracto - e aiuda 
aqui estou em desaccordo c<>m o meu i!lus
tra.do collega -pelo Ma:ranhio, pois entendo 
que a. emissão é ma.teria contractual. •. 

OSR. BENEDICTO LEITE- M11teri:t. contra.. 
ctual é; mas é um:J. verdadeira delegação. 

0 SR . ALCINDO GUA.XABAR/1. - Delegacão 
contractunl 1 E' um contracto: onus e de· 
vel"es recíprocos. 

0 SR.. ALCINDO GUANA.BARA - 0 nobre 
d ta.d · · · · - 1 O Sn.. ltoooLrno ABREU - E nessa ordem 
epu o me permttttra a. que eu oa.o a< mit· de contractos.o Estado tem mais ampla liberta que o decreto de 17 1le dezernbr'b creie ou 

destru:~. direitos. Esse decreto emana. do poder da.de do que em qualquer outra e ai de nós 
incompetente: é como se não existisse. Nul· si assim nã.o fos~e ! 
lus majol" de{ectus, quam dcf"càtus protcsta:is. O SH. Atcr:-;oo GuANABARA- Têm a m~ma 
V. Ex. é b:tcba.rel tormado e sabe que ~te liberdade que em qu:t lqucr outro; todos os 
latim estú. certo (lUso). conr.racto~ siio J?assivei8 de rescisão. 

O Sa. BENEDICTO LEnl! -Masu. lei de 3 de. o S1~. Be.~ErnCTO Letn:- E' isso que cu 
setembro n.pprO\"OU·O. Que diz ella.! «Fica. t>p- h ontem chama v;~. urna cone<!ssüo que o go· 
provado o tlecreto de 17 uc dezembro .• . :. verno póde revo~ar quanuo quizer, sujei-

O Sn.. ALCINDO GUANABARA - E' certo e ê ta.ntlo·se a indcmnbuc:•ão. 
isto mesmo que dá vigor ao meu argumento. O SR. ALCtxoo GuANAHAIU.- Bem; estU. 
Depois de dizer no ar~. 1• que lit!a approva.do então admitti·to fJUe a emissào púrle set· obje· 
o decreto de 17 de dezembr o, diz. o. lei no cto de contra.cto. que S. E:<. clmna uelP-g-J.~ão 
nrt. 5" : «Para execução desse decreto. que ou eoncessãc•; que o governo pode revogar, 
fica approvado, na parte que se refere :i. uni- desde que se sujeite á indemnisaç:ã.o. como 
iicação das emiS$Ões,siga-se esta regra.: entre q11alquer propriedade,qUtl tambem o governo 
o governo em accorrlo com os Bancos etc. » pôde expropriar, sujeitando-se á indemni· 

Desapprova categoricamente o processo sação. · 
sum'!lario do decreto e estatue .-o processo a o SR. BENEDICTO LEITE _ Póde 0 governo 
segu1r para chegar·fe ao tl.m nsado por el!e :l.cabar com a pluralidade da emissão e esta
e approva.do por ella. belecer a. unt<llul.e, ficando sojeita. ;í. indemní· 

O SR. B&'IEDIC'l'O L"EITE- Não quer V. Ex. : saçã.o a. que seu acto o obrigar. 
lembrar·se de que já temos unidade ba.ntaria!! o SR. Atcr:-;oo GUANABARA.- Ora, muito 

O SR. ALct\~Do GUAN"ARARA- A que é que bem. O governo era livre de decretar a. uni
V. Ex. chama. unidade ba.nca:da. ~ Ao là.cto ; da de e t\Jlna.r os lastros dos Bancos, ficando en • 
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tendido que o fazia por expropriac;ão, sujeito tiça, em favor daquelles que commetteram 
:i. iodemni.sação. Fel-o :pelo decreto de 17 de errog, praticaram irregularidades, são au. 
dezembro de 1892, que aliás niio tinha. vi:;or ctor~s de graves abusos, comprometteram a 
juridico. Veiu a lei de setembro e estabeleceu sua ca.rteira. Os Bancos regionaes teem uma 
que,antes de se fa.zet· a unificação bancaria, emissão baseada em: apolices, de tanto por 
devia o governo entrar em accordo com 03 tanto; não são devedores ao Thesouro, niio 
B<J.ncos emissores para o fim de transferir-lhes receberam delle auxilio algum. Teem direito 
os lastros. Em vez de expropriaoã.o judicial, pelo decreto de 17 de janeiro de 1800, que os 
ordenou que se :fizesse a composição amiga- instituiu, aos juros das apolices que deposi
vel. Si, pois,é verdade, como diz o nobre de· ta.ram lJara emitür somma igual ao valor 
putado, que o governo podia expropriar os nominal. dessas. 
lastros, fazer a reforma e pagar a indernni- E r t h · t - · · 
sação, não ê menos verdade que J. á. não o ~sa.s apo zces eem O.Je 00 acao superwr a 

base da ernis~ão e algumas de capital ouro, 
póde, porque a lei de 23 de setembro estabe- representam capita.l muito superior e que va.i 
Jeceu outro P10cesso para chegar a esse fim. s~r substituído por apolices do fundo de ga-

0 SR. BE.NEI>ICJ'O LEITE- V. Ex. está. dan- rantia, escri}•turtv\o ílrn nome do Banco, a 
do iJ. lei um peosawento que ella. não póde render-lhe juros, avolumando esse capital.· 
ter. E' justo privar o verdadeiro proprietario de 

o SR. ALCINDD GUANABARA.- Perdôe·me todos os ~eus direitos para convertel-os em 
v. Ex.; eu limito-me a.Jel-a. vantagen~ a que o fr•.vorecido nã.o tem titulo 

algum que expLique esse verdadeiro esbulho • 
0 SR. BEXED!CTO LEITE- Faça O favor r1e feito <J.OS Bancos dElpositantes dessas a.polices 

cotejar o art. 5" .::om os demais artigos da e que 0 fizeram con1h.dos nos disposições 
reforma e verá. que esta lnterp~etação é in- Jegaes que os ga.rantír:.m e os chamaram a 
sustentavel. esoe deposito nas a.I"cas do Thesouro 'I Julga. a. 

O SR. ALCI~DO GUANABARA- E' nesse co- comrni>sào que não deve fazer-~e-lhes seme
tejo justamente que resalta claramente a dou- lhante injustica. » 
trina. V. Ex. vê que no seu primeiro artigo Foi esta a primeira palavra proferida. nesta 
a lei declara approvado o de~reto de 17 de ca.mara sobre a questão, 
dezembro: é a. rep:ra.. Os artigos seguintes 
conürroam-na, repruduzindo disposições do O Sr' .. RonoLPuo ABREu-Brmcos que emít-
decreto. No are. 5• abre-se a excepçil.D, es- tiram sobre ,.poUces, 
ta.belece-se uma regra que não se continha O SR. ALCINDD GuA.NABARA.- Tenha pa
no decreto e i! iz·se clar<~.Lnen•e:-pa.r:~ a. ex- ciencia o nohre doputado: chegarei a e~se 
ecuÇ<Lo desto decreto na :parte referente á ponto e ana.Iysarei Banco por Banco_ A Com
verificação bancaria (par(t a execuçiio, a.fim missão de Orçamento. reputando a dí~po~ição 
de ser executarlo, meio de execução). entt-e o do p,·ojecto oJfensiva dos direito• do.~ Bancos, 
gol'erno em accox·do com os Bttnco;;~. Pód~ ser incluiu. no seu projecto o p ... ra;'TU.pho unico 
mn.is daro? da art. 3• qutJ a.o;sim resa.vtl: «Aos Bancos 

O SR. Cu-r&H.TI)I'O DE SIQUEIRA_ Qual c 0 que tinham as suas emis,ões sobre a.polices 
elemento llistorico? bto elucirla muito. da di vi, la. publica.(; nã.o eram devedut·es ao 

Thes1>urn Nu.cionll L por qualquer titulo, o 
O Sn.. AI.Cl:XDIJ GUANABAR..'\- Qu~>r V. Ex gov.·rno cont.inuarú a p:tgttl', de accordn com 

conhecer o lustorico du. lei~ Vou tentar Sll.- 0 deereto n. 167. tle 17 de j:tneiro de !8fl0, os 
tblà.zer a V. Ex. juros tlas ttpolices pot· elles d~posibdas em 

Present.P. á C;tmara () decreto de 17 de de- gar<lnti:L das emi"'ões, pa,lend" e,/,·ar r:"' 
zembl'O de 1892. foi elle enviado á. Comllli-~ilo acco,.do com es~es Bru•cO.< pro·" par" liquidar 
de Orçamento que apresentou o seu parecer esses jt~ros sobre a. brrl'e rios q1<e hotwer de 
redigido pelo Sl·. Oit.icica na sessã.o de 19 de P"!Jat, na f'dr,la dt1 decrclo acima, do volof" 
juuho ile 18ti3. X esse parecer, venladeii'o li- das apoliccs ao par c do tempo que lhes fal
bello u.ccusatorio ao decreto,lê-ae o seguinte: tava para o gozo de Sttas emissões.)> 

<i:Apezar das irregularidades assim franca- O SR. RonoLPno ABREU - Perfeitamente. 
mente d~cla.ra~a.s p~lo govBrno em um do- o Sn. ALCtNI>O Gm.NABA.RA - Vejo que 
cumento -publico, da elle a. esse Banco a v. Ex. acha justa. esta inrleronisação. 
prop1•íedade das apolíces. ouro e papel, depo- 1 , . •-
sita.da.s -pelos Bancos regí.onaes em ga.t•ant ia O SR. J•O~OLPHo ADREU - Pcrfo;lltame~""· 
das ~uas emissões;fal-o sem respeilo aos direi- em relaç~\0 aquelles Bancos a G,Ue acabe1 de 
tos desses /iancos ao qtle ~hes pe1·tence, sem me refern• · 
consideraçiio aos pt·ejuizos G_ue lhes causa, O SR. ALCII\DO GUANABARA- V. E:x:. verã. 
sem attcnder <Jtlf: etles so{fi-em a pena por que todos estão no mesmo caso. O projecto da 
Gul_pCl que mo commetteram e, suprema injus- commissão roi sujeito a debate; as divergen~ 
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cias foram gra.ndes e a discussão :J.rdentissima., 
mas sobre esse ponto niio houve controvcl'>ia. . 
Póde-~e dizer que as opiniões 1la Ca.ma.ra sobre 
o assumpto romm concretisadtts pela com
missão que ji vimos como penava .. pelo Sr. 
Rosa e Silva. e pelo Sr. Glycerio. 

O Sr. Ro:>a. e Silva disse : «Considero es93. 
indemnisação mai3 um coro!ario fatal do 
decreto de 17 de dezembro. 

Sou, Senhores. pela unidade da. emis:;ão ; 
mas a. verdatie é que o governo nii.o t.inha o 
direito de romper o.; contractos feitos com os 
Bancos regionaes : ú i YlcO?"JlO'"açõo da suus 
em.issiies de,ia ptcceder accô;·do. ~ 

O S:a. COPER.Tl!'õO DE SIQUEIRA di~ um 
·aparte; 

o SR. Ai.CL'\"DO GUANAB.\.1~.:\. - E' a una 
doutrina : o n.ccõrdo preceder á incorporaç:ão 

• das emissões, como em regro a. índemni:;ação 
precede á incorporação da "Propr iedatle. E. 
S. Ex. sustentava. ain1a mais calorosamente 
a ~a opinião nestas palavras: 

havia sitl.o e é actualment-e Ministro da. l~a· 
zenda. lnrelizmente, não posso lêr á. c,rnara 
os argumentos de S. Ex., porque o illustre 
senador não deu á impren~a o seu discurso. 
Todavia, :1. sua opinião está. claramente ma. 
nifestado. nos apartes que deu ao Sr. senador 
Americo Lobo, quando S. Ex. orava na 
sessão r! e 5 de .setembro. 

Dizia o Sr. Americo Lobo : 
«Sr. pr~idente, peço licença ao honrado 

representante de S. Paulo (o Sr. Rodrigues 
AlYes) para. oppor ás suas considerações Ou· 
tras de não menos gravidade, e desejo que 
S. Ex. me convença, o qu~ eerta.mente não 
será. tarefa. difficil. 

Ha entre os Bancos regiona.es um que. con
forme infor mações de S. Ex., não incorreu 
em commisso, na. pert.a e caducidade de ~eus 
direitos- o da Bahia.. 

Se isso é exacto. como disse S. Ex., com 
sua pa.!a vm auto risada, Sf'g-ue-se que esse 
Rtnco não está comprehenlli<1o no projecto. 

O Sr. R odrlg .. es AltJcs-Pet~so que Jl~)Útllm 
tlellc" ir.corrc.» 

E mais .J.deante, como o Sr . senador Ame· 
rico Lobo argumentas;e com o decreto de ; 
de dez ,~mbl'O de 1890, disse: 

.:Os acci.onista.s que subscreveram para os 
Bancos regiona.es, empenharam seus capita.es, 
conüados na honorabili:!a.O:e do governo, que 
não é menos obrigado do que os pJ.rticul:l.res 
a manter os seus compromissos. Demais, es· 
tas conce:>sõe3 foram em ger•al outorga.da.s cO S1·. Rod1·iqt<es ál'l)cs-Note V. Ex: . que 
mediante onus impostos no proprio decrlt.O elles não comºle:·wam a erili~iío por culp~ 
que as fez, e não é honesto que o governo delles. mas po>·que o tJ ovcn~o (S . Elt . era go
rompa. os c~ntraQtos deixando os Bancos re· ver no na época) crcou embal"aços ao attgmcnto 
gionaes asphyxiados com o> onus que elte na cú·culaç,ro. 
proprio impoz. . O Sr . Americo Lobo- Se ê essa a. questiio, 

Por outro lado, não é justo que ao mesmo~ se foi pot• culpa do go>el•no. entil~ He?thum 
tempo que se fazem liberalidades a custa ue i?tcon·eu em commissu ; colltinuem esses B~ncos 
todo:: os contribuintes, em lavor do novo in- como s,io . . . 
s tit_uto de c_r~ito. se esbulllem os Ba~cos I o Sr. Rod1·iyue; A.tves - De acco1·do. 
reg10naes. ~a~ conh~o, pm~nU: a. le1 e fAnnaes do sena.do, vol. IV, pa.·•s. '242 c 
perante o d1retto, ra.z<~.<.> que JUStifique essa 943) > <> 
dlstinc.ção. Perante a. lei e p r a.nte a mol'al , - • 
os int.eres;;e:; e os cn.pita.es que rem·esentam Como ve •~ Cam:~.ra.. :~.pez;1.r t.lo •)ec1-eto de 
o~ Bancos regionaes :iã.o tão re~peitavei~ li ~e dezembi'O 1

1e 189"2 e. o liUC! a rna.ls. <lo 
quanto os capita.es, 1lir<?.itos e i r1 tcres.~es que de_ • de dezembro do 1890, o hon:ado Sr. Ro· 
t·epre.:;enr,a o Banco da. Republic.1.. oh-1gues Alve:s . seno.d!Jl', ~ntend~<L quo ne· 

Ainda mais, o go\·erno era simples deposi· nhum de~ses Ba.llc'JN twhn: If'!.cOrru.lo em pena 
tario (los lustros e não podia di~por elo que de c:vluc1da.de de sua.s emtssoos e eslava. de 
não era seu; assim como um particular não accordo em que elles coutmuassew como 
póde dispor ele um deposito que lhe é con· eram. (fltt apa1·tes). 
tlad~. o g<.JY~r.o~ n~o tem o dir~ito de f~zer Confesso á. Cama.ra que ignoro por que 
aqUJllo que e cr1me para um partwular.» motivo o honrado Sr. Ministro da Fazenda. 

O Sr. R?sa 7 Silva ~ensa.va que o Banco Rodrigues Alves, esta em. tão flagrante op· 
d~ R~publLc& e que de;-w. pll{,'"3.1" essa indem- posição às opiniões expressas pelo não menos 
msaçao e S. Ex. era logieo. O Sr. Glicerio honrado Sr. senador Rodrignes Alves · mas 
foi q:uem. introdl!-ziu na. lei o art. 5"; não é I niío tenho duvida. em sustenta1· o se~ador 
prectso repronuz1r o que pensava: o art igo é contra o ministro. 
eloquente. N<._ Senado surgiram duvidas: e l~.;te dec1·eto de 7 de dezembro de 1890. 
~D:l uma vo_r.a.çao o art .. ..:'>• chegou a ser re-i paro. que to.mbem appellavo. ha pouco o roeu 
·Jelt?.do. Fol nessa. o~stao que se le>;antou, 

1
mustre amigo, o digno deputado por Minas 

para sustentar o d1rmto dos Bancos Emtssores, I que se tem dignado de me prestar attenção. 
o honrado senador Sr . Rodrtgues Al"ves, que . tem a sua historio.. 
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V. Ex. sabe, Sr. presidente, que em prin
cipio era o Banco dos Estados Unidos do Brazil 
com o direito da emis~ão sobre apolíces, fun
dado aqui, onde existiam já o Banco NacioMl 
e o Banco do Brazil, que desde muitos annos 
estava acostumado a ter relações com o go
yerno. 

A creação daquelle novo instituto de emis· 
são, com favores extraordinarios uespertou 
naturalmente zelo aos dous outros. Foi o 
governo sitiado e houve de conceder-lhes um 
Íilvor que compensasse o da.nmo que lhes eriJ. 
causado pelo novo instituto. 

Como nada é impo:.si-vel para o· talento de 
um homem como o Nlinistro da Fazenda do 
governo provisorio, escreveu elle uma excel
lente pagina em que cla.l'amente se vê que, 
si é verdade que- a emissão sobre apolices é 
uma mar a vilha,asemissões si multan~as sobre 
ouro e sobre apollces, ue.-;de que leitns por 
institutos diversos. são ... duas. E la tiveram 
os dous Bancos o direito de emittit• sobre 
ouro... Mas não ha gosto :Perfeito neste 
mundo: sobr.,saltou-se com isso o Banco dos 
Estados Unidos. Não irí:J.m as notas dos outros, 
emlttidas sobre ouro, primar sobre as suas 
garantidas por a polices 1 

O governo cortou as rluviilas, dando-lhe 
ta.mbem a faculdadP. de emittir sobre ouro. 

Esta concessão e de agosto ; e rogo em re
tem bro e !la se estende aos demais Bancos 
omissores existentes. Florescia então o sys
tema : Bancos espalhados sobre tod;J. a 
superficie do pa.iz emíttiam, uns sobre apo
líces, tanto por tanto, outros sobre ouro no 
duplo e outros sobre apolices e sobre ouro. 
Devo desde já accentuar que essas :repetidas 
modifi.:ações n~ bnse (]as emissões em nada 
alteravam ou aJ!ecta.vam a essencia do de· 
ereto de 17 de janeiro' os encargos e os 
direitos que os constituíam. subsistiam em 
inteiro vigor; a ditrerença et•a que os Bancos 
regidos por elle tinham,-a mais, a faculdade 
de emittír sobre ouro. 

Em dezembro, porém, dá vet·tigem olhar 
para. a ru.pirlez dessas evoluções ! -o Sr. i\oti· 
nistt•o d3. F11.2enda. tinha feito mais uma -4: evo· 
luçilo. que outros cl.!amarfto contradicçôes ». 
S. Ex. chega. v a a sua !l.ntiga e firme con viccão 
em ta.vor da unidade bancaria ; e, para gra.· 
dnalmente realisal·a. ex.Pedlu o tal decreto de 
7 de nezembro de 18911, Mncedendo ao Banco 
dos Estados Unidos o direito de emissão sobre 
o triplo do ouro (os outros só o tinbam no 
duplo); marcou aos demais Ba.ncos o prazo rle 
dous annos para completurém a sua emissf.io, 
sob pena de deca.hirem de seus privilegias 
que seriam incorporados ao Banco da Repu
b(íca: o facultou aos demais emissore:> :J di
reito· de transferirem os seus privilegias a 
esse Banco_ 

Cnmnr:> Y. YJJI 

As;im, pois, esse pnzo de dous annos toi 
unposto aos Bancos regiono_es com o mtuíto 
declarado de forçai-o~ :1 entl·egar os ;;eus pi·i
vilegios ao Banco da Republica. O governo 
tinha feito um contracto com esses B:1ncos, 
de onde se derivaram direitos e obrigações; 
ch~ga um momento em que se arrepende; e, 
ao envez de ir pela. estrada larga da boa fé, 
IJropor a rescisão desses contraetos e indem
nísal-os , introduz neiles uma clausula nova, 
UllH\ condir,,ão de tempo, em que a obrigação 
deve ser cumprida, da qual absolutamente 
não se cogitav3. no momento de fazel-os. Não 
é evidente que tal imposição a nada. obriga? 
Si do ponto de vista jurídico, o decreto não 
tem Vf11or, sob o aspecto pratico dos factos, 
os Podere.s Publicos nã.o poll.em absoluta
mente lnvooal-o. 

Recorda· se V. Ex .. Sr. presidente, que 
pelos fins de 1891 pedia-se em altos brados 
que se suspendessem as emissões de papel 
bancaria; c (I humilde orador que or(). occup(), 
a a.ttenção da Camara. teve a honra de ser 
pars mimma nessa camvanha.. E'lidentemen
te, e~'n. catadupa. de papel, que se despenhava. 
cé,((amente. em grandes jorros, não encon
tr-ândo applicação pratica e $éria, estagnava
se nas ca.pitaes, gerando o jogo da bolsa, que 
trouxe dous grandes males a esta terra: o 
preconceito contra a moeda nduciaria e a 
\lesmornlisaç-ão o.bsoluta do pGdoroso rccurw, 
qlle é o anonymato. {:1poiados.) 

Por essa época, porém, o Sr. a1mirante 
Cu~todio de Mello metteu-se a bordo do 
Aquidaban e o Sr. marechal Deodoro, con
vencirlo de s~u erro. resgf\tou-o bo nrosamente 
retirando-se <ÍO poder. O novo governo, Pl'e
sidido >Jelo St·. marechal Floriãuo e de que 
era ::O.linistro ,la Fa.ze.nda o Sr. Rodrigues 
Alves, so.h1a justamente do -grupo que mais 
ardentemer: te se batia pela suspensão das 
emissões. 

Nes>a occasião não po:liam mals os Bancos 
emittir sobre ouro: el1e enca1•ecera. e a 
emissão no duplo ni'i.o dava margem para 
lucro : tnôls podiam-e ê claro que se póde 
sempre-emittir sobre apolices ; tentaram 
faze l-o, lJl'Ocurarmn uepOSi tar esse.' lastros ; 
que aconteceu? o go~·erno, 'ie.l ao seu pro
<;:ramm:t de limitar :1 emiss5.G á existente, 
nppoz-Ihes os ma.is decididos embaraÇOs, pro
hibiu-lhe~ que emíttissem, não lhes recebeu 
os lastros. O proprio Sr. Ministro da Fazenda., 
alem no testemuntw que deu ao Sen<tdo, deu 
rl i>so, ni'l. época. conta á C3-mal'a com estas 
palavras: .:Em falta de pl·Ovidencins legis-
1:-.tiva~. tenho guiado a minha administrnção, 
inspirado nas tdêas que me pareceram justa
mente prerlomina.ntes na opinião. Refiro-me 
á. necessidade. ntto somente de Umitm· a actue!l 
mMsa. de papel em ci;·culaçi70, mas de pro· 
mover o seu resgate gradual.>> Em seguida, 

12 
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S. Ex. dava. cont::. do accordo feito cum o 
Banco d3. Ba.bia, para limitar a sua. emis<ão e 
annunciava «que outras de igual natureza 
estavam em estudos.» 

Temos, pois, que esses Ba.ncos sem embar~o 
de não ter valor juridico o decreto de 7 de> 
dezembro, pretenderam etfectuar as suas 
emissões dentro do prazo por elle estipulado 
e que o Poder Publico se oppoz a que isso 
se fizesse. Pergonto: ti serio que hoje o Poder 
Publico invoque contra os Bancos a a.Ilegação 
de ~ue elles não fizeram aquillo que elle pro
hibiu que fizessem? Não, Senhores, rlecidida· 
mente quem tem ra.zão não e ·o Sr. Ministro 
da Fazenda., é o S1·. senador Rodrigues Alves. 
Os Bancos deixaram de emittir, não poo 
culpa. delles, ma.s porque S. Ex., qua.nd1• 
GOverno, creou embara~os a isso... Por con
seguinte, não ha. nada mais iniquo do que o 
gonrno agora atleg-ar contra esses Bancos o 
não cumprimento de uma disposição, a cuja. 
efl'ecti vidade o governo então se oppoz. Te
nho a certeza de que o Sr. Rodrigues Alvea, 
aenador, profiigarh energicamente tal con
ducta.. Appel\e-se do Sr. Ministro da F<l.Zenda. 
pa.ra o Sr. Rodrigues Alves ! (Apa rtcs.) 

O nobre deputado pelo 1\fara.nhiio. ana
lysando hontem, um por um. a. situaçio dos 
Bancos emissores, reconheceu que dous delles 
-o L'mão de S. Paulo eoEmi:;sordoNorte
tinham direito ao pagamento dos juros de 
suas a poiices ... 

O SR. BEi'.'EDlCTO LEITE - Contados de ac
cordo com o decreto de 17 deja.neiro .•• 

O Sn.. ALCI::>Do GuANAn_.\K'I.-Porque S. Ex. 
entendia. que esses Bancos haviam exacta
mente cumprido as suas obrigações. 

0 Sn.. BSllEI!lCTO LEITE - Que a lei lhes 
garantia, sem impor para isso outra ClJndi· 
ção. 

0 Stt. ALCINDO GUAXABARA-Acha. V. Ex. 
que alei não garante tambem aos outros? 

O SR.. BE1>"EDICTO LE1TE7 Quaes 1 
0 SR. ALCIXDO GUANABARA- ÜS restantes: 

o Emissor da Bahia e o Embsor de Pernam
buco. 

0 SR. BENEDICTO LEITE- Não, porque O da 
Bahia desistiu, por termo no Thesouro, de 
seu dil'eito ~e emittir e o de Pernambuco 
emittiu sobre ouro e não se contam juros de 
ouro. 

O Sa. ALCINDa Gu AXA.BARA -Vamos me
tbodisar a.s questões. Quaes eram as obriga
ções e os direitos dos Bancos por eft'eito rlo 
decreto de 17 de janeiro ~ Fizera o gov-erno 
um comracto com elles, em virtude do qual 
elles eram obrigados a d~positar no Thesouro 
um ce~to nt~:mero de apolices ; a a.cceita.r. a 
reducçuo de Juro dessas aJ}alices na. propor-

çi'io de 2 .; •, no primeiro anno e 1/2 •;. nos 
seguintes e perder a. propriedade d!!.S a poli· 
ces que se cancell:1ríam no fim do prazo de 
seus pt•i vilegios - cincoenta. annos ; e ti
nham o direito de emittir notas por este 
prazo. PGr outt•o lado, elles eram obrigados a 
tazer emprestimos hypothocario3 a juros de 
6 •j. e o governo se ob1·igava o pa.gar-lhes 
2 "f ,, a.o anno, u titulo cio auxilio, pelo prazo 
de seus privilegios. Cil;ern os nobres deputa
dos todos quanto~ :1uctores acharem conve
nientes; uão poderi:io destruir este facto : 
estamos em presença. de contractos biiaterMs, 
perfeitos e acahauos. De resto, não inventa
mos isto. A emissão é objecto de contracto e 
os Bancos teem muitas vezes pesados onus em 
troca desse dl reít.Q. 

Em 1~57,fixou-so em (iO.OOO.OOO defrancos a 
somrna que o Banco de Fl·a.nça devia forne
cer ao Thesouro par<1 obter a novaç-ão de seu 
privilegio ; em 18i8 essa. som ma foi elevada a 
140.000.000. Em 1891, discutindo-se a nova. 
ção do privile;.:io ltté 1920, impunha se ao 
Banco a obrigaçrw do pnga.r ao Thes:;uro até 
o termo da ac tmtl conct•ss:i.o l . 700.000 fra n
cos c por anno 2.50ll.OIJO. Dos lucros líqui
dos do Banco d,, Imporia Allemão, deduzidos 
4 l/2 '/ .. IJIJ.l'lL os dividendos e 20 ,f" para o 
fundo de reserva, o oxcedente a te B "/• é re
partido com o Thesouro. O Banco Nacional 
da. Belgíca pa.rt• lhtl. t11mhem com o Th'>ouro 
os seus lucros liquít.los e paga-lhe annual
mente R4.ulll) l'i'l'lncn~. Ma.s para que enu
merai-os? Apenas o de lnglaterra escapa a 
es•a regra. 

Tinha-se, pui~. feito multo r egularmente 
contractos com rs.<e.~ Bancos emissnres e o 
nr,bre deputuclo pelo Maranhão reconhece que 
dou:; del\e, cUlllJll'it• .• m-n'os à. risca e dous não. 

Deixemos. pois, iUJUdles e occupemo-nos 
desses. O Bll.11cO da. Hu.llia., allega. o nobre 
deputa•lo, nfio tern dit·eito nem á parte dos 
juros que S.E:x. r<~con\iece nos outros, porque 
assignou um termo desi~tindo do direito de 
emittir. E' extr;toJ·dina!'io isso. O Banco da. 
Bahia pretendeu rcttlisur a. ~ua emissão dentro 
do prazo imposto pelo d ·ereto de 7 de de
zembro; t•equerou ao ministro converter 
a sua emissão sobre out·o em apolices e cow
pleta.t-a ness 1~ base. "'Deferido, despachou o 
minisu·o. comtanto que .<tJ li 111ite á emissão de 
9.500:000$000». De um lado, bradava-lhe o 
decreto de 7 de dezembro: «si nií.o comple· 
tardes a. emissão dentro de dous annos, per
dereis todos os pri vilegios :.; de outro, .grita· 
va·lhe o minbtro : «limitai-vos à. emissão 
feita». Então, pa.ra manter-se tra.nquillo na 
posse de seus privilegias, propoz-se a desistir 
de seu direito de emissão. 

O governo accedeu a isw, impondo-lhe, 
toda. via., que o ouro de sens lastros lhe fosse 
vendido, uão a ll 1/4, que era. a cotação do 
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!lia mas a 13 1/2; lavrou-se disso termo, que f.S[)O eram autorisados a effectuar sobre ouro 
e u:na verdadeira. novação do contracto, e metade de sua ernis~ão nos mesmos termos 
hoje invoca-se esse termo como argumento da·concedida ao Banco dos Est•dos Unidos do 
corrtra o direito do Banco. Brazil. nito podendo, por·ém. encetai-a, salvo 

O Srt. BE:<EDICTO LEITE dã. um a,ruo.rte. p~rmis;ão especial do Ministerio da Fazenrla., 
.-- antes de conclui da a emissão sobre apolices». 

o S&. ALCINDO GUANABARA-O Banco des- O art, 3' desse mesmo decreto «outorgava 
istiu do seu direito de emissão no prazo do ao Banco emissor que se organisar em Per
decreto de 7 de dezembrn; por isso mesmo. nambuco uma emissão addicional r1e 
não :póde ser passível da :penalidade com- lO.OOO:OODs sobre ouro sob a clausula e 
minada nesse decreto, que era a perda de para o tim ·de realisar, logo depois de consti-_ 
todos os privilegios em lavor d_o Bs.nco da tuidn um emprestilllo do 10.000:000$ a esse 
Republica. Excepto o de emittir, elle estn Estado nas condíç{íes que o Ministerio da Fa-
1ep:ítimamente na posse de todos os outros. zenda estabelece~· sem garantia federaL •. » 

Uma de duas: on esse termo v~lepara pro- Assim, poi~, o Banco de Pernambuco era 
terrer os privilegios do Banco contra n de- um Banco or":lnisado de accordo CDm o de
cr~to de 7 de dezembro, ll nesse ca~o olle I ereto de li de jllneiro; tendo os mesmos onus 
tem o direito_ de subsistir na .P~~so de t.odos e f•\vores que todos os outros, ~evendo tazer 
os outros, po1s só de um desJstlU-como opr- a sua. emissão metade wbre apol1ces e metade 
nava. o Sr. Rodrigues Alv~~. no Sena~o; ?U sobre ouro, sujeito õ. mesma deprec:.iaçíio de 
não vale, e nesse caso eHe so perdon o lhreJto juros obri<>'ado ao mesmo serviço de ernpros
d~ emissão. como todos o~ outro~. pcl<J. lei de 'ti mos' iL lavoura, tendo corno unica differença 
~etembro que a todos cas.o;ou e IP~itinuLJnente delles o fa.V<n' addicional de uma emissão de 
delle será. indemnisudo. (.1poiado~.) 10.000:000$ sobre ouro e o onus tambem ad· 

M:!.S julgar que o termo e habil pa.ra. o dicionnl de empresb.1• ::to Estado de Pernam· 
Banco desistir do nireito do emiss:"io e que. buco )o"'o que se constituísse, a mesma 
apeza-r l1isso, porque não f.-z a emissão no som~a. " 
prazo do decreto-oquefoijnstamentenquil!o o nobre deputarlo nela Rio de Janeiro, o 
a que o governo accedeu-esta suj~ito á pena- Sr. Albez·w To1•ros, disse. discutindo estn. 
lidade desse ~ecreto. é cous_?- que nii.o se póde questão, que o Banco de Pernambuco não 
sustentar. St o Banco nao fizer tal cousa, devia ter feito emprestirno~ hypothecar10s, 
dentro de tal prazo, so:ffrera t<tl per~a. diz o contando com o auxilio da metade de juro~. 
governo; no decurso do prno o lloverno con- porque esse auxil_io er-<1 apen~ p:u:a emis~ão 
corda. com o Banco em que· elle nao fará a tal eom lastro de apollces e elle uao a tmha feno. 
cousa e, vencido o prazo, entenrle o governo Em aparte ao Sr. Jlayrink, S. Ex. ainda. 
que deve impor-lhe a taL pena -por niio ltaveL· disse: «O decreto de 17 de janeil o provia 
o Banco feito aquillo que elle concordou que unicamente sobre emissão sobre a.polices e o 
nã.o fizesse! Convenhamos em que tal preten- Banco de Pernambuco emittiu sobre o ouro; 
ção é de ordem a não merecer que a dbcuta- lo"'o não pód!l set· re;;iuo por essa lei. » 
mos. Expol-a é condPmnal-a. Si é ~o. is~o o s. Ex. esqueceu-se de apontar qual era 
que inV<Llida o direito do Banco da Ba1ua,elle nesse caso a lei que o regia; e de r1i?.er 
é inattacavel. si depois de setembro, quan;lo os Bancos 

O SR. BE:>:EDICTO LEITE dá um aparte. ~obre baoe r1e a.polices, creados pelo d~
creto de 17 de janeiro. passaram a. emit-

O S~'· ~LCL.>mo GUANABARA-O decreto de tir tambem sobre ouro, si deixaram de 
17 tle.]anett·o, que ct•eou ess~s Rancos. esta- SIW !'e"'id:1s por esse decreto e por qual o 
~el<ceu.-Ih_es •. fi~ou-lhes o ~:--·po: b~se de a~o:- toram"' de:sde então , o dec1·eto que creou 
hce~, di_!Illnwçao Pl:?gress!va d_os JUroo ate a 0 Bn.nco de Pe,·nambuco foi esse rle 25 du 
exclucçao, anuullaçao das apol!ces nofi_m do setembro, que no art. !• concede aos Bancos 
prazo; por outro l:l.d?-dever. de aux:_l,~r a l de círeulaç-.. ão, c1·eaclos em 11irtude do decreto 
!avoura por empre_s~unos h :r pothecaJ '?~. fie de 17 de j"nei1·o , a emis~ão sobre ouro; e no 
JUros de 6 "/., auxlllú por pJrte do E~tado 3" outorg<1 ao que se organisar em Pernnm· 
com 2 "/• annuaes. buco. (ainda, esta claro, em vittude do de· 

Era por esse decreto dividido o paiz em tros crL<to de 17 de janeiro. que regulava a ma
zonas. Em março, a do Norte (!HJ.Via a. do teria.) uma emissi.to addicional para o fim 
Norte, do Cemro e do Sul) foi subdividi"a indicado. « M.a~ o Banco não emittiu sobre 
em tres, de uma das quaes seria séde Pe1'- apolices ! » E' certo; elle devia. logo que se 
nambuco. Nessa mesma data, deu-se o direito constituísse, empresta.r ao Estado lU.OO(LOOO$ 
de emissão sobre ouro no àuplo · e em se· e para. isso tinha. aquella emis~il.o oddicional 
lembro (decreto n. 782 A, de '~5 de se-,sobreouro. Pediu autori~açlio ao Mtnisterio 
tembro), esta.boleceu-se que «OS Bancos Cl'ea- da Fazenda para C)meçat· por ellilo, ccmo pre
da~ em viTtude do decreto de 17 de janeil·D de ceitu:í.va o art. l'' des~e decreto, e entrou a 
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e.lreetual-a. E:xarcebando-se o agi o do ouro, 22 d., como o foi na exposição do Sr. Minilio 
elle pretendeu inicia.r a. emissão ,;obre a poli- tro da Fa.zenda. mas a 24 d. Si se póde su~ 
ces e foi nessa moment0 que os ventos mu- por que as palavras do membro desta. Ca
daram e o governo creou embarn.ços á cmis- mar:1 quo apN!Senta uma emenda que é a!>
Eão. Elle havia emprestndo M Estado cerca provada. expri!nem be1n a opinião da maioria 
dtl 6.000:000$ e Jeito cr.rtlil. 3.000:000$ de que a a.ppr·ova. a camara., votando a lei de 
emprestimos hypotheearios Em (\Ue a situa- setembro, dava sensi~elmente ma.is do que a 
çã.o deUe é, pois, differente da dos outros ? base propostf, na e!llenda.. Lerei á. Camarc, 

O SR. BEKE:DicTo LEITE di um nparte. as palavras üo meu l10nrado chefe e amigo, o 
Sr. Glicerio, ao apresentar o substitutivo que 

0 SR. ALCIXDO GUAXAB,\RA-Tndo i~to aue e hoje o ort. 5' da lei: 
tenho long-amente exposto, não tem outro 
valor ~inão o de demonstJ·ar o fundamento «Reduzir a~ taxas dos ,iuros até que se e:~:
do direito i! os Bancos. F~ça.mos di5so tabella tingam no fim do 5 · anno inclusive, mas re
raza; o direito á indernnísação esta reco- cebel-os em fórma de restituição e auxilio ~m 

· nhecido n01 lei de setembro. sua tota.lidade, e metade dahi em deante·por 

O SR. BENEOICTO LEtTE-V. E:s:. tem bas
tante talento e conhecimentos jurídicos ·para 
saber que o Pal'lamento não pude dar direito 
á indemnisação, porque esoa nasce do facto e 
não da d lsposiçã.o da lei. · 

0 SR. ALCll'o:DO GUANABARA-E' exacto, mas 
a lei de setembro não cogitou nem da penali
dade do decreto de 7 de dezembro de 1890, 
nem <1o confisco tlo de 17 de dezembro de 1892, 
aos quaes tanto S(;l apegam o~ nobres depu
tados_ E !la declarou q1.<e cassa1;a os c.irei tos e 
-.-antagens dos Banco~. em cujo gozo ainda os 
reputava até aqueUa data «direitos e ''anta
gens, diz ella, que llv.s s''J' cassaàos ; não-que 
lhes fomm ca.1sados. O fo.cto que creava o 
rlireito á indemni~ção era. ella que o prati
cava; e immediatamente reconhecia-o e man
dava que, antes mesmo de o consummar. o 
governo entrasse em accordo com a parte 
lesada para indemnisal-a. Não ha, pois, 
nenhuma. blasphemia. jm·idica em dizer que o 
direito de todos os Bancos i indemnisa,.ão está 
reconhecido na lei. Quanto. porém, se ha. de 
pagar aos Bancos? Com que rec~n·sns ~ Eis. 
parece-me, ao que está. reduzida u. questão. 
A meu \'er, a lei de ~etembro dil-o tf~o clara
mente, que se não c:1recia de outra expli 
ca~.ão. 

todo o tempo em que for mister os Banc'lS 
g-arantirem o serviço das lettras hypothe<-.o.
l.'ia..s, equi>al~ ao que referi em resumo e que 
mereceu a criteriosa in terrupçã.o do honrado 
deputado 110r Goyaz. isto é, a totalidaile dos 
juros dentro de cinco annos, e metade dell~s 
dessa data. em à.eante ;.~.té <tO fim do período 
da duraç:ão dos Bancos. 

0 SR. BEXEDIC'l'O LEITE cia um :.!parte. 
0 SR. ALCINDO GUANABARA-O governo já 

applicou o art. 5" dessa kí ent1•ando em ac 
cardo com o Banco rle Credito Popular; pa
gou-lhe os juros integr-almente pelo tempo de 
de seu contra.cto e o ouro foi computado ao 
cambio de lO. Díz-~e que a lei que regia. e~se 
Banco nã.o impunha a rer1ucçã.o dos juros, o 
que é e:x:o.cto; mas o decreto de 17 de janeiro, 
si por um lado impõe e~sa reducção, por ou
tro obriga o governo a pagar metade •lelles 
por todo o prazo. Acceit•mdo-se a base ad
mittid;t para o Credito Popular, ter-se-hia de 
pagar-lhes metade do; juros das :tpolices pelo 
prazo 1le seus privilegias. A emenda, por•~m. 
manda p~gar-lhes ap~na~ um ter<;o desses 
juros e computar o omo não a 10 d. nem a 

os nobres deputados sabem provavelmente 
que as sommas dessas a.polic~>s orçam por 
21 mil COntOS (]C reis, de juros de 4 e 5 ~i 
ouro e papel, e podt.rn por ahi calcular • 
quanto póde monbr o qumttum ila iodcrnn\
saçã.·,, mesmo m.,sidera>tdo $Ó;;<e»M a melade 
do juro sobre a t=a menor, dw·ante 47 am,os. 
pois tanto é o re~to do prazo ainda não de
corrido da duraçüo dos Bancos, sem mesmo 
capitalisar, o que. aliás, é u~u, circun:s
tancia. de ·valor para o commerc10 banc:J.rm. 
(Apoiados.) 

A indemnisa)<'ío, a meu ver, é qun atten
clendo com mais opportunidade ao nobrt 
deputado ucla. Bs.hh1, deve ::;er feita porft~
cor·do entre o Poder Executivo e o~ dttos 
Bancos, tomando-•e pa>·a ponto r! e pm·t:da a 
tnX(l do< .furas das opoliCe$ c o tempo aind. 
7'1.•7o deco1-rido e d.eí1t1·o do qual taes juros silo 
dct:idns a elles Bancos emissores, além de 
outros elementos que devem ser con~idera<lo> 
na esti;na.çãorespectiva. como sejam, a. ce!
sação de negoc\os planejados ou a -perua. do 
direitode emittir, a reõracçito do credlto par~ 
os Bancos e consequente cessação de lucros, 
commumeute resultantes das commissões e 
desconto . ., 

A lei dá como limite max:imo 3 indemni
saçiio a totalidade tlos juro~, como se compu
tou p ara. o B,mco de Credito Popular. S_. EI. 
pensava na metade; a emenda propue um 
terço. Parece-me equitativo. 

O nobre deputado pelo 1Iaranhã.o reputou-~ 
excessivo. avaliando a somma. total em 2~-00J 
e tantos contos. Não cheg-a la, deduztdQ;, 
como manda a emenda, os debitas dos Banct'l 
ao Thesouro. 
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o Banco União de S. Paulo 
receberia em 47 annos 
2l.l47:J80~ooo. Um ter. 
Ç() é .................. . 

o de Pernambuco receberia 
2:~.522:090$0~. Um ter-
ço é .................... . 

o th Ballia. receberia 
21!.089:680$000. tm r.er-
çoc .................... . 

o do Nor!e r e c e b c ri a 
2. i14:530$DOO. Um ter-
çoe ................... . 

i o Thesouro se1·0. por as5im dizer insensi· 
i vel. rsto me raro.:'~- e ê justamente o que 
; se c~mtém na lei do sete1nbro. Pelo menos 

7.049:060$000 'e1·a ioto rnosm? o que pretendia o Sr. Gli· 
cerio, quEJ a redlgtu nest~J. parte. 

Ouç,a.mos as suas propl'ias palav~as: 
7.847:3G3$35J O 81·. Severino Yie:;·a - Mas at~ aqui 

v. Ex. tem tra.tado do direito i indemni
s,tçiio 'JUC niY~guem coatesla; ainda uão dis~e 

G.G9G:5B0$000 sobre o modo de eifectual·:~. 
O .'Jj·. Fl'IU<c;sco Glícerio -Vou Séltis1àzer 

''333 a V. Ex. O p,,der Executivo, uzanrlo rla. ~.u-704:84:,:;: : 
------- torisa.ç·ão contida no art. r:;o do decreto, pa-

Tota!.......... 22.:297:8213$66[) derà. pagar a. indemnisaçãodovitla aos Bancos, 
e1;1. pa~te do ·oalor rlas apolic~s do~ SCf!s p•·o-

Oeduzido o debito do Banco prios Jast1·o.<. por to·];J. a 1mportanc!a quo 
de Pernambuco ......... · 4.484:747$122 fol'·lhes reconl1ecida e liquidada no accor:1o, 

------- e pela cotaç·ão tlo <lia rla. a.ssignat.ura tlo res-
0 total será de .. 17.853:079$544 vecrivo termo do Tilesour-o; atljud;cando-sc 

· • .. • n tot l d 5 I ~o Bunco rlrr. RevuUiico; o ~aNo. ou antes, a 
Si se contwua~se 2. comput,a~. 0 , ·~. 0 

1 
;;ol;ra. das apoli,:es qtw d.ei,~are;r~ por cs.<e aclo 

ju_ro.~y_elo ~~·.~z?: a somrn?. e~:•ar·oe·l.lt~a a. l de se1· pl·cpricdade dos IJw~cDR emisso1·es, os 
6~.)>'::l1· 4~~~436~\·4~e~ c~nJ~~~:sq~e are~u1t~dJ~ l q r.ra~·-• s6 .,.eflte ela }l(lta ~o 'implemen:o d~~s.(~ 
s ••• a c e · · ~ · 1 

, . tt cl s j oVl't(Jar.r1o. ces.<rzl'l'.fl val•dame1rle de e.o.'ISt•l' 
emenda. pa•·ece-me razoa v e., SI a en cr lilt:: I como Bancos de emissl79. 
e que ~o duas verba~ a q~e -~odos_ reconh~cem • ~e·'c modo aun-monta·se. é certo. a dltre
tarem os Banco~ pleno du·.eno, da.~J quaslessa! ,..~~ç-~," ent,·e o -calm'? d"-~ deposito.< e o a'as no!a.<• 

samlbnf> :. al)8o9~ Jquureosmvoen~~lmd~; "aõt:;,~.~~3d4e"~tlo\-=-: 3 ;:;ns_, fitcilit(I·SO a_o Thesouro o desempenh; 
r.em ''0 ClO "'· w. '""· -'>·v wv •. • • . ·• . ']1 .. l 
r;) ~ àgio das apolices que >O el12:va l)roxim:-~ :·:.:e,~e comprol~l~s,, l~L .. U'll ve · 
mente a 10.000:000$, ou se.Jam. .... .... • C .Sr. s~~cr:;w 'Vw~m- 1-I~s em tal c~~o o 
15.023:334$~07- O nl!bre dcpuW.do pelo Mro-!Tllesouro tera de pa;.;ar- ma.1s em :relaçao ao 
ranh~o. que alem dos juros vonci•lc•s. rccr'- ~ ::!e>f:l.lque do !a~tru r', o novo Bane~, _que se 
nbecc ainch ao~ Bancos o direito a uma cer;.~ !redu,; e:m_ quautt~ co.:nespondeute a unpor
>Dmrna que gara~t<- ?~ contyactos d~ empr~~~' tanc!:;. da mdetnnJsa;;ao. 
titno3 hypotl!ecarws .P reahsados. nu.o acha::-::. T o Sr. Fm;;c:~co Gl:ce,·io·- Não, senhor. 
n;;.tura\mente excessiva a bctse da ememh•. 1 ~ 1'he,ou;·o tej·.i de par1m- jto·os por m!-'is 
?.!as. CIJm q\lc reciirsos v::n. o governo pag;;'? 1 ~~mpo a1,cn(<s, olledecend.o ao plano conceb1do 
eo>:t somma? O Sr. Mm1stro da, Fazenaa pelo decreto que. tirando ao novo Banco 
hmbem o pergunta no seu relatorw. A ~es- a ur·opriedade dos juros de su;:~ ;lpolices, 
posta está darh na emenda; mas ttnte,_ d1sso 0,_ · faz escriptmur em fundo €Sfl~Cial deno
e~!,;t Vlt-o r~:L lei de set.embr·o ~ «por conta rir:s min,.clo _ g;J.rantia de C>missi.i.o-destina•1o a 
recursos destinados a comt1tuJr o fundo tle cobrir a di:(['erença. e.r.trc o valor dos depo~itos 
g;trantias.» . . e o da~ r.otas.» 

Quaef' :>itCl os re~ur;:o5 de~tma/os a cnn.sh- :\'il.o se pócle expl'ímh• mais cl:l.ramentc o 
tuh· o run•lo de garanti;t ~ Sü.o os , l;tstros pem;,1.m.:nio. Assim, pois. a Pmenda não 
actuaes, os qua.es devem ser ~onverttdo~ em aiteru. nem in nova. cousa alguma: repete em 
apolices de ,1 •f,,, as quacs apolrces fazem com tern1os precisos o que esta dito na lei de se
O> resJ.ectivos juros o cham~do fu,ufo deJI'~- t.embl'O, llliá~ tlo clara.rnente que não requ_er 
,.,~,;". Desta sorte, s~gunr.o a emend .. , o ncn!Juma explicação. Mas o governo assrm 
govex•no ft~arú e~actameme o,guan!~~?-~ a!'.~- não pensa; a .lei não se exec~ta; 51s males qu~ 
~car. deduztl'a dos lastros actl,a.lmer..~ CXl:s· rl<llli ~e origmarn par:t o pa1z 3ao graves e e 
tentes ~WJ qu1mtum, col:":~l'tet:ll :', l'e~gatg precis? :1cl1a1' ~~ma. ~olu~ii·!-' p:1.r~ ~sto; pois 11:1, 
em apol1r.e dr. 4 "/n e <'SCliplUJ;~.l.t~-lw. em niio w convenH~nc•a Il()iltJr.a , s1n;co va.n~~gem 
nome do Banco do. H.epdJlico.. eronomica em cvit;n· um conflicto judidario. 

A questão !'arao go,·o!·norctluz-sea pagar Pen~o que r• cam;lra Ü!.l';i. bem votando por 
juros por ma.is tempo, porque augmentar·sc- ell:t. Por mim, t.er.)Jo cump1·ido o meu rlever 
lm :1 differenl,'a entre a cmi>sã~ e os l~otros como o entewlo o co:no penso. 
convertidos ; mas. como ~ste; Jm·os sao es- Tenho conclui.! o. (Muito bem· 11wüo /N ;:1. 
cripturado& e nã.o eifecti.vameute pagos. 0 orador J wm•wimenl11do .) ' 
sináo no caso pouco :provo;vel d<t conver- . . '- . 
sibilida.de. em ultima analyse, o onus para Ftca a d1scussao arl1ada pela hora. 
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Vii.o a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 4 F- 1895 

Emenda rJo Sc"ado ao prnjecto n • . / D. deste 
r.mno, rp.•e decl1~ra de lívre e:'<:olha do go
venw, alem de outro• caryos, q-ue .i'-' o süo 
:Pela legislação r::n viyw, as nomeaçõe< pam 
os car_qos que enumenz, a q1u<l íoi ma;;tida 
;por dvus te1·ços rle votos pr~ .,·er:!es nu. ,o,·111a 
elo a1·1. 3 9, § 1', da ColM!ttto.çiio. 

A Commissão do Orçamento da. Camnra. 
não encontra moti.-os para modificar a sua 
opinião em re!a('iioá emend:1 do Senado que 
xn"nda supprimir as deLE>gacias fis<'a•'s na.s 
ca.pitaes dos estutos úu Pará. Pernambõlco, 
Bahia. e Rio Grande do Sul. 1\Iantem pois o 
seu primeiro p:~.recer e pede i.\ Cam •r, a re
jeição, por unanimid«de, da. emend:~. sup
pressiva: 

1°, pelas razÕeS expostas em SeU pareCPl'; 
2', pelas razões enun iad~s nl) parecer da 

Commi~sil.o de Finanças do Se1:ado; 
3•, porque o Sena."o votou no orçamento da 

despeza. a. vel'l ,a, para. o serviço dessas dele
gacias e par<t o respecti<o pessoal, ao )Ja.•so 
que recu~a o artigo da lei que manda. crear 
ess·,s delegacia:-: e que encerra, com cerr.ez:;, 
~ rdadeil·o equivoco. 

Sala da;; commissões. 7 de de:>:embro de 
1895.- JDI'io Lopes. - S~r~edello relator -
Lauro M:iller.- A..Uf/ES!O Monteneql·o.- .ilfa
,.ynh. -Benedicto Lcit~. 

Eí;1eada dn Senndo no pí··.,jecto "" l'aii1(1P< dos 
Deputr.do.< q>~e rledara de li~~e e.~colh,, do 
Gonerl!o, alem de Ot<tros carg~s. q11e j•i o s•7o 
pela legislcçao em J:iy•·;·, •TS nomra~·ü1:s para 
os cargos que emrme1·a, a qt<al (oi mantida 
po1· daus te,·cos de "olo.<presei/tes, na fó;·ma 
do a1·t. 39 §:to da Co;tst!tuiç.~o.· 

Ao art. 3"-Supprima-se. 

Senado Federal. 13 de nove.mbro de 1895. 
-Joao Ped1·o Bel(ort Yiei1·a, "ice-presidente. 
servindo de P"BS!dente. - Gwta-~;o Richm·rl. 
3" secretario, servindo de ]"-Joaquim. Josd 
Paes da Sit-r:a Swrmento, servindo rle 2• secrr
tario. - Domingos Vicente Gonçal,;es llc 
Sou::a, servindo de 3° secreta:rio.-Manoel 
Fm:ncisco 11-I acltrzr(o, servindo de ·1'' secretario. 

Pro}ecto da Camam dos DepL!tados ,. . 4 D 
de 189.'5 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1." Serão de lívreescolh:J. do Go>erno. 

além de outros ca.rgos, que ja o são pela le-

gisbr;ão em vigor, as nomeações de directD
rcs do Tllesouro, inspe<~tores da Alfandega da 
Capital Fer1eral e Lia. Caixa da Amortização 
úirector da Casa. da Mt1eda.. administrador d; 
lmpi'ensa. N'<~cional e Dial"io OfficuA e director 
da Recebeuoria. 
· Al'L. 2." Os cargos •1e inspectoresdas atrau. 
tlegas e delegacias ftscaes nos estados serJ.o 
servilln~ em commissão por empregados rle 
1azenda. 

Art. 3. • Se1·ão c1•eadas delegacias fiscaes 
nas c~tpitaes dos e5tados do Pa.ra, Pernam
buco, 13allia e Rio Grande do Sul. 

§ L" .-\ s delegacias sel'ão pt•o 1·idas com os 
actuae~ empregn.dos «Xtinetos e com o -pe~~o<il 
irulevidament•>. a~-osentado ou demittido; c 
qua.ndo, por não haver mais nenhum a a.tten
rl•'r. se.ia nece..;sctrio nomear pesso:tl e>tra.nho, 
ex igir·se· h a quE> se mostre h a.bi li tarlo na 
forma da legislação vigente, sob pena de 
nullidade do acto. 

§ 2." n quadr<1 do pessoal das novas nelc
gacias set•a o mesrnu do existente actualme~<re 
em rlele1--racias congen<>re$. 

§ 3." O.; vt'ncmentos ,Jo pessoal das dele-. 
;:acias não excederão em ca~o algum aos que 
percebem os empregHdus das atf<wde.gas que 
tenham a me,ma sede que as dita~ deleg .. cial!. 

Carnara dos Deputado~. 26 dP. a.go.-to de 
!8!l5.- \1·1lu•r Cesa1· Rio·s. [·' vice-pr·e~idente. 
-Thomaz flelfi;t.,, i" sccrGta.riu.- Augttslo 
r,tcm·es d~ Lyra, 2• secretario interino. 

N. 176 E- 1~95 

Emenr!a dr!.<tac"da do p,· ,.jectn n. 174 r. 
deste an.no, 7'"r!lativo d r-1-r.-~!tu. r:eral. ILI1iO· 

ri.~aHdo o _q"verno a concc iP.r dispensa do~ 
imposto.< r/e imporlaf.cio, a1'f11M1magem e 
expe,liente dos mute·~iaes tlesti;ta,ios espocial· 
mente <i construcçO:O d~ vi/las "},Jenr.rü;,s 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. l.• Fica o governo autorisado a 

nonceder dispensa rios impostos de impor
tação. a;rmazena!:em a experliente dos mate· 
riaes r!estinados especialmente á construeç,'ío 
de víllas operarias, sPgundu o contracto feito 
em concurrct•cia. publica. de accordo com a 
lei municipal n. 32, de 29 rle mar~o de !893, 
e bem assim os fa-vores da lei n. 3.151, de 
9 de dezembro de 1882. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario .. 

Sala das commissõe5, 3 de dezembro de 
1895.- .lo<io Lopes. presidente.- Ser,;edoUo 
Cor,·êa, relator.- Augusto Mm1tenegro.- F. 
P. ltf«!Jr:>~h.- Lauro Mull~r.-Alcindo Gua· 
fl(tliara.- Bene(licto Leite.- Augusto Se1)ero. 
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~. 174 F- 1895 transferir os hospitaes de isolamento, a cargo 
do !nst1tuto Sanítarío Ferleral. 

EmMda destacada do JW~jecto n. 17 4 C, 
deste anoto, 1·elativo à receita f!el·al, auto
,-isfl.ndo o governo a conceder i.'.:mçcio de 
direitos aos mate!'ittes para a EstJ't~,da de 
Ferro da Fortaleza a S. Bernardo das 
Russas, no cs~aclo do Cearà 

Art. 2.• Revogam-sa as disposições em con
trario. 

o congresso Nacional resolve: 
Art. 1." Fica. o governo autoTi~ado a con

ceder isen(!ào de direitos aos materíaes para 
a Estrada de Ferro da Fortaleza a S. Ber
nardo das Russas, no estado do Cearó.. 

Art. Z. o Revogam-se as dispo~ições em con
trario. 

Sala das commissões, 3 de dezembro de 
1895.- Joü.o Lopes, presidente.- ~eJ·;;cdello 
Cm·rê!t, relator. - Aug>Jsto Montenegro.
Lauro j}[uller. - F. P. Mayrink. - BertP.
dicto Leitc.-Alcimlo Guanaba1·o-.- AHyu.,to 
Severo. 

N 174 G- 1895 

Emenda destacada do projecto 1t. 171 B, deste 
aMW. relntivo ao orçamento ela receira geral, 
sob,·e iseJ2çrio r/e imposto.~, expcd;e,te e arma· 
zenagem para as machinas e app<:,relhos 'f'"J 
forem. importados para illwninação e agua 
da capilal da Parah!Jba 

O Congresso Naciona.l resolve: 
Art. 1. • Ficam t;;entos do imposto de im

portação, expediente e &rma~eúa.g-em as ma
chinas e apparelhos que forem importados 
para illumina~o e encanamento de a.gua 
para a capital do estado da Parahyba. 

Art. 2.• Re•ogam-se as oisposíções em con
t~ario, 

Sal3. das commissões, 3 d('zembro de 1895. 
-Jo,7o Lopes, presidente.-Scrzedello CwrGa, 
relator. - .4.ugusto :MoMeney1·o. - La1t<'O 
Mul/eJ•. - F. P. Mayrink. - .4.lcindo Gua
nabaí'a. - Benedicto Leite. - A.ugt{s/o Se~ 
~ero. 

N. 149 E-1895 

Additit~os deslacc,dos do projecto n. 149 C, de 
1895, orçamento da despe;a do Ministerio 
da Justiça e Negocias Intel'iol·es, 11ara o e:cer
cicio de 1896 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • Fica o governo auto>·isado a en· 

trar em accordo com o prefeito da municipa
lidade do Districto .Federa.J., para o fim de lhe 

Sala. das commissõee, 4 de novembro 1le 
1895.-Joao Lopes, presi<!ente.- Patclino de 
Sou:;a Junim·. relator .-;tugnsto lffontene,oro. 
-F. P. ilfr:tH1'ini~.-Lauro ,1{ulkr.-Bcn.eclicto 
L~ ice. -il-ugmlo Severo. 

N. $1 A-1895 

A.ttlo1·isu ao pa'le•· Er.t!c~afvo a mandar pa_qar 
ao cnrteil·o de f· cla>se da &,Partiç,1o Geral 
dos C'o>·reios PhilMJWilO Jocelyn Rivei1·o, os 
vencimento> qw: deixort de perceber 

A commissão de orç;~.meuto pensa que o 
projecto n. :!8,1, ne l8éi5, do Senado, a cujo 
respeito foi ouvido o Poder Ex.ecutivo, póde 
ser appl·ovado pela Camara. 

S. R.-S>•la das commis~ões,7 de dezembro 
1le 1895.-Joao Lopes. pt·esid •nte.- Lauro 
Mt!ller, relator.-F. P. kfayrink.-Augusto 
M.muenegro.- AugHsto SeveJ·o. ~Benedicto 
Leite. 

N. 284-1895 

(Do Senado) 

O Congresso Na.cional resolve: 
Artigo unico. E' o Podei" Executivo autori

sad" a manna.r pa ~ar ao cal'tetro de L classe 
da Repartição Ge1·a1 dos Correios l'hilomeno 
.Tocelyn Ribeiro, os venciment.os que dehou 
de p~rcaber durante o tempo que decorre de 
7 de fevereil•o de 1894 a 28 de junho de 
1895. 

Senado Federal, 29 de novembro de 1895.
llfanoal Viclo,·ino Pereh·a. presidente. -
Guslat·o Ric!uwcl, 3·• secretario,servíndo d8 1•. 
-Joaqu:m José Paes da Silva Sa.nncnto, 4' se
·cr~tal'ÍO, servinuQ ele 2:'.- Domingos Vicente 
Gonçalves de S01t:::a, servindo dll S• secretario. 
-Manoel da Sitva .Rosa Junio1·, set•vindo de 
4° secretario. 

N. 290- 1895 

AutoJ·i.la o PodcJ· Executivo a ,.e~c1· o cont1·acto 
pal·a explorc\Çiio da inclustria pasto1·it, do 
de que é cessionaria a Compaahia Fi-igori
fi.ca e Pastoril B1"azileira, seg1.mdo as bases 
q'l.!c o{fe1·ecc 

A Companhm Frigorifica e Pastoril Brazi
leira é cessional·ia do contracto f e i to pelo go
verno fedeJ•al, por decreto de 1 de novembro 
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de 1890, com Domingos Theodoro de Azevedo I da. Companhia Frigorifica para o fim de pel'
e barão de Souza Lima, aos quaes f,1i conce- mitt.ir modificação na. zona. de exploração, 
tl.ida <L garantia de j nros de G % sobre o capi· uma. vez que as -ç-a.ntagens que dalli r esul
ta.! de 10.000:000$ parét ctesenvol1•imento d:l. tem para a mesma companhia. sejam com
industria pasto1•il no Estaõ.o do Rio de Ja- ponsada.s por dispensas de favores, de que 
neiro . goza, acautelando-se, igualmente, a. couve-

A cessão foi approva.da por decreto de 12 niencia publiro. de melhorar e desenvol
<lo dezembro rle 1891, sob condkã.o de serem I ver a industria pastoril, que infelizmentll, 
applicados 2.0:10:000$ do capital garantido entre nós, ainda. se encont ra em f'Ondiçües 
no Estado rle Pern<>mbtlCO, computando-se de nos deixar na dependencia. de pa.izes es
nestes 2 000:000$ a quantia necessaria :i. trangeiros. a :lespeito dos •astos e excellen
construcção e sustentação 11e um mafudot1ro, tes campos que lJOSSuimos por to·:! o o BraziL 
paro. abastecimento de c"<J.rne verde, na Cidade Assim pensando, a Commi~s!W de Orça-
ao Recife e muoicipío circnmvizinho. mento offel'ece ao estudo da Ca.m:ua dos Srs. 

Esta modificação ficou pre,judica.da. no seu Deputados o seguinte 
principal objectivo , por ,j:'~ terem os poderes 
locaes feito concessão para o estabelecimento 
de mata.rlouro, que n(l. vcr cla.,Je não é melho

Project o 

ramento de que a União se devesse pre- o Congresso Nacional decreta : 
occupa.r. •. - od E. r . to Lutando com diffi~uldades pa.1·a exJ>lora.ção . Arc1go umco. O P er xecu I VO e au _ · 
ela industriõJ. p;J.storil na zom1 que lhe fora ! nsatlo a r!f•er o ~ontracto para ~:X:plora_çe.o 
destinada, requereu ll. compa.nhia em 189:~ dn. mdustrra p_asto_rtl, de que é ~e,slOn~r~a a 
que lhe fosse permittido tra.nsr~rir para os Companhm. Fr·JgorJflca e ~astortl BrR-zlletra, 
E:stados de Piauhy, s. Paulo e Paraná a. con- podendo conceder a.ltera<.ooes na. zona. a ex.
cessão que hou'{el'J.. conservando-se 0 mesm<• piorar, comtanto qu.e : 
capitaL nj o ca.píta.l gar.mtido fique sendo de seis 

Sobrevindo a re•olt.a. de 6 de setembro. mil contos no rnaximo. ten•lo ern attenção as 
nada roi res:Jivitlo. e tet•minnda ella toi dr'S· vantagens que a compo.nhia. auferir da mo
tituitl_u .a directoria <la companhia. sendo uiticaçãu ; .. 
sub:mtn1da por outra. na <;ua.l se acha repre- b) SE-ja. tlete1•minado prazo -pe.ra etfectm· 
sentado o Banco •'a Republ\ca do Brazil, que· uado do contructo; 
ter~ g~andes internsses ligados ii. Comp.r.nllia. t:/ A zona de exploração a.lca.uce o maior 
Fr:gonficn.. . . numero pos;i '>'el tle estados . 
t> A n<wa d i!~<!torw .. ~e·(u~reu ta.mbem n.o Sala das com missões. 7 de dezembro de 
• oder.~x~cut~vo moditic;~~o dt.! .. z~n~1 d; ex.- IS%. - João Lrypes, presidente.-LauraMiille~, 
ploraç.10, alle.,ando os g1a1es p,e_,UJZO:o que 1 tor - F p J1fa.•p·ink. - Aur11w o Se'!Jcro, 
soffreu durante a revolt.1, no IHar c<>mo em ~1 . ··t iiÍi r' neq;·o.-Paulino de Sotm< .Tt<
terra, ~omo e sabido de t.orlos, e pedm que . . tt!i~" ~· • mt e . 
losse permittido explornr a inrlnstt·ia pasto:·il mol, ~emado. 
no Sul ue S. Paulo e n(l Estado do Paraná, 
onde a companhia possue vastasproprierla<ies N. 291 - 1895 
que de facto se prest~tm perfeitt~mente á. in-~ 
dustria de criação. · · l"' Le · · 

. . ~ 
1 

. _ • Cmc:atlc"' D. Mi"'"' Olesta . aes me, 1m~r~ 
"Cot~\0 ~ompe:~s~y·<O .!e ~·n.o.r que .. pe~l,e . r.lu f" ten~ncc r~rm·mwlo r/a w·mad(t 1'•>·-

p.opoe a compaulua que\> captcal ~at autldo. 1. lJ·· s t·'e ?[,1,1.1,/o"r'' pne~ Leme a l·,~n· 
'''\red '1od 10 ·· ·1 t 1w1u·' · '·\ ~ ~· · ....... " - • -l~ f UZ!< e . a ~~IS llll CO!l O_S. S•Í O fie J:::JO.~ a >Utlll!CS, com SOÚT t:'Oi'fJC:1Ci a 

O Pouer ExecutiVO, ,J ulga.udo-~e _mcvmpe- .. < f'lh'J. ~mmmnto se co?lsermr sol-
tente, remetteu, a pcdtdo, a. petlçao •~ ·~sta 1m: a · UI! 

1 · · r 
Ca.mn.ra. tetl"ü 

Não ca.be neste parecer t1iscutit• as con
veniendas ou inconvenienc:i:ts do systl!ma rle 
g<u·antit\ •!c juros como incenti~·o a inu us
tr.i;~. pnstori!, ]JQis q a e se tr)tto. de concessão 
.jâ feita; convi:ldo not:l.r, porqne e tla maior 
trn port."'ncia na hypoUtes:·l, que <t Comp:~.nhht 
Frigorítica. nüo t em pr·azo determinado para. 
fll7.er e:!Tecti v o o con truct0 de que e cessio
naria. 

Isto posto. parece a Com missão de Or~.a.
msnto que não h~t inconvenientes em uuto
ris\tr o Poder Executivo a 1·eveL· o contracto 

:\ t tendendo :1.0 que requereu O. Ma1•ia Ole
sii1. Paes Leme. neta. do conselheiro de estado 
SilvP.stl'~ P inheiro Ferreira e vinva do t• ~e
nente reformado da. :~.rmada. Fernando Dl:l5 
de Mendonça Paes Leme, que prestou ll<Jns 
serviços ao paiz como professor de t res ma
teria» na escola de maclünisias do Arsenal de 
M<l.rinha. e que fu.lleceu deix:a.nr1o viuva e fi· 
lhos em honrada e extrema pobreza; at ten
uendo a que em igu:~.es condiv-ões tem o Co~-
5l'esso concedido varias pensões e ê de equ1· 
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dade que s_e pro~ure ga:ra~t.ir os mP.ic,s de ho-1 ]';a. reclamação_ feit& por esta firma deu-se 
nesta subsJst~ncta 3.: sua filll().. JJO c;;.s·.> Je [)~!·-[ t:~,miJer!'l l·educça0 em virtude de proposta 
der o seu untco arr1mo, que e a rC'querente, ún•tgiJ.<~. àu Governo. 
pensa a commissã? d~ pet~Sor?s ·~ eonws que 
deve ser 11P!H'ova.ao o proJeoLo seguinte: Assim, primitiYa.mente era .. 

Rerlncção :proposta. ........ . 
l. 305:273~000 

585:273$000 
O CorJgl·esso N'a.cional re>o\l•e: 
Artigo unico. Fica concedida. a D. Maria 

Qlesia Paes Leme. viuv, •. t.lo i• tenente re
foriD~Ldo da armaclÚ. Fernando Di<L:s de Men
donça Par:s Leme. a pen~ào de 1 :200$ an
nua~. com sobrevi \'eocia par;1. 6Ua. 1Hha em
quanto ce conservar soltetra; revogadas as 
disposiç5e3 em contrario. 

Sala. das commíssões. 2 de dezembro de 
1895.- Fonseca Gu.imaru~':s, ]irP.sidente.
Lima Bacury, r~lator.- JI,n-iano }~,.,nos.
Oar1os Nouaes.-l}fcmocl 1'ímotheo da G'o81(L. 

N. 292- 1893 

Aulo;·isa o go1Jen10 a aln·i:r ao 1J1ú~ist-e;·io da 
Guerra o credito especial de 2 .220:1)00$ 
para indemni>ar w·ejuizos conseqt>ente' da 
?'Q~olta de 6 de setemb;·o de 1.893, á Compa
nhia Nacional de l't'avegaç<To Costei;·a ~ a 
Lage & Irm<!o. 

Em Mensagem de 2 do corrente o Sr. Pre
sirlent9 da. Republica solícita o credito de 
2.2~l):000$ par·a. o~-cor·rer a pagamentos re
clamados :pela. Companhia Nacional de Nave· 
gaçfto Cos'eira e Lag·e & Irmão. 

Informa. a mesma. :rrensagern - com e~te 
publica.la. - que a. redamaç;io attill"Ía a 
somma de 5.010:000$000. " 

A pagar ...... . 720;000$000 

Em consequenoia, pois, e a. Commissã.o de 
Orçamento de parecer que se-ja concedido ao 
PoU.er Executivo o credito solicitado, e por 
isso offereee il. co llsideração da Ca.mal'a o se
guie. te projecto de !0i : 

O Congresso Nacion;tl re~o1ve : 

Art. l.;, E' o Go;·erno autorisado a abrir 
ao Ministerio da Guer•ra. o credito especial de 
2.2~0:0(){)$, para indemnisa.r prejuízos canse
quentes da. revolta de uma parte da armada 
nacional, sendo: 
A' Cornpanhi<t Nacional de 

NtJ.vegaçã.o Costeirr.l. .•.••• 
A L'tge & I rmii.os ........ . 

I. 500: 000$000 
720:000$000 

2.220:000$000 

fazendo para isso a~ necessarias operações de 
credito. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
trar-io. 

S<tla. tias commissões, 6 de dezembro de 
1895.-.Taüo Lopes. pr~idente.-F. 111ayrinh, 
relator.-Augw;lo Monta"egro.-Lauro Múllrn·. 
-A.z.<gusto S~ve;·o. -Bcnecticto Leite. 

E tendo o Governo reconhe· 
cido como liquido, rnandoú 
por ttviso de 9 de novem
bro de 1Síl4 p<J.gar •.••••• 

ficou, pois, resta.n,Jo •....... 
Insistindo a. comJ!anhia. p~ll~ 

liquidação, fez nova pi'O· 
posta. ao !.ionrno, l'etiu· 

Srs. \lembro~ do Congresso Nacional- A 
Cnrnp:mhi;~ Nacional de Navegação Costeira 

1. 130:00:J>;Q..,Q: recl!~mou tio L;o..-~mo. put· intermedio do Mi
_____ .:.__[ nister\o d:\ Guel'J'a, como indemnisação por 
3.880:0Url~ü0. prejuizo~ qne t<!Ve (!umnte :l revolta. da urn<J. · · I p:trc~ ,ta esqwLdt·;t nest~t C:qlitn.l. a CJUantia de 

cillCO mil ~~ d.ez co\ltos \5.0JO:OOn:f;) semlo : 

~indo a qu;•ntia de ..... . · ~ cu s~Cl.L) 'los ·~·a oort~s Itau.-1 4SO:OOUSOOU I Dcspe~:~s com o pess~al . e 

r, , • 
1
. ., d -:;-

40
-
0
-
00

-
0

-;:-
0
-
00 

na, ]t<tliúa, ltt<-co/on,.y ]],,_ 
üCi!Dao a.ss1m llDl•ll. a. a .. · · :.... : :ji 11·<Ta de S. Dõoyo. detido~ 
11 rechtmação, que sendo no;·amente cxa- no por•to do Rio de ,J,,neiro 
minada. à. visto. dos documentos que a in- ue março de 1894 <1. .Julho 
struira.m, foi proposto a companhia um [ do mesmo ;t~no. · · · · · .. · · 
aceordo na somma de 1.500:000$. sendo :por Despe-zas com o pessoal e 
ella acccito, reo.Lizando-se as:;im a economia(! custeio dos v,1,po1•es Jw.qw:, 
paro. os cofres publicas de ~.3tl0:00U$ ou ltnp<mt. Jtabinr. e ltCl·us«· 
cerca de 50"/. da. indemnisuç~o pedid:1. na no porto do lUa Grau-

Alem dessa som ma de 1.50:J:DuOs ha tam-1 de do Sul e o llatiaya no 
bem a pagar u de 72.0:00fl$1'eclimada. por I de Imbetibo., onde tiC<'\.ram 
Lage & Irmào, proveoieote tle sen-iços pr~-1 de(,it!o~. em vil'tude de or· 
stados ao Governo. .. ! dem do Governo .... _ .. _. 

Carnar::i. Y. Vl1I 

-1.80: 000.$00() 

900:000$000 
13 
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Valor do vapor ltaoca, con· 
servado por conta e risco 
do Governo, durante are
volta, no dique da il!Ja de 
Moca.ngué Pequeno, onde 
foi destruido ...... _ ...... 

Serviços prestados p\Jio ex· 
pressa ItaiJJÚ, em com
missão de guerra, dura.nta 
lO mezes. • . . . . . . . ...... 

Valor do vapor ltaipú para 
o serviço do Governo ....• 

Serviços prest.a.dos pelos p.;1.· 
quetes llaoca e liausuna, 
de 9 de julho a 3 r1e ag-os
to de 1893 no Estado do 
Rio Grande do Sul, inclu
sive despezas em ~\ronte
vidéo com o dito vapor 
Itaoca e o paquete ltalia e 
reboque deste por aquelle 
de Montevidéo ao Rio 
Gr:!.nde e transporte do 
b:!.talhão 32" ne Porto Ale
gre a Pelotas pelo vapor 
Itatiaya . •••..........•.. 

U250:000$000 

600.000$000 

1.250:000$000 

530:000$000 

5.010:000$000 

Desta importancia o Governo reconheceu 
liquida e mandou pagar, conforme aviso ue 
9 de no>embro de 1894, a quantia de mil cen
to e trinta contos ( 1.1~0:000$). sendo 530:000$ 
de serviços prestados pelo vapor ltaoca no 
Rio Grande do Sul e despezas feitas em Mon
tevidéo pelo vapor Ilalia e 600;0UO$ do alu
guel do. expresso Itair1ú, de novembro de lt-93 
a 8 de outubl'o d0 1894, pelo que ficou a re
clamação l'eduzida a tres m1l Oitocentos e oi
tenta. cvntos (3 .880 :000$000). 
A~ rle outubro deste anno a companhia, 

insistlnrlo pela liq uidacã.o. tez nova pro pus ta 
ao Governo, eliminando de sua anterior l·e
c!a.maçã.o a quantia 1le 1.25u:OOu$, equivJ.
lente ao v:üor do v:1pur Ituipu, e, :Ll.ntewlo nc• 
tot:J.l de 2.630;00('8 ·~ qu<1ntlv. ue 230:000$, 
declamva.-se satisleit:.~ com a quanti:~. de 
2.400:000$:JOO. 

O Governo, exnmin[l.udo attentamente a re
cla.mar;ií.o e os documenws que instruíram-na, 
declarou-se disposto a entra!' em accordo com 
:1. recLamante, indemnisantlo-a. por equid[l.dc, 
da. qu~ntia de mil o quinhentos contos 
(1.500:000$000)-

O alvitre foi acceito pela. com:p:J.nhia e a 7 
de novembro deste anno o Mini~terio da 
Guerra. req11isitou do da. Fazenda. _pagamento 
da referida. quantia. 

Além destp.iropvrto.ncla., fez aquellc minis
teria em 26 do mesmo mez :requisição ao da 
Fazenda do pagamento de sete~ntos e vinte 

contos (iZO:OOO$), reclamado por La.ge & Ir
mão, proveniente de serviços prestados ao 
Governo pelo Yapor Ondi;ta, i10je Itaipava, 
e pelos r~boc..o..dores Gõl Bt<Ls, Stanrlm·t e 
Fiqaro. 

Com re ferencia. a. esl1. reclamação, consta 
dos papeis sub:liettidos á apl·eciação do Go
verno q ne os in teres~ados pretenderam ao 
principio receber a import;tncia de 1.305:273$, 
senrlo 69:3:333$ pelo aluguel do -vapor Ondina 
no periodo de 13 de maio de 1894 a 9 de mai~ 
do corrente anuo, data em que declaram ter
lhes sido entregue aquelle navio, e 611:940$ 
pelo aluguel do:~ tres reboca.rtores. 

Em 31 de outubro ultimo prnpuzeram re
duzir o aluguel do paquete Ondina a.470:00ü$ 
e o dos rebocCtdores a 300:000$, e, finalmente, 
em 23 de novembro declararam acceitar 
a quantia de 720:000$ St>m direito á recla
macão de mais da.mnos ou serviços que se 
prendam á. revolta. 

Para occorrer a taes pagamentos torna-se 
necess:J.rio a concessão de um credito especial 
ao Ministerio da Gu"rra. que vos peço, na im
portancia de 2.220:000$000. 

Capital Federal, 2 de dezembro de 1805.
Pr<Mtenle J. de Jforaas Barros, Presidente da 
Republica. 

O Sr. Pre!llidente - Acllando-se 
adeantada a hora designo para seguuda-feira, 
9 do corrente, a seguinte ordem do dia: 

Votaçiio dos seguintes projectos : 

N. 256, de 1895, definindo os casos de com
petencia. cada um dos Poderes Executivo, 
Legblativo e Judiciario, p1.ra. que se dê a in
terven~o do govjlrno redera.l no~ Estados, 
a.utorisada pelo art. 6• da Constituição (I• 
di~cussiio); 

N. 264 A, de 1895, (do Senado), autorisa.ndo 
o Pod~r Executivo a mandar contar mais 
oito mozes e 2>:l dias de serviço ao I• tenente 
tia m·ma.d<t ArLilur ·waldemíro de Serra Bel
túrt, par·:t os em~itos úa relurma com o pa
t'ecer n.:!6'l B, de 1895, (•1í$CUssão unica); 

N. 203 C, de 1895, autorísa.ndo o Poder 
Executivo, a abrir um credito extraorlli
uario de 8.000:000$ para occorrer it exe
cução das obras incli$peusll.veis aos serviços 
da. Estrada de Ferro Central do Brazil, 
senéto 800:000$ a.pplicados ao pagamento de 
60 iO·~omotivas, segundo contra.cto teito 
com Quayle, Davidson & Comp. (3' dis
cussão) ; 

Dos requerimentos dos Srs. Alberto Torres 
e Eduardo Ramos, para que o projecto n. 90, 
de 1805, vã. a commissão. 

1" parte (até a.~ 2 1/2 horas ou antes): 
Discussão udica das emendas da Camara ao 

projecto n. 159 F, de 1895, a.ugmentando os 
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vencimentos dos membro~ do Supremo Tri
bunal Feder;1l e dos empr·egado5tla respectiva 
secret,ria , ás quaes o ::-enado não pilde r1nr o 
seu consentimento ; 

3' discus~ão do projecto n. 265 B, de 1895, 
a.utorisandu o Poder Ex.ecu ti v o a reiotegl'al' 
no posto de tenente-coronel do corpo de en
genheiros do exet·cito, e no CfLI'go de lente rla 
escola mUltar, o Dr. Innocencio Serzedello 
Corrêa.; 

Discussão unica. da emenda. adtlítiva sob 
n. :265 C. oiTerecida ern 2" di,;cussã.o ao pro
jecto n. 265 A, de 1895. mandanrio reverter 
'õ. effecti vida.de do serviço militar, no J:osto 
em que se achftv:'l.. o general de brigada re
formado Dionysio Evangelist(l. de Castro Cer· 
queira.; 

3·· discussão do projecto n. 28.'5, dn 1895, 
autorisanolo o Poder Executivo a mand::~r 
proceder ã. e~colha do lucal apropriado á IUil· 
dant.:a d·• Arsenal de Mll.rinha da Capit.!'.l Fe
deral e a. abril• o cred.iJo n,..ç,...,,s:trio até 
20U:O;i0$, para acudir as despezas com o~ e'
tudos e acq t>isição de ter·reno ; 

2• discus-ào do pr·ojecto n. 248. dP 18~5 
aut,rbando o Pode" Execu tlv" :•. refurtllal' o 
ensioo da E~colll. Naval. annexando-llie um 
oul':l•l e,;peci, I tle a~pirantes a rna.chini~tas. 
toma.ndu por bas~ o pro,jectu a.pre~ellt.ad<> em 
189:3 pel•> conselho de instrucç~e <la. mesm" 
CS~ula. ; 

2• pa.rt.l (ás 2 1/2 horas ou ante.;;}: 
Discu~são das <'me .das oiferec1das Pm il' 

discus'ã" .:o pr<>.i~cto n. 212 A, de IRO'>, r e
gUiõliHiu a ex cução dos a.t·ts. 6'' e í da. lei 
n. 183 C. de :!3d~ ~etembr·o tle 1893, detfJ·· 
minando que ~elo governo seja ~ub•trtuido 
por a.pnlíc~$ de: c:t.pital e j 'rus-ouro-dn Hl· 
lor n"mm.d de I :0 li$ l' jrrro- Je 4 "/ wo!n o 
lasLro e1recu vameu t" út>posi: a do attl I 7 de d•·· 
~e1nhro >ie IRY:!.. p .ra hase das emis.<iies ban
cat'itl~ cum pu.r~\:,·r "ob n. 2.1~ B.d~Sie antlO. 

16\" SE~SÃ.O Ell 9 DE DEZllMJlRO Dll 189;) 

mingues, Anísio de Abreu, Arthur deVas
concellos,Fredel'ico Borge~. Gonçalo de Lagos, 
Thomaz Cavalcanti, IIMfonso Lima, João 
Lopes, Francisco Benevolo, José Bevilaqua, 
Augusto Severo, Jose Mariano, Tolentino de 
Carvalho, Coelho Cintra.Cornelio da. Fonseca, 
Herculano Bandeira.,\!edeiros e Albuquerque, 
Gonçal\•es Maia, Ca-:'Jos Jnrge, Araujo Góes, 
Clementino do Monte, H.ocba. Cavalcanti, Me
nezes Prado, Gou~·êa Limro, Santos Pereira, 
Nei va, Milton, Francisco Sodré, Manoel Cae
tano, Eduardo Ramo~. Paula Guimarães,Leo
vigildo Filgueiras. José Ignacio, Rodrigues 
Lima, Tolentino dos Santos, Sebastião Lan
dulpno, Corquato !\foreira, Galdino Loreto, 
Antonio de Siqu~ira, José Carlos, Serzedel\o 
Cm·rêa, Bclisa.l'IO de Souza, Alcindo Guana
bara,Nil" Peçu.nha, Ti>notheo da Co:<ta,O>car 
Go 1oy, Ameri<:o de :Vlattns, Lins de Vascon
cellos, Allwrto Torres, Euzebio df! Queiroz, 
l~r ico Co,.Jbo, F'onseea Portella. Silva Ca~tro, 
\gostinbo Vi•hd, Julio Santos. Ba.rr .. s Franco 

Junior, Urhmo ~larcon>~es. s~ba.:;tião d" La
cerda, Carnpolina, Muyrink, Lima DuarL«, 
Carvalho Mour·ão. Vaz de ~Iello. Chagas Lo· 
b~to. Luiz Detsi, l"~>rraz .Junim·, Fortes Jun
q ueira,Alvaro Botelllo,Lamoun>er Go 'ol're 'o, 
Cupertino de Srqueira,Arr.hur Torres. Olega· 
!'io Maciei,Pa.raiso Cavalcanti,Carlo~ das Cha
gas, Costa Macha.do, Buenfl de Andrada, 
~·r ;tnciseo Glict,rio. Furtado. U1·bano de Gou
vêa, X<tvier •10 Va.lle.Mar ano Ramos, J.ame· 
nha Lios. Alm~i~a Tori'~8, La.uro Müller, 
''aula Ra.mo;;, Franci~co Tolentino. Emitia 
Blum. ;-·ou~eea . (;uim~l'ães. Marçal Eseobar, 

P~rt::tra da Costa., Vtctorino Motlteiro, Aure· 
lia no Har os;i, Pinr.o da Ro~ha, Vespasiano 
do .\lbuquel'que" Cassianu do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 

UHixam de Cf1 mparecer, com cau'a pn·tíci
pa<h<, os S1·s. Coelliu Lt,.;boa. ~l~ncat· Guima
rii.es. Filetu Pire.;. Er1é"-s \·1arLins, 1 heol<•nio 
·'c Brito,Gust;wo V era~. E•'uardo de Berredo, 
CIH·istinu C!'uz, Nogueira Pa.ranaguil., Torres 
Portugal, Pedro Borges, Helvecio Monte, 
Fra.nci~co Gurgel, Ju11queira Ayres, Cunha 
Lima., Silva Mariz, Trir~tlade, Chatea.ubriand, 
Gaspal' Drumrnond, Luiz rle Andrade, Armi
ni'l T~.va.r.•,,Marciouilo L in~. Mi~uel P~rnam-

Presi'b"ci<t rio.• s~s. Rosa e Sil"a (pr··~í
dmie), i'os:a A;ev~do (i· vice-p;·esiden(U) 
e Rasa e Silva (pre$iclen<e) 

buen, Olympío de 'arnpos. Znma. Augusto 
,Je Frdta.S. Tnst~t, Ari~ti•le~ dl;l Queiroz. Dio
nysio Cerqueira, ~'l<~vio de Araujo, Marcolino 
Mou r" ,Pa. r11nhos 1-fon tenegro, Athayde Junior, 
França. Carvalho, Ernesto Braz i! i o, Ponce de 
Leon, Paulino de Souza Junior, Almeida Go
mes, Landulpho de Maga.lhã.nes, João Luiz, 
Jc-ão Penido, Gançalves Ramos, Francisco 
Veiga, Monteiro de Barros, Leonel Filho, 
Octaviano de Brito, Ribeiro de Almeida, 
Ferreira Pires, Vallada.rea, Rodolpho Abreu, 
Theotonio de Magalhães, Pinto da. Fonseca, 

Ao meio·dia procede-se á chamada., à qual 
respondem osSrs. Rosa e Silva, Arthur Rios, 
Costa Azevedo, Thomaz Delftno, Tavares de 
Lyra., Sã Peixoto. Lima Bacury, Gabriel Sal
gado, Ma.tta. Ba.cellar, Augusto Monlene
gro. Carlos de Novaes, Bric\o Filho, Hollanda 
de Limi\, Benedicto Leite, Viveiros, Luiz Do· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 09:22+ Página 2 de 16 

100' AN'NAES DA CAMARA. 

Matta Machado, ~fa.noel Fulgencio, Simão da e pedir a V. Ex. que se consigne na acta da 
Cunha.· Lindolph~ Caetano, Lamartine, AI- sessão de hoje um voto de proftmdo pezar 
fredo Ellis, Francisco de Barros, Casemiro da pelo fallecimento desse eminente cidadão. 
Rocha., Almeida Nogueira. Domingues de Cas- Trata-se do Dr. Manoel do Nascimento Ma
tro, Dino Bueno, Gustu.vo Godoy, Adolpbo chado. Portella., que acaba Cle fallecer e que 
Gordo, Moreira. da Silva. Paulíno Carlos, Cin- (sabe-o bem toda a Ca.ma.ra, sabe-o o paiz in
cinato Braga, Hermenegildo de Moraes,Alves te1ro) era. um cidadão em quem convergiam 
de Castro, Ovidio Abrintes. Luiz Adolpho, extraordínarias qualidades intellectuaes a 
Caracciolo. Brazilio da Luz .. Angelo Pinheiro, pa.r de nobilíssimas qualidades mora.es (apoin
Apparicio Mariense. Francisco Alen~nstro e doi'); homem polír.ico, brilhou no passado re
Pedro Moacyr. E sem cau~;1 os Srs. Costa 'j gimen e que, depois de prochmada. a Repu
Rodrigues, Pires Ferreira, Loure1:ço de S~. blica, se tínl:a quasi retirad? á. ;·ida :parti
Femandes Lima, Oct.aviano Loureiro, Gemi- culG.r, entregando-se ao roagiSteno, que elle 
niano Brazil, Cle.to Nunes, Domingos de tanto amon e honrou. npezai.' de já (l.posen
Moraes, Paulo Queiroz. Cost(). .Junior, Padua tadu em mna das Faculdades olllciaes. 
Salles Vieira de Moraes, Alberto Salles. . O conselheiro ?.rachado Portella é uma 
Marti~s Costa, e Rivada.via Corrêa gloria brazilcira pelas suas virtudes cívicas 

E' lida. e sem debate approvada a acta da e pe~o ::eu tal•;nto (a~oiados) e é uma grande 
sessão antecedente. glorta de que se orgu.ha o Estado de q~e sou 

Passa-se ao .;xpediente. 
O SR. I• SECRET.-\RlO procede i leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

filho. o Estado de Pernambuc~. (.1pmados.) 
Sentidissimo pelo fallecimento de tão illus

tre cidadã.o, proponho, portamo. que na acta 
da. sessão de hoje se ínsü·o, um voto de grande 
e sincero pe-.:ar yor esse pa:s:samentu q, ue ~i
~.;nifica, nem pode deixar de significar, um 
facto lutuoso para o Bra.zil inteiro e priuci-

1 
palmente para o Estado que represento nesta 

O IH cios : Ca.mara. (llie<ito o em; muilo bem.) 

Do Sr. 1 o secretario do Senado, de 7 do' Posta a votos é approvada una.nimente a 
corrente, communicando que foram i'esti- proposta rlo Sr. ~hrtins Junior. 
tuidos sanccionados o~ a.ntographos do Con- "" ~- .,.. ~ -:. 
gresss Nacion~l. autorJsando o governo are- """: ;g~ · . §_':'il'"~e~.~Ho ~o .. r~u 
verter á I' classe do exercito o tenente re- (P_rr.~ ~)tma e.tpllcaç;,o '{!c~soal. Jlfo:;~menlo ~c 
formado Carlos Augu~to Cogoy, e concedendo I <:t·e.~lç w)-Sr. prestdente, s?u obrJ,arlo a VI~ 
a pensão annual de l :200$ a D. Rosa da a mbuna P,a.ra. tratar de a~~urnpto que me e 
Cunha e Silva viu,•a do tenente do exerclto p~ssoaL e s.nto-me ver.daden·o.mente c_ontra-
Aifredo Silva, 'etc.- Inteirada. !"Ia do peh repugnanc1a que . exper·1mento 

. sempre que tenho de tt·amt· de mteresse :pro-
. Do mesmo senhor e de rgu::l datn. cornm- prio, l'epngnancia t~o. grande que me le•a 

mcando que o Senndo.r.m ~essao d~sta mesma muitos vezes a Hlcrificios e que presente
dato.. manteve por dous terços o e votos (\8 • rmmle tem-me submett.ido a um rigoro:o si· 
s,uas emendas i prOllOs_i.;-iio d~sta Camara_ que lencio c a uma ren.l e sincera despreoccnpaçrto 
J1xa a des-pe_z~ do Mm1steno da M<l.::mil<~. a re"peito do p!'(\jecto. qtw se discutiu nc>t:J. 
:para o oxercrcro de 1896.- A' Commrsso-O r1e G:1.mara ej!t foi voiado em 2' discussii.o, man
Orçamento. danr1o rearlmittir-mc no quadro do exercito e 

Do Miuisterio dos N'e:;ocio~ da. :O.Ia.rinha, de 1~0 cargo de lente ca.thedr<Ltico du. Escola .Nli-
6 do corrente, envi!l.ndo o rcquel'imento de ll!L:cr · 
Ignacio ApJ!aricio Suares, pedindo um anno Voz,·:s- Posiçues que v. Ex. illus&rou e 
de licença com o1·denado. afim de tra.tar de honrou. 
sua saude.- A' Commissão de Petiç,ues e 
Poderes. O SR. SERZE!lELno Co1m1::A- 11us, corno ÜB 

envolta com o intere>ssc, que desprezo. se pro
cm•ou trazer questão que alfecta. o meu amor 

O S.-. Ma.rtiins -:Junio1•-Sr. pre- proprio, a minha dignidade, os meus brio~ e 
sidente, ao entrar, aintta ha pouco, neste a corrccçiio do meu procediJn~nb como mi
recinto, foi me dada a tristíssima. noticia do litar, acudo á tribuna para occupar-me deo!.t 
falleeimento de um homem illustre, a quém ultima parte, rleixa.nrto de lado a primeim 
o Brazil inteit•o deve ser reconhecido pot· ser- ~ue p:tl'IL mim não tem v>l!m·. por·que e~bu 
viços por elle prestados á. nos~a PaLrla e tu lmrlitua•lo tt 8G.crilicar sempre tm.io8 cs intel'· 
diversas ~pecas, trn dadas occasíõcs. 1 ~sses_ em bem de minha J>atria c em atteny<io 

Entendi desde logo que era dever toma.r a 1 as le1s da lwnra. (.Apoiados gtJraes.) Pobre, 
pil.lavra nessa occasião para pedir à Camara I me faz honra. essa pobrez" llOnesta que Ill8 
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o'brig!l. a moureja.r no trabaJho de todo dia,- Ha. mUitos mezes o Exm. Sr. general Valle, 
llara. desempenhar-me dos deveres que me ·nosso collega, e que sempre me fez a honra 
impõe a. sociedade depois de ter perdido dro disklensa.r-me cerb sympathia., disse-me 
o que havia. ga.nho em 20 annos de es~ na Cam~:~.ra. que ella e Ya.rios amigos queriam 
forços, do trabalho e de estudo e que sacri· apresentar um projecco de lei fazendo-me re

:fiquei para manter escr>upulos de consci- vertera.o qua.drodo exercito, mas que nã.ode
eucia bastante delicados -para serem compre- sejavam expor-se a uma recusa da. tribuna 
hendidos por mísera. veia que cevam-se na por minha -parte. 
catumnia. e na. lama. dos interesses mesqui· S. Ex. tez-me a.inda o obsequio de affirma't' 
uhos e bastardos. {Apoiarlos.) que não se resignava. ao sacrificio que eu 

O pr ojecto a que me refiro f<wneceu occa- ha. via feito e a. per1ltL que sotirera o exercito 
sião pam uma insim1ação perfid~. baixa. e ín- e o magi~>terio com a minha demissão. 
digna e para uma. a.ffirmaÇ~'io menos exacta a Agradecendo ao generoso e distincto gene
meu respeito. Venho estabelecer a ver·dade ral, velho e dedicado amigo do marechal Flo
oobre a segunda e e~ruagar a primeira com 0 riano, as palavras immarecidas que me dizia, 
desprezo que me merecem as miserias huma· respondi: 
nas. Venho de viseir;~. erguida, com a fl•ont e .ttNãodou opinião a.lgumt\Sobre esse assum
levantadadestruir essa torpe e mesquinha. in- pto, mas crei<.~. V. Ex. que não seria. mmca 
sinuação. que custa-me crer pudesse ser 1ilita capaz de corresponder c a tribuna com uma 
nesta tribuna, a.bu,;anflo-se di) minha au:;eu- grosseria ou uma des<ütençilo â gentllez:~ 
cia obrigada e do silencio a que me l1avia re- delicadllo de awigos e co !legas. 
mettido, por escrupulos que a Camara bem Sobre o assumpto não dou, porém, opinião, 
aquilata e aprecia. Renro-me, Sr. presidente, não a. po5sO dar e não devo da,r.» 
a tel' eu mostrado desejos a alguns coUegns Oecar!'eram muitos mezes e jamais ou-vi 
para que foss~ apr~entado o projeoto em falla.r nisso, jú.mttís troquei com o E1t:m. Sr. 
questão. general Valle a menorpllra.se ou pa.la.vra.q_ue 

MüiTOs SRs. DEPUTADOS-V. Ex. está acima de leve. pudesse di:spertar ligações com a 
conversa a q ne f<l.CO allusão (confirmação do 

di.>so. Não responda. Sr. gmeral Valia), quando ha. 15 ou 20 di:J.ll 
O SR. SEll.ZEDELLO CoRREA -Nada diria si 

essa torpeza. se perdes;;e no anonymato das 
ruas, mas tendo vindo o echo rla <:alumnia. até 
este recinto, eu venho la;:;er um appello de 
honra aos oitsnta e tantos signatarios do pro
jecto, aos que o não assigna.ram, a todo$ os 
coUegas. pw:& que venlw.m di%er si h:1. um só 
que tenha ouvido de mim uma. pa!ana a res
peito, uma phrase siquer de menor interesse 
neste ou naqtlelle sentido. 

MUITOS SRS. DEPUTADOS- 0 projecto é lla 
Ca.ma1·a. foi e:x:pontaneo, e a Camara tem hon· 
l'a em affi.rmal-o. 

rui sm:prehendido peta. a. presentaçáo do pro
jecto que deu pasto a aggressões, a injurias 
que lá tora teom qtlerido atiro.r-me conscien
cia.s vis que entendem que 'todos vendem a 
honra, o dever e o brio. como Judas vendeu a 
gratidão por 30 dinheiros ; Pois bem, a Ca
mar<> vê e 53-be com que escrupulo tenho pro
cedido, mas daqui da. tribuna solicito com 
!or,a, com a max!ma sinceril1adc a. meus 
amigos que ret irem esse projecto, que o con
delllnem, si ac:t~o puder ser elle conside~·ado 
por um só depnt~~<lo ou por um só senador 
como fructo da c~maradagem ou como signal 
de !lwor ou co!ldcscendellcit~ !le quem quer 

O Sn.. Smt:t.EDELLO CoRRÉ.,\- Agradeço aos que seja.. ( A.poic~dos rrr.:rcws.) 
meus co1le~as. 

O SR. Fm:oEmco Hon.t<h-s-V. Ex. n:"lo tem 
que agradecel'. A Calllal'<L Jilz u :>eu dt!Yer, 
~m·que V. Ex. e uma. g[oJ:ia. du. Republlca.. 
1.'1-Jíoiad'os, 'lltui to be••t,) 

O Su .• t.IAR'flN~ Ju:onoR- V. Ex. não pre-
cis:~ tle ín~istir neste ponto. Po1• minha lXI.rte 
dovo decla,rar que fui pergunt:•r-lhe si o terin. 
desagradado com a minha assigna.tura, 
t.'1.nto respeito o caracter do meu amigo. (Ea. 

O Sn. SE~t?.EOELLO COlm.8A- Quen\ h~ aqui oulros apartes~) 
n~ta Ca.mMa que poSJ>a di~er ter ouv1do de O SR. SEru:~:Dl!LLo CoR.R}~A- Eu agradeço 
num u~a. sn pala.n·n. de ~nteresse. para_ q~e a V. Ex. e a todos os collega.s a conftrmação 
esse Pl'?Jecto f?Sse apresentado? A ~omm,ssao de minhas 1;1al<wras e isso me basta para 
de Mil.rmha. ~ G_uerra, essa commlssa.o de ~Jl!,l- (revestir a mrnha alma de republicano de 
gos e de dtsct~;mlos. meus, es..<:a commlssao uma couraça a que não podem attin""ir os 
o~de cad~ ~embro f01 meu alumno, ouüu as~ apodos, as calumnias e a lama. das rua~. 
mmhas l~yues e honrou-m~ com a sua ami~ 'Um outro ponto que desejo esclarecer e de 
zade_, ou_: lU de m!m um~ so 'Phr~e? ~ma. so uma vez pa1'a. sempre :firmar e o que se re
exphia.çao, a mamf~sta.çao do ma1s ltgelro de-~ !'era ;i. minlJa posiçào dura.nte iJ. revolta. Eu 
se~o . E1s, Sr. pres1dente, a verdade 4o que -venho refutar essa a:ffirmacão de ter eu,como 
se1 sobre o a.ss'Ulllpto. ;;tilitarl IJerma.necido neutro na lucta. civil. 
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Felizmente lJOsso esmagar esSll. assevera.ç:ão 
desb.onrosa. com documentos. mostrando que 
o contrario se deu e que a minha. posição foi 
definida., leal e sincera.. 

O Sn.. V lO'l'ORINO MoNTEIRO- Y. Ex. deu 
um nobre exemplo de cara.cter e de col\eren
cia,di!!'llos de ser imitados. Não fugiu. não se 
escondeu e soube arrosta.t· os sa.critieios. 
(A.poiadas ge1·acs .) 

0 SP.. SERZEDELLO CORRÊA. -Não-como 
militar em umo. lucta civil' em que eram 
atta.cados os Jloderes d a. R.epllblica-mmca 
seria neutro-ou seria. francamente r·evolu
ciona.rio - ou seria. francamente pela au
toridade. (Apoiados.) 

Ü SR. PA.tiLA. RAMOS-E O ])'dido de o emis
são de V. Ex. repelle eloquentemeote essa 
indigna insinuaçã-o de militar neutro. (Apoia
dos gcraes.) 

0 SR. SEIUEDELLO CORRÊA-FUi surprehen· 
dldo pela revolta de 6 de setembro, embora 
tives~e desconfian~.as de que o bravo almi
rante Mello agitava-se no sentido de e•;tar 
que a dicta.dura se plantasse em nosso paiz. 
Não tendo, porêm, sido ouvino sobre cousa 
algum:~., não tendo tomado parte em um& ~ó 
das reuniões que se celebraram. tendo notado 
de algans que mais se agitavam, especiaes 
reservas para commigo e vendo no tombadilho 
do Aquidaban muitos a.dversarios meus, acre
ditei que havia sido excluido, embora na Ca
pital Federal não pudessem have1• dous ho
mens que acreditassem que o bravo almirante 
Mello, á testa de um movimento. esse movi
meu to contra o governo do marechal Floriano 
Peixoto. não 'houvesse sido feito de combina
ção e de accõrdo commigo, ouvido sobre o 
plano militar e sobre a solução política, 
ou\l'ido emftm sobre tudo. 

realisaram, mas que ·'U as tinha, que dor
miam commigo e que me fizeram à.ei:tar o 
min isterio, preoccupações de que o marechal 
Floriano estava 11-bsorvendo todos os pooeres 
e que essa absorpcão só podia obedecer ao 
plano ilCl tornai-o o Cromwell do Bra.zii, em 
uma d ictadura. cujos destinos não podíamos 
prever. 

Apezar disso, não iria. para a. revolta., por
que não ia tomar parte em um movimento 
para. o qual não havia siilo convidado, paro. 
combinação e realisação do qual jámais fàra 
ouvido. não assistindo a uma só reunião. !:ii 
elle fosse u m 23 de novembro não queria 
compartir glorias que nã.o me pertenciam; si 
o nfto fosse, eu tinha bast<~nte desinteresse 
para soffrer resignado o infortunio da sorte 
nessa situação em que me achava. sem liber· 
dade de agir, com o amor proprio o:lfendido, 
mas tendo a coragem de le\-ar a abne.,"ação 
ao sacritlcio para salvar escrupnlos de coo
scienc!a. que uesJ?java conservar immaculada 
e leal ás minhas idéas. 

VozEs-V.Ex.procedeu como u m puritano. 

O SR SER.ZEDELLO conRE.\.-Defenuer o go
-verno não podia.porque me havia r etirado d~ 
ministerio por séria. diYergcncia com a lJO
litica do marechal Floriano. Acreditava que 
S. Ex. ia caminho errado, desconfiava mesmo 
que S . Ex. não queria fazer a eleição e embora 
não tivessemos chegado ao prazo da lei, nilo 
queria mais tarde recriminar-me de ter pres
tado apoio a ~se plano que reputava desas· 
troso e ruino:;o para a honra e os credites da 
patria . 

Com estas cogitações a honestidade impu
nha-me o dever de refiectir antes de ir como 
militar prestar ao governo o meu apoio. 

E1s a. collisào de deveres em que me achei, 
eis ;1. situação delíco.r1a ern que encontrei-me, 

Calei-me, calei os meus resentimentos e ac- e pergunto a todos os homens de honra., a 
ceitei resignado a situaçã.o que os aconteci· todos~ homen• d ignos, que digam s i ha.vhl 
mentos me crearam nessa atmosphera. de outra deliberação In11is digna. mais nobre, 
suspeita. e ne aggressõ:;s q ue desue o primeiro mais ai ti \"a, embora de maiONS s:tcrificio:<. do 
se levantou em torno do rnen nome. que aquella que tomei. (.4poi<!dos, llwilo 

No dia 6 de manhã achava-me na Escola., bem.) 
onde fóra dar a minha. aula, e da.bi a poucas Fui á Escola. no dia G de setembro dar a 
boras um distincto official. meu amigo e meu minha aula e li é que soube t~n revolta e 
discipulo,o capitão Cordeiro tle Faria chegava de.'l.nte de officiaes e alumno5 expuz com lc
ó. Escola trazendo ordens do marechal Flo- alrlade a minha posição rlifftcil. 
riano e dizia : «Quasi travei lucta com um Dias depois houve o pr1meiro estado de 
senhm• que estava. no It.a.ma.raty e que assegu- sitio e como não qui:zesse passar por desertor, 
ra.va ao ma.recha.l te l-o visto embarcar e que que o não era,apreseotei·me,nãl> sendo e::ta~to 
eram o senhor e o almirante Mello os chefes o que disse o Sr. Ovidio Abrantes de ter stdo 
da. revolta.» eu chamado ao quartel-gecer.:~l e á Escola 

Isto prova., Sr, presidente, quanto estava\ pelo Oia1·io Officia ~ varia.s vezes não me tendo 
convencida a opinião de que nada se tel'ia apresentado. . 
~ito sem o meu conselho e a minha pre- Não, i;;:;;o não ó vet•uade, S. Ex. não ser o. 
sença.. · cu paz de trazer esse ])i~~·io O rflcia! e pelos do· 

A minha situação era dolorosa. Assaltavam [ cumentos que vou ler verá. a Camara. que 
o meu espírito preoccupações que não se isso e fa.Iso como fo.lsa, inwgna. e baixa 
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e a asseveração feit.'l. :por um outro collega. l são a.lguma, porém apenas para poder re· 
roeu de que fõra eu neut.·o como militar. sponcler a um officio do ajudante g"neral. 
Havendo o segundo estado de sitio e julga.n- Respeito vOS:iOS escrupulos, mas en
do-rne dispensa.do de novatnente apresen- : tendo que n·'o ha ra.z:Lo para nil.o compare
tar-me por j à. tel·ofeito no p r imeiro não com- ~ cerdes. Assim, pois, vo' convido de novo a 
pareci logo á. Escoht. . fazel·o, esperando-vos llte amanhã, e nã:o 

Re ·ebi então uma. carta do secretario do dauclo 11.té amanhã. an·'amento a.o vosso re
commando rla Escola. convidando-me a com· querimeuto. que,ao menos por emquanto,nã.o 
parecer á Escola. pa.ra objecto de ser viço. tem razão de ser. - Vosso collcga e ami,.o 

Per;;uadi·me que ia ter alguma commissão velho, B . Costatlat.» 
e por isso escrevi a carta que se segurl n.o A' vist.-~ disto tardei-me e fui novamente <i. 
commanr!ante da Escola o Sr.geuera.L Costallat, Escola, levan,1o em mãos a carta. que vou ler 
cujo nome é conhecido r> o paiz e não e sus- c que entreguei :~o comma.ndant.e da. E>cola, 
peito i Republica.. (.4p~iado.,, ) (Lé): com quem conversei agr-ddecenclo a sua ami· 
~Recebi uma. cart;). official do Sr. tenente zadc c a sua. attenção, mostrando a :~ olli-ão 

· Amorim Bez~na convidando-me para. ser- de dever<:;; em que mo achava. . Dis~e mesmo 
viço. a S. Ex. que , pflra mim, o n5.o ser ch~mado 

Peço licença ao meu illustre chefe e ~.migo pa.ra. o serviço ni'io era. uma soluç,ãrJ, quando 
pl\1'!1 pontlerar q ue não sendo official arregi- 0<' meus cama.racla.s de um lado e de outro se 
ment:.\do e não exercendo actualmente com- ba.tiam na.<~ l 1nhas ; que em U!lta guer •-a civil 
missão alguma mili'ta.t· nii.o me é possivd era deshonrrJSO para o militar se1• neutro, e,si 
acceüar qualquer incumbencia no momento nã.o podia servir :w governo, ta.mbem não 
presente. podia acceltar sem humilhação pa1•a mim não 

A' vllita. disto, tendo mais de 19 annos de sercham;ldo para o serviço. Isso e\'a. humi
serviço resolvi pedir a. minha tlemissiio do lhante á ri;inha hoara., razão por que vinha. 
posto de tenente-coronel de engenheiros, trazer lhe uta nova carta (líi) :. 
"Untco meio '!igno de correct9.men te manter- «Ami;.J'Q or. Costa.llat - Quanto mais' retli· 
me n't pos1çao em que me acho ou com ma:s cto mais me convenc;o de q-1e devo pedir a 
verdade em ~11e collc-c~ra!n-me os aconteCI· minha demissão. Na. actual emeq;encia., não 
~e.ntos, as mtnhas convLCçoes .e a.s r esponsa.- podendo :prestar serviço militar algum ao 
b1hdades dos cargos que e:x:erct. . . governo, e não courorehendendo a. neutrali-

De ~~ }a.do o m~_u ~ev~.r t.le mtlttar, d~ _ou- cW.de conio soldado, Ju lgo um dever i mposto 
tro op1~19es e convJcçoes. d~ homem pohttco, pela honra solicitar a minha demissão. 
as cond1çoes em que retn'e!· rne do govc·rno 
P. a.s relações de amizade com o almirante O SR. _YIC'l'ORI~O !IIor:rEIRO - V. E_x: Pl'O
Melto, o que tudo, si de modo algum n:io póde ~d~u dtgnam~n,e. E uma liella h~o de 
autorisar a suspeita. de ligação com a r e'l'o- ctvlsmo. (.4pozados.) 
Iucão, sendo todavia motivos b1:st.a.nte c1eli· o Sn.. SERzEDELLO ConRÊ.o~.-Onde e quando 
cados para dar a minl1a consciencia escru· procurei ser neutro como militar? Que venha. 
pulos que desejo respcitu.r, levou-me a. tomar esta ca.lumnia , que se arreganhou neste l'e· 
n deliberação que consta tlo incluso requeri· cinto, enfrentar estes documentos .Que venha 
menta ...... .. ...... Serledello. contest.ar-n·e ! 
.. .. .. .. .. . • . .. . . .. .. . . . . .. .. . .. ... .. .. . . . Eis, Sr. pr~idente, o que tinha a diu.r. A 

Camara ve que o orador não fugiu ao seu 
dever, e si não soube su umi5so. esquecido de 
suas opiniõe;;, cogitaO(IO de seus interesses, 
procurando ou apresentando pretextos :para. 
tirar proventos, ir a jular o governo do ma
rechal Fl Jl'iano, que sempre acreditou que 
ve:JCeria a revolução, e sabem rlisso todos os 
que o ouviram nos primeiros dias, ta.mbem. 
n:lo soube, a.pezar de envolto em uma atn10s· 
phera de susj)f'itas, fugir ou esconder-se : ao 
contrar io, a.trrontou sereno o infortunio, a 
desgraça. de sua. sorte e os vexames que lhe 
pre.sagiava a sua conductn.. 

Remetti com essa carta o requerimento de 
demissão de officia.l do exercito gua.rd ;tndo a 
minha posição de lente, que Julguei podl!r 
conservar a.tê o dia em que vieram av isar-me 
na Con<2içã.o de que ia ser transn~1·ido para 
a Correc(.:5.o. Quiz então prestar aos meus 
discípulos uma uLtima homenagem, quiz ter 
:para com elles. que pOl' assim dizer deixa
vam-me :tb:~ ndonado, uma ultima demons
traçã~ de a.ft'ecto e de exemplo: :1 farda que 
vestia. p3.ra. dar a.s minhas aulas não i rio. até 
ao cubiculo do sentenciado. (&nsaçcro). Pedi 
demissão <to logar de lente . 

Em respostn â minha carta escreveu-me o 
general Cost<lllat, commandante da Escola, 
uma car t.1. em que dizia (ltí) : 

«Dr. Serzede!Io-Niio o convidei para com
pnrecer a esta Escola parn. dar-vos commis-

O Sn.. LAMOUNIER GonoFREDO - Combati o 
pro.iecto, mas sempre fiz Justiça. ao ca.racter 
de V. Ex.. o ao !..'!.lento que admiro. 

0 Sn.. LAURO MULLER.- Mas chamou O pro
jecto de beijo de .Judas. (Ha outros apartes.) 
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0 SR. SERZEDELLO CORREA.-Eis. Sr. presi
dente, cumprido o meu devrr; ~- Camara que 
faça. o seu recusand(> esse projecto, ~i c!lc 
encerrar em si a idéu. de um favor ou o mais 
leve traco de rou~aradagem. (Apoiados geraes. 
J.fuito bem, m tti!o bem ; o omdo;· fo i coíll-lll'i
mcntado JJ01' seus collcgas ]J7'i!,\'Cn!.:s. J 

O Sr. LeovigHdo Pn~u.e.ii.ras 
-Sr. ]residente, pedi a. palavra unicamente 
para fazer uma rectificaçã.o i pubtic:J.çii.o de 
um telegramma que me foi endereçado; mas 
a:proveito a opportunidade pa1•r. ainda uma 
vez protestar contra ~ssa ind:tft>renç:t dL) 
actual governo federal. já não digo :i. o:·dern 
politica, mora! e financeira do paiz. mas até 
aos }lroprios interesses do patl'irnonio da 
União. 

Já por vezes tenho reclamado, já apreoentei 
mesmo um rcquer1mento. approvad<l por esta 
Camar,,, ao qunl ate hoje não sló c1 igr:ou do 
responder o governo, ~obre um.escandalo que 
tenho a. lwma de representn.r nesta. Camara, 
em relação a certas riquezas mineraes exis
tentes em terreno~ que Jazem parte c1o patri
monio da Uníã.o e exploradas •m vit•tude de 
uma concessão feita pelo gove:rno local. 

A rectiiicação, ::l!-. presidente. e a seguinte: 

gta.nde valor. não se daria, em relação á. re
spectiva explol"açã.o. a grande celeuma que 
e.>tio agitando o Esto.do da Bahia, nem encon
trariam nos me!'cados da Norte·Arnerica e da. 
Europa os preços que lhe são offerecidos aos 
que a tem exportado do rnunicipio do Prado. 

Mas,si essas riquezas mineraes encontradas 
na·su-perficie de terreno3 de marinha do mu
niciph> do Pra,!o pertencem i União, não se 
eomprehende corno o governo federal cruza 
os braços dean te de>sa espoliação, que est:i. 
sofi'rend0, deixando de dar provirlencius ener
gicas para que cesse de uma. .-ez essa e~po
líação de um direito seu, que se está fazendo 
com aut.ori~ação e protecçãa rlo governo es
iad ual. atten tas, p rincipalmente, as condi<;ões 
finauceir·as em qtie ::;e acha o paiz, que não 
deve só explorar o suor do povo, por meio de 
tributos cttda vez mais insupportaveis para 
actu'iir ó.s d.espezas da União, mas procurar 
exploraras fonte:; de receita naturar~ e abun· 
dantes que ella póde facilmente desenvolver, 
des,'e que se cuide seriamente dos interesse~ 
ge!"aes da Nação, que f'..>tâo sendo, com a in
€1'da do actual governo, 'fll'ejudicados a bene
ficlo ele especuladores politiqueiros. 

Assim, Sr. presidente, ainda uma vez peço 
a. V. Ex. que o1tl.cie ao governo, lembrando
lhe que deve informar a Camara sobre as 
providencias que deu em relaçõ.o a esse as
surnpto. visto que a Ca.mara já. approvou, ha 
mais de dous mezes, o meu requerimento, 
solicitando essns informações, que até hoje 
não lhe foram remettidas. 

Tendo ha poucos dias recebido um tele
gl'Dmma a respeito àssse ezcandalo: o negocio, 
remetti-o ã redacção d'O Pai; para que o 
publicasse. querendo, assim, ponpar-me a 
trat<~r mais (h ,·,ssunl)'Jto ne:;t<: r~ointo. Mal 
interpretado esse teiegrammü por quem o 
traduziu naquelle orgão da imprensa, veoho 
fazer essa rectificaç5o. par(l. que conste, pelo o Sr. Vergue de Ab•·eu
menos na imprensa desta Capital, qual a l'eal Sr. presidente, não. venho me oppôr ao ter
interpretaç'ao que se deve dar ao mesmo tele· ceiru r-equerimento que sobre este assumpto 
gramma.. Um dos navios ca.l'regudos no iiJ.z 0 nobre deputado pela Bahia, que acab~1 
« Prado ;)- com gra.nde numero de ~a ecos des- de proferir o se11 discurso, h a (1 ous u ias .i á 
sa.s areias mineraGS, que encon-tram grandes annunciado pela imprensa desta Capital. 
preços n:J.s pr·ac<lS eui'Opéas. a.n·ibou ao porto venho. ao cont rario, juntar•. como ha poucos 
de Pernambuco, em virtude de t~mporal, e uias fez meu honrado cheié e ami~o. o Sr. 
alli po1• conta e ordem de um individuo. que Dr. Arthur- Rios, o fraco coocurso da minha 
dizem se1· genro do goYerr.ador da Bahia. t'oi palavra ~ara. qne venham quanto a.ntes ess,,s 
vendido a Ot tens & Comp. pnr 160 contos. informa~;oes pelas quaes tanto susp1ra. S. Ex. 
Pela publicaÇ<i.o d'O Paiz, parece-me que esse Mas 0 que -ç-enho fazer ainda, Sr. presi
carregamcnto ainda. seril venàid.o; mas não dente, é pretestar contt·a o enthusiasmo se
ha. tal, esse carregamento jâ foi ven•lido em rodio cie S. Ex. em fiscali>ar as riquezas da 
Pernambuco áquelles negociantes. Bahia. que, s. Ex. deve sa.bet·, estavam sendo, 

Era essa. a rectiticação que me propunha a ha muitos ann,·s. malba!'atadas por um ame-
faze_!'. . ricano feliz, contra o qual S. Ex. nunca. se 

Nao me i'!lporta saber, Sr. presidente, lembrou de protestar. 
quaes os partiCulares tnt~::ressados na explo- . 
ração dess<!. industria, ~o innocente, qual a O sr;·. LEOV1GILDO FILrn;ErRAS-A V: Ex . 
de apanhar em uma pl'ara do mar areias para deve Ie:ponder o Sr. Edua.rdo Ramos, nã.o 
exportai-as, a titulo de lastros de navios, mas' advogo mteresse algum. 
bem acondicionadas em saccos para o estran· O SR. VERGNE DE ABREu-Mas, Sr. presi· 
geiro; nii.:.J quero mesmo saber qual a sub- Jente, c~~e enthusiasmo pelo bem publico não 
stanci:J. contida nessas areias, que tão fabu- é sós. Ex. quem o tern; possuem-no os mi· 
loso :Preço encontram nos mercados europeus, nistros do hom•ado Presídento da Republica, 
mas o certo e que si a cousa. não tiv~sse um possue-o tambe.m o honl'u.do governadór dn 
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Bahia, contra cujo caracter hã.o de baquear. Port•J,nto, Sr . presidente, o que ha. sobre 
as suas insinuações. e.>ta. quest5.o é que a exportação das areias 

o SR. LEov1o 1r..no FJLGUE!RAS-~1as, dá- se esti~ terminantemente vedada a. quem quer 
a. coinoidencia de pedir Hcenca para se (<J.zer que seja. 
0 contra.cto. (A.parles ~ pl'Ofcslos r;ehémen!es E ainda mais, a concessão que se diz t er 
da bancada bahiana.) sido feita. pelo goverr~a.dor inter ino da Ba1üa, 

si ainda. não foi rescin,lir1a. por S. Ex., sel·o·ha, 
0 SR.. VERNE DE ABREU-Oxalá! V. Ex. porquanto o Dr. Rodrigues Lima, que não 

possa da. r sempre os exemplos de 11e.<~interes~e. só timbra em. ser honra.rlo. mas ta.mbem em 
abnegação e probidade que em sua. vida. t~m que t!ldos o tenham como ta.l. tem declarado 
dado o Dr. Rodrigue~ Líma... a seus amigos que. si por acaso o governador 

Mas. Sr. presi•lente. ess"s at'f:ias hoje tão interino não acc·!der ás ad vertencias e pon
afama.das. estavam sendo e:~:l)lorada~ desde deraçÕ-"S de va.rios amigos, ponder a., ões feitas 
muitos anno~, sem pt•otesto de ninguem. por em cara.cter amistoso e reser .... ado, que a 
umesti·angetroquenenhum parentesco tinha contra gosto nosso !oram levadas ao conhe
com pe'l'Sooagenl! da politica. . Ca.pitaliscas da. cimento da imj'lreusa. si, repito. S. Ex. n:io 
Praça. da Bahia. relacionado,:; com a Praça. do attendei· a faes ponderações e por acaso mau
Prado, entenderam que podiam ft~.zer a. mesma ti ver o sen ac1o. o Dr. Rodri:;ues Lima., 
e:-::ploração que fazia aquelle estrangeiro. quanrlo reassumir o seu cargo, hn de pro
Este requeria lic~mç:as ao Minlsterio da Ma- mover a ;.ua r<·sc!são, caso sejam rel!.es e 
rinha para las trar navios nas costas, do Pr·a.•1o procedentes as :1rguições que elle tem des
e o fazia. com areias dessa. cost~~. que boje pertado. 
dizem ser tão ricas, sem pa.ga.r •hreito de M<~.s, não concordo com o nobre deputado 
exportação nem outro qualquer tributo. que quiz mús um:~. uma vez provar que não 

Despertada a cobiça. dos moradores do Jngar. e~colue meios pa.ra fazer o:pposiçü.o a. o honrado 
!oi feit a. uma. l"ec!amaçã.o ao Th~souro d:~. govema.dor da. Bahia.. 
Bahia, e o inspector do Thesouro, de posse ele Devo d2ela.rar a. V- Ex. que si é cioso pelo 
amostras nes\ia &feia., sujeitou-a a. exame no patrimouio da Uniiio, nóa ta.mbem o somos, 
laboratot•io da Munic:lpa.Lida.de da ClLpital e e o somos a.inda. mais pelo patrimonio do 
verificou que continha um mineral qualquer. nosso Estadu. 
de algum valor; edahi pol' d~:&nte com licen- Por isso, peL'mitta. S. ·Ex. que eu reprove 
ça. do ministro. o amer icano e outro:; conti- o açoda.mento com que S. Ex. quer arrancar 
nuaram a. exportar essa areia. mas pagando do seio da. Bahia thesouros que lhe pertenCtlm 
às repartições tiscaes d0 Estado e do munici- para. presentear a. Uniã.o. (Apoiados c nilo 
pio a competente taxa de exportação. apoiados.) 

Portanto, ate abi não se havia despertado Nesta questão peq11enina. e bai~a. il.e inter · 
essa indi,,.n• r·iio publica. contra. a «derrauda.- essses individua.es, procm·a-se envolver outra 

""" questão de p t·iocipios, de direito publico, 
ção da fortuna e da riqueza do Est;tdo.» muito maio int;eressante . 

Tendo. porém, o governo conhecimento. Sr. presidente. quando nas discussões desta. 
mediante representação de di:ll'<!rentes in te- Camara se agitou um projecto que vem desde 
re~dos. de que se e:st.ava fazendo t'"-a[mente 1893, garant indo aos E:>t1.dos a plenitude de 
exploração que podia ser pt~·.judicia.l aos in· seu r•ominio sobre as terr·as devolutas, se 
teresse do Estado, o Sr. Mioi~1ro da M:\rinhil agitou conco1nitantemente a. questão dos ter· 
prohibiu, cassou todas as !icem,:u;; concedidas renos de m~t.rinha.s. 
a.té então pnra lastra.r navios. ~ o llonrarlo Uns entendiam que elll·S não pertencem 
governador da Bahia, a quem trelegos ad\"61'· aos Estados. outros. como eu. fi liado:; á ver
sarias querem á. 1i:Jrça, por mero c:!.pricho. rladeir•~ escoltL 1edet·ativa, entendem, accei
manchar com a suspeita de ligação nc;;t e 1 tando o pat:to constitucional como um pi!.cto 
negocio, prohibiu terminantemente a. expor- definitivo. e não obra p ara decretos fut uros, 
ta.çã.o de areias. e, 1!esde a data de seu acto, que pertencem aos E.sta.dos os terrenos de 
nunca mals se fez carregamento algum. marinhas situados nos respectivos tenitorios 

Ao Sr. Jeputado Fílgueiras e ao DiaYio da (ttpoiados e ?1iio apoiados) com tanto ou maior 
Bahia incumbe a obrigação de provar e do- direito quanto ús terras devolutas. pois os 
cumentar a. sua denuncia. terrenos de marinhas estavam desrle 18.~1 , 

Não ê com a. asser~.do vaga de m~1 tele- quando neste pa.iz começou a verdadeira. ca.m· 
gra_!Dma., que alem de tudo cat·ece de ex pli- panha. democratica. pela descentr<tlisação. no 
caçoes e errata, que S. Ex. pôde merecer fé; domínio util das Municipal\da.des. perten· 
tanto mais ~uant.o não se trat:\ de simples cendo o seu dominio directo a Na~ão . (.!'i'tw 
malversação, mas de um crime ele contra- apD iados). 
ba.ndo. que tal é a. exportacã.o de mercadoria. Por varios decretos, leis e actos da admi· 
prohibida. nistraçã.o publica, tanto no pJ.Ssado como no 

earnara v. VI li 
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a.ctual regimen, se verifica. que o domínio util : ella consinta, por momentos ao menos, que se 
dos terrenos de marinh:ts p~rteccía aos mu- i e;;t~ja. deba~en•1 o negocio de interesse p:J.r
nicipios pertencendo á União o domínio di-· ticular, com abuso de sua paciencia. 
recto sómente. ( Ajla)·tcs._) I O Sa. LEovrGrLno FrLGUEIRAs-Não se trata. 
. O honrado deputado dt~ que a emphyteuse 1 de interes' e particular. 
e um onus; S. Ex. po!·ern, deve saber que, ~ 
a tendencia e a a~pir<JÇão tle todo emphitetHa O SR. EnuARllo RA~ms - Interesse par-
e attingir O domínio d:rect O, a plena proprie- ticula.r, Sim, porqLle nãO está. em diCCUSSiio 
dade. nenh.um projecto, não se trata de nenhum 

Deve saber, portanto, como jurisconsulto e debate regular na ordem dos trabalhos u:~ 
mestre de direito. que a evolução de nosso Camara. 
direito só póde ser feita. no >entldo de trans- Admira-me, Sr. presidente, e e a minha 
ferir os terrenos rle marinhas para a plen~ I sorpresa, que quero tornar saliente, que o 
propriedade dos Estados e não para reagir I meu nome tivesse sido trazir1o ao debate p~lo 
contra a transformação quo lentamente se illustre deputado peta Bahia,o Sr. Leo~·igildo 
operava no direito. Filgueiras .. 

Não quero abusar da pacieneia da Camal'a, I A Camara tem conheeimento dequA,quando 
tratando por maistemp::~ de reclama.çõc5 que apre~entei uma emenda ao Ül'çamento da 
estão fazendo o engodo das curiosktarles pu- Receita, que loí retirada para formar pro
blica.. e particular e mais da malevolencía po-~jecto em s('parado, esta.belecendo um imposto 
litica. ue 5 "/ • sobre as riquezas mineraes explora-

Essas areias, si pertencem a a.lguern, per- das em terras da. Uniã.o, não tratei alll de 
tencem ao Estado da Bahia e pertencem, além I terrenos <le marinhas; não :precisava tratar 
do _mais porque a~ jazi~as desse mineral ?ão d~ste$ llorq ue o~ con~irtcro ,n?-cio~aes,e si não 
estao, como suppoe mutta gente, nas pr·a1as; r sao a let em elü.b01•a.çao o dtra. Tmha e tenho 
e!bs veem do;; terreno; devolutas das Serr-a.s em vista abrir para a União essa f,mte de 
marginaes de onde ellas der tvo.m para as, exploração e de riqueza propor'3iona.udo ao 
praias do mar. Si é verrlade que pertencem go>erno federal uma intel·vençãoadministra
ao dono da cousa principal as que lhe ~ão tiva reclamada, aliás. por circumstancias do 
accessorias e dependentes, não se pó·le con- maior interesse politico. 
testar elO Estado da 13'<~-hia a propriedade das V. Ex. sabe que no A mapa, a questão que 
minas em questão. esta agitando a alma. brazileira, tem a ri-

Asseguro á Camara, asseguro ao :paiz, e queza na questão da. mineração do ouro. O 
me poupo ao trabalho de assegurar ao depu- Amapa está na frouteil\1 do Bmzil e neces
tado Filg-ueit-as que conhe~e bem o governa· sario que se regule este assumpto. e o go
dor do Estarlo, asseguro a todos que na minha verno uão tem, creio eu, meios de iutervit·. 
terra não se fl·audarão, como não s~ tem cumpre que as exploraçOes desta natureza 
fraudado até hoje, no interesse de quem se.jam feitas por concurrencia. publica., daodo
quer que .SE'ja, os patt'imouios do Estado e da se á prererencía aquelles que maiores vanta-
União. gens oft'erecerem. 

Si alguma concessão for feita., S. Ex. não O:ra, nestas condições, vê V. Ex., pelo pro-
se arreceie do que possa sel-o. com int'racção pr·io desdobramento dos factos quanto, havia 
das normas da probidade administratiTa e da de previdente no procedimento que tive se
justiça. mais rigorosa e exigente. lkitando da Cama.J.·a. assim attençã.o para este 

Ha. de ser feita com amaiorhonara.bilitlade, assumpto. 
acauteladas e ga.1·antida.s as vantagens e tli- O nobre deputado, o Sr. Vergne de Abreu 
reitos do Estado, como .tambem a contento usou da denominação de-feliz- para com um 
dessas tantas vestaes qúe S. Ex. vive a olhar d istincto estrangeiro, que, no seu conceito, 
e a decan ta.r por toda a parte. está mettenc1o as mãos opulentamente nessas 

O estado llaqu~stão é este: a. extracçã.o e areias mineraes da. Bahia. Este americ:n.no e 
a. e:X:J;~Orta.;ãe das areias estão positivll.mente um pretendente como póde ser qualquer ou· 
prolnbidas ; carregamento nenhum pode ter tl·o e S.Ex:. não pó:le atirar epithetos ironi.cos 
sido feito nestes ultimes mezes e essa. denun- de -(eli=- a quem não ~e tem por tal , e usa 
cia que trouxe um telegrammn., que S. Ex. apenas do direito de J.Jfetender e o exercicio 
mandou para. a imprensa e hoje \'em rectitic:Jr de uma industria , de que o erario póde au
ou in~erpetra.r, n~~ passa de mais uma insi- ferir proveito, uma vez q_ue offereça as ne· 
nuacao perfida.e lllJUsta contra o renome da ces~1ria.~ <>arantias. 
política dominante na Bahh. E~r,e cet';.ang:ciro e um negocía.nte respei~ 

Tenho concluido. (•rf1âto bem.) tavel, representante 11est,a. Pt•aça de urna das 
primeiras e mais a.credit:.l.das casa~ commer· 

O Sr. Eduardo Ramos-Não ciaes, accrescendo que a elle se <leve n. des
faço ã. Camam. a iojustiça. de acreditar que coberta do.s riquezas daquellas loca.lirlade~S,des-
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pendendo somma.s avultadissimas, e abrindo 
p!tl"a o minerio ahi encontrado nos mel"CO.
dos dos puizes para. onde elle · est.i. sendo en
viado. 

Eu. portanto. vendo inopinadamente o 
meu. nome atirado no seio desta questão, sem 
que para isso ti vess~ concorrido, venho Y)ll'· 
rer a minha. test..da. fazendo j usti~a á C a· 
mara de que ella acrerlita que eu não seria 
l)aplz de malbara.tar o seu tempo com c.s
sumpto que não Josse di:::no da altura ern 
que ella deve pairar, e do l'espeito que se lhe 
deve. (Muito bem; mv.ito bem). 

bnstante com os negocias das Alfandega.s e 
out~·o~-

Lembrei :~.inda. por meio de uma omenda, 
pat'll. que o projecto não ficasse lettra morta, 
como tem sido a praxe ultimamente, u m meio 
pra.tico-1ue o govemo ficasse autorisado a 
:::.brir o Cl'editci necessario pua a execu~.ão da 
p1·esente lei. (Ha "/)artes ; o SI'. jll'csidente 
cla1ma a atteaçüo : soam os tympaYios .) 

Agradeço <t V. Ex. o ter chamado a a.tten
ç-.ão •la Camara.. Eu, que por diversas vezes 
tenho dito que pouco se me va.e que a Camara. 
attenda-me. porque, quando fallo, fa.llo par•'l. o 
tachygr01pho, para. os meus concid~1dãos, para. 
aquelles que me elegeram, ,leseja;va agora ser 

PRIMEUU PARTE DA ORDE~1 DO DIA ouvido pela Camara. toda, pa.ra que ella me 

Não havendo numero parn. se votar as roa
terias indicadas na. ordem do dia, passa.-se à. 
ma.terí&. em discussão. 

E' a.nnuneiada. a. discussão unic;~ ~as 
emendas da Ca.ma.ra. ao projecto n. 159 F. 
lle 1895, augmentando os vencimentos dos 
membros do SU!>l'emo Tribunal Fedcra.l e 
dGs empregados da respectiva secretaria, :i.s 
quaes o Senado não póde dar o seu consenti
mento. 

vbsc por que modo vae se faz:!ndo a Repu
bli~, por que modo :ts ldéas sustentW.as no 
tempo da propag-d.llda Yão tombando por 
terra.. 

Ainda ha. pouco dias, o illustre ueputado 
pelo Distri<.:to Federal. cidadão Timotheo da 
Costn., protestou daquella tribuna. contra estes 
erros. e di~e que varecia que a Republica. 
tinha sido feita para. cs grandes. pa.ra a quelles 
que occupam as alias posições, com olvido 
dos pequenos ; e o dito de s. Ex., que t inha 
toda a proceoleucía naquella occasiào, vou 
mostrar como procede tarnbem relativamente 

O Sr. Neiva-Sr. presidente, não tenho ao fa.clo de que me OCCUIJO presentemente. . 
a. inten~.ão de obstai' a passagem do projecto. A este projec,o. Sr. presidente. apresentet 
Venho apenas lemul'ar il Ca.·1,ara como ella. uma. etnenda.-pa.r:~. que ee.ses porte1ros, 9ue 
votou relativamente ao projecto do Senado não teern venci meu tos, e p:1ra que os otll.c1aes 
sob o n. 159 F, ora em discusSJ'io, e venho de justiça, que teem o l'idiculo vencimento 
narrar embora. succintamente, o qu~ se passou de 2.5$ mensaes, pa,s:;.ssem a ter- estes um 
em relação a este projecto. au!1mento e aquelles um ordenado fixo. . 

O Senado propoz o augmento de 500$ men- En disse aqui que o direito destes funccto-
Eaes para. os membros do Supremo Tribunal narios <:r:~ tão inconcusso que, repre-sentando 
Federal, e no mesmo perioào propoz simul- elles aos juiz.es. os juizes seccionaes del'a.ffi 
tanean::ente o augmento de 30 "/• sobre os. parecer fo.voJ·a·Tel ;\. sua preteuçã.o. e que o 
vencimentos aetuae;. dos empregados da se- I Ministro ua Ju:;tiça. não se oppondo, decla.ra~a. 
cretaria do mesmo Tribunal . Votado assim o apenas que sentia.-~e embaraçado pela eonst
proj~to. passando pelos tramites regiment.te~, de!·açi\o de que não competia ao Poder Ex
veiu a. Camara, e esta, creio que pela palavl';~ ecutivo a. rlerterminação desses ordenad~, 
autorisada do nobl'e deputado fl uminense mas ao Poder Legishti vo. 
o Sl·. Dr. Nilo Peçanba., apresentou. uma I Entretanto, o Poder E~ecutivo submelte a 
emenda. estendendo aos juizes seccionaes do questüo ao Poder Legi31ativo, e o Poder 
Districto Federal e 1los Estados tio Ri~' de Ledslati vo não u.ccede á :;.a.tisfaçfio desses 
Janeiro , S. Paulo, Minas. Rio Gr·anrte do Sul, legítimos interesses~ 
Ballia.. Pernambuco e Pará o augmento de Recllnheço. Sr. presidente, que, de um lado, 
!Jiais 2:000$ ; o augment.o de l:OOU$ para os a emenda augmenta.tiva dos ordenados dos 
Juizes seccionaes dos outros Estarlos, de 1:000$ magistrados tinha por si o elemento do pre
para cs juizes substitutos e mais 1:000$ para stigi<> do illustre deputado seu autor, que 
os procuradore~ seceion:J.es ; de 1 'I. pela co- acaba rle bonr~ r-me com a sua presença, o 
llrança. 'las dividas a.etivas para os otficiaes Sr. Nilo l:'eçanha., e eu sei quanto --·ale nos 
de justiça, podendo e!le.s accumular os cargos corpos oleliberati~os o prestigio de homens 
de continuo~ e porteiro:>. que conseguem. como o nobre de;.utaclo, 
. Vim em a.poiv de~sa.s emendas. mas tomei a. con~uistar gramles adhesiies entro seus col-

hbcrd:lde de su-tentar a iolé<L de cessu.r o legas. 
iLllsu rdo de lia ver empregados sem ort!emtdO, N:to me sorprehendeu portanto, e foi mesmo 
e n:-10 o teem os porteiros r los jui?.Os scccio- com prazer que vi approvada a. emenda. de 
naes, que ultimamente tecm funccionndo ·S. Ex.; mas devo dizer a. V. Ex. que lamente 
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ter s_ido posta 'j)Or terra ;), emenda que a.pre- r sa.rlo com o meu voto só não pórle passar o 
sentâ.r;1.. - au~mento p<1rt\ as pobres officiaes de justiça : 

Voltou o projecto ao Senado. ~o mo era. de Entendo que isto niio póde ser ; e e.nten•lo 
~irei to, e o Senado o que fez? Do alto tla su::t que t~ Cama.ra, desviando-se do peo~edimento 
mtelligencia e do seu modo de ver estas que t~m tido, aliois l'asoavol e agradavet ao$ 
causas, ju.lgou que as emen.Jas d<' Camara que são membros de commiss(1es importan
não podiam ser acceltas, que podiam ser au- te.:: ... 
gmentados os Ol'denadosate Jos empregados o SR. JOÃO LOPES-Como v. Ex. que e de 
da secretaria; mas que os outros magístra- uma muito importante. 
dos que funccionam na. Capital, os pt•ocura-
dores seccionae~ (los Estados, não podiam O SR. JoÃo NElVA- ••. de ~ó. votu.r o QUe 
ter augmento algum. E repelliu todas as agradar a essas commissões, para o que "' 
emendas. Mesa annnncia sempre qne a emenda tem ou 

A Comm'issiio de Justiça da C-&mara é ou- não o parecorfavor•;1vel da. commissão, phrase 
vida a respeito, e então da-se uma cousa ori, sacramental, que vem dar força e victoria às 
ginal: a ma.io1·ia declara que a Camara deve comruissões, acl1o que a Camara deve em re
resolver o assumptocomo bem lhe approuver; liJ.çã.o a e~te a'sumpto adoptar proce·-lítnento 
mas um dos sens illustres membros, que div-erso. (A.poiad-os e apa1·tes .) 
tanto estima quanto admiro pelos seus ta.lcn- Espero que a Camara sustente as emendas 
tos. o Sr. LuizDomingues, achou que a-penas por el!a votadas, a emcmà.a. que teve o alto 
podia pa>sa.r o a.ug-mento relativo ac.s juizes patrocínio do illustre deputado da. lJancad;\ 
da Côrtede Appellação que, si me não eng-ano, fluminense; a. !lroenda. que mereceu a exciusi
jâ. o anno pass::tdo tiveram augmento de v idade ela. protecção do illustre deputado pelo 
a.ccordo com a lei n. 225 de 30 de novembro. Maranhão e tambem a emend<t a que me te-

Ora, Sr. presidente, apezar de respeital' a nho l'eferi,'\o, e pela. qu~l devemos insistir, 
opinião do illustre deputado, eu não vacino uma. vez qucjà ni.o podeserapprovada. a que 
em externar a minha. opinião, achando de tive a honra de apresent,\r, que era mais 
algum modo incongruente e~tadifferença que eq_uitatíva e mais justa, e que apenas por 
S. Ex. quer fazer entre esses e os demais dous votos não foi acceitn. 
magh,"'trados. Bis portanto, s~. presidente. a razão po:· 

O que me parec" é que o augmento deve que eu disse que qu.,ria ser ouvido por toda 
ser dado aos juizes da. Côrte de A.pp~lla.ção e a. Camara; f.stou certo que ella a.ttenderà ao 
a todos os outros, ou então não de~-e ser dado meu pedido para. evitar esta exq_uisitice-e 
a nenhum. eu digo exquisitice; repetimlo mais uma vez 

Salientando incidentemente e.<ta opinião que não conh.cço bem o~ termos pa.rla.menta
do 1llustre deputado pelo Maranhão, eu passo res. (Riso.) 
agora a entender-me com a illustre Commis- Espel'o que a lllustra.da Commissão de Jus-
são ile Orç.amento. tiça, e que a não meno> illustra,Ja Commi~· 

Esta então, Sr. pre~idente, tornou-se ainda são o.le Orçamento attendam ao meu pedido, 
mais original: ella sustentou todas as ernen- e que V. Ex. mesmo pa.ra o q_ue tenho fun
das repellicb.s pelo ;enado; mas como nii.o d:1das razf.íes. calle a tal pllrase sacramental 
lhe _parece bem que Sl.'ja. descontada i;~ lim.ine na occasíiio d:\ votação ; afim de que quando 
a outra elell"ada. Ga.~a. do Parlamento, como pass<\rem as emendas que f<J.vorecem aos grau
não põdeacceitara rejeivão de todas as emen- de:;, passe tamb(•ffi aqueila. que favorece aos 
das apresentadas pelo Senado, o que a com- pequeno~, aos que mai,; preci$a.m, aos que 
missão parece um attentado, ella acllou que represeuta.m mais immedíatamente o povo; 
devia ser sacrificada uma. ;: para. que niio continue a ter curao a opini[o 

E sabe V_ Ex. qual foi ? 1 do digno representante do 2" districto, o ci-
Aquella que manda apenas que os officiaes dadão Timotheo da Costa, que r1eu a enten

de _justica. tenham l o;. da cobrao({& da divida der que a Republica. não está de accordo com 
activa, e o direito de acu.mullar os cargos de os principias àaquelles que batalharam na 
continuo e porteiro. propaganda. 

Ahi está onde a Commissão de Orçamento E' justo proteger os interesses da alta ma-
achou que dev-ia fazer economia.! gi:;tratura.. mas sem de;;cura.r dos interesses 

_Ella julga._que o Sutn'cmo Tt•ibnnal Federal dos pequenos, como são estes pobres officiae.:; 
pode ter ma.ts 6:000$ para ca.da juiz, e nisto de justiça. 
estou de pleno ac~ordo; ücha que os juizes (Muito vem ; muito bem. O orador ri cumpri-
seccionaes do Districto l~ecl.cral e nos Esta.'1os m.ea'(~do. 
g~e citei ~ltwe:n te1• mais 2:000$; qns ns 
JUIZessubstitutosdevem ter mais 1:000$; que 
o procurador seccional deve ter mais 1 :00,)$; 
todos esse$ augmentos podem passar, e pas-

O Sr. Niio Peçanba vem def;m
der a sua. iniciativa na. elabora.çã.o do presente 
projecto. A intervenção :ponderadora. e just:J. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 09:22 + Página 11 de 16 

SESSÃO EM 9 DE DEZEMBRO DE 1895 109 

do Senado, não cm·respondeu desta vez. aos l vados a esi'a cathegol'ia por decretos de 30 de 
intuitos da lei fundamental, nem às ncccs~i- setembro de 1894, de conforrni~lade com o 
da.des em evidencia ! ~.rt. 2.02 do Regulamento n. 1.775 A, de 20 

Urge prest.igia.t·mos a granr.e instituição de agosto do mesmo ;wno; devendo ser apro
democra.tica do PodeL' Judiciario Federal, de veitarlos nas vagas, que venham a dar-se, 
accm·do com a mí~,;ão que o legishdor ILe da;, cur.leiras que r~giam a tê a date• do de
v:.e conflando; não precisa lembrar que a ereto de ~5 de novembro do corrente anno, 
série r1e r1ecratos legislativos votatlos na Re· que re\'ogou us de n. ll, 12, J.1, l!J e 22 de 
publica, a1:gmenta ús encargo;; e as attri- maio de !S94.» 
buições dos juizes re-'era.es. (A.poiarlo.<.) o SR. Pr..ESIDE:-\l'E-Não passo a.cceitar esta 

Si o P~1r!amento estende as lt'onteirRs emenda, por sr:or contrarin_ ao Regimento. 
ue :;ua activídade, ~ntregando·lhe até uma 
grande 1-•arcella de viglla~ci~. tle solicitude e FicJ. '1 discussii.D int8rrompida atê a con-
de julgamento na. apuraçao ua vndaée ele1- ctusão d?. vota::ão das materias. 
tora!, e na orga.ni~açiio dos arbitr•: menta>,- São successivamente sem debate approvadas 

. e dando-lhe outro.s faculdades superiores,- as Redacç;ües !inae3 dos prr-jectcs n. 15511, 
subr~carreganao.os de tt·aballlos, e de l:cbol'es do 1895, parn. ser enviado ao Scm•do, c lí5 D, 
extremas, porque ha de regatear beneficios, de 1895, paro. ser envilJ.do iL. sanc\oli.o. 
e um acto de eq_uidade, a. e,;ses elementos de b d b -
ordem; de paz, e de legalidade no Brazil ~ São lidos, jtllgados o jecto e deli era~oao 

O Senado não teve ra.zão. os seguintes 

PROJECTOS 

N. 293- 1895 

Assim, 'P~ile :i. Carnara. q_ue mantenha o seu 
voto no assumpto. Nos paízes em que o di
reito liga. e vincula mais e mais as muitas 
ag"regações da ratria, é que deve prender. 
como entre nós, a Vnião aos Est~r.lo,,-o pre-~ 
gjgio moral ao_Poder Judici<H'io,ê um dever, At1tol·>•a a construcç,1o de uma linha (erJ·ea 
e um com-promiSSO de seriOdade, c um:;. ga-1 da Cidade de M«11âos aos limites da Guyana 
rantia do successo, na distribuição da -i~S-1 Inale~a 
tiça. (Huito bem.) .. -

Acc~it~ e applaucle o pare;er .. luminos:; (ia 1 O Con,-c~so Nacional resolve: 
Comm1ssao de Ot·çamento. (!•ilmo bem.) , ,. • . 

.. · d' d 1 - , · ,-~~~ 1· Art. 1." O goYel'no mand·ua proceder, no 
~mgu~m ~l1~lSIJ~ •• ~n o o.p_a ~'Y• e e.,~-"~ .!~ais l.•revc pr~zo possl\'el, ao~ estudos de 

raoa a d1scu.suo e V.llada a 'o ta~ ao· !lima. estrada ue f~rro que. po.rtindo da cidade 
E' annunciado. a 3" rliscmsão rlo prc;j~cto l de t.hmi.us e pa~san;lo pelo forte de S. Joa

n. 265 B, de 1895, antorisn.nào 0 Pot.lcer ::::::- 1 quim, na margem do Rio Branco, termine 
ecutivo a l'eintegrar no posto de teneiit~-ln"s front~ir~.s da(,t<y3n<J. Jnglez<\, emo ponto 
coronel do co1·po de engenheiros Llo exe~~no I nmis convPnif'nte aos interesses esü·ategicos 
e no ca.rgo r~e len:e tl:L t~:scola Jiilitm•, o D!·. ín·l c com1ner•ciaes da Republica dos Estados ÜDi-
uocencio Serze;lello Cone.in.. · dtrs r.lo Br;tzil. 

Ninguem pedindo a palavra, e cnce1·rad:t a § !.'' E~t~s e>tmlos comprehcnderüo todos 
ui~cus~üo c adiada i\ votação. os dado; cons~'tntcs do decr1lto n. i959, de 

E' a.nnunciado. a discussii.o unic:l. tb emenda 
additi.va. sob n. 265 C, o!Ie;:ecid:t em 2" dis
cussfto ao -projecto n. ~65 A, d~ 189~. m~t~· 
dando reverter á cffcctividatlo do serVIÇO mL
Jit.1.r, no po~to em. que se aélmva.. o gene1·al 
de brigad~. J'e(Ol'mauo Diony~io Evngelista de 
Castro Cerqueira. 

O Sr. Mede! ~·os e AlB.nHp.Ie~·w 
que an-tes de tudo pergunto. ;'L ;\[esa se lbe 
ê dado apresentar emen~as ;to ~1~·oj ectv c 
tendo-llw respondido o :s~. pt·e~l~tentG de 
modo affirma.tivo, o orador .JUStlflca. a se
guinte emend;t. p<na q_ue 8eja ell~"l. tlest;;,cada c 
<·onstituu. um projecto on ~cparado: 

<< Ficam adtlido~ ao magistBl'io do CoHegio 
~[ilita!', com os vencimentos que percebiam, 
os tn·oloo~ol'OS cat!wLll'aiico~ nomealios ou ele· 

2\l de dezembro d<: ISSO, e mais um or~;amentu 
a.pproxirm.ti v o das tlespew.s a f;tzer-se com a 
cvnstrucçií-1 • da llleSllli\ lmlw.. 

:::\ 2." Esta. linlw. gosil.riÍ. dõJ. garantia. de j u
l'l'S de 7 "/ ... calcul<lda sobt·e a importauciu. 
tot;ü do orçamento :tpproxim.a.r.ivo. 

Art. 2." Depois de approvu.dos ,,s estudos e 
o orç:1nwntr> approximativo, o Poder Ex
ecutivo abrira concurrencia para a concessão 
da estrada de férro. 

Art. 3.• A concurrencia ve·rsará princi
palmente sobre a tax~1 d11 garanti:t de juros, 
o lJl'lLZO da concessão, que não poderá exceder 
rlê 50 annos. etc. 

Art. 4." Findo o prazo da. concessão, a 
propriedade da linha l'ever~erú ao go"er~o, 
:t meno> ([Ue seu concessil'Ilal·io tllnha _m
demni~ado a Uniíio de todas <IS despez3.s fmtas 
com us estudos preliminares, com a fisca.lisa· 
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ção da construcção e do trafego e com a 
garantia de .juros. Neste caso, a linha ficará 
sendo propt•iedade do concessionario. 

ATt, 5.• Fica o governo autol'isado a. abrir 
o credito de 70D conto~ pars ncco:.-:·er ús dc:s
:pezas com os estudos prelimin:we.> e organi· 
sa.çã.o do orça;nento approximattvo. 

Art. 6." Revogam-se as di~ posições em con
trario. 

Sala das sessi:les, 7 de <lezembro de 1895. 
Sà Pei:r:oto.-L;ma Bacury-A' Commissão de 
Obras Publicas. 

N. 294. - 1895 

Equiparo. os 'OCrtcimcn.tos dos empregados ria. 
Intcndencio de Gue,·r~ oos MS arse11aes d e 
gl:erra. e de marinha ela Capital Fcdcro), 

Considera.ndo que a Inten.tl.P.nâa da quen·a 
é uma repartição que. desde sua creação em 
1872 até hoje, t,e1u tido a mes:na categoria 
que o A.nenal rie gocen-c. da Capitat ; 

Consirlerando que os empregados da. dita. 
intt~ndGncia. teem as mesma.s denominações e 
func~1ões que (•S do Ar.seua.l de Gue;-ra ; 

Considerando que os vencimentos que teem 
sido dados aos empregados rlo Arsenal, o fo· 
raro ta.mbem aos da lntenrlencia., em todas as 
occasiões em que os daquelles teem sido au-
gmentados ; · 

COnsiderando que o decreto n. 240, de 13 
rle dezembro de 1894. que a.ugmentou o:; ven
cimentos dos empregados civis oos ~·rsenaes 
de guer ra e de marinha, não coat.E'mplau o:s 
da Intendencía ; 

Considerando que es&1. falta, natu ralmente 
in~·oluntaria, consr.i t ue uma injustlça clamo· 
rosa, pela. de.-<i:;ualna-deem que colll.lcou f~nc
cional·ios com attri btliÇÜt:S idl'otica.s e que 
sempre tive!':J.m os mesmos vencimentos ; 

Cons1derundo ta.mbem que os vencimt nt.ns 
que recebem act.ualment.e os empre~:r.idos ci
vis do LoiJOI'fi,IOI'io Chimico Phar;,taçr!uliro Mi· 
Zíttlr sã.o tii.o insignificantes, que vexam aos 
funccionados que os recebem. e no emtanto 
estes empregados pre,tam muito bon:s ser
viços ; 

Considerando, tin:J.lmente. que e.-ssa situ;t
ção não deve e não IJÓde con:tnuar, não sô 
em vista tias condições de inju~ciç:l. em que 
estão collocados aquelles empregados, co:no 
em vi>ta da situacão em que se acbam ••ctual
mente, perante a enorme earestia dos genaros 
·alimentícios : 

Venho apresentar 6. oonsider:J.Çâo da Ca
mara. o seguinte projeclo de lei : 

O Congresso Naciona.l decreta. : 
ATt. L• Fica.m eq_ui"Para.<1os og vencimen· 

tos dos emprega.dos <la intenllencia da Guerra. 

aos do Arsenal de Guerra. e de Marinha da 
Capital Federal, augmentados por decreto 
n. 240 de 13 de dezembro de 1894. 

Art. 2.• O~ empregad"s civis do Labora
torio Chimico Pharmaceutico passar-~o a. ter 
os seguinte~ ven~imentos : 

Escrit>turarios .....•.•....... 
Agente . ..............•..... 
E~creven tes de 1• classe ..•... 
Ditos de 2" classe ....•..•.•.• 
Porteiro .. . .... ....... . .... .. 
Continuo . ..... ... ........ .. . 
Ma.nipnla.dores de l• classe .. . 
Ditos de 2 · classe ..... . ..... . 
Di to:: de 3• classe ... : ...... . . 
Aprendizes de I" classe •..• . • 
DitOS de 2 · classe . .. .. .. .. . . . 
Ditos de :3" classe ...• . .• .. . .. 
Enc:.~.ixota·lrres .. ..••• .•..... 
Serventts (dia rias) .....•.•.. 

Por :mnD 

3:000~000 
2.400$000 
I :800$000 
I :500$000 
l :SOOSOOO 
1:200$000 
1 :8'>0$000 
1:500$000 
1:2: 0$000 

900$000 
600$000 
48U$00'J 

1:080$000 
~500 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em con
t rario. 

Sala. rias sessões, 7 d · dc%embro de 1895. 
- Thoma.: Cavalcantt.-Paula Guimm·cTe,·, 
A' Cummissã.o de Orçamento. 

E' posto a. "'"OtO$ e approvado em 1• rlis
cussão o seguinte 

I?ROJECTO N. 255 DE }895 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. I . " A intervenção do Governo Federal 

nos estados, a.utorisada pelo art. 6• da Con$ti
tuiçã.o, cvmpete : 

§ I• : 

a.j a.o Poder Executivo nos casos na. 1 
e 4 • 

b) ao Po•ler Le:;!$lati \"O no caso p1·evis~o no 
n. 2. qnano..lo por· lei or-dit!aria. ou constitu
cional do esta•lo houver olfensa á Omstituiç;io 
~·edet·al ou o.o,; princípios consagrados na. 
mesma.; 

ç) a.o Poder Juciario quando os pederes 
do estado exer<)atn. autoridade illegi tima- ou 
~e consti tuu.rn de modo ,:ontra.río ao re.!li· 
men r~prese::ta.tivo, base da Republ ica. Fe· 
dez·;~.ti\';J.: 

d) ao Potl er Executivo no; casos pre•*tos 
no n. 3, na ausencia do Congre~so, e estando 
este rt!unido depois de suo. resolução, prece· 
tlendo em ambos os casos requisição dos go· 
vernos estaduaes. 

§ 2.0 Excepto a. intervenção do Poder Ex
ecutivo referente aos ns. 1 e 4, toda inter· 
vençã.o, na. fórma. decretada., ~ó terá.loga.r em 
conseq_ uencia de petição feita.·e assignada por 
cida.dâo brazileiro eleitor ou pelo juiz osclec-
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nal. sendo acompanhada de provas ou do
cumentos que justifiquem o pedido de inter
venção. 

Art. 2.• Ficam revogadas u:s disposições em 
contrario. 

O Sr .• ]Jo!l!;é Mariano (pela: onlem) 
requer e obtem disp~nsS: de i~tersticio para o 
projecto entrar em 2~ dtscussao. 

E' posto a. votos e ;l.pprovado em [liscussãc 
unica, salva ~t emenda da Cuuara rlos Depu
tados, o seguiu te 

Ji'ROJECTO N. 26i A, DE 1895 

(Do Senado) 

o Congresso Nacional resol'l'e: 
Art. 1. o Fba o Poder Executivo autorisado 

a mandar c:onta.r ao 1 o tenente da armaria 
Arthur Waldemiro da Serr11. Belfort, para os 
eü'eitos da reforma, mais oito mezes e 28 dias 
de servico. 

Art. 2,0 Revogam-se as disposições em con-
trario. . . 

E' posta a votos e approvada, e en·narla a 
Com missão de Redacção, a seguinte emendada 
Ca.mara. dos Deputados ao projecto n. 264 A, 
de 1895 (do Seuado): 

Pa.l~<~.grapho unico. E' igualmente aut_ori
sado a mandar contar, para todos os effeHos, 
aos aspirantes que servir:1m _na esquadra 
legal e fi ,tilbas, e foram comm1ss;ona~os em 
guarda-marinha. todo o tempo que est1veram 
r.mbarcados como serviço de cam!)anha. 

E' a.nuuncio.da a votação do projecto 
u. 2a3 c. do 1895, autorisando o 1-'?der. Ex
ecutivo a abrir um credito extraordmar10 de 
8.000:000$ pa.r,,. occoner á, execução r1as obras 
indispensfweis aos servico~ da. Estrada d.e 
Ferro Central do Brazil. sen·!o Sllll:OOO$apph
c~dos ao paaa.mento de ôO locomotivas, $e
gundo cont;acto feito com Quayle, Davidson 
& Comp. (3• discussão). 

O Sr- P1•esidente-A este proje~to 
foi offerecida. uma emenda pelo Sr. Cupertrno 
de Siqueira que devera ser votada em pri
meiro loga.r. 

O !!ir- C'lpert.ino de Siqueir~ 
(pela o:·dem)- A emenda que se vae v~tar e 
de toda. a importancia para os :fins do pr?Ject?. 
(N,; o apoiados e apo iarlos) • E a prova ah1 esta. 

0 S;a. PRESIDENTE- V. Ex. não :pó~e [~ÍS· 
cuiir a emenda. No momento actual so pode 
xequerer votação nominal. 

O SR. CuPERT.!J.'\"0 DE SIQUEIRA-Xem V. Ex. 
nem a Camara podem saller o que venho 
fazer. 

A 'Prova da importaucia da emenda os no
bres deputados acabam de dal-a com a op:po
sição que lhe fazem. 

0 SR. PRESIDENTE- Peço ao nobre depu
tado que se cinj11. ao requerimento de ordem. 

O SR. CuPERTIXODESlQUEIRA.-Convencido, 
como os meus collegas, da responsabilidade 
da votaçii.o desta emenda, peco a V. Ex. que 
consulte a Cama1'a. se permitte que seja no· 
minal a. votação sobre ella. 

Consultada, a Camara.não approva oreque
rimento para a votal}ü.o nominal. 

Em seguida é :posta a votos e rejeitada a. 
emenda do Sr. Cupertíno de Siqueira. 

E' posto a votos e approvado em 3• disc:us
são e enviado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

PROJECTO !\, 203 C, DE 1895 

o Congresso Nacional resolve: 
Art. L" E' o Poder Executivo a.uturis~do a 

abrir no proximo exercício. um credito ex:
traordinario de 8.000:01)0$ para occorrer a 
construcção das obras e exec·,ção dos melho
ramentos urgentes e indispensa. veis no ser· 
viço da Estrada àe Ferro Central do Bt·azil; 
sendo 800:000~ a.pplica.dos ao }'agamento rle 
60 locomotivns .seg-un-lo o contracto feito com 
Quayle, oavidson & Comp 

Art. 2." Revogam-se as disposi~es em con
trario. 

E' a.nnunciada a votação dos requerimentos 
dos Srs. Alberto Torr~s e Eduardo Rarnos, 
para q tte o projecto n. 90, de 1895, \'á a uma. 
COffilU\S~ãO. 

O l!Or. Vlctot•ino l\lonteiro (pela 
o1·ácm)-&. pre>;idente, o meu intuito é ~mica
mente. a vbta.lla irnportanci11 da materta, pe
dir a v. Ex. qtte consulte à Camarasi concede 
pt•e!O.t•r,nc:a para. a votação do requerimento do 
nobre deputado pela. Bahia o Sr. Eduardo 
Ramos. 

E' conc()lida a prcferencia. 

o Sr. Presidente declara que vae 
submetter a votos em primeirc logal', con
forme acaba de resolver a Camara., o reque
rimento do Sr. Eduardo Ramos. 

Declara mais que, si for approvao? o re9ue
rimento do Sr.Eduardo Ramos, sera cons1de
rado :prejudicado o do Sr. Alberto Torres, e 
si for rt>jeita.do o requerimento do Sr .Erluardo 
que Ramos. submettera immediamente a-vo
tos o requerimento apresentado pelo Sr. 
Alberto Torres. 

E' approvado o requerimento do Sr. 
Eduardo Ramos, ficando prejudicado o do Sr. 
Alberto Torres. 
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O s.-. Au~u~t.o Montene.g•·o 1 que diz respeito a porteiros e contínuos. Ora 
(pela ordem) pede ao Sr. presidente que V. Ex. poz em votação a emenda da Camara: 
m o.nde consignar na acta que elle votou con- e a. emenda da Camara é esta: os juizes re: 
trao requerimento do Sr. E·1uardo Ra.mos. ueraes dos Estados e não porteiros de audito-

l'ios. 
O Sr. Pre~ideute-V. Ex. mande 

á Mcs:~, a sua àeclar<wilo pol' escripto. 
E' annunciada a votaçã.G da.o; emendas da 

Cama.ra ao :projecto n. !59 F, de 1895, au
gmentando os vencimen tos dos membros i!o 
Supremo Tribunal Federa! e dos r.mpr~gados 
da respectiva secretaria, as quaes o Senado 
não póde dar o seu assentimento (discus~üo 
unica). 

O §:r;-. Preso! deu te- As emenaas 
devem ser approvadas po.r dous terços, por 
isso que tratou-se de emendas approYadas 
pela Camara e rejeitadas pelo Senado e que, 
portao i(), só se pode cousideraJ.as approvada.s 
si deus terços dos Srs. deputados presentes 
assim o entenderem. 

E' posta. a votos e ap-provada por 85 contra 
21 votos a seguinte emendo. da cama,ra dos 
Deputados. 

Accrescente-se : 
São ta.mbem augmentados os vencimentos 

dos juizes secciona.es, seus sub$titmos e pro· 
curadores seccionaes, do modo seguinte: 

Os juíz~s seccionaes do Distt•icto Federa[, 
Estado do R.io de Janeiro, S. Paulo, Minas 
Gen1es. Rio Grande do Su!. B:1hia, Pernam
buco e Pari terão ma.is 2:000$000. 

Os juizes seccionaes dos outrus Estados terão 
mais I : OOü~OOO. 

Os juizes substitutos terão mais l. ooo;;ooo. 
Os procuradores scccionaes teriio · ffi(liS 

J :000$000. 
Os oJTicia.es de justiça terií.o l o (o lb co

brança da. di vida acti v a, além das cnstas do 
regimento d~ 2 de ~et~;".tnbro de 1891. e po
dendo o.ccumular os curgos de continuns e de 
porteiros, 

O :Sr. Presiden!.e-A' Mesa pare
ceu que a emenda era. uma. só e submetteu á 
votação em globo. Acabo, porem, de consul
tar o preliidente da commissão de Orçamento 
e este declara que a emenda é distincta. Si 
é urna só, a votação pre\•aleeer si e distincta 
a Mesa não pórle submetter a votos a. ernend~ 
englo badarnen te. 

O :Sr. João Lopes (pela ordMn)
Sr. presidente, é mom~nto para. confirmar 
pet·ante a Cama:ra a que acabei de declarar 
perante Y. Ex. 

A emenda e considerada dlvidida em duas 
partes, isto e, •luas emendas. A Commissão 
de Orçamento assim entendeu, tanto que deu 
parecer favoravel áque1la que acaba·-se de 
votar- e parecer oontr<l.rio áqueHa. cuja. vota. 
ção V. Ex. acaba de annuncia.r. 

0 SP •. PRESIDENTE - Si a emenda. é tlistin· 
c ta, a votação tambem é distincta.. 

O 81·. Nilo Peçanha (pela onlem) 
-Sl:'. p;-oesirlent<:l. eu não tenho nenhum in· 
ter'esse em prolongar o incidente. 

O honrado presidente da Commissão de Or· 
çamento acn.ba de in!ormar a V. E!r. e á 
C:1.mara. que a emenda é distincta. 

Autor da. emenda, eu não a distingui. A 
Camara Yotou-a em globo ; foi ao Senado e 
lá foi rejeitnda. 

A Commissào d~ Orça.mmlto entretanto deu 
parecer í'avor:.l.vel a uma. parte c contrario~ 
outra parte da emenda. 

A emenda não estâ. dividirla. 
Em todo ocaso V. Ex. fará. o que en· 

tendet•. 

O ~~·- Cba~as Lo bato (pela. or-
O Sa·. PreshG~nte-A Mesa aco.ba d<:ul) - Sr. presidente, me parece !JUl! as 

de verificar que esta emenda di\·ide-<e em e111endas des<le que foram vot:1das pela Ca
duas partes. Uma que diz-os oflici:J.es tle .Jus- ma.,·;~. constituem um;~ só emenda. 
tiça terão I "I• da cobran~'" d a. divhli\ activa. Não se trata de saber si tlYeram díver;;as 
(Lê.) procedencias, si foram diversos os deputados 

Esta parte da emenda tem parecer contra-~ que apresent~tram. 
·rio da Commbsii.o de Orç:l.menr.o. Desde que foram votadas pela Camara, con· 

stituem uma só peça e como uma só peça 
O Sr. Nilo Peçanha (pela 01·rle m) i devem ser vota.d<ts. 

-Desejo saber si quando annunciou a vota- 1 O Sr:. PRESIDE!XTE-As emendas devem ser 
ção da emenda da commissão co1n a. votaçiio I votar~o.s uma por um::t, quer as da Cernara, 
cont1·aria.•lo Senado, a.nuunciou a. votação tla quer a~ do Senacto. · 
emenda em globo. O parecer da Commissâo A q_uestão ahi de saber é si e uma emenc[~ 
de Orçamento opina pela primeira parte da. distíucta ou não. 
emenda quanto a juizes Jeuera.es e proeur;\- E" o pouto uuico que a Mesa. tem a recti· 
dores se;:cionaes e não pela ~egunda pal'te ficar. 
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O SR- CHAGAS Lo'BA.TO-Eu quero que S. Ex. 
me informe si, a inda depois do voto dn Ca· 
mara.. essas emendas se consideram como dis· 
tincta~ do voto que as acceitou ou si ella:; 
passarão a fazer um corpo só. 

o SR. PRESIDENTE-Desde que são emendas 
distincta.s. ;ii.o votadas IJOl' 1J:l.t'tes; a este 
respeito nã0 lla .duvida nenhuma. 

O Sr- . Erlclo !:"Uh o (pela orclem}
Sr. presidente, me parece que t rata.se de 
uma só emenda tanto mais que o Senado con
siderou-a debai:::.o deste ponto !le vista, vo
tando-a englobadamente. 

Além disso esta ult ima. parte deve ser ap
provada tanto mais que se t ra.tada. cau sa dos 
pequenos e dos desfa.voreeidos da. for tuna. 

0 SR. P RESIDE..'lTE- Não ha. nada em dis
cussão . 

Vou mandar ver os originaes, afim de ve
rificar si ee trata. de uma emenda ou de 
emendas disti:1ctas _ 

E' este o unico meio de chegar iL ve•·dnde. 

O §a·. Ca!l>J;;i:.ulo do Nasci
mento (pela ordem)-Sr. presidente, me 
parece que o incir1ente se resolve facilmente. 

A ·emenrla refere-se á remuneração dos ser
viços dos juizes procuradores federaes e á. 
accumulaçã.o r emunerada dos demais servi
dores de justiça.. 

Parece-me, portanto, que a votação póde 
ser dividida. em dua~ partes: A pr imeira parte 
já. foi divididl1. pela Oamara e me parece que 
ella. não pôde voltat· atrás o seu veto. 

Pelo menos, declaro que. respeitando o ar
tigo d~ Constituiçã-o, vota.r ei contra. :l. se. 
gunda. em proveito da priweir;J. parte, tanto 
mais quG a. C3.ma.ra sobre esh já se pronun
ciou. 

o §r. President.e- Pela. Redncção 
feita par:l. 3• d iscussão das emendas r1:!. Ca
mara. dos Deputados ao projecto do Seoo.do 
que a.lte:ra. a. ta.bella do art. 33 do decreto de 
11 dll novembro de 1890, a emenda, embor:t 
tra.tando de materia. Llistmcta. foi apreoen
tatla. e rejeitada. englobadamente, e nestas 
condições não é possivel, tratando-~e de vo
tação de emenda nü.o a.ccei ta ];elo Senado, 
dividir sem submetter a votação por p:wtes. 
:;. despeito de votação englobadas, por isso 
considero a. emenda. como fl pprovadH. ror 85 
votos contra 2l,como já fo i verificado. 

·Siio successivamente postas a. votas e ap
prova.das p o1· 80 voto;; centra. 2G votos as Sl:l
guintes emendas da Cama.ra dos Deputauos: 

Art. Fica a tterad;l a· tabella. que baixou 
com o decreto n- 255, de 30 de novembro d ll 
1894, n:\ parte referente aos juizes da Côrte 

Caman 'V, VIII 

de AppeUaçã.o, accrescendo mais200S mensaes 
para c~cl:l. um, sendo dous terços de ordenado 
e um de ~ratiticação. 
. ~rt. O g:overno abrirá no primeil•o exer

C!CIO o cred1to neceEE!I.riO para execução da 
presente lei. 

O Sr. l?i•e:;r.ide;n te - t\ S emendas 
d a. Cama.ra. acabam de ser mantidas por dous 
terços . 

O }:Wojecto dsve ser devol'vido ao Se
nado. 

E' annunciada. a votação do p rojecto 
o- 2.65 B, de 1895. a.ut o1•bando o Poder Ex
ecutivo a reintegrar no posto de tenente
coronel do corpo tle engenheiros do e:tercito 
e no cargo de lente •!<J, Escol~ Militill' o 
Dr- Innocencio Serzec!elh Co1•rêa (3~ discus
são.) 

Procede-se á votaçü.o e verifica-se que n ii.o 
ba. numero . 

O §::.·- Pre~idente-Vou mandar 
proceder á chamada . 

Procedendo-~e á. chamw:1a., verifica-se te· 
rem-se ausentado os Srs. Tolentlno de Car
valho, Clementino do h-Ionte,Mar.oel Caetano. 
Rodl'igue8 Lima, Torquato Moreira, Jos6 
Carlos. Ago~tinllo Vitlal, Arthur Torres e 
La.m~nha Lins . 

O S r . Pr·e~•dentc- Responderam 
â. chamada apenas 102 Srs. depata.dos, fic11. 
adlnda a votação do p!'()jecto n. 265 n, de 
1895. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciad:1. a continuu.~.ão da discussão 
das emend;J.s ofi'erecit,as P.m 3' !tiscus..~ a.o 
projecto n . 212 ,\, de 1895, regulando a. 
execuçã.o dos arts. 6" e ; • da lei n. 183 C, 
de 23 de setembro de 1893. determinando 
que pelo governo SE'ja substituído por apo
lices de capital e juros-ouro - do valor 
nominal de I :000$ e juros de 4 "/ • todo 
o lastro effecti va.mon ts depositado ate 17 
de dezembto rle !89Z par:~ base das emi~sões 
bancarias, com pa.re~er n. 212 B, deôte 
anno. 

O §1~- _,'l .. J.b e 1·to '!l"o!•res (Este dis
:ca rlc se1' pubZicculo, lendo -~i,{o e'1I!'C{fl<e em 
eco Ol' aÚoJ· .) 

<1' 11 S t·. Et·ico Coelho (E.< t~ clis
c~<r-'u "'~;,,_-,. de ser pttblicado, tendo sido e<'~
L>'C,IfHC em t~mpo ao orador.) 

Niug uem mais pedindo a pala vrs.. é encer
radtl. a. discus..~o e adiada. a votação. 

it 
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Veem à Mesa. as se,<TUintes 

Declarações 

Declaro qu& votei a favo1· 1las emendas do 
Senado ao projecto n. 159 F, de l895; declaro 
mais que votei contra o projecto n. 203 C. 
de 1895, autorisa.ndo o governo a. abrir um 
credito extraorrlinario de 8.000:000$ para 
occorrel' á execução de o bras na Estrada de 
Fet'!'o Central 110 Brazil. 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1895.
Jore Ca1·los de Oa.roo~ho . 

Declaramos que votá.mos contra. o requeri
mento do Sr. Eduardo R:1mos. pelo qual o 
projecto n. 90, de 1895, sobre Bancos de cre
dito real; -volta á Commissão de Orçamento. 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1895·
Augusto Mo»tenegro.-Fonseca Po·rteUa. 

Declaramos, para que conste da acta.. que 
votamos a favor do projecto n. 256, defininrlo 
os casos de competencia de cada u m dos Po
deres Executivo, Legõslativo e Judici.-rio para. 
que se de a intervencão do governo federal 
nos Estados. a.utorisada pelo art. 6• da Con
stituição, em 1" discussão. 

Sala das sessões, 9 de dezembl'o de 1895. 
L ima B acw·y. - Sâ Peixoto. 

Vae imprimir a seguinte 

REDACÇÃO !\, 264 C, DE 1895 

Jledctcçtto fl~tal. do pl·ojccto n. 264 B, deste 
anno, (entenda da Camara dos Dep•1tados 
ao projccto d o Serw.do gt~e m<torisa o Poder 
Execv.tir;o a t!Ulndal' contar mais oito me.=es 
e 28 llias de serçiço uo f • tenente dn m·
mada. i\.rthul· Waldemiro rie Serra Bel(orl, 
para os efleilos da ,·e[m·ma) 

.Ao art. 1° accrescente-se : 
Pal'agra.pho unico. E' igualmente :~.utori

sa.do a mandar contar, para. t odos os effeitos. 
aos aspirantes que serviram na esquadra. 
Jegal e tlotilbas, e foram commissionados em 
gua.l'das-ma.rioha. tcdo o tempo que eRtive
l'am embarcados, como serviço de campanha. 

Sala das commíssões, 9 de dezembro de 
1895.-F. Lima Duat·t~: .-J. A • .Neioo. 

O Sr. Presidente - Achando-se 
adeantada. a hora, designo para. amanhã a 
seguinte ordem do dia : 

Votação dos seguintes projectos : 

N. 265 B, de 1895, autorisando o Poder 
Executivo a. reintegrar no :POSto de tenento-

coronel do corpo de engenheiros do exercito. 
e no cargo de lente da. Escola. ~'lilitar. o Dr. 
Innocenc!O Serzedello Corrêa (3• discussão) ; 

N- 212 A·. de 1895. regula.n~~ o a execução 
dos arts. 6• e i• da lei n. 183 C, de 23 de 
setembro de 1893. determinanõo que pelo 
governo seja su bstituido por apolíces de ca
pital c juros- ouro-do valor nomi nal de 
I: OOOS o juros de 4 ·t. todo o lastro e.ffecti· 
va.mente . depositado até 17 de dezembro de 
1802, para. base das emissões bancarias com 
parecer sob n. 212 B, deste anno (3• dig. 
cu~siio) ; 

Discussão unica da. nmenda. additiva. sob 
n. 265 C, offarecida em 2• discussão ao pro
jecto n. 265 A, de 1895, ma.ndando reverter 
á e1l'ectivida.de do servtco milita.T·, no posto 
em que se achava, o general de brigada re
formado Dionysio Eva.ngeEsta de Castro Cer· 
queira~ 

Discussc1o unica. da. emenda. do Senado ao 
projecto n. 4 D, fleste anno, com o parecer 
da commissão n . 4 F, de 1895: decla.ranrlo de 
livre escolha. do Governo. além de outros car· 
gos e que já. o são pela. legislação em vigor, 
as nomeações para os cargos, que enumera, a 
qual !oi mantida por dous ter.;os de Yotos 
presentes na forma ao art. 39 § !• da Ccnsti
tui!;.ão; 

2• discussão do projecto n. 256, de 1895. 
oefinindo os casos de competencia de cada. um 
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicia· 
rio, para que se dG a inter•eoção do Go
verno Federal nos Estados, au tori:>ada pelo 
art. 6" da Constitu ição; 

3• discussão do proiecto n. 285. de 1895, 
aut<~risando o Poder Exe-·uti ' o a. ma.n-lar 
proc.."tter á escolha do local a.propria.do à mu
dança do Arseu;~.l do Mnrinba do Cu.pitat 
Fcller;~l e a abrir o crerJíto necc~sario ató 
300:000$, para acudir as despe1ns com os cs · 
tudos e acquisição de terreno; 

2'' discussão Llo projcclo ll. 2g2, de 1895, 
autodsando o governo 11. abrir o.o .i\l ini~terio 
da Guerra o credito especial de 2.220:000$, 
p::~ra indemnisn.r prejuízos oonsequeotes da 
revolto. de 6 de setembro de 1893, á. Coro· 
panhia. Nacional Costeira e a Lage& Irmão; 

2a discussão do projecto n. 248, de 1895, 
autorisando o Poder Executivo a reformar o 
ensino da Escola Naval, annex:l.lldo-lhe um 
curso especial de aspirantes a machioistas, 
tomando por base o projecto apresentado em 
1893 pelo conselbo de instrucçã.o da mesma 
escola ; 

2• discnssão do projecto n. 89 A, de 1895, 
opinando no sentido de não ser aj>provado o 
projecto n. 89 deste ::mno, que substitue peto 
que a. elle acompanha a tabella. F, aune:xa ã 
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Con.•olidaçr1o da.~ teis das Al(attdegas e Mesa.1 
de Rendas Fede;·aes ; 

2• discussiio !lo pr"jeato n. 199, rle 1893,, 
nutor isandú o g-overno a. f<1ZI~r reverter <\ 
activ;> , mandnnuo addir ti. uma das compa
nhifls, como tenMte roaLc; moderno, !l.té que 
haja. vag-a, o te:1an te rcform,.do do cor·po de 
bombeiros Jose Julio, com urn voto em sepa
!'atlo e p Lrecer da commissã.o de constituição, 
legislaç-:io e jt1Ati9<1 ; 

Discussão unio!:l. elo [ll'ojecto n . 2iG, d~ 180~, 
autorisnntlo o Po.lel' Exe<luti vo a pag11· ao 
Dr. Tihurcio Valef"irtno Peeegueiro d•) A:na
ml. I>:·Ap:tra:lor tle medici :1a legal •b Facu~
d:~de rle Medicilla. rio l{.io ele JMtei!'o, o-; venci
mentos que deixou do pe1·cehc:· do log.t r 1)0 
pr·~p:~. r•: Hior fi,! c'1imica in· ·rg>LIIic:l lla mc;;ma 
F<1.:Uitl;~ · 1e. 

l..e>;•nt•I ·S"' ;; sess:"'lo ús 4 horas!! 50 min11tos 
•l•t t:~.rdo . 

162·' S"-'SSÃ.O E~ l 0 DE DEZE~IBRO DE l 8::)5 

P rc.ç; ·C"Ci" d o,> Srs. A1·thttY R ios (1. · vicc
!l!'C<i•le .. t~ 1. Tl.om.a: f>r;p;u; (1° s.tcrt!c.o· io) 
â nt};:.:t e s,·:vff. (,.,J·r·si lr :n te) . 

Ao mni >·tliil proctltl ... :;c á cha.mt~.<ln, à qual 
l'I':<Vtmd .. m os S s Ro~a. e Silva. Art.hu :· 
Rio, , "~ta. \7.Cll"f'<lo. Tllorn·~z ix·ltino. Tav:,.t'f'~ 
•!•· L~'l':. .:-;it !' i X" •.Li111:1 H ·"nl·~·.i õabt'I H I ~:o.l · 
'"lHln\·1-t r.: j• R t·: IJ ~r. \ l t.!'l "' o \ l ·. t=l t<': l• ~r •,C ~ :· 
Í..- : Nu nr-- I{ ·1cto ~· !h" li·• iafl. l;, de i.im:~ 
B,··a rltc o Le1·~. L1111. D~•: ll , lt:.! u·~. Pi l'•• ... l .. "•u· 
r·~im. :\!ll'!io lill \l.r·•·U. At·thtn· ([i< V"sc •11· 
celli•s. i<r•edct•ko B01'j!OO. tluHt;:\lo li.e L'lg•.lS. 
Thomaz Cavalcanti, João Lope•. Jose Bevila
qnn., Augllstn Severo, Jos~ Mariano. ,\l'thur 
Orlando. Ga8po.r Orummoo.d, co,~lho C·ntra. 
Luiz de ·Aurlr·:\•le, Cm•nAlil) da. F·>USt>ca. Lou
renço de Sá , H ·rculano B:tnoleim , Medeiros e 
Alhuquerque. Goaça!ves ~1aia . Carlos .Jorge. 
Clementino di) Monte, Rocha. C:< V~tlca otl, 
Meoezes Prado. neminiaoo Brazil. Guu ,.eia. 
Liuv ,Zama.Santos Pereira,Augu<~o de Freitas 
Neiva.. Milton. Francisco Sodre, Manoel 
Caetano, Eduardo Ramos, Paula Guim~d.es, 
Vergue de Abr eu. Leo~gildo Filg~e1ras. 
Jostl Jgn~cio, Rodrigues L1ma, Tolentmo dos 
Santos. Seh stião La.ndulpho, Torqua.to Mo
reira G~.ldino Loreto, Antonio de Siqueira., 
FranÇa Carvalho. O>ear Godoy,. Alcindo Gua
nabara, Nilo Peç&nha, Amertco de Matt~s. 
Lins de Vasconcellos, Albel'to Torres, ErlCo 
Coelho, Belisa.rio de Souza., Fonseca Port~Ua. 
Euzeblo de Queiroz, Silva Castro, Agostinh9 

Vidal, Julio Santos. Sebastião de Le.eerda., 
UrbanoMM'Conde:<, Paulino rh Souz<~ Jnoior , 
~Io.yrink, Ca.mpolína, Lima Duarte, Carvalho 
Mourão, Vaz rle Mello, Monteiro Barros. 
Cha~as Lobato.Luiz Detsi. Ferraz Jun!or , 
For tes Juoq ueira,AI varo Botelho, La.mounier 
Godofredo, Ribeiro de Almeida. Va.llanares, 
Cupertino r!e Siqueira. Matta Machado, 
Arthur Torres, Oleg 'rio i\-lacíel, Para.iso Ca· 
valcanti. Garlos das Cba.gas, Costa Machado, 
Oomingues de Cu.stro, Francisco Glicerio, 
f"urta·lo,Urbano tle Onuveia . Xavier do Valle, 
Mariano Ram()s,Lamenlla Lins, Lauro Mütle.r, 
PH.ula Ramos, F1·an, isco Tolentino, Emilio 
Blum, Fonseca Guima.rães. Ma.rçal Escobar, 
Pereira da COSt<l, Vict.orino Monteiro. Au
reliano Barbosa, Pinto da ltncha., VespMiano 
de Albuquerque . Cassta.no do Na::>eimento. 

Abre-se a .,e,sã.o. 
Deixam de compuecer com causa. parti

p:l.da "" Srs. Coel:1o Lisboa.. Alencar Guima
rães. File to Pi rf'S. Enéa.s M r r tind. Tlleotonio 
de Brit·•. Viveiros, Cost·• Rodrigues. Gus
tavo V eras, EdU:J.l'dO de Berr&io, Christino 
cruz, Nogueira p ,.ranagwi., Torr·es Pll !'tugal, 
Ildefonso Lima. Perlro Bor·ges, Het vecio 
Mnnle, l~ri.L ncls,:o Gurgel, .lunqneira Ayres, 
Cunha. Lim=>. Si l>ll. \briz, Chateantwiaod, 
Tr·i n·1a.de. Tolent ino de Ca.rval!io. Armioio 
T>tV" l'l''. \tar··+••,il in Li ·S. M1~rtins Ju nior, 
\l•;.r••" ' P~~rn ' :•b ,;:o. o·ympio de Campos.
To-l>l, Ari~tiriP.~ de Que•roz. !1ionys'o C ·r
•r•r•~i r '. F avio .Ie Ar><ujo, M rcoli•ro :\f•Hlr ot, 
PtLra.n ':ns ~1o:~t· ·n··!!TO. :\ l h ,,.d .. Ju nior. Er· 
ne,;to B1·a.zilio.PoncPtiP Lenn ·!\lrneida Gomes, 
Land ulp11o ·li· Ma>inl :oães . .f.oã,n . tuiz . .f_olio 
p, •. ,j,~ .. ~; ~n ·: ' V· ·"' :{ ' '~l·t;-:a F:· Hwt~c.o Vc1ga.. 
L· ·~>UI' " F'[:lro. Octa,· ianu ríe Elr·iw. :~ ·r~• r:J. 
.,. , ••• R··J. lp ·O :\:•rert. rn .,,, •ni., de M •go.•

lt,·•·· ·, Pitlt~' t!.t Fons•·ca, .\f >~ I O: •I l<'nl geo~io. 
Si111:i.n rh C ::di·•, Lio, d- ·li'h· · c~~ ~t'l.nO. L~
l l ~<ll't i ne, Alf,· ·do l·: lli~ . r·n,n·:isco ,,., B ·1'
rr)~, Cas·•uliru •hL it od1a. Almeida Nog11eira. 
Dino k U(!OO, Gu~tavo G uloy, Adolpbo Gordo, 
Morei!'<\ d•\ Silv '• PaulinCJ <'a.rlo>, Cincin<l.tO 
Brn.g:a, H~r ntr~n••l;H·l•' ri r~ M'lr::e;, Alves de 
Castro, Ovidio Abra ntes. Luiz A lol; .he>, Ca.
,.acdo!,,, :\ l,n,•Ua TCJ:-r··~. Br:J.zilio da Luz, 
1 n~elo Pinh irn. 1p11ar:dr> M<tl'ien~P. . Ft·a.n

cisco Alencastro e 1-'e Ir" M•lliCJ r. E ~~m 
cau:.a o~ Srs. Francisco Benevolo, Pereira. 
de Lyra, Feroaodes Lim<L, Octa.vinoo Lou
reiro, Cleto Nunes. Jose Carlos, Serzedello 
Corrêa., Timotbeo da Costa. , Barros Fr anco 
Juniot•, Doming-os de Moraes, Paulo Que iroz, 
Costa Junior .Bueno de Andra.da,Padua. Salles, 
Viei.r:l. de Moraes, Alber to Salles , Martins 
Costa, e Rivadavia. Corrêa.. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão anteceden«l. 

Passa-se a.o expediente. 
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O SR. 1• SEC'R.ETA.R.IO p1•ocede á. leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Offic.io do Sr. 1 • secretario do Senado, de 
9 do corrente, communicando ter enviado i\. 
sanccão a resolução de congresso Nacional 
autorisando o governo a contra6ta.r o serviç.o 
de navegação dos portos de S. Francisco e 
Ama.rante, no Rio Parna.hyba ao da Tutoya, 
no Estado do Maranhão.- Inteirada. 

O Sr. Eduardo ~amo>;;~ diz que 
lendo o discurso do seu colle,n-a, correligiona 
rio e amigo, o Sr. Vergne de Abreu, pronun
cia.do hontem na Cetmara,, verificou achar-se 
a.hi consignado um trecho, segui•Jo de um 
aparte do illustre deputado pela Bahia, o 
Sr. Leovigil(lo Fílgueiras, em que era feita. 
referencia. do nome do orador na questão já. 
ll.Ssáz melindrosa das excavadas areias do 
Prado. 

Quer clarear a sua interferencia neste 
assumpto -para desvanecei' duvid<:s e sus· 
peitas. o orador mantém-se no seio da. repre
sentação nacional como maximo dt.>sassombto 
tendo como um dever inviola.vel ua.da 1)edir, 
nada querer. nada pretender dell~,, 1ora do 
circulo l:J.rgo das necessidades do sen pai<~. 

Não precisa. que o Congresso su!Irn.gue ou 
a-padrinhe seus interesses pessm\es. 

Vive na morlestin. inde}Jendento de um es
forço individual,mourrjn.ndo na suu. protl.ssii.o 
que lhe biiSta para encarar, na situaçii.o e:n 
que se acha, os agentes do poder cttmo um 
collai.Jorador e niio como um ptatendente im
portuno. 

A questií.o das areia.-; do P;·;\!lo tem uma. 
duph~ face: o. que re:;peita. aos interesses pri
vados quo a. sua. explm\V;iio tem posto om 
porflante activida.de, e a quo entende com os 
interesses publicos. 

O orador di1·á. iJ. Camara. o que occorreu em 
um e outro dos aspectos da controver~ia. 

Um cidadão norte-americano, aqui resi
dente, respeita vel pelo seu car~cter, gerente 
do um dos principae;; estabelecimeatos com
merciaes desta. Pra(.'a,-esse estrangeiro que 
é quasi um bra.t.ileiro, pdo amor que tem a 
esta terra, eleita par<l seu domicilio, onde 
elle já não busca a iórtumt tJOrque a tem so
be.ja., mas :1 que ligam-o as vocaçiies de um 
temperamento laborioso - esse estrangeiro 
procurou, ha. tempo,o orador, como seuaclvo
go.do, antes que se suscitassem as duvidas e 
litígios que agora estão surgindo, pedindo 
conselho sobre o meio jnridico de assegurar e 
acnutellar os interesses que elle tinha no Sul 
da Bahia. 

El.le havia com seu unico esforco e diligen
:::ia, á cu~to. de in vesigações onerosas, desco
berto na comarca do Prado umas areias em 
que se encontra certa substancia utíl em 
applicaçõçs industl'in.es, pr-incipalmente ü. luz 
CUJa inca.ndescencia multiplica. 

Senhor da rlesoobe:rta, reque1·eu e obteve do 
governo nos ult imes annos do ex.tincto im
perio um privilegio pa.ra. exploração na zona 
mdic.'lda. 

Por embaraços supervenientes, a que se 
juntou a mudança na nossa. ordem politica, 
elle deixou de a.present-~r as plantas e es~ 
tudos, a que o sujeitzora.m as clausulas da. 
concessão. 

No erntanto, o pedido da concessão ao 
governo de então, revela bem que aquelle 
concessiooarlo não queria. fazer explorações 
cla.ndestio2.8, mas, ao contrario. recorria aos 
meios lega.es pa.ra legitimar a introducção e 
meneio ue sua industria., até então desconlte· 
cida entre nós. 

Perdido o privilegio por C[l.ducido.de invo· 
lunta.ria, o industrial de que se trata intentou 
restabelecer a sua exploracão em bases le
gaes, c para isso comprou posses de terras 
onde existia o mi11erio, requereu e obte7e 
um afot•a mento da respectiva Camara. :!Yiuní
cipal, o solicitou do governo fe'lel'al o afol"<~
mento d;~.s lllarir:.has, que até hoje se acham 
sob a alç~.da administrativa da União. · 

O oratlor crê que toda essu. diligencia. no 
domln io da autoridade publica. a que o inter
essado recor1•ia, attesta que não se trata. da 
um aventu1•eiro vulgar-

Neste meio tempo agitou-se no Parlamento 
:1. quest ii.o do domínio dli-S marinhas, que uns 
pensam pertencerem á. Un.irto, outr os aos Es· 
tados. 

O orador declara. que não faz parte do 
grupo dos oecadentistas do prestigio da 
Unlüo nn. campanha multiforme com que pre
tendem reduzir ao mínimo, e mesmo abaixo 
elo mínimo. a sua acção política. restringindo· 
lhe os úi;·eitos no Eeio da federação l>razi
leir;\ . 

E entende pelo contrario que o valor dos 
Estat1os lla de ganhar com o fortalecimento 
do governo nacional. 

A um aparte do Sr. Vergne de Abreu, 
dizendo que o valor da União devia resultar 
da. pujança !los Estadas, o orador renlica 
dizendo que na ordem das necessidades po
líticas de um paiz, aquellas que consultam ll. 
~ua existenci <~ collectiva sã:o de OI'dem pri
maria. ; assim nã.o se podia adaptar a Ollin iíLO 
su l>versiva que sobre-põe o chauvinismo local 
aos interesses da cohesão nacional.(Apoiacws). 

Os Estados são incontestavelmente subor
diut\dos em uma hn·ga. esphera d:~- acç;lo fe
del'al, como as partes iJ. harmonia do con· 
jnucto. 
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E' com ~ pensamento voltado :para e~sa. 
:rn•eoccupaçao que o oradol.' defend<l como a 
unica doutrina constitucional aquella que 
confere á. União o domínio das marinhas. 
(Apoiados.) 

Vê que esta. é a opinião dominante no Par
lamento. Marinhas são fronteiras marítimas, 
são, como j á tem dito, 1\ linha que desenha. 
sobre a~ a.guas do mar o perfil da Nação, que 
lhe denne o contorno geographico em face 
das terras e.strangeiras; é a fimbríe necessaria 
pa~ o. exercício indispu ta. vel de attTibuições 
prrva.bvamente reservadas ú. União a defesa 
estrategica das co~tas, a protecçilo 'sa,nitaria. 
marítima, o estabelecimento das Estações 
:fiscaes alta.ndegarias. 

. Isto, COJ?lO se está julga.ndo entende com a 
v1da nac10na.l nos seus pontos mais sensí
-veis. 

A tradição legislativa jã.mais confundiu 
t erras devolutas com terrenos de marínbas· 
e tanto bastava para que uma interpretação 
intepera.nte se arreceiasse de ver·se cano
nisada, violando o preceito expt•esso das leis 
que a Constituicão mandou respeitar, e que 
no pont o vertente não 11.dmit te altêl'ações, 
porque 1ixa os marcos inaltera.veis de do
minio politico no territorio. 

Si o ora.dor pudesse ter em vista os inter· 
eEses iodividua.es de alguem, envolvidos na 
questão das :treia,s do Prado, pl'openderia 
:tntes pelo reconhecimento do domínio esta
dual sobre eHas, porque, muito embora não 
tenl.la. por habito solicitar favores pessoaes 
de a.dministração alguma, muito mais facil 
lhe fôra obtel-os dos governos de sua. terra, 
onde conta muitas affeições, tlo que do go
verno da União, para o qual ê Q.Uasi um des
conhecido. a que a. lemhrauça de seu nom~ 
não chegara talvez sinão de,·pertad:~. pela5 
lettras maiusculas (nc7o apoi11doll) com que a 
imprensa. desobriga-se ele mencionar, a titulo 
de archivo. os debi1te.; parlamentares a que 
o orador presta a sua medíocre e qua.si nulla 
cooperação. ("'«•o apoiado.< gcraes .) 

Em toda a celeuma levantada contra o 
digno Sr. Barão de Ca.maça.ry, o orador 
guarda a profunda. convicção na. serena hon
radez de seu venerando compatriota e amigo. 

E' possivel que não tenha. sido acertadt~ o 
. acto que tanto se profl.iga. f~tzendo cessi.io de 
bens de pat riruonio publico da pendencla de 
duvidas sobre a sua. propria competencia. . 

:Mas o orador impugnando esses netos , pt·o· 
cede como um justiçado q1le attacasse um 
acto injusto de um jt.liz, sem recnsar are
verencia â. sua. probidade. 

O governo de um Esta.do não é o governo 
de um só homem; é sim o cor.juncto organico 
do; p~<rtidos que o elegem. que o a.poiam, que 
o sustentam. Os actos individuaes podem, na, 

regra, commum dos acontecimentos politicos, 
responsabilidades limitadas; mas nem sempre. 
a. recusa. 1le solid<:.ricda.de significa a recusa. 
à e confianc;a.. 

Taes eram as explicações que o orador de· 
vi:J. a seus íllustres collega.s. (1lfuito bem; 
muito /Jcm . ) 

O §r. VeJ:"gnc <le Abreu (para 
uma explicação pessoal,)- Sr. presidente, as 
observações que o meu nob1•e collega. acaba. 
de íazer, est:>u certo, não se referem ou pren
dem de mo<io algum ao meu discurso, porque 
nelle não houve a. mais ligeira. refe1•encia. ae 
nome de S. Ex. : a referencia foi feita pelo 
Sr. Leovigildo Filgueira.s G em termos tão 
incisivos que provocaram uma replica da. 
parte do honrado deputado, hontem mesmo; 
e a.o rever o meu discurso não pude riscar 
esse a'Pa.rt·~ do meu collega, o Sr. Leovigildo 
FUgueiras. Si elle tivesse passado (Jesperce· 
bido eu o teria. cort:J.do; mns o aparte pro
vocou protestos e eu não me julguei auto
risada a retiral-o do meu discurso. 

E' o que tinha a. dizer. 

O Sr. Ribeiro d.e Ahneida 
-Não venho, Sr. presidente, trata1• de inter
esses IJessoa.es nem prov.'lcar discussões apai
xonadas neste recinto; mas a commissão 
estará lembrada de que, qu<l.lldo aqui teve o 
prazer de apresentar uma. emenda., foi tida. 
como a.ttenta.toria. ã. população desta. Capital, 
e não podendo passar, leYoU o desanimo ao 
seio dos lllaus conterra.neos. o ponto de amea
.;.arem a.banrlonar completamente a industria 
pastoril. Para ampara.l-a, para. animn.l·a o 
desenvolvei-a, venho occupa.r hoje o. atten
çii.o da Camara. a.pre.sentando um projccto 
que, àiviwndo o territorio da Repuolic.'> em 
quatro ci:cumsct•ipçiJC>, crcn. em cndn uma. 
doHu.s !lous prcmios, para. ca.oia umQ. da.s in
dustri:ts elo ra.mo pastoril, um premio em 
cad:L circumsoripção que rn!l.is produzir. e um 
para. o que produzir melhor qua.liclade. 

Assim, Sr. presidente, levando o incentivo 
para a. continunçü.o da lucta a essa industria, 
tão agitada. por tanta concurrencia, creio 
que est..1. Ca.mara não l11a fará. guerra ae 
morte. nii.o a. sacrificará., teremos assim con
seguido alguma cousa., não tanto quanto 
podíamos conseguir com o imposto sobre a. 
ca.rne imnortada. do estrangeiro; porem mais 
do qne ·deixar perecer, por falta. de auxilio 
federa.i , uma das industrias de mais futuro 
do nosso paiz . Sujeito :i. apreciação da Ca
ma.ra, e peço á illustra.da commissã.o que. 
par~ elle ~eja mais condescendente e gene
TOS:>, e não veja nelle uma medida a.ttenta.
toria, mas sim de auxi.íio a uma. classe que 
e digna, e merece toda. a protecçã.o do paiz e 
do Corpo Legislativo. 
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Fica sobre a. Mesa. a.té Ulterior deliberação, 
o seguinte 

:PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 . • São creados, para a protecção da 

industria pastoril na União, os seguintes 
premios: 

A) Oito premíos de 40:000$ cada um. 
B) Oito premios de 30:000$ cada. um. 
O) Oito premias de 25:000$ cada. um. 
D) Oito premies de 20:000$ cada um. 
Paragrapho unico. Os oito primeiros pre-

mias serão appliCJ/Ios ã industria pastoril 
no ramo vaccum; os da classe C, ao ramo 
cavallar; os da classe C, ao ramo suino; e o 
da classe D, ao ramo lanigero. 

Art. 2. • Para a.pplicação destes premies o 
territorio da Repub1ica é dividido em quatro 
circumscripções pela seguinte fórma: 

1.--: 1• circumscripçâo: Pará, Amazonas, 
Ceará. Maranhão, Pa:rahyba, Piauhy, e Rio 
Grande do Norte. 

I!.- 2.•: Pernambuco, Sergipe, Alagôas, 
Bahia e Espírito Santo. 

lll.- 3•: Capital Federal, Rio de Jnneiro, 
S. Paulo, ~finas, Goyaz e Matto Grosso. 

IV·- 4•: Paraná, Santa Catha.rina e Rio 
Grande do Sul. 

§ 1. • A estas circumscripçõe5 serão distri
buídos dous premias da classe A, dous da. 
cla.sse B, dous da classe O e dons classe lJ _ 

§ 2.• Os premias serão conferidos em suas 
diversas classes-um ao que produzir mais 
e outro ao que produzir melhor qualidade, 
quo.nto á. raçii e desenvolvimento. 

Art.. 3." Os premias serão conferidos nas 
respectivas circumscrip~ões. em virtude de 
a.ttestados e certidões passadas pelas autori
dades estaduaes, em requerimento dil•lgido 
ao ministro da indu striu. e po1· despacho deste, 
ouvido os goYernadores dos Estados de cada. 
circumscripção, sendo porém os premias re· 
!ativos á. qualidade e á raça conferidos por 
meio de uma e::tpo~ição ~os reEpectivos pro
duetos, para cuja classificação serão no
meados tres juizes. 

Art. 4. 0 O governo organiSM'á em ponto 
certo, e em epoca. :fixa., exposições circum
acripcionaes, despendendo pa1·a. esse fim a 
quantia. necessaria, tenno, porem, na designa
ção do local, toda attenção na facilidade de 
tra.nsporte. 

Art. 5.• O governo fará as necessarias ope
rações de credito para soccorrer as despezas 
da presente lei. 

Art. 6.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

S. R- Sala du.s sessões, 4 de dezembro 
de I 895.- Ribeiro do Atmeida. 

Fica igualmente sobre a Mesa, até ulterior 
deliberação, o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . 1.• Na ronformidade do disposto no 

art. lO da Iei n. 26ô. de 24 de dezembro de 
1894, são declaradas validas todas as nomea
ções de empregados para. repartições de 
fazenda eliectuadas até á <lata desta lei, 
inclusive as que tenham sido sem o preenchi· 
menta da f,•rmalidade do concurso previo. 

§ I . • Aquelles empregados cujos lagares te
nhão sido preenchidos por actos pogteriores 
ó.s suas nomeações são considerados a.ddidos 
as suas res:Pecti v as repartições . o governo os 
aproveitara para. o preenchimento das vagas 
que se abl'irem. 

§ 2. • Os empregados de repartições ainda 
não insta!ladas são considerados extinctos e 
o governo os ma.ndara servir em repartições 
congeneres, respeitadas suas categorias e 
vencimentos, até que se installem. No caso 
de taes rcpa.:rtiçõe~ não serem installadas, o 
governo os aproveitará nas vagas que se 
derem nas repartições existentes. 

Art. 2, " Os empregados que não tiverem 
os concursos de l" e 2• entrancia não terão 
accesw nas repartições sem que os prestem. 

Pa.ragrapbo unico. O concurso de 1• entra.n
cia só será prestado depois do funccionario 
contar um anno de effectivo exercício, e o de 
2A depois de dons annos. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em oon· 
traria. 

Sala das sessões, 5 de dezembro de 1895.
Aicimlo Guatl{Jbm·a. - Americo de MallO$ ,
Antonio de Siqueira.- Frrmça Carvulho.
Timotheoda Costa.-MedeirO$ c Albugu~rquc. 
Nilo Peçm1ha, - Lc(}vigildo Fit!iuei1·as. -
Jose lgMc·io.-Xa1lie?· do Valle.-Aureliano 
BarbosCI. -Cassiano do .Nascimento.-Thoma:: 
Cavalcanti . -Paula namos.-Oscm· Gudoy.
Lamenha I.úts. -A.lm~ida 'l'a!'l'es. -JosJ Be· 
1lilagtut.-Gou~cia Lima.-1.-espasimlo de AI· 
buquerque.- RodotpiLo .-1ln·eu.-Lui;; Detsi.
Bueno de Andra.da..-Marçal EscobM·.-Mar. 
tins Junior.- Frederico Borges.- Torquato 
llfo1·eira.- .Fr~,~ncisco Benevolo. - Fla~:io de 
Araujo. 

ORDEM DO DIA 

Não ha.vendo numero para se votar as ma· 
terias indicadas na Ordem do dia, :pas~a-se á 
materia. em discussão. 

E' annunciada. a discuS»ão unica da emenda 
additiva sob n. 266 C, olierecida em 2' dis
cussão ao projecto n. 265 A, de 1895, man· 
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da.ndo reverter á. effootividade do serviço 
militar no posto em que se achava. o general 
de brigarla reformado Dionysio Evangelista 
de Castro Cerqueira. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação . 

Entra em dis~ussão unica. da emenda do 
Senado ao :projecto n. 4 D, deste anno, com o 
parecer da commissão, n. 4 F. de 1895. decla
r.mdo de livre escolha do governo. além de 
outros e&rgos, que jt. o são pela legislaçã-o em 
vigor, as nomeações para os cargos que enu
m~ra, a qual foi mantida. por dous terços de 
voto~ presentes, na fórma do a.rt. 39, §!O, da 
constiruição. 

Nioguem pedindo a. palavra, é encerrada. a 
discussão e adiada a votação. 
s Entra em 2• discussão o proj(!cto n. 256• 
do !895, definindo os ca..-.os de Cl.lmpetencia de 
cada um dos podere~ Executivo, Legi~lativo e 
Jn··lic!ario, para que se dê a. i ntervenção dn 
governo federal no5 Estados, a.utorisada. pelo 
art. 6'' da Constituição. 

Entra em discussão o art. 1 ". 
E' lido, apoiado e po$to em discussão o 

seguinte 

SUBSTI1'UTIVO 

(Projecto n. 200, de 1895) 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. !. " O governo f<:tiGra.l sú p0cl!1J'ii 

intervir em negocies pecnlitLres :\OS E:ls :vlns 
nr:s casos dos ns. I, :!, 3 c 4 d<~ Con~ t i~uidio 
da União. • 

Par:>.gl'apho unico. Por go\·crno t'cdcr<tl 
entende-se o Chefe do Pude\' Executivo. 

Art . 2. " Quando a intervençf~,~ se 11 ~cr prtl· 
císa nos termos r.lu 11. 2 dnqul)]le artigo, .para 
m~.ntet· a. fórma. x·epubli ·an;J. fedet·ativa. o 
governo federal nomeara interventor, afim 
de resolver o caso occurrente. 

Para.grapho nnico. O interventCi t' poderá 
rlispor das forças federaes par:'\ tornar effe
ct1va. a resolução·. 

Art. 3. • Fórma republicana federativa é o 
regular fuuccíonament() dos legitimas poderes 
políticos instituidos nas Constituições dos 
Esta.dos, cujas organisações respeitarem os 
preceitos da COnstituição Federal. 

Art. 4. ' Para. occorrer ás nesessarias des
pezas, o governo federal fica desde jâ. auto
risada a abrir creditas. 

Art. 5. 0 Sempre que o governo intervier 
em negocies peculiares a qualquer Estado, 
em Mensagem especial da!'"~ cont3. ao COn· 
gresso Legislativo. 

Arr. 6.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

S. R.- Sala. das sessões, 9 de novembro de 
1895.-Gaspetl' Drummond,-Jose Mariano. 
Gonçalves Maia.-Lourenço d6 Sá.-Artllur 
Orlando.-Tolcntino de Ca-rvalho. 

O Sr. Costa ~lach:ado- Vou 
estudar, debatendo-o, o projecto que o11.'ereci 
à illustra.d& c•lnsideração da. Camara.. 

Sr. -presidente, toda.s as i_ncerte1.as, todas 
a.s duvidas que teem a.pp&rec1do da parte do 
Congresso. l'cferentes a um projecto ?-e lei 
de intervenção, com caracter pecul1ar, e 
bem assim, a um projecto de lei, tendente a 
regu!a.me:ntar a intervenção dO'S poueres fe
deraes nos Estados, em face do art 6• da 
nossa. Constituição, proveem da. divel'Sidade 
de i dei as. da. noção ou da detl.ni~.ilo que deve· 
se dar das palavras - o uo'!lento Fede.raL. 

Sr. presidente, que e preciso uma. lei nesse 
sentido foi reconhecido pelo Congresso, 
nome:uido uma Commissão Mixta para tal 
fim. 

Que ha necessidade de urmt interv·enção 
ne~se sent\dú fêli reconhecido -pelo illustre 
Presidente da Republica na Mensagem diri-
gida ao Congre:;so. . 

Que b.a. necessidade dessa. le1 -p_rovam 3:s 
a."ita<·ões em <liversos Estados, c asnda. ma1, 
a.~ 1·eluctancia. que tem tido os tres poderes 
da União nm pro,•er ne recurso as recla.ma· 
c;ões que pa.rtem rlos Estados. . _ . 

Sr. pt-esidente MUella Comm1s~o ~Isxta, 
rlep:>ls de estudar com todo o patnot•smo o 
tLssumpto, apresentou á considcr;~.~ão do ~
no.do. sou }Jrojecto que ca.btu, e essa dev13. 
;ora sua. so~te, visto que a commissão en
t.endiu. quo o ~overno federal não era outra. 
c:ons1\ u1o.is do que o synonymo do Poder 
Legislativo. 

St'. presidPnte. o governo federal não !"X
prime o Poder Le~;islat i '1'o. o Poderl.'xecuttvo, 
ou o Poder .Judieiu.r io d& Uniiio, cada. um de 
per si. é cousa clal'issima diante da Consti· 
tniçào. 

Nem eu sei como se possa suscitar duvi· 
das a respeito. Si porventur&, o legislador 
quizesse designar, qua.nrlo faUa no gove1·no 
Federil.l, o Porler Legislativo, ou outro qual
qller dos poderes da União, claríssimo é que 
teria estabelecido a. complltencia. desse poder 
pa.ra. intervir nos quatro casos do art. 6 . 

E' claro, como a luz: do dia, salvo si o le
gislador coostituinte era incapaz, e ena.r
cbico ; mas nã.n ba tal. 

A Constituição de 24 de fevereiro prova o 
coníl'a.rio. Por conseguinte toda. n. affirmàtiva 
em sentido de restringir à. acção de um só 
poder o governo federal. não pode ser.admít
t:d:a.. 
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Depois, Sr. presidente, tem a:ppa.recido ! der Executivo ; logo, a inú:lrvenção nesse ca.<o 
outros pro~ctos de intervei!çã.o. decs.rac:ter 'compete ao Poder Execu ~ivo. 
peculiar delles não cu ido ; tiYe occ:1.sião de Diz a. Constituiç-lo - po:lerã o governo in
apresentar este que so acha em discussão. : l.euir: 8 , po.ra. restabelecer a. ordem e a. tra.n-

E' bastante a. Ca.ma.ra lançar sobre elle i q uilliuade public~. nos estados, :i. requisição 
um simples olhar para comprehen11er que [dos t·~;~pecti~os gove1·nos. 
este prQjecto não resente-se do espírito pa1·- Ligo á pala.vr·a.- governo nos Estados-a 
tidario, não preoccupa..se disso que por ahi , mP.sma idéa dos tres poderes em exercici0. 
chamã.opoliticagem,mas exprime tão sómente Não se pó"'e restabelec:er a ordem e a tran
aquillo que o seu t~.utor entendeu que deYiu quillidaue nos Esta.tios sem ser por meio da. 
ser acceito pela. Ca.mara, vi~to f] H e neste proje· força ; ma.s pó de-se me objectar : e no caso 
ctoa.pparece aarção dos tres poderes da U!lião, I da reclamação se1· fei.ta por dous governos 
e nessa acção consequenda. tlo e:xercicio desses dos Estados, ambos reclamando par <t.si legi. 
pode<·es é que está o gove1•no federal, por tlmida.de ; como poderã o Poder ExecutiYo 
que governar e dirigir, governar é um attender a essa. dupla reclama.cão ? E' cla
fa.cto; gotJemo (edeml não exprime funcÇ1io rissimo. Sr. :presidente, que quando o legisla
de um poder, nem é o poder. cor estabelece a intervenção, neste, caso por 

Supponhamos que os tres poder.-s rh Uniii.o part.e r1o Poder Executivo é em eonsequencia. 
se conservassem em complet3. inacção; pot·· da t&}lamacão (1e um poder leg itimo . E esse 
ventora, existiria o governo rla União ? poc'er é legitimo, ou porque não se lhe con-

Não. Si na. Constituição não se acha de- Jtesta a lrgitimidade. on porque um outro 
tinido o governo fcrler<~.l, si na Constituinte podet· federal já t•econheceu a sua legitimi
nã.o foi creado esse poder, mas si e:sas pala- dade. Masqua1 e o::sse podei· que na hypothese 
vras devem corre:;p~nder a nma realidade. reconhece, ou conhece da respectiva J~gitimi
eu entendo que essa realidade são os tras do.cle ~ E' o que vou mostrar nas ponderaç'<les 
poderes federaes, no ca.so de intervenção e que preten•lo fazer sobre o n. 2 . 
a isso é-que eu chamo goYerno federal. Diz a Constituição : po·1erâ. o governo fe· 

Mas, para bem orienta.'!" a Camnra. d~- d•3ra.l intervi!·: 2. para manter a (<i ,..,JUI. re
ciaro que assim como esse }>odet· quumlo pHliliccmr.< {ede1·ati1:a; ~stas palavrc~s provoca-m 
exerce as funcções proprias, as suas attri· diversas interpreta{:ões . 
buições privativas nunca. exerce curnula- Eis a. grande ditficuldade: nus não podemog 
t iva.mente a sua acçã.o, mas isoladamente. no con veoieutemente interpr etar uma. lei, desde 
caso de intervenção. esses podcrE's, ta.mbt>m. Que ligarmo-nos só ã. disposicão litteral, ;i 
exercem a sua. acçi'LO isoladamente. material da lei, especialmente qu:mdo é uma 

Quero que me comprehendum e 11ar<t ex- legisla.ção ~ystema.tica, que obedece a prin
plicar bem o meu pensamento. eu vou pa5:<ar r:ipios como a nossa ConBtituição. E' prec iso. 
em revista a. uisposição do 11rt. G.o Poderá o pois. sabermos o que é Republ ica. .Federati v:< 
governo federal interúr nos Estauos : 1. "' '::tUn(lo a Constituição. 
para. rept!ltir inYasão e.>trangei!·a, ou d3 um O a.rt. 6·· da Constituit,~ío, como todos os 
Esta.do em out ro. Ora, Sr. pr·esideote. e cln· outros artigos. estão lig-ados ~o pr imeir o o.r· 
rissimo que para. est:l.balecet'·Se qual o po·ler t! ~o lia mesma. O que é, pois, essa. Rcpublica 
que deve exercer a. Rcção intervent<JI':L é p re- Federativa~ E' a.quella q ue tem por base, 
ciso conhecermos a mi5sã.o dos podere~. e ao :::ob pena lle n;Lo existir, o regimen repres~n
mesmo tempo a nntnreza do f>tcto (]Ue pro• tn.tivo . O que é o rl'!gi men represent:Ltivo ? 
voca a inter\·ençiio . Este fac1,o ,.Je ínv<~~iio no l·:· o rcgimon do suffra.gio. em que a. maior ia 
territorio nacional ou de um E~taclo e;n outro itnpf•e ;~ lei. em que a. maioria governa. Logo, 
ê um facto ma.tl'!rial, e um acto de forf)a.: nn.tm~1lmente. seguindo do principio consti· 
clari:>Simo e portanto. que a intcrve ur,ii.o deve tucic.no.l da União é preciso que um dos po
ser ieit3. pelo P oder Execut ivo, q ue é aquelle <.leres federaes inten·enha para. fazez com 
que manda na força publica. por qne a in - que o Yinculo da União não se quebre. Quo.~ 
va.são n.rmada. repelle-se por meio das armas, é esse poder ? Eu l!istingo : Ol1 a violaçãll t: 

e nílo por meio de decretos. feita. pelo Poder Legislativo do Estado, por 
Diz _a Constitui~ão - poderi o governo fe· acto ou lei, ou não e, porque pôde ser feita 

deral mtervir : 4, pa.ra ter loga.r a. execução por a.cto do Podel' Executivo es~dua.J, ou do 
das sentenças e IP.!s federaes . SuppiJe a hy· Porlel' Judicia.rio. Sendo feita por uma lei, 
pothese de h::!.Vt>l ·luctancia no cumprimento neste caso o P oder Legislativo da. União deve 
de um dever cc.: .. d uciona.l. intervit'. Ma.s como ~ Annnullando simples-

Quai é o meio de fazer com que as senten- ment.e a lei. 
ças e leis federaes ;ejam executadas 1 Mas quando a injuria e feita por um acto 

E' sem duvida o emprego da força.. ~Ias. o de qualquer dos outros poderes, que attaca a 
poder que tem a sua di~posiç.ão a força pu· base rl.a Republica Federativa, isto é, o regi
blica, e que póde opet-ar incontin("nti é o Po- men representativo, nesse ca,so o Poder Le-
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gislativo já. não póde toms.l' conta do facto,, venção dos poderes, cada. um dos P ~re 
porque elle só vél" pela Comtituição legis- exerce uma !'unc1ião eSlleCia.l e pass;~.getra. 
Ja.ndo. E' preciso, pois, um outro pod.er .Julgo Não s~ póde, pois, a.rgumentar co:n oexercLclo 
que os meus collegas !tão de :~.char pl.,.,usi>·el de um poder de11tro da. ot•lnt(t regular. 
a. minha theoria. de direito constitucional, diurna, em que ess•) poder exerce (l.S suas 
visto como disse ba pouco que o rroverno fe- funcções para o caso era que elle exerce func· 
deral é a .acção resulta.nte do ex~rcicio dos çiio meramente politica. e sobre assumpto po
tres poderes federaes. lltico, ôe um caso extrao!·d~nario, de sorte 

Ora, s1 o art. 6' falia no governo federal, que :preciso o que sustento : os porle1·es que 
necessariamente os tres poderes hão de in- interw cm. i.:te•·, ce,n :·calmen!~ <:Olll? (Jode,·es 
tervir, cada um opportunamente e a pro- politicos, p or'lue tr.c!os eLles suo obnga.dos _a 
posito. E, digo mais aos senhores deputados. :;ewr pela Co,l s!itHiçüo, e 11or conseVte!lc~a 
que, si porventura a. doutrina QUIJ e3tabeleço pd« fede,·açao . 
não fur verdadeira: desafio a Camara, desatio Intervem cada um como poder cxcepcio!_lal: 
a todos os homens !!lustrados do meu pa1z e porque 0 racto qne t•ecl:l.ma ~ iu~urvençao e 
a? outro ramo do Congresso gue ~\e mostrel!l excepcional. E a J>N"a esta. mst?: que o 
s~ ~ pod~res.Executtvo, Leg1slntn:o e .Jud1- Poder Executivo, qltando in.tervem •. mtervem 
ctar10 nao mterveem nos ref~rtd~s ca.S?S, como pode~ polit!co em nnme de 10teress~s 
qua~do. e como. em que occasw.o hao de m- geraes oíiendidos nn. occt1.Si5.o, mas sem a.ttrl
ternr como governo federal . _ buíção privaeiva p&ra isso; que o ~oder Le· 

F_orçadamente, ~mo resultr. tlo d~ mmha.s gislati\·o quando intervem tamb~m 1nt.ervem. 
cog!ta.(}ões, cheguei a estll. condu>~.o : que o ir re"ularmemc porque l'rr.ula.rmente elle 
Poder Legislativo in t~rvem come> Poder Le· não "'ancu!la as' leis dos Estados; o mesmo 
gi$lativo, velando pela. Constituição, no caso acontece com 0 Pot.ler JmUci:\rio. Isto quer 
deo:ttensa ao s_yste:na. representativo partindo dizer que, na. hypotll.ese. trata-se do exercicio 
do Poder Legislattvo esta/lual; nos outros ae poderes· cxcepcionaes. com caract_er ex
casos, em que o governo federal tem. rte apre- ce.IJcione.l e em relação a factos er.:cepcwnaes; 
ciar. o dir.eito disputado entr~ duas p1rtes co~- logo, si quizermos neste co.so argumentar 
l~ct1_vas e clara a competenci ~J. do Poder Jud~- com as regras a que esta sujeito o P~de1' J_u
cJarw. Quando !a.llo em duas -partes eollect1- dicia.rio no exercicio da.s snas attr1bulçoes 
yas é porque. vou suscits.r aqui _uma. qul!stã.o priv,.,ti~as noa entraremos em um, deda.lo 
Jmportantls:>Ima,para a qual hei de cba.ma.r a de que nunca. poderemos sa.hir. E o que 
attenção da Ca.mara c do propr io Senado, a.conteceu com o Senado. 
porque a questão não foi até hoje collocada ~ Co A · t ., nção do 
no terreno em que pretendo a.vcntal·a. O Sa. !!,RICO E~H~ • m_er em~ ues· 

Eu disse ba pouco que a acc;ilo dos tres P_?der ret1e~a.l nos E.ta.uos e hoJe u ct 
poderes não é conjuneta., não e simultanea, tao bycantm<t. . 
porque os tres po:1er-es em caso ne.nhum. o sr~. CoSTA MACliADo-::.:llo ha. necesst
quer exerçam accão regula:', dentro das suas de ser by~a.ntina para quem pre;;tar-lhe at
attribu ições, quer no caso excepcional e ex· tenção, llara. quem não qu izer ostenta.l' ertt
traordina.rio do. intenenção, a su:t ncção é àiçii.o procurando a opinião dos commenta.do~ 
isoh1da. Não quero dizer com isto que os res estrangeiros, pa.ra quem ,QUlZer ob~erv.n.r 
outros poderes ta.mbem nã.oappps.reçam; mas com toda. placidez os preceitos constttUClO
successlvamente . O f;1cto da interven~;ã.o, naes em seu espírito, em sua lottra. e em Eeu 
}JOrém, pertence só a um poder. e, conforme a syst.erna. 
na.turer.n.. do f~cLo, es.,e pO<.ier ou. é ~~xecntiv~. Sr. presidente. o que sustento é~ seguinte; 
ou o L_egtsl~ttJ vo. ou o Jt~letano. tem-se a;:\ os tres podera~ políticos, quando tntervecm. 
~o,dtscuttdo esta que.stão e no Senado l)l'Ul • interve;;.m excepcionalmente; e por conse· 
ctpalmente; mas notei que todas 2-q,uella.s pes· guinte nii.o podem e.~tar sujeitos ás reb'Ta!! 
~o&s que df!cuttram ~ssa. ques~ao, a colloea- contir1as nas secções primeira, segund::t e ter
mm eo;t um terr~no dtverso, qm_zera!ll conhe· ceira da Constituição, onde se trata das. a.~
cer da. mtervençao ~o ??12der Jlld!cla.no,segun· tribuições pl'ÍYativas dos po.deres, e SI nao 
do a. nossa Constltu1çao, affirmando nesse fosse assim desn~cessario serta o art. 6' por 
caso. est>e~ial a _sua.competencia. se.gundo as que não teria explicação . 
a.ttr1butçoes prJvatt 'i'!l.l! e anda-mento regular S 'd t te- ·le concluir mesmo 
do proprio podet• Esta questão de jul,.ar em r· :prest en e, a.n " · • 
especie ref~.re-se' M julgamento reg~la.r do po~uc não tenho a~gumento a respo~d~ ~ 
Poder Jud.iciario quando ha. uma contenda. a. de.~a. que estou fa.17ndo -!_o mau pro,~ o 
respeito de direito privado ou particl!lil.r ou you tomar ~m con~1d~raça.o o que dtsse o 
antes de um ta.cto sujeito ao direito commum, tlustre lea</e? da. ma.10n:J.. . 
de uma. questão de ponto criminal, civil ou s. Ex .• como chefe de um parttdo que tem 
commercial ; mas quando se trata da in ter- grandes respousabilidadesuo momento actua1 

Co.•unra. V. VIU . . i ij 
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0 SR. FRANCISCO GLICERIO - Pel'dão; ess 
attribuição já está conferida pela Constitui 
ção, ao Poder Judiciario. 

O Sn.. COSTA. MACHADO- Onde 1 

quando a.ppareceu na tribuna inspi'rou-me 
toia a confiança, e toda. a es~:~eraoça. Entendi 
que vinha auxUia.l' esta obra patriotica., ele
val-a, tornai-a digna. do Congresso e do 1Jaiz; 
mas S. Ex. começou dizeudo que era inter-
vencionista, porque a intervenç-.ão estava. de- O Sa · FRANCISCO GLICERIO- No art. 59, 
creta.da na Constituição, porém que tinha O SR. COSTA. ~IA.C{!ADO - Eu agora vou 
medo, que chegava mesmo a ter horror da. em auxilio do nobre deputado. E' o art. 
intervencã.o. 593, 3- lettra. B. 

,;as V. Ex. refiectindo sobre esse ar
O SR. FR.ANÇA CA.RVALHO-Fóra da Consti- tigo e verá. que nelle não se trata. de um re-

tuição. curso estabelecido para o Pildel' Federa.! da~ 
O SR. CosTA MACHADo-Mas nós, meu co!- decisõ~s do governo estadual, mas sim de 

lega. não estamos tr,,nto sinão da. intervon- um recurso em caso julgado, entre partes 
ção dentro d<L Constituição. depois de tina.lisado o proceS$0 e, ahi, se v-en~ 

Nessa occasião eu quer'ia. ver 0 illustl'e chefe til ou a valldade da lei, ou acto do governo 
dizer: a intervenção é uma materia delicada estadual em face da Constituição; entiio 0 

e perigosa, vist o que trata.se da autonomia 'l'l•ibuna.l Federal não a.nnulla alei, mas em 
dos Estados ; mas é di.z!la. do nosso estudo face de duas leis em collisão julga pela con-

- stituüional. para. que daqui saia uma obra, não que at-
tente contra a autonomia, mas que gar·anta a O :'R. FRANCIR.CO GLICERIO - To!il!w 
federação. 1uestio: si não há recurso, não há julga-

S . Ex., -portanto, não me satisfez nesta 1 me o to· 
parte. Depois disse ·S. Bx. a Ca.m!l.ra. que o O Sa. Cosr..-1. MACHADo- E' mesmo porque 
meu projecto era inconstitucional ; pe~.o ao ni'i.o llá processo, julgamento, e recnr~o. 
illustre leadC'i· e ao nobre deputado que me quan1lo um::. lei estadual fere a. Con&tituiç,ão, 
interrompeu com o seu a.part!j, que mostrem ~u qua.lquer a.cto do governo il.os E~tados lhe 
qual o artigo da Constituição otfendido pBio e contrario, qui! !J.em uma. applicação tem 
meu proje\:to. aos casos mencionados o art. 59-3-b-da 

o StL FRAXÇA CARVALIIo-O projecto é 1 Co~~t~tuição .. V. _Ex. não ~tlm razão. 
francamente a.mplla.tivo da. const·tu· ,.. 0 ~.a~ pelo proJecto eu e~tabeleço exacta-

1 tça · mente e~se recurso . 
. O Sn.. Cosl'.-1. i\fAcnADO-!$to é bom de V. Ex. esta ntt obrigação de me dizer ago-

dLzer. ra.: ~i a. intervenção não ~e der no caso ))re-
0 SR. FR.A.xcrsco GLICER!o-V. Ex. não se s~ripto no meu p~ojec_to, unico de interven

record<L de que límdamentei a. minha propo- (,'ao do Poder Legrslatrvo, para annu!lar as 
siçã.o. Ie1s estarluaes, em que caso e~te poder llado 

_ intervir? 
O SR. CosTA. ~L~CHADO - Nao, senhor · 

V .. Ex. occupado com as grandes questões d~ O SR. CAssrANO oo NASCIIIIENTO- Em ne-
Jlalz... UllUW. 

o SR. F lt.\NCISCO GLICERI0-E es;;a e das o Sr~. COST,!.. MA.CHJI.lJO- Perdüe v. Ex . 
. gl.'andes. A Cnnstitui,.ão não entendeu assim, e tanto 

O Sn. FRANÇ,t CARVAWO - E' basica. 
que creou o a1·t. 6". 

O SR. F1u:·.:~A CAR.VAI.HO- Mas V. Ex. 
O SR. Cosr ... MACHADO.·· com ~~ salvação empre.ta á. Constituição um recurso que 

d~ Republi':a e. os meios necessa1·ios para elh~ entendeu não dever dar. 
e>SlJ: salvaçao_, drsse. uogma.tica.monte que o 
pro;ecto era mconstt tucional. 

0 SR. FRAXCISCO Guc~ruo -O art. :/.0 do 
projecto_õe '(. Ex., da competeocia a.o Po
der Legtsla.tlvo pa.ra conhecer da inconstitu
cionalidade da~ leis, quando pela Constitui
ç~ ~ssa competencia pertence ao Poder Judi
cia.rto. 

O SR. Cos-rA ~f.'I.~H.mo- O nobre deputa
do vae fie3:r sat~sfe_lt? com a minha resposta: 
l?~O~ o art1;;o ~u.o e mconstituciooa.l, porque 
SI e Incons~ttu~ton~l _dar es~.~o a.ttril.JUição ao 
Poder Legtslattvo c Inconstitucional dal-a a. 
qualquer outro podel'. 

0 Stt. COSTA MACHADO -Senhores! Eu fiCO 
doudo neste Congresso! Poís si eu estou ape
nas regulando uma. ma teria que n Constiwi
çã.o prescreveu, como é que se diz que estou 
creando coisas que não existem na Const[tui
çã.o ~ ! 

O SR. FRANgA CARVA'IHO- Est<i. creaJJdo 
um recurso. 

O SR. CosTA MJ..cnAllo- A Constituição 
não deu a nenhum poder a. faculdade da in
tel•venç5o. 

O SR. CA.SSIA.l'iO no NA.Scr~m:oo;To - Deu ao 
governo federal. 



C~ara dosOepltados-lmp-esso em 2010512015 09 23 - Página9 de 17 

SESSÃO EM 10 DE DEZEMBRO DE 1895 123 

0 SR. CoSTA MACHADO - Mas governo fe
deral ê a acçã.o dos tres poderes politicos da 
Na.ção. 

0 SR. CA.."SU.NO DO NASCIMENTO - Pelo es
pirUo da disposi\.ão é o Poder Executivo. 
o SR. Z.uiA - E esse é que deve ii:itervir; 

e quem executl.t. 
0 Sn.. Jost MA.RU.NO - POIS vamos dizer 

Sr. presidente, apr.;sentei este projecto á. 
con~ideração desta illustre Camara por tres 
motivos. 

Primeiro, porque quando se d iscutiu o. 
a.mnistia, declarei que votava pel:l amnistia 
plena por enteuder que era um:1 das me
didas indispensaveis para. a :pacificação geral 
do paiz. 

ao Poder Executivo isso mesmo. 
OSR. JooE !GNACIO - E precisamos 

porque parece que elle tem duvidas. 

Indiquei uma. outra medida da. alçada do 
Poder Exec t ivo; declarei que a. medida. 

rlízer complementar çra uma lei regulando a inter-
venção nos Bstados mas desde que u ma. lei 
regulando a intervenc;:.ão nos Estados era. a 
chave de ouro sem a qual não por1ia lla ver 
paz, concitei a maioria da Camara, ao meu 
illus•.r·e chefe para fazer alguma coma. nesse 
sentido. 

O SR. CosTA MAcrii.Do - Até certo uonto 
os nobres deputados teem razuo: rea.l!nente 
quer a deliberação, inte1·vindo, seja do Po
der Legislativo, quer seja do Poder Judicia
rio, quem a eÀecuta é o Poder Executivo . 

U}1 SR. DEPUTADO- E tanto elle põde in
tervir, que ji interveio no Rio Grande. 

O SR. CoSTA MACHAoo-Para que apaixo
narmos uma. questão que é tão bonita , que é 
tão importante ~ O gove1•no federal não t, 
outra cousa si não a acção dos tres poderes 
em exercício, logo, não põde ser só um dos 
poderes. 

Estou definindo a comP~:tencia. de rada um, 
quan~o appareca fac to que recla.me a inter
venção de um ou outro. Mas, afinnl, o Podtn: 
~ecutívo é quem executa. ou as decisões do 
Poder Judiciario interventol', ou entiio as de
cisões do Poder Legislativo interventor. 

Não elimino a. acç,ii.o do Poder Executivo, 
mas quero que todos os t res po<ieres, segumlo 
a. na.tureza do facto. intervenhão n:ío simul
taneamente mas isoladamente e depois os 
o~tl'os harmonicamente. como poderes regu
lares, auxiliem. ou fu~am effcc~ i v:~. a !'.ecisi!o 
uo Pader Executivo. 

Completo silencio foi a r esposta. que mere
ceu esta. minha indicaçã.o, e como deputarlo 
entendi ~el· de meu dev~r apre.;cntar o pro
j ecto. 

Segun<lo, tendo o Sr. Presidente da Repu· 
blica. em sua Mensagem, lembrado a conveni
encia de uma lei reguladora da. comp~tencia· 
dos poderes p<~ra intel'vir nos Estados. eu que 
pertenço ao par tido republicano federal, en· 
tendi que o Presidente da R·~publica que foi 
eleito por tste partido devia merecer tod.a 
nossa confiança, e que pc.r conseguinte o Con
gre:;so nii.o podia. eocerrat· os ~eus t rabalhos 
sem accudir ao :J.ppeHo de S. Ex., sob pena 
de ser considerar.lo como um acto de hostili· 
dalle a. S. Ex . o ind!!l"erent.ismo do Congresso. 

Terceiro motivo, e este o mais impr:>rtante 
para mim. 0$ nobres deputado; não levem
me a 10al fa.zer no'V:J.mente a seguinte decla
ração: sou republicano tla. escola do rlireito e 
do dever, e em t:les condições entendi ser 
precbo dar aN; pat•tidos em opposiç[io nos Es
tado5 uma vnlvul:t de ~alvaçiio visto que 

O SR.. ZAMA.- 0 nobre deputt<lo quer que ueu\lum inconven iente ha nisto. Ou os pa.r-
us outros poderes possiio provoca.r inten·en~ão tidus que se julgam op1•í midos no!; l•:stados 
do Poder Executivo. tee:u do <><:U lado o uirciw. e nos nfi.o pode-

0 Sa. CosTA. MA.CllA.Do- Não quero tal . Si mO:> dci x~tr de attendel·os. ou nã.n o te~:m. e 
J!Or exemplo um>~ lei est!\du:J.l violu. n. Cnnstí- nC":;te ca,;n os p!ldm·es competentes clevrm es
tui,iio, como póde o Poder Exe<,uti vo inte1·vit· tn.r httbilitado~ a lit.Zol' .itlstk<~- :t quem tlo di-
ielU o concurso do Poo.ier LegislatiV(I ! rcito. 

E' preciso que os deputados d~t maioria. 
O art. 133 da. Constituiç-:lo diz que ••• Estnllos tJrocurern por todos os meios acabar wlll as 

se regem pela Constituição e lei:;. que ndo- injustica.s, as ca.lumní:is que <>stão surgindo. 
ptarem uma vez que estPjam dentro dos prin-
etpios constitucionaes da União , E' :preciso mostrar por factos. e não por 

Mas si não estiverem dentro des.•es prin- palavras que apoiamos o Presidente da. Repu
eipios 1 Qual o poder que tará. lei 1 Não pórle b!ic'l e -vamos a? encontro daquelles que .pr~
mo Legislativo por que este não legi:sla para . c1~m de rem!?dlo para fazer valer ~eus dl
os &tados, apenas diz ao Estado- essa dispo-I rettos nos Estados. 
s1rJo é. contraria á Cons~ituição, fica por o sn.. Z.;~u-nve vonbde de apoiai-o mas 
consegmnte de nenhum effe1to. J não achei em que apoiai-o. 

Imponrlo porem a. Ct;,tstituicão ao Potler i ~ . .1 
Legislativo o rl.ever devetarpela Constituiçiio, I O Stt. COSTA - r..-cnAno-A mtm' 
como elle ha de velar vela Constitui~.ã.o na / O SR. z,m.\.-0 Sr . Presidente da Repu-
hypothese figurrula sinão por uma. lei . blica . 
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O SR. CosTA MAcHADo-E' questão que não 
vem ao caso. 

O SR. ZAMA-Quem nilo sabe carregar com 
a. responsabilidade do cargo, não deve oc
cupal-o. 

Nada ha de mais desgostoso a. um homem 
do que procurar a justiça e a lei onde ellas 
devem ser permanentes e não haver sinão a 
solidão. e sob o manto da prudencia, verda
deiras impunidades. 

O SP.. Cos1'A MACHADO-Vou agora. referir
me ao meu illustre chefe. Quando vi o illus
tre general. sabindo de seus habites, tomar 
em consideração o meu humilde pr(ljccto fi. 
quei desvanecido e m~mo vaidoso. 

Achei que era. muita honra para o humilde 
orador, descer S. Ex. das altnras em que se 
acha. para a.poia.~, ou combater o seu pro
jacto. 

Esta íllusão porem desa.ppa.receu como fu
mo dec:nte ua reflexão ; S. Ex. não cuida de 
ca.sos pequenos. 

Lembrei-me de que S. Ex. não quereria 
talvez que o partiflo que bem dirige ca.
hisse em contradicção, isto e, convenci~me 
de que S. Ex. pedia que o projecto fosse vo
tado em primeira. discussão unicamente por 
tratar-se de assumpto de utilidade já r eco
nhecida, e temer que a. maioria sem a sua 
palavra de o;-dem. votasse Cúntra, refiectindo, 
mudei de opinião ; S. Ex. não dirige uma. 
malori:J. de ineptos. 

Não podendo atinar com o motivo. P.Ol· que 
o illustre lctlfie,·, contra os seus hab1tos oc
cupou a t r ibuna para tratar do projecto 
então com a. m•1licia. tios fra~s presumi que 
s. Ex. resol\"eU terçar armas com o humilde 
soldado para provar que nada. se deve fuzer 
sem a sua. epprovaçâo ; que eu t inha proce
dido mal, prati~ndo um acto de indisciplina., 
visto que o meu pro,jecto não foi approvado 
por S. Ex. 

Quiz mostrar com isto que a indisciplina 
devia. ser castigada para que não grasse em 
todo corpo do exe:1'cito. 

Foi uma tacticn. de S. Ex. Não affirmo 
mas conjecturo. 

Mas o illustre chefe não tem razão ; deve 
:fica.r.me muito agradecido. A disciplina nos 
partidos não e tão rigm·osa como :1. disciplina 
milltar. 

Ora.. no exercito mesmo ha casos de indis
ciplina que salvam o exercito e aquelle que 
o commanda ; e a histeria nos mostra que a 
disciplina tem tra.zirlo as vezes a derrota do 
general e de todo e:Iercito e a indisciplina a 
salvação. 

Pa!'a ameni1'3.r c. aridez do debate eu ligei· 
ramente contarei dous factcs que veema pro
posito. 

Começava a batalha. de Ligny , quando Nn.. 
poleão. aquelle homem estupendo lembrava 
que, para esmagar Blucher era necessa.rio 
ter um relbrço de tropas. 

No campo de batalha elle escreveu uma or. 
dem a. Ney para que lhe mandasse 20.000 
homens. 

O mensageiro seguiu. Não longe de Ligny 
encontrou um corpo de 20.000 homens; com
mandado pelo general Der!on; Derlon ao ler 
a ordem, entenclen que devia correr em au
xilio do seu imperador, e assim fez ; ma.s 
chegando á vista do;; dous exercitos que com
batiam, elle, reílectindo que, h&via infrin
gido as ordens r! e Ney, retrocedeu; lembrou-se 
que tran~gredia a disciplina militar. vist ,, 
que estava debab:o das ordens do marechal 
Nev : este marechal o havia destacado 'Para. 
contornear a. fo;midavel posição dos Quátro
Bra~.os; Cllave da Campa.nha da Belgica. 

O que aconteceu? Napoleão foi vencedot', 
mas não teve cs 20.000 homCJJs para. e$!M 
gar os seus inimigos; Blucher escapou com 
a noute, e no !lia seguinte decidiu da sorte> de 
Napoleão em Waterloo ! 

Vou contar um facto da. nossa. h isteria.. !il 
hou-ve obediencia céga c câ. desobediencia re
f!ectida: 

Começava. a. batalha na ponte de Itororó. 
O duque de Caxias. vendo que era neces

sario atravessar o Santo Antonio. deu ordem 
ao general Jose Luiz Menna Bar reto. que 
commacdava a C(lovallaria para que o fize~se 
em logar determina-do. 

O gen'ilra.~ lHenna Barreto, chegando no lo· 
ga.r; não })Odenlio pa.ss:1.r o r io. em vez de 
volt~r, spguiu r io n.cima. e depois de and<J.l' 
muito, pôde vadea.1· o rio . 

Quando já tinha caido morto o nosso pri
meiJ·o official de Iinha- Fernando Machado. c 
se acha. vão feridos gravemente Gurjã.o e lt:l· 
parica, e havia na. ponte um fluxo, e retlu:xo 
de soldados que avança'\•am, e recua. vão ele 
parte ~ par te uo momento tet•rivel de incer
tesas. Menn:~. Barreto chegou,lJateu de tiauco 
os Pa:raguayos e sal vou a nossa. bandeirn.. 

Si o distincto general Me11oa. Barreto se· 
gui$Se cegamente as ordens r ecebidas, talvez, 
fosse certa a. nessa d~rrota, porque o bravo 
o~orio :;ó che;ou com o l• corpo meia horn 
depois do nosso triumpho. 

A minha indisciplina tem por fim salvar o 
partido federal de uma. derrota.. e ao general 
Glicerio de um 'Waterloo! Si pan;islicet com· 
21onere nwgnis . 

Eu disse ha pouco que pertencia ao par
tido federal. Este partido foi formado no mo· 
meni.o em que a. politica republicana acon
selh:~.va. um agrupamento para. indicar os 
ca.ndlda.tos a. presidencia,e vice-presidencia. da 
Republica.. Mas os partidos não se for!Jlam 
quando se qqer. 
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Passada es8a occasião, hoje não ha razão appa.recer no ~eio da Republica.; devemos lJO:r 
para a existeMia do partido federal que si- isso formar na Republica. dous partidos, um 
guiíica muito, c não significa nada. que l'epre:;;ente o ::~.ntigo parüdo conservador, 

Pois bem Senho:·es; os partldas conserva- e o outro o liheral. 
dor e liberal no ímperio não Corão form'l.dos Estarei porém em cont"radicçã.o com o que 
de um só jacto. ba pouco affirn·,ei quando disse que os p1tr-

Depots dJ. carta outorgada, ainda, decor- tidos niio se formam quando;- querem~ 
reu bastante tempo para que elles se formas- A Camara esta vendo que estes partidos 
sem. jú, estão appa;;:ece~1do no Congre~so, onde ha 

o Sn. BliLisAruo DE souzA-1\Ias tinha ha- , te.,d:ncias jlara formaçJ,o de ambos, havendo 
-vida partido exaltado moderado... I depu,ados c;_ue_querem dar toda a força aos 

' . ~eus Estndos, tn•and0 para elles tudo o que 
O Sn. ~RANOlS~o Guco:nxo-Ambas rr_uerw.m podem das cofres da União ; e mesmo ha ou-

monarchta constitucional represento.ttva. tr,,s que não st~ importando com a Cnião por 
O Sa. Cos-rA MAC!!.Ano-Agrad~ço muito o um aeto de frl\qucza docoraç[o, de sentimen

O.]Ja.rte de V. Ex. porque vem· em <'UXilio taHsmo, vota.m continuamente pensões, e 
de minha id<la. a.ugmento de pensõ,;s, quan.lo os cofres se 

Logo o que deYemos fazer? acl1am eÀbausws e ba outros que votam em 
E' crear na. Repulica ttous partidos consti- s~ntido contrar-io. 

tucionaes. Não é isto e:xacto ~ E o que prova.? 

O "'R. fi'R, !'\CISC" GLICERro-R~t" , • d' l E' que :1quelles não se importam com a uni-
" "' "' -- ~ CO:hra ~- t dadQ da Patria. .· 

ctorio. .. 
~ Eu sou daque!les que querem dar toda a 

O SR. BELrsARrO DE Sovu .. -Não querb 1 força á União,poupa1~do o seu dmheil•o, afim 
um; agora já quer dous. ~de qud ella possa acudir aos seus compro-

O S:a. CosT,\. MAc!v..oo-0 aparte de s. E~- pn:ssos ;_e :POr conseg-u!nte salvar a sua honra; 
não revela aqueHe espírito nno que lhe r!-'-~ ;;pr~sentando um pro.Jeeto como dest~, provo 
conllecemos. Não disse que não queria pa!'- ~ ~mda q~e q_uero ~o~r~tud.; a federasao,e essa 
tido nenhum; eu dis;;e que não existia, Dl;! l i'.ade';'<Lçao n~o ~Xt~t:ra desde que _nao_ houver 
Jlresente nartido algum. ;:; ''· mtcrvençao JUS•<l., legal e ~onst.ltUClOnal do 

· . . ';' g'!:'ve:·no federal nos Estati.os ; cu pertenço ao 
O SR. BELls.\R.lo DE SouzA d<~ um apart~-:, ~Darttdo con,ervado~ da gepublica, o qual é o 
O S1~- COS'r;\ MACHADO-Meus Senhores. ni\.;.:~i:naior que e:x:i~te neste :paiz, e posso assim 

11ÜO temos :partidos, porque mesmo o partido 1 affirmt~.l-o; sem r-eceio d·~ contestação. 
rederai di;; muita cousa e não diz nada. (E"t:; Sou consel·vador na Repub!ka, porque a.n
l!J"Jal'tes.) ~- ;t.3~ de tudo quero a unidude na Patria, e o 

Este partido advoga a federa~ão, a. Uniãc, l ~eu engr_aJ:d~dm_ento, e elh não póde ser 
tendo como seu evangelho a nossa Constitu.~- ~grande s:nao um~ade. , _ 
ç,~0 . 1 Agora, vou satlsf<\Zer ao deSeJo mamfes· 

Or:~. como eu ia di.z~nrlo. n. este padi<io · tad!:p~los ap;trt-~ do~ nolJl'~S _c~llegas. . 
pertencem todos os grupos que estão <.tppare- Nao e J?recnlO diZ~m,, a dtvlsao d~ pa.rtul_o 
cendo, excepto o monarchico. f~dc~al VIsto que n':ls Ja temo~ o pu.rt1d0 rev1· 

Disse ou então, qu" nós qu~ estamos ::>.qui Siomsta. em emtrya_o o pa.ru~a pal'lamenta
devemos formar dou, 11u.rtidos con~titucio- r1stu. e o monarcluco resusc1tando do pa~-
nar.s... sado ... 

:Mas, o meu collega tã.o c<llmo, sempre tii.o :Mo.s, Senhores, q_u(l.ntlo fallo em pa.rtídos, 
attencioso me ínte:rrompe sem eu ter con- f:.\llo tlos partidos constitucionaes regu-
c!uido nada. lares. 

0 SR. BELTSXRlO DE SOUZA-E' POI'qUe V. 0 Sa. Rr·~LISARIO DE SOUZA- ÜS partidOS to-
Ex. é suggesti.vo, dú-me conc!nsfles antes de dos são constitucionaes. 
tempo. V_ Ex. estú. com a doutriua de Canovas 

O SR. CosTA MAcirADo-Pois eu nüo quoro del Cast1lho, qne admitte pr.rtidos legaes e 
ser mais suggestiYO, e por isso quero Pl'O~e- illegaes. 
guir na minha argumenta;;.áo. O SR. CosTA l\h.CHADO- Eu disse partidos 

Dis~e eu que assim como na monarcllia com constitucionaos. 
o tempo e que appareceram os dons partidos, 
conservador e liberal, e, como esses oartidos O parLido parlamentarista. é inconstitu-
representaram uo seio do. Constituição dous cional. (T-.·ociPn-sc apm·:es .) 
principios, que tinham oxístenciu. perma- O SR. Bl!lT,!S,~RtO r>E SoVzA-Niio apoiado ; 
nente. assim tão bem. esses 11rlncipios, que não sou P"Tlament:tl'ish por emql. .. ,mto, mas, 
não morrem nas sociedades livres, devem é um p~wt!do perfeitamente constHucionu.L 
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O Sn. ZniA.-Si n. p!'opri~ Constituição dá 
os meios de se fazer :L revisão, como e que se 
chama inconstit\tcional a cn:açã,o de um par
tido com t'1l fim ? 

0 SR. COSTA. Jl.íACil~DO-EU disse que ex
istem tres partidos ern embryão, e comecei 
fa.lhndo no partido revisionista. V. Ex. com· 
prehende que não pode haver um p:1rtido ra
Yisionistt, porque a revisão é um facto que 
pôde est&r dmHro do progm.mm:> dos àous 
partidos cousoltuciomes. 

(Tmcam-sc apw·lf:s.) 

O SR. ZA~IA-ivias. orlo ba nenhum f<\cto 
para o qu:•l não llaj;• os meios prepamtor:os. 

0 SR. COSTA MACIL\Do-Or;;,. Si oódo entmr 
no progmruma rlo$ dous pa,rtido~ ~on~ti~ucio
naes, o conser•·"'rlor e o libeJ·:Ll. (tah·ezeatej:.l. 
irrim.n<lo o 011 vi do rle muit."s do~ nolires 
(Jeputa.dos. f<>llando nesses rJous P<~rti !os, eu 
quero me refe1·il· ~.os p~.t·tíd' ,s autonomi~ta e 
unioníst..'1.); si dentro do pt•ogr<\miM de ambo~ 
os oartidos. uma ;·ez rorm:vlos. se pod~m 
faz .. r as emendas a Constituição, claro e.9-tâ. 
que o pa.t'tido :·cvisionisto. jamais serit um 
partido de princi.Pios. 

O }Ja.rtido parlamentarista, sim. é um pa<· 
tido. Jl01'que tem um íileal a re:llís:rr, tem um 
principio, q nal é elle ? 

E' ref0rrn:n- a. Constituíç'io. afim rlé se ~sta
belecer no paíz o ([llese ~h:.m:,>- .· y;;tema. p<t1'· 
l~.mentar. ~ias.o system~. parl:tmeltt~r já n:na 
vez o Sr. Z:1ma confe:;.~on. que n~o pode ex
istir sinãn com a \lepuotica Dnil'Ll'i:J.. 

O Sn.. Z,\)!,\-Pet•d.il.o, peto on tra.rio. ~bo 
que o pa!'h11ne"ta.1·i~m•' é pe1·feitacuente com
p:\tivel com :.>. fedef·açüc. 

O SR. GASPAR. Dm;~n!OJ'o;D-0 },arh~mPnt.a
risrno os aq na Con~tituição da. monarclliil. ~ 
Estavn. no systema. 

0 SR. COSTA l\-!ACHADO-Assim COrnO no 
Chile não estava. na. Carta li e cã, o parla.
lnent(l.rismo o.pp~receu de fJ.cto. 

s~nhores, ~u Qstou argumentan'1o com a 
Const1tuiçiio, mas v v .EElí:s. niío me querem 
ouvir. Tem se fnliado muit;ts vezes nesta 
Cam:1ra., que existe o.qul o par!amentDrismo: 
m<:~s não ha. tu.l. Si dermos um sentido ab
soluto á. p11.1avra. pa.rhmentarismo, í~so então 
existe em todos o> go"ernos ond?. ha. Pa.rla· 
mento, mas, no seutidG político, nunca houve 
porque o parlamentarismo não é outra cou3a 
sinão o governo em que o mlnisterio é dele· 
gação da C:l.mal'a, em que a votação da Ca
ma.ra :póde derrubar um governo. 

Pergunto eu : o Presidente da Republica 
ou algum dos seus secretarias, terà de deixar 
o poder em consequencia de uma. moção do 
Congresso~ 

E' impossível o systema parbmentar coma. 
RepubHCJ. Feder•ati\•a. ! Onde é que se viu· ~ 
Pois seremos nós os iniciadores ? ! 

Não quero alongar-me aeste terreno, em 
occasi5.o opportuna. dar-lhe-hei maior desen~ 
volvimento. Entendo que, devo agora tomar 
em considel'a~ã.o o a.ppa.recimento do partirlo 
monarchista.. por duas ro..zues ; 1", não só 
em conSi'1eração ao~ distinctus nomes que 
assignaram o ms.nif,~stu, dist.inct.os pela cohe
rencía porque eu não fa!lo 1\os que foram 
hontem monarcllistas, depois republicanos, 
hoje monarchi~tas; 2·. porque !*'ta tribuna 
é tambeni umtt tribun:1. r1c educaçiio e de 
discussão para csclareciment.o 1.hL opiniã.o pu
blica, unico porier soberano no nosso re
gimcn. 

Tolerante. como ~ou. não posso deixar de 
r~speita.r ~ss;~s manifestações ; m:~s republi
cano, n ~ o ; .osso deixar de vrotesta.r contra 
eH3,s, discutindo. 

Foi o.nnunciado o manifesto mona.rchlco 
cnmo uma c<msa impot·tantt~sima. que tinha. 
de a.ppal'('cer a 15 <ie novembro. E de facto 
:l.ppareceu. Era prec;so que nesse qua.tlro ,:q 
luz e de ategri .. s a.ppa.rece$se urna sombra, 
a.ppareceu a ~ombra. l.iemeu a montanha e 
sahiu um ratinho, eafesauo, rachitico e de 
cn. liellos branco>. 

O pt·ocPsso que querem seguir é a evolu
<;:'io. mas evoluçiio para o pa.~du! 

··e•·lm"ute. ha utsr.o um wysterio. 
A evoluç .o e sempre p· ogre~sist •, entt·e

tanw, querem evolução, voltados para o pas
sado ~!as não laço que~tão disto. 

Quaes as ides.;:. i:.,portances que appare-
co1·a.m nr~s~ ma.rnfr-sro? 

Dun..< : a pr•im••ii'a é a inr.r·i;a com o povo 
iz~ndo que a R ... ;:~ubiíca. ranes(IU a D.·us. 
E' o gr.<nde .. rgumeuto. 
como e~:;cs reg<.<neradoJ'CS pcrteocem a. 

uma escola política, !'estau,·adou:ra, religiosa 
ó na.turo.l que sejam mysteriosos. 

A Repnlillca. renegou a Deus! Sou obri
gado a. perguntn,r qu:'l.l será esse Deus 1 

Smà o Deus omnipotsnte. ~abio e bondoso 
que se nos revela em tudo ? 

Sel'il es~e Deus QUt> se revda. no homem, 
na sua conscienc!a pelo principio do dever. 
do bem, d:J. justiça, pelos direitos naturae.5 ~ 

Não pó·~e ser. porque entre C•3 direitos na
turaes a Republica encontrou consagrado 
esse que tem cada u.m de o.,lorar o seu Deus 
pela maneira. porque entender ; a Republica, 
Nspeitando esw principio, decretou a. liber
dade de culto ; logo não e esse Deus a que 
querem referir-se. 

Ser:í. a nega~ão do Deus doo; ca.tholicos, de 
Jesus~ 

Cuido tambem que nã.o 1 porque se é, tenho 
o direito de dizer .que a. mona.rchia e que 
renegou a Jesus, e vou proval·o: 
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A Republica. collacou a religião em um ~ 
elevado, reconheceu-lhe todos os dil'eitos : a 
igreja catholica. pode adquirir bens de raiz. 
na sua economia interna nã.o ha intervenção 
possível do Estar'! o, e el!a que exclusivamente 
faz a nomeação dos seus bispo~. funda., e 
approva. as suas irmandades e ordens re
ligiosas-

Então, a Re:publica renegou a religião Fó 
porque separou a igreja do Estado, porque 
deixou de ter um exercito de batinas assala
riadas 1 

Não póne ser outra. causa. 
Mas. Sr _ presidente, es(luecem-se do grande 

preceito de Christo. "Parque á muita. gente 
convêm esquecei-o, Jesus aisse regnv.n meum 
11on cst c:n hoc mundo: o meu reino não é 
deste mundo. dai a. Cezar o que é de Cezar, 
e a Deus o que e de Deus. 

Jcsu:. foi quem sepa:rou a igreja do Est.1do, 
e a Republica não fez mnis r~o q\lr. respeitar 
esse princiJ:lio. 

com ella não é possível mais a. :prisiio dos 
Bi~pos . 

Vamos a. outra. idéa do ma.nifesto. que e 
repeti<ta por todos os de,content~. 

A Republica. trouxe para este puiz a miseria, 
a care~tia elos generos, a baixa. do C."..mbio e 
a guerra civU com todas as crud~ades. 

E' preciso que a isso eu dê uma res
posta. e serei generoso_ 

Estü na consciencia de todo o homem que 
poosa. que a questão do cambio e urna quesr.ão 
~nomica, que a carestia de vida é devida. á 
falta de trabalho. 

Mas quem ilesorg<Lnisou o trabalho nesle 
paiz ~ . 

'1\ão foi a Republica . 
Aquillu qlle a. n1onaJ•chia fez em cinco <li :~..~ 

pro·' uzindo to"os esres males a. Republica 
teria fe ito muito antes, e com toda a conve
niencia.. 

E' preciso que diga. agora algumn. cousa 
relativamente ás luctas que teem appa.recldo 
depois da. Republica. 

Nilo se lembram ~ses homens ( como tem 
falta de m•·morla. essa gente), que n:1. mo
narchia. tivemos muitas revoluçües? 

Tivemos o 7 de abril, tivemos a ele 24, 2. 
>e 42, :1. de 4.8, e finalmente a de 15 de uo
dembro. 

As crueldades 1 Ma.s esquecem-se de que 
houve no tempo da monarcbia uma incon· 
fidencia em Minas, e que o govemo :paternal 
da. mona.rcbia não teve um momento de 
piedade para com aqueHes homens, cujo crime 
era amar a. sua Patria, crime esse que 1~i 
depois glorificado ria rebeldia de Pedro I ! 

Foram banidos. e um delles esquartejado, 
sua casa arrasada e salgada ; essas cousas 
todas, que os nobres deputados sabem . 

Nã.o se lemb:ro.m que depois da dissolução 
c1a Const ituinte. a mão armada, houve a re
voluç:ão de 24. r, que. então, !2 cidadãos dos 
mais illustres foram victimados. Não >e ll'm
bram que a Cn.rnara do Senado do Pernam
buco, tendo protestado contra a ilíssolUf;ão, 
-viu o seu Ulustre inspirador. o frei C::m~co., 
cor:demnado, no Rio de .Janeiro, srm ser OU· 
vido. a forca, e no dia dn. exf"cnçiio, ni:io S<l 
prestando 2 carrascos ao seu officio- conb"..l 
um homem tiio virtuoso, e sabio. foram se· 
viciados, e após caneca fusílado. Nü.o se 
lE>robram que em S. Paulo, um cida.diio dis
tincto, ca.hiu ferido pelo punha 1 de 1.1m s i· 
car io, assalariado pela rea.Jesa 1 l'õi.io se lem~ 
hr-am que o grande Rattech!ifl' fi> i assa....::sina· 
do, a sua. cabeça cortada., .•-alga<la , mettidn. 
em um bar:ril, e manda(1a de presente pa.rn. 
Portugal ~ 

Tudo isto são factos que os monarchistas 
6!-·quecem para neste momento calnmniarem 
aRepubli<:a. 

0 S:a. GASPAR DRml:\IOND - E' o ft•ucto 
das paixões. 

0 SR. VALLADARES -E 1103 ti>emos O 
Panl.ná em pleno seculo 19. 

0 Sn. COSTA MACHADO- Então não ;·c
nham :lrgumcntar com essea filctos Ctontm ;\ 
Republ!e<l. Mas eu quero ser generoso p:>ora. 
curo os monarctüsta.s, co!lcedo tudo, mesmo 
o cobro uo que clles dizem; pergunto a dles, 
o que querem 1 A Iogica diz que o que queJ•em, 
é ac11bar com estes abusos. M:;s S<l os abusos 
existiram no tempo d~ mona.rchh, como 
querem elles ,-oltar á. rncmurchia ? L<,~o n. as· 
pira.c:ão desse !Jartido. o sen firo é volt.nrt~m o. 
um go\·erno fortr>. de ferro. o.b~c•luto, quo 
tu'!1be co1n os al.usr>s. e e<•mo os abu~ol' s:io 
consequc-ncia. da liberdade. que mate t:~mll('m 
a propria liberdade. N"a.o sei :>e mo comprP· 
henderom. SenhorEs, os abu.os d3. li berdudc 
só póclem ser corr:gidos peln. propri3. libel'
dr.de. Desde que houver un, governo. qtl<' é 
o que elle! querem. forte. de ferro, Qlle fa~n. 
calar a conscienc!a, emuilecer a tribuna p.w
l:.lmentar c popular, a imprensa, <'SS..1. luz 
que illnmina continuadamente a soci~·dacle. 
des~e que a preten\ito do;; nov<ls re-genel'O.
dores ê fuxer o o desapparecimento ae todas 
as conquistas da. civilisaçilo, ê claro que nos. 
republicanos. ao passo que os restauradores 
nos diio as costas caminbando e•·ol.utivamen· 
te para o pas•ado. devemos dar-lhes as 
nosS3.s seguindo para o futuro. A liberdade ê 
que corrige os proprios abusos. por meio da. 
censura, por meio da critica, do estygma 
lançado pelos bons contra os má.os, e final
mente ClUando a. sociedade acha-se como que 
perdida. apparece a r e>nlução, e si a re~o
lução não triumpha. em nome da liberdade, 
ainda ha para sa.l>ar esta. o l'ecurso da dy-
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namitc e d~ lbi ue Lynch. Não sou partidario 
deste meio de !neta ; mas muita,s vezes o SllU 
emprego é neces>ario para salvar a.lil1eruade. 

cto apresentado em 1893 paio conselho de 
instrucçiio da. mesma escola. 

Entra em discussão o art. !•. 
E' lido, apoiado, e posto em discussão o 

seguinte 
Eu tenho me alongado e quero concluir. 
J:i. disse bastante em ralação ao meu pro

jecto , entendo que elie, modificado pel!l
sabedot·ia da Camara, é uma necessidade a. 
bem da paz, da. tranquili.dade. a bem do fu-
turo e da integridade da Pa.tria. Mostrei a Ao projecto n. 248, de 1895 : 
connniencía. de formarmo.> partidos aggre-
miados no seio da Constituição á. bem da O Congresso N3.ciollal decreta : 
propria Republic:l.. Art. 1. " E' o governo autorisa.do a reorga-

Agol'& tenho de dizer ao nobre e illustre !USar a E~la Naval de accordo ~om o p~o
chefe. 0 homem do pussndo, com quem estive Jecto a.pre:sentado pelo conselho de wstrucçao 
sempre junto nes~es tempos idos, dos quaes da mesma ~scola em 1893, e:cceptuando-se a 
talvez .in se não lembre, em que nos unia a :pa._rt_e rela.tl'va. ao ~urso. de asprra.ntes a ma
mosmn. fé. a. me~ma çspal'a.nça, pa.t·ticipava- clumstas, qu_e con~nua~a a ser estudado nas 
mos do:; mesmos oes;:-ostos. goza.>amos das escolss es~taes J!l ex1ste~tes e reformados 
mesmas a.lcgi'i:lS que si s_ Ex;_ continuar a de conformidade com o dtsposto no§ 9" do 
se opptlr a nm[L lei do intervenção nos Esta- art . 2• do decreto n. 242, de 13 de outubro 
dos, - qwmtwn mr•wtt1s rd; illo. de 1St!l4 •

2 
R 

. . Ar . ' evo[S.m.se os disposições em 
Aos rnous cu zTel;g ;on~rios r epublicanos contrario. " 

aos que :tmam a Repnhlica e a. Patria, aos d ~ 
que sii.o convictos e ~inct•ros. c reconhecem a Sala as sessões, 7 de dezembro de l89<:>.-
Rep1.1!Jiic;t como a unica fórma de governo .4.ttgusto se~e1-0 : 
compa.tí'l'el com a tliguidacle humana., com a . Ning11em pedmdo a palavra., é encerrada. a. 
minha t~lma anH!rf!urs.ila de republicano d1scu>são do art. l" e em seguida a do 
convicto, com o meu conwão to1•turado e cheio a.rt. 2. • 
de luto, direi-- Sn!li11"1 c;-cde ne(as animam F' a.nnuneiada. a 2• di;;eus3ão do projecto 
P'·e(fe1·e pz1dari, ct propter vi!mn 'llivendi pcJ"- n. 89 A, da 1~95. opinando no sentido de não 
den: cmmts. ser approvado o projecto n. 89 deste anno, 

Of ztito brm~; mu ito úe;;l, O orado;· e mui:o (e· que substitue pelo. que a ~tle acompa~ha a 
Uci•ttdo) tabella F, snnexa a Consollciaçiio elas let.< lia.< 

•· - Al(a•1degas e "'lfesas de Rendas Fede1·a~s. 
Ninguem ma i~ pedindo a palavra., e encer· Entra em discussão o art . 1. • 

rada a discussão do art. 1• e sem debate a do 
a.rt. 2•. 

E' :tnuunciada .:1. 3• discussão do projecto 
n. 285, d.e 1895, autorisa.ndo o Poder E:t.· 
ecutivo a mandar procede!:' à escolha do IOC3l 
apropriado á mudança do Arsenal de Ma.ri
n!Ja. da. Co.pita.l Federal e a brir o credito 
nece~;sario a.té :100:000$, para acudir ás des· 
peza.s com os estudos e acquisição de ter
:reoos. 

Ninguem pedindo a palavra, e encerr·<~d\1 
a. di~cussão e adiada a votação. 

Entram successi \'a.meute em 2" discussão que 
e sem debate encerrada, ficando adiado. a vo
tação os u.1•ts. do projecto n _ 292, de 1885, 
autorisando o g)'{er-no a abrir no Ministerio 
da Guerra. o cre:l i to especial de 2. 220:000$ 
para índemnisa.r prajuizos consequentes da 
revolta. de 6 de setembro de 1993 á Compa
nhia );aciona! Costeira e a La.ge & Irmão. 

E' annunciarla a. 2' discur:ão do projecto 
n. 24'S, ue 1395, a;ttQrisa.ndo Q Poder Execu
ctivo a reror mar o ensino da Escola. Na.val, 
annexa.ndo·llte um cur.so especia.l de aspiro.u· 
tes a macltinista.s, toma.ndo por lm.se o proje-

Veem a. Mesa, são li'la.s, apoiadas e postas 
em dis::us•ão as seguintes 

Emll1Uia.< 

Accre.>cente-se mais as seguintes· mer
cadorias : 

C/.asse 12 

N. Sí59 da tarlfa cadeiz•as com 18 taxas. 
N. 370 '> camas com 6 taxas. 
N. 386 ~ mesas » 12 » 
N. 39[) )) ta.cos para bilhar ou 

bagatella. 
N. 404 » transparentes para ja.-

nellns com roldan!ls e outros a.ccessorios ou 
sem elles . 

N. 406 da tarifa. venezianas para janellas 
ou portas, com roldanas e outros accessorios. 

N. 433 da tíl.rifa. cestos, cestas, eondeç-as, 
balaios, bolsos e iudispen.sàveis com 11 taxas. 
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Chz.s•e 19 

l\. 639 da t:n'if<.t cartas de jogar em ba· 
ra.lhos. 

N. 64~ da tarifa livros em branco com 2 
taxas. 

Classe :?5 

N. 73!J da. tarifa anzóes. 
N . 744 » berços com 2 taxas . 
N. 754 » ca.deados com 2 taxas. 
N. 755 " cadeiras e tamboretes com 

3 taxas. 
N. r<>6 da tarifa. camas com 6 tax~ts . 
N. 77 4 » fuz is pa.r<l. t irar fogo. 
N. 775 » mesas com Z taxas. 
N. 7í8 . » pennas pa.ra escrever , de 

qua.lquer qualidade. 

N. 1. nos d't tarifa carros de mão ou de 
aterro, simples ou pintados. 

N . 1.016 da tarifa. folhas com g taxas. 
N. 1.024 da tarif-t machinas para lavrar 

a. terra, etc. , etc., etc., livre de direitos. 
N. 1.027 da tarifa peneiras e peneiros 

com 3 taxas. 

Cla3se 35 

N, 1.066 da. tarifa. iscas de qualquer qua· 
!idade. 

N. 1.069 <~<~.tarifa lacre com duas taxas. 
N . 1. 070 da. tarifa la.mpa.rina.s de quaJquer 

qualidade. 
Sala. das sessões, lO de dezembro de 1895. 

- Aure&iano B arbosa. 

Ninguem pedindo a. palavra, é encerrada. a 
discussão do a.rt. 1• e em seguida a do art. 20. 

Entram s uccessivamente em 2• discussão 
que é se:n debate encerrada, ficando adiada 

a vota.ç~o dos D.rtigos do projecto n . 1!?9, de 
1895, autorisand.o 1 governo a fazer r cT'!tter 
i acti va. mand:Lnd·l ad1i~ a uma das cottlpa
nhias, corno tenente mais moderno, n.té que 
haj& vaga. o teueu;e reformado do Cor po de 
Bombeiros José Julio, com um voto em SP.:pa
ra.doe parecer da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiç.~. 

E' sem debate encerrada. a discusão unica 
do projecto n. 216, de 1894, autorisan:to o 
Poder Executivo a pagar ao Dr. Tilmrcio 
Valcriauo Pecegue;ro do Amal'al, prepnrador 
de medicina l~gal ,Ja Faculdade de ~fedicina 
do Rio de Janeiro. os vencimentos qut~ dei· 
xou de perceber, d·> Ioga r de peE>para/!_C'r de 
cbimica inorga.nica. da mesma faculdade fi.. 
caodo adiada a votação. 

Vão a imprimir as seguintes 

aEDACÇÕES 

N. Z03D- 1895 

Reclacçi1o parrt 3" o'.iscussiio rla emenda tl esta 
cada na 2' cli.scuuao do projecto n . 2c?.9 .-1 , 
deste cmno, ate tor isando o Poder Ex~ 
ecutivo a (T.Órir o credito· cxtram·dinaYil) de 
1.18 2:497$668 ao 1l:linisteriG da lndustria, 
"Viaçlio e Ob1·as Publicas para occorrer aos 
seruiços da Estl·ada de FeJ-ro do R io do 
Ouro, conforme a ta!n:l~a jl.lnta 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • E' o Poder Executivo a.ntorisado a. 

abrir no proximo exercicio um credito ex
traordinario de 1.13"?.:497$658 ao Ministerio 
da. Indw;tria., Viaç:\o e Obras Publicas para. 
oocor rer aos serVic;-os da Estrada. ele Ferro do 
Rio do Ouro, conforme a. tabella. abaixo. 

Art. 2.• RevogaJ:l·se as disposições em con· 
trario. 

Sa.la das commissões, 7 de dezembro de 
1895.- Joao Lopes,presidente.-Latwo Mullt: r, 
relil.tor.-F. P . ilfayrinlt.- Alcindo Guana
b<lra . - Benedicto L eite.-Aug«Mo Severo. 

'l'A:SELLA 

Trafego 

6 Appa.relhos telegra.phicos de Morse • .• . •....•.•.. . 
Pillla.s completas, tio isolado, etc . . .. .. . . . . . • ..••. 

Locomoeão : 
3 Locomotivas Baldwio, typo Mogul 

8 - 24 D com freios Westlnghouse, 
entregues a bordo neste porto.... ... 109:205$250 

6 carros de I• classe para 44 pa.ssa.ge_iros 
sobre trechos •• ,, .• , ... . . .. , .. . ,. , . 96:00()$000-

3:000$000 
1:000$000 4:000$000 

ca.m.ua v . Ylll it 
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ô uitos do 2' cl~osse para 6:) pass:;.geirC'S 
sobre tl•ucl-.s •..•••...•...•.•.•.•.•• 

30 wa.zons mric J. sobre tt·nck5 ......•.•• 
12 ditàs serie E, fechados sobre trucl~s •.. 
6 àitos se. ri e F, focb~dos sohm 4 J'>)das .• 
7 freios \Vestiughouse pam locNnotivas. 

30 freios Westingbouoe para carr.>s àe 
passageiros ..•..................•. 

100 ditos ditos tx>ra wagoos •.•••..••..... 

MMhim1s e ferramentas para as of
ficinas : 

torno para rodas de locomotiv::os com 
placas de 5' 6" ...•................. 

l plaina pRra metaes., ............... . 
1 prcnsn. hydraulica para eixar e desei-

xar rodas de locomotivas e wa:.l'ons .. 
1 brno limado mecauico ......•.• . •...•. 
1 machiu:J. de furar radical. ... , •...•... 
1 martG!l1te para. forç:1. de 6 cavallos .... 
1 Yentillador para forja e ftmdiçfí<• •••••• 

1 serra. circuhu· de 36" com mesa •..••••• 
1 plaina p:n•a. madeiras ................ . 

40 k.ilometros de linha de trilho de aço 
Krupp de 2lk,500 por metro. 

ditos de linha e tronco, 20 kilometros. 
ditos r~mal da Penha., 7 » 
ditos dito do Iguassü, 13 >J 

corresdondente a 1.720 tl)nela<las a 
.<.• G, lS ................. , • ., .. .. 

25.000 dormentes de mrcdeil'<>. de lei .•....• , .. 
24 chaves pnra de~viGs completos ai' 24000 

Pes:;oat : 

2 turmas rspe~iMs pn.ret transfolmação 
da linha., composta de 2 feLores e 
24 trr.JJalhadores ............... · .. . 

Ediilcios e dependencias: 

Reconstrucção da ponte mnritima e 
seu prolongamento de mais 20 me· 
tros ........................... .. 

Linha telcgrs.p11ica : 
60 k.ilometros de fiJ de n.ço de O, "'005, ••. 

1.000 isoladores de porcella.na Capanema .. . 
1.000 cruzetas de ferro fundido ......... .. 

60:000~000 
99:000~00() 
54:000$000 
13: 2.00.';000 
l4:894Sl87 

21:136.$500 
23:485~000 490:920$937 

15:750.';000 
6:000$000 

3:000$000 
1:500$000 
4:000:'.000 

IO:OOOS\)00 
l :500$000 

1:800$000 
l:500SOOO 

;261); 6&:3,';:320 
55:000$000 
13:08!$800 

41:760$000 

16:9268000 357:977$120 

4:000$(100 4:000$000 

1.000 parafusos com porcas para. isoladot>es .. 

2~400$000 
4!500!',;000 
1:200:';000 
1 :<l00$000 9:100~000 403:777$120 

20 % pna descll.rga e cooducção do 
m<tterial importado, montagem de 
locomotivas e machinas, ferm.mcnt~s 
para as offieinas, augmento th·,s mes
mas, abrigo para carro .•........... 

Son11na •••.•••.•• •••. ~ ....... 

Sala. das Commi'.>sões, 4 de dezembco de 1985, 

188:74G$6ll 

l.l32.·19i$6GS 
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N. 203 E- 1895 

Redacçito pam 3' disctAs>·lt'o da emenda rlesta
cacl{l. do projecto 1L 203 A, deste anno, ap· 
provado em Z' di.~c~•ssão. a. qwtl a.utori~a o 
Poder l?x ecuti1lo a mandar constr't!il" depois 
dos necessa1·ios estados, o p1·o!o1!gamen1o do 
ramal d e Smtta Cru::. 

O Cc•ngresso Nacional resolve : 
.Art. I." O Poder Executivo mandará con

struir, depois dos necessarios estudos, o pro· 
longamento do l'amal 'de Santa Cruz. na 
Estrada de Ferro Central do Brazil, ate ao 
porto de Ang1•a. dos Reis, passando por Ita
curussa. 

Art. 2." Para cumprimento da. disposição 
do art. 1", fica o Poder Executivo (I.Utorisado 
a. abrir, uo proximo exercicio, o cridíto ne· 
cessario. até a importa.ncia de 1.500:000$000. 

Art. 3. o Revogam -se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 7 de dezembro de 
1895.-Jo'<o Lopes, presidente.-Lauro Mu~

, ler, relator.-F. P. May1·inh.-A.lciudo Gua
nauara.-Beneclícto Leite.- Augusio Severo. 

N. 203 F-1895 

Redacção fi'1al do substituti~;o ao p1·ojccto 
n. 20S A. deste a!mo, autorisando o Pode1· 
Execuli'Vo· a abri1· no p1·oximo exercício um 
credito extram·dinorio de o#o mil contos de 
reis, pa ;·a OCCO!'rer Ú consiTUCÇCÍO deu; Obras 
e dos m elho,.amentos urgentes e indispensa-
1!eis ao ser~;iço da Estr'aáa de F~:~·ro C:entra l 
do Bra::;il 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1." E' o Poder Executivo autorisado 

a abril· no proximo exercício um credito ex
trn.ordinarío de 8.000:000$, para occorrer á 
construcção das obras e execução dos melho
ramentos urgentes e indíspensa.veis ao servi
ço da Estrada de Ferro Central do Bro.zil ; 
sendo 800:0008, aiJplicados ao pagamento dE< 
60 loeorooti v:is sendo o contr~•cto feito com 
Quàyle, Davidson & Comp. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 10 de dezembro de 
1895.-J. A. Nei~a.- F. Lima Dua.Y'te. 

O Sr. Pre!ddente-Estando esgo
tada a ordem do dia, designo para a.manhã a 
seguinte ordem do dia. : 

Votação dos seguintes projectos : 
N. 265 B, de 1895, autorisando o Poder 

~ecutivo a reintegrar no posto de tenente· 

coronel do corpo de engenheiros do exercito, 
e no cargo de lente da escola militar, o Dr. 
rnnocencia Serzedello Corrêa (3" discussã-o) ; 

N. 212 A, de 1895, regulando a ex
ecução dos arts. 6> e 7• da lei n. 183 C, 
d·~ 23 de setembro de 1893, determinando 
que pelo governo seja substituído por a.po
lices de capital e j llros- ouro- do valor no
minal de I :OOfJ.? e juros de 4 • ; , trJdo o lastro 
etrectivamente depositado até 17 de dezembro 
de 1892, para base das emissões bancarias 
com parecer sob n. 212 B, deste anno (3• dis
cussão); 

Da emen.la additiva sob n. 265 C, offere
cida. em 2~ r1iscussão ao projecjo n. 265 A, 
de 1895, mandando revert8r á eífectividade 
do serviço militar, no posto em que se acha
va, o general de brigada reformado Dior.ty$íO 
E~'angelista. de Castro Cerqueira (discu5são 
unica ); 

Da emenda r1o Sena.do ao pr ojecto n. 4 D, 
deste anno, com o pai'ecer da commisoão 
n. 4 F, de 1895, de 1895, declarando de li;-re 
escolha t]o governo, aleo1 de outros cargos e 
que jã o são pela legislação em vigor, as no
meat;ões para os cargos; que enumero, a qual 
.tbi mantida por dous terços de votos pi'esentes 
na f61•ma do art. 39 § l" da. Constituição 
(discussão unica) 

N. 256, de 1895, definindo os ca.sos de com
petencia de cada um dos poderes Executivo, 
LegislatiV<.' e .Tudichrio, pa.ra. que se dê a in
tervenção do Governo Federal nos Estados, 
a.utorisftdo pelo art. 6• da Constituição ( 2• 
discussão ) ; 

N. 285, de 1895, autorisando o Poder Ex
ecutivo a mandar proceder à escolha do local 
apropriado á mudança do Arsenal de Marinha 
da Capital Federal, e a abrir o credito neces
sario áté 300:000$, para acudir ãs despezas com 
os estudos e acquisição de terrtno (3• dis
cussão); 

N. 202, de 189õ, autoi•is~ndo o governo a. 
abrir ao Ministerio da Guerra o credito espe
cial de2.220:UOO$, _para indemnisa.r prejuízos 
consequ,mtes ela x-evolt~t de 6 de ~etemhro de 
1893. á Companhia Nacional Costeirnea. Lage 
& Irmão (2" discussão); 

N. 248, de 1995, autorisando o Poder Ex
ecutivo a. reformar o ensino da Escola Naval 
anne:xa.ndo-lhe um curso espec1al de aspi
rantes a machinistas, tomando por base o 
projecto apresenta® em 1893 pelo conselho 
de instrucçã.o da mesma escola(2' discussão); 

N. 89 A, de 1895, opinando no sentido de 
não ser approvado o projecto n. 89 de8te 
anno , que substitue pelo que a ell.e a-compa
nha. a tabella F, annexa á Consolid!!Ç<"to das 
L~is da:s _!;.~faHdcgas e 11fe:sas de Rendas Fe
daraes (2" discussão) ; 

N. 199, de 18%, aukrisa.ndo o go"Ve!'no a 
fazer reverter ;\, activa, mtmdando addir a 
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uma. da.s compa.nh•.a~, como tenento m~is mo
derno. até que haja. v3.ga, o teneate I'efor
mado do corpo de bombeiros José Julio. com 
um voto em separado e parecer da commissão 
de ~nstituição, legisla.l;âo e justiça {2" dis
cussao); 

N. 215, de 1894, autorisando o Poder Ex· 
ecutivo a. pagar ao Dr. Tiburcio Va.Jeriano 
P.e~egueiro do Amaral, preparador do me 
d1cma legal da Fa.~u!dade de Medicina <~o Ri•• 
de Janeiro, os vendmentosque deixou de per
~eber ~o Jogar de IJreparv.dor de chimica 
1norgamca da mesma faculdade (discussii.o 
cunica.) ; 

1> discuSc<ão do projecto ll. 2:?5, de 1895. 
dando nova. orga.nko.ção á gua.rda oacional : 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 40 minutos 
da. tarde . 

183• SESSÃO :E~t 11 DE DEtEMBRO DE !895 

Monteiro de Barros, Chagas Lobato, Goncal
ves Ra~nos, Luiv. Detsi, Ferraz Junio1• 
Fox·tes Junqueira, La.mounier Godofredo Ri: 
b~iro ~1e Almeida. VaUadares, Cuperti~o ó.e 
Slquc1ra., Arthur Tor~s. Ole~ario Maciel, 
Pa.raizo Ca valca~ti , Carlos das Ch;~gas, Costa 
Macharlc. Ca~emH'O da Rocha, Dominuues de 
Cu.stro, Francisco Gü-:et'lO, Furtalo "'crba.no 
de Gouveia. Xavier do Valle, Mariano Ramos 
.L.1.menha. Lins, Lauro Muller, Paula Ramos' 
F!·aoci:sco Tolent ino, Emilio Blum, Fonsec; 
Guimarães. Maro,;al Escobar. Pereira. da Costa 
Victurino Monteiro .. Aureliano Barbosa, Ves: 
:PMtano de Albuquerque, e Cassia.ao do Nas
cimento. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de eompareeer com ca.nS3. partici
pada os Srs. Costa. A~evedo., Coelbo Lisboa 
J\lencar Guil;narães, fileto ·Pires, Enéas Mar: 
tms, Theotomo de Drlto, Carlos de Nova.es 
Viveiros, Co~ta Rodrígues, Gustavo Veras: 
Luiz Do~ingues, Eduar·<lo de Berr·êdo, Chrls· 
tino Cruz, ~ogueira Paranaguá , Torre~ Por
tuga!. Udefonso LIIJ)a.. Pedt'O Borges, Hel
venciO Monte. Frn.nc1sco Gurgel, Junqueir-~. 

Presidencia dos Sl·s. Artltw· Rios, (i" '!lice· Ayres, Cunha. Lima, Silva Ma.ri:z:, Trindade. 
presidente) Rosa e ·'il1Ja (presidc-11te) C?attaubriann, Tolenti.no ce Carvalho, Armi·· 

mo Tava.rPs. Luiz de Andrade, .Marciooillo 
Ao meio-, ia prccede·>e à chamada., a qu:ü Lin~. Miguel Pernambuco, Olympio de C3.m· 

respondem os Srs. Ro,a. e Silva, Arthur Rios, pos. Zama, Tosta. Ar istidea de Queiroz, 
Thomaz Deltino, Tavares deLyr-&,&i. Peix11to, EtlUa1•do Ramos, .P"ula Guimarães, Dyonisio 
Lima Bacury. Gabriel Salga:' o, Ma.tta Ba,. Cerqueu·a. Flav1o rle Araujo. Pa.ra.nlJos Mc,n
cellar, Augusto M(·otenegro, Bricio Filho.Hol· tenegro, Atl•ayde Junior , Set"Z• dello Cor
landa. de Lima. Benedicto Leíte, Anizio de rêa. Er·nesto Bra.zílio, Ponce de Leon, Almeida 
Abreu, Arthur de Vasconcellos, Pires Fer- Gomes. Lalldulpho de Magalhães, João Luiz 
:reira. Frederico Rorges, Gonçalo de Lagos, Joào Penido. Fr<>ociseo v·eiga , Alvaro Botelho' 
Thoma.z Ca.va.lca.nti. João Lopes, Franci;;co ~onel Filho, Ocmçi:wo de Bl'ito, Ferreir~ 
Beuevolo, José Bt·vilaqu<t, :\ugus to Severo. Pl~' "'S, R.ur' olpllo Abreu, Theotonio de Ma
José Mariano, Martius Junior, Pereira de galhães , Pinto d:t Fl)nseca, :>.Jatta l\f:tcllado 
Lyra. Gaspar Druotmond. Coelho Cintra. M'tnool Fulg~:ncio_. Simão da Cunha, Lindolpho 
CorneUo da Fonsec•··, Herculano Bandeira, Caetano. L<~mal'tme, Alfredo Ellis, !!'rlillcisco 
Medeiros e Albuquel'ilue, Gonç.e.l.ve.s fd;,ia., de Barros, Almeida Nogueira, Díno rsueno, 
Carlos Jorge, Ara.njo Góes, Clernentino do G.ustavo G~oy, .Adolpllo Gordo, Moreira. da 
Mnnte, Rocha Cavalcanti. Menezes P<-ado, Silva, Pa.uhno Ca.1·los, Ciucinato Braga. Her· 
Geminiano Brazil. Gou veia Lima.. Augu~to de meneglldo de. Moraes, Alvt>s de Castro, ·ovidio 
Freitas. Sa.ntos Peren-a, Neiv1l., Milton. rran- Abt-antes, Lutr. Adolp!to, Ca.racciolo. AlmeHa 
ci:;co Sodré. Mar.oel Oiewno, Vt>rgn" d<· Tl'rre~ .. Bra~ilio da Luz, Angelo· Pinheh·o, 
Abreu, Leovi-gildo Filgueiras, José !;macio. AppariciO ),a.r ieme. Fra•:cisco Alencastro 
Rodrigues Lima., 1 olen ·.,no dos !'antos. Sebas- e Pedro 1Ioa.cyr. E s~m causa os Srs. Leu~ 
trão Land ul pho, Ma.rCQ!íuo .Mour2.. Torqua.to rttn~:o de Sã.. Fl'.rnandes Lima , Octaviano Lou
Moreíra. G•tldioo Lllr~to. Antonio de Si· reir• . CletoNunes, Jose Carlos. Barros Franco 
queira, França Carvalho, O::car Godi 'Y· AI· Junivr, Do!oíngos c!e Mo1·aes. Paula Queiroz, 
cwdo Guant~.ba.ra., Timvtbeo da. rost'l., Ame rico 

1 
<Miw. J umor, Bueno de Andrada., Padua. 

de Mattos, Lins de "a.:scvncellos. Ail)eno Sa.lle~. Vte1ra. de. Moraes. Alberto Salles, 
Torres, Belb;ario ele Souza., Fonseca Po:·telia, ~fartms Custa, R1vadavia Corrêa e Pinto 
Euzebio de Qneiroz, Silva Castro, NHo Pe- r.a. Roclla.. 
çanba, Agostinho Vi<t~Ll. Julio Santos, Seba.s· 
tião de Lact?rda, Urbano Marcondes. Paulino 
de Souza Junior, Mayrink, Campolina., Lima. 
Duarte. C&rV&lho Moarão, Yaz de Mello, 

E' lida e sem debate appx·ovada a. a.cta. d" 
sessão antecedente. 

Passa-se a.o expediente. 
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O SR. 1 o SECMTAR.Io procede ã. leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Oftl.cios: 
Do Sr. 1 • secretario do Senado, de lO do 

corrente, commun1ca.ndo que foi ilevida.meote 
restituído um dos auto)(rapllos do Congresso 
}'(aciona!, elevando vencimentos e creando 
novos empregos na Eswa.da de FeiTo de 
Port<J Alegre a Uruguaynna e autorisando a 
re(ur mar sob as me~mas bas(~ do respectivo 
decreto n. 2.043 os regulamentos da.s demais 
vias ferreas de propriedade da Untão. -
Inteirada. 

Do Ministerio dos Negocias da Marinha, de 
10 rlo corrente, sati.sfá.zendo a requisit;ão desta 
Cama.ra. constante do oJiicio sob n. 343, 
de 20 do mez findo, etc.- A quem fez a 
requisição. (A' Commissão de Marinha e 
Guerra.) 

Do Ministerio dos Negoci0s da Guerra, de 
9 do corrente, restituindo sanccionarl.o um 
dos autogra.phos rlo Congre;:so Nacional au
tOJ.'isando o governo a g1•aduar no primeiro 
posto do exercito todas 11.s praças com
missionudas nesse posto até 3 de novembro 
de 1804. - Inteirada, oificiando-se ao Se
nado. 

O Sr. Belisa:rio de Souza -
Sr. :presidente, tão acostumado esto~ are
speita-r os il.ctos do governo da. U111a0 pelo 
sett escrupalo e respe!to á lei quanto a 
reconhecol' no governo do meu Estarl.o o mais 
profundo a reverente culto a Constituiç,ão E~
tadoal e a Constituição Federal. 

Pm· isto, niiofoi sem algurn3 SUl'Pl'esa que 
li hoje um aviso do hom•11.do M1nisoro da In
dustria o Viaç;ão protestamlo con-ti';). um_ acto 
de legitima. competencia do Poder Publ1co do 
J~studo do R. ia cie Janeiro. 

O Pai:; d~ hoje publica o a~·iso em qua o 
f>Iini~tro da lndustria. e Viação prote:,;ta con
tra a. con~ss:i.o üe algumil.S estradas de ferro 
em territorio ílurnincnsc: 

Di::: assim. o protesto do Ministro da. Viação 
(W): 

<< Ministerio da Industria. Viação e Obras 
Publicas-Directorh Gei•;J.l de Obras Publica,; 
-l" 8ecç:io-N. ~~18- Rio de Janelro, 10 de 

d ezembl'o de 1895. 
Sr. presidente do Estado do Rio de Janeiro 

-Havendo Carlos Frederico Co.stello Branco 
requerido a este ministerio, em cumpri
mento de despacho des~a presidenc1a, a ne
cessariot permissão para alravessar a Estrada 
de Ferro do Rio do Ouro com uma linha. ter-

rea. que pretendia. construir t~e Petropolis a 
Maxambomba, e Lhe tendo sido ne,aada essa 
permissão, conforme vos foi communicado 
pelo aviso n. 347, de 24 de outubro de 1894, 
por se veri!lcar que a pretendida concessão 
a1fectaria direitos da União, jâ pr~iudican~o 
por vnrios modos as fiol'estas adquiridas ex
clusivamente para conservação dos ma.nan· 
ciaes que abastecem esta Capital, ,já damni
ticando inevitavelment e as respectrVMl obras 
de canalisa.ção ; acontece que, não obstao te o 
occnrri ' o. obteve aquelle peticíon:,rio con
juncta.mente com outro por decreto n.. 233, 
'tle 23 deoutuhro do co,Tente anno, dessa. pre
sidencia. de conformidade cornos arts. !• e 2" 
da lei estadual n. 157, de 17 de novembro de 
!894, auto,·isa.ção para. con:;truir 'luas linhas 
f"rrea.s. uma de Petropolis a Estação do Bl'ejo 
da E~trada de Ferro do Rio do Ouro e outra 
dessa mesma Estação do Br<-jo â. rle Jeronymo 
de Mesquita. da Estrada. de Ferro Central dl) 
Bra.zil. 

Tendo essa IJresidencia bem recoaheddo, â. 
11ista do ~xposto. o da.mno que, áqnelle pro
prio da União e ao abastecim~nto da agua a 
~ta Capital, causar!a ~ernell~ante concessªo 
um>t e unica quer corte o~ tnlhos quer nao 
da Estrada de Ferro do Rio do Ouro, e ·pois 
ipso facto, o direito do governo fedel'a.l inter· 
fel'il' ao referido traçado, de modo a salva.
"'llal·dar os interesses da sua j 1ll'isdicçiio fe
~ido., pela coneessâo de qu~ se trata ! e por
qne a linha ferrea cont:edid:t oonst1tue até 
pela identida,Je de 1Jilola um ramal da Ramal 
da Estrada de Ferro C11ntral do Brazil, e::>· 
tNd<t federal. parte integrante sinão tronco 
principal da rede geral da vi~ção d~ R.epu
blica, cujos ramos ticam. acbtncto~ as dispo
siç0es do decreto n. 109 de 24 de outubro de 
l8U2 ; aiêm dos drreitos constantes do decreto 
n. 1.599, de 9 demai.o de l855, que por de
creto n. 3.503, de 10 de julho de 1865, pas
Sctr<tm a pertencer à. Nação; entende o gover· 
no da Repub1 ica do seu dever p~·otestar como 
prote>ta. perante a presidencia do Estado do 
Rio de Janeiro contra a o!I·nsa , que aquolla 
conc~:;sao constitue, de a.ttribuições fede· 
raes. 

Saude e fraternidade.-.·tntonío Oly11tl•o dos 
Santos Pi~·es. P 

Eis os fundamentos do acto. Mas eUes não 
convencem a nenhum espírito, por mais dis· 
pa-to que e;;teja a fMlll' da doutrina que elle 
sustenta. Nestas condições, pedi a palavra, 
som quel'er antecipar outro qualquer jui~o ao 
a.cto do ministro, e sem entrar em ma.10res 
apreciações, vou apresentar it consider~c~o 
da Camara. um requerimento em que sol1mto 
sejam presentes â. Carnara as informacões dos 
directores da Central e abastecimento de 
agua., em que baseou-se o Sr. ministro para. 
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para protestar contra um acto legitimo e Nã.o conheço medidas incompletas dP repa-
lega.l do governo do Estado do Rio de Ja. ração. . . _ 
neiro. • Si todos os lentes teem igua.es dtrettos nao 

E' inutil accrescentar que em semelhante sei por que motivo elles estão privM;o~ das 
requerimento não ha. o iutuito de opposição suas cadeiras e outros gozam dos benefic1os da 
ao Sr. Ministro da Viação ; ba apenas o de- lei. 
seja que me assiste de informar de assumpto o SR. GASPA.tt DRU)lMONo- E e preciso no· 
que interessa ao meu Estado, exactamente tar: 0 s1•• Gonçalves Maia foi nomeado 
para. saber, atéque ponto o actodo govemo pe~o mesmo decreto que o Sr. Gonçalves Fer
do Estado do Rio, governo que tem o maior ren·a. 
escrupulo e o maior respeito i!. Gonstituiçã.o 

0 
• S . E s m·-

Federal e à Constituição estadual, é attenh· . SR. BEUSARIO DE oc;zA- ' o r· ' 
torio da le~í~laçã.o federal em materia de n1stro ~a. d~ saber. que o decreto que o no-
e t d d !"'erro meou e vahoso, alem de ser um excellente 
s ra a e · I · ta.d · moc·dade nern·tmbucana Sã.o essas informações que eu peço, porque servtço pres o . a 1 r_ ' 

se diz, entre outros fundamentos, 0 s~guinte: nomeando dous Illustre~ prore~sores, orna
- que 0 traçado destroe Jlorestas que afi'e- mentes da Faculdade Rec1re. 
ctam o regimen das aguas nessa 1:apital. o SR. VALLA.DAR.Es- Acompanho a V. Ex. 
Ninguem mais do eu. medico e habitante em relação ao Dr. Hilario de Gouveia. 
desta cidade. tem maior attenção ao regirnen o SR. BELISARIO DE souzA-Em relaçã.o ao 
florestal. . . . . Dr. Hilario de Gouveia, e um nome tão co-

A e~genhar1a brazllet:a serJa bem atra- nhecido qne já. se tornou uma reputação 
zada s1 p~ra. • construc9<1o de est.radas ~e europea; e um homem m ustre, gloria do 
ferro, prec1sas~e destrUir florestas • eu set. Brazil e filho querida do estado que os nobres 
porém, que elh s~ffre com vantagem o deputado~ repre;entam. 
paral:lelo com as ma1s adeantadas. São estas as considerações que queria tazer 

Mais uma vez que estou nesta. corrente de e para justificar 0 seauinte requerimento. 
factos,. concernente~ ao me'!! Es~d~, sem (Lê.) " 
faltar a.q~ella cortezw. qu.e tnbuto a. \ •. E~: E' lido, apoiado e posto em discussão que e 
pelo ID:Wto que quero n. }· Ex .. 4leseJarm adiada :por ter pedido a palavra o Sr. Frau
ver ah1 sentado. o honra..-o presJdent,e da cisco Glicerio o se"'Uinte 
Camara. para. pechr-lhe que mtercedesse JUnto " 
ao honrado Ministro do Interic·r para. que 
despachasse uma representação do ::;-overno Requerimento 
do Estado do Rio em que se pede validade 
para os exames do Lyceu de Nitberoy, lyceu Requeiro que sejam presentes á Ca.mara as 
que tem um curso p.~rfeitamente bem orga.. informações em q,uo se fundou o ~'linistro da 
nisado e da progra.mma inteiramente iden- lndustda., 'PO.l':L prot€-star rera.nte os poderes 
tico ao do Gymnasio Naciont•L competentes contra actos do governo do Rio 

Ate hoje esse requerimento apl'~sentado de Janeiro, concedendo estradas ele ferro, na. 
pelo governo do meu Estado não teve o fórma da legi~lação estadual. 
despacho do Sr. Ministro do [nteríor. Sala das sessões, 11 de dezembro de 1895. 

Não ~ma teria nova. Torlos os lyceus esta.· - Balisario de Souza. 
dua.es teem obtido esse favor conct~dido por· 
dec~·eto do S~. Fer~a.ndo Lobo, que pr~sto~ O St•. Noiva-Sr. presidente, pedindo 
ma1s esse serv~ço alem do. outros r~l~van~e~ -e pa.lavra no ~xpediente, é meu intuito ob•er 
na. ~ua labor10sa gerencw. no mmtSterto. de v. Ex, que rlê para a o!'dem do dia um 
(A.p•nados.) _ . . projecto que eu julgo de grande necessidade 

Um colleg10 particular, ahasex.ccllente pela. não só para o Estado, que tenho a. honra t~e 
sua sua organisaç<io e do sou corpo docente. •} representar nesta Cama.ra, como para toda a. 
collegio Kopke e não sô goza elo direito da União. 
validade dos sells exames, eomo a faculdade Tenho, tambem, outro modo de realisar 0 de conferir a collocação de grão! meu desejo-e é pedir a v. Ex. que chame a 

Portanto fa~.o esta sopplica. á V. Ex. para attenção daquelles a quem está commettirla 
ser transmittid~ ao Sr. Ministro do Interioi'. a missão de trn.tar e~pecia.lmente das tarifas 

E já uma v~<z que estou na secretai•ia do aduaneiras, questão palpitante e momentosa. 
Ministro t!a Interior. $1:'ja.-me licito pedir 1 que a todos interessa de perto. especialmente 
a S. Ex. a reintegração do S!·. Dr. Hi!:;rio 1 ao commerclo e a inf.ustria hrazilein. Sendo 
de Gou.-êa., glnria da medicina b1·a~ileira e i a~sim, e curial que cu solicite de V. Ex. a 
do Dr. Gunçalves Maia brilhante prafesmr l apresentação á debate do projecto a que vou 
da Faculrlade do Recife. I me referir, e que a commissão de tarifas, 
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--------------------·----------------------------------
a.ttendendo ao que esta exarado nesse pro
jecto, tome em considera.çã.o as medidas que 
eHe propõe para beneficiar uma industria 
que tanto merece. 

0 SR. AORELIANO BARBOSA-A COIDIDÍSSÍÍ.O 
de tarifas já apresentou hontem o seu pare
cer. 

O SP.. NEIYA-Mas eu mio o vi publicado 
no D ia1·io O tficiaZ. 

Sr. presidente, pediria a V. Ex. q_ue me 
informasses~ e;::se parecer tem de ser discutido 
aqui ou si tem de ser julgado unicamente 
pela vontade suprema dessa commissão ~ 

0 SR. PRESIDENTE-O :parecer ha de ser 
di~cutit' o pela C amara. 

O Sa. NErv.~-Agradecenrlo a V. Ex. a 
-promptidão com que me informou, devo de
clarar que me reserve pura d1scutir o assum
:pto. quando esse parecer fôr dado á deba.te; 
entretanto,por cautellae como homem pta.tico 
que sou, receio~o de que a commissâo uão 
tenha. attendido a industria que defendo.pois, 
como disse, ain"~a n5o li esse parecer, c·onti
mio a E'xpor os motivos que me trouxeram iJ. 
tribuna, invocando n attenção desta Camara 
e de todos em pról dos direitos que venho 
propugnar 

Antes, porém, de fazel-o, elevo como en
thusiasta dos progressos da minha terra, que 
amo deveras, um voto de sincero lou•or 
áquelles que tiveram a. feliz idea. de inaugu
rar esse certamen da índostria, a exposição, 
que hoje é permanente dos trabalhos feitos 
no Brazil. 

A minha querida Bahia não teve, infeliz· 
mente, o tempo preciso para apresentar-se 
na e:JJ:posíçuo actuaJ pelo modo brilhante como 
devia e podia fazel-o: mas , felizmente nos , 
objectos que apresentou, como ti v e a. satis· 
1ação de vez·, conquistou os encomios de 
todos quantos visitaram a exposição, que 
disseram mesmo muitos que essa industria a. 
que me refiro era o pnnto principal da. ex:· 
pOSÍÇ:ÍO, tanto mais quanto esFa industria e a. 
unic&. no seu genero, por assim dize1•, no 
Brazil, ,enda, portanto, acredora de toda. a 
protecçã.o dos poclerPs competentes e mesmo 
daquelles que por systema, por pessimismo, 
são constantemente infensos a tudo quanto é 
progresso, nã.o direi com intuito de con
traria-t-o mas com 1,"3.011, por cxa.ggerado 
escrupulo,com medo de diminuir ern um real 
que ~ej:l, a renda da Uniã.o. 

O nobre deputado pelo l " •lietric'to da Ba
hia, o Sr. José Augusto de Freitas, a quem 
teço elogios desü< tribuna, conscio de que 
não laço mais do que rendeJ.' preito de home
nagem ãquelle que o merece pelas suas 
!uze~, separadcs como nos achamos pelas 
lic1es pa1•tidal'ias, defendeu na legislatura 
pas~~da. da tribuna. dest:t Co.ntara, a neces
~idade de proteger a industria. de que me 
occupo. 

O projecto apresentado por S. Ex., que 
goza de incontestavel pre~tig:o no seio desto. 
Camo.ra., teve da illmtre commissão de j!ntão. 
composta. de deputados que não tenho a honra 
de conhecer. sinã.o de nome, parecer favora
vel. O projecto ~uccinto e claro, como todos 
os trabalhos elaborados por s. Ex., em assim 
concebido (18); 

Projecto de lei 

A p:tlavra autorisada de meu distincto cot
lega de bancada, o illustre Dr. Yergne de 
Abreu, a proposito do projecto de uma expo
sição :Para. solemnisar o facto memoravel elo 
descobrimento do Brazil, teve naquelle dis-
curso, occasião de fazer, na. linguugem ele· O Congresso Nacionnl1'esol ve : 
vada. com que soe fa.llar, o elogio devido e Art.l.• A' Companhia de Ferro Esmatta:1o, 
justo aos serviços prestados pela. com missão, estal·elrdda. na Cnpimlllo E.st.ado da Bahia. ó 
que tomou a si o pat.ríotko encargo d~ pre- conci~dicla isenc:iio üos direi! r·~ de impot·taçilo 
parar a exposição que Uí.o applaudi,,a tem da [I] '.I. teria p•·ima. qm~ int,·otl !lZír do~ m•n·ca
~ido por toLh< a imprensa e por todos quanto5 dos <•stmngeil•os, destinada hO fabrico ele al'· 
te~m tido a. fortuna de apreciõl.l-a. tef:1ctos e obj,,do;; de m:o dome~tico e corn-

l'!>I Srt. DEPUTADO dà um aparte. mum, de ferro esmaltado e estanhado. 
o StL NEIYA - Garanto il v. Ex. que a Art. 2 .• A isençil.o de direitos ue que trata 

Bahia não se tem ~ahido mal, que n.presen- o Drt. ant.~ceul•nte B pol' tempo de cinco an
tou-~e r~golarmente e que, si de modo ma.is nos. e ser;\. subordinad~. par::L todos os seus 
brilb(l.nt.e não cxhibiu-se. loi devido ao curto etreitos !egaes ao decl'eto n. 947 A, de 4 {'e 
prazo de 30 dias que teve para preparar-se. nov.,mbro· de !890. 

Es;;e curl.o prazo era insuHkíente para que -A Comrníssão ele Fazenda, IJelo orgã.o do 
vi~s~l'm de:;se ~orr:o de outro~ F.stad,,s os 'PtO-~ seu ~elator o Sr. Bell.arnüno Carneiro,e~pirito 
dnct0s <las indu~trias que deviam figurar d<: pon<le?~do e criterioso, que embora não oe
mojJo tHstincto na.que!Je re1·t~men. ~upc ma i;; Jogar ne>te Parla.rnento. continua. 

Sr. !)residente. o nobl'e deputado tratando i na. imprensa a defender do mesmo modo 
da Bahia, instiga-m~ de a\f(Urn modo a oc-~ porque o fazia aqui os interesses do Bra.zil, 
cupar-rne de outro ponto diiTerent.e do ob· emi~.tiu o sE:guinte parecer-. to.mbem suecimo 
jectivo do meu discurso. e claro, que passo a lêr a Camara, para que 
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el11. conheça a just iça em que se ba.seára o 
:illudido projecto (lê): 

«.\ Companl1ia de Ferro Esma.l.tado.recente
mente inaugurada na Cnpitn.l. do Estado da 
Ba.lüa. pe'1& isenção de direitos para. a ma.te· 
ria prima q ue importar da E uropa.por tempo 
de dez annos. a.Uegando que a sua nascente 
industria não poderia. resistir á. concurrencia 
dos a.rtefactos similares vindos do e.stra.ngeiro 
em conseq uencia do b 1íxo cambio e pesado; 
1mpostos de que a sobrecarrega o Estado. 

A's COmmis,ões de Fazenda e In,lustria.s pa
reco que a peticionaria põde ser ntteodida, 
porque tra.ta-se rl~> uma industria. realmente 
nova no paiz. cuja p!·OOpP.ridade a largartl. os 

. horizoa tes do trabalho ás classes deslà vore
cidas.alérn de trazer notavel me.horia. á vida 
industrial do Bra.zil. 

A's industrias nova.;;, ao i1t>senvolvimento e 
á fundação desses f!I'3Dd~s la.boratorios que· 
enriquecem as naç<ies do velho mundo e são 
outros tantos nucleos de riqueza. e trabalho, 
deve 11. Uniã.o o amparo e a-poio caren tes a.o 
seu·pro,"l'ellimento. o que lhes é assegurado 
pelo art _ 35. 2>' d~t Constittl ição Federal. 

Pensa.. port~.nto, & commis~ão que é digna 
da solicitude do Congresso Nacional a petição 
da Companhia de Ferro Esmalta•lú,e pondera 
que reduzido ã. metade o prazo da. concessão 
pedida. seria. bastante para ba.urir beneficios 
pecuniarios compensadores nos prejuízos a 
que estivesse elb\ :mjeita pelas causa.~; que 
actuam neste momento em seu desfa vor. 

Assim entendendo, conclue po1· o:trerecer á. 
consideração da Camo.ra dos Deputados o se
guinte.» 

Sr _ presiilente, an tes de attender ao pedido 
que me fez o lllustre amigo, digno presidente 
tl a Commissào rl e OJ•çamento, de mostrar 
qual o progredimento que tem ti.do a. compa.· 
nbia. direi a Cama:ra que procedi. á. leitu ra ilo 
parecer da commissão, para que todos os 
meus· collega.s compre hendam bem este a.s
sumpto e fiquem delle conbPcedores. visto 
como o tra ba.lho foi a.pl'~sentado em 1893, e 
m uitos dos actua.es r .. pr(~sentantes não fa
-ziam p:u·t.e do Congresso naquella. occa~ião. 

O projecto foi apresentado ha mais de dous 
annos, e a.pezar de ter sido votado por grande 
maiori<L, em primeira •liscussão, de 1893 para 
cã. não tP.m sido mais lembrado, no que não 
vae censura á. Mesa. nem ao autor do pro
jecto; S. Ex. o Sr. Dr . Freita.::, certamen te 
preoccupa.do com muitos assumptos, atare
fado como membro da commissão da orga.
nisação de reformas no ensino e do Codigo 

.Penal e com outros trabalhos. não poude 
a.ttender positivamente a este de que se en
carregara. 

Eis a. ra.zão porque se deixou ficar na pasta 
da. commissiio durante este longo periodo de 

ma1s de dous annos um projecto de tanta 
monta ; mas posso garantir a v. Ex. e á 
Cama.ra. que S. Ex. está de pleno a.ccorõo 
commigo em que esie projecto tenha anda.
mento e seja lei . 

Sr. p.-esidente, a Companhia de Ferro Es· 
maltado d<• Bahia. está. produzindo artefactos 
que não t,eem comparação cum similares qu e 
veem da Europa, principalmente da .1\.lle
manha, como os meus nobres co!Lega.s que 
t eem visitado a. exposiçlto pode1u te~te
munbar. 

O ferro esmaltado que vem da Allemanha 
não o.ll'erece duração alguma e torna.-:;e quasi 
nullo nas applicações dom.,.stica.s. porque o 
fabricanw allemão. querendo collocar melhor 
a. sua fazenda em condições de preço, :preparA, 
os seus prodnctos de fórma a torn&~·em-se o 
mai;; leve, delgado e inconsistente possivel, 
visto como o imposto na. Alfand~a torna-se 
tanto maior, quanto mais pesado e o objecto, 
e assim allivia se das taxas aduaneiras. 

Devo tambem dizer ã. camara que o que 
esta. companhia. pede não e nenhnma in
novação, a propría. Françu. nca.ba de votar 
snbrFo essa. mesma especie pesados impostos, 
afim de proteger a. sua industl'ia neste mesmo 
genero. libertando-a da concurrencio. desleal 
da Allemanha •. concurrencia que, como eu 
rlisse, tem o s~::u principal move! na fragiJi. 
dade dos objectos. no seu pou co peso e conse· 
quentemente no ~eu valor mlnlmo . 

Mas não foi só por causa da. concurrencia. 
allemã, foi tambem por causa. d(l. concurrencia 
da Belgica. 

Não tenho os estudos espec.iaes sobre o 
:~ssumpto que teem os illustres collega.s que 
fll%em pa.rte da COmmissão de Orçamento ; 
mas con!>nltando a opinião e o saber dos que 
se ded icam ao estudo de.>.!!es assumptos 
a prendi a conhecer a verdade rlo que acabo 
de a firmar : pedindo, pois. desassombrado o 
que se aca.bll. de ftt.zer na. culta. França em 
beneficio da Companhia de Ferro Esmaltado 
da Bahia. 

A nossa tarefa. actua.l, no seu art. 785, 
marca sobre artigos de terro batido esmalta.clo 
simples um imposto de 680 réis sobre ldlo, 
dlspemando os 30 "/o do novo augmento, 
attin~rindo. portanto, o direito apenas a. 1$020 
por kilo. 

Esta taxa a.pezar de p rn·ecer razoavel não é 
sufficiente, porque como disse. ha pouco, as 
ra.bric:~ s allemâs fazem os seus objectos de 
metal esmaltado tão fra,aeis que o seu dlmi· 
nu to peso f<~z com que o imposto que sobre 
taes objectos r ecae s~ja. muito menor ; e deve 
se attender a.o que a Companhia de Ferro 
Esmaltado paga. por mão de obra. e de di
reitos da materi:J. prima importada da. Eu
ropa, ta.ES como o ferro, o aço. o ca.rvã.o e 
productos chi.micos para o p reparo do esmalte. 
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Esta empreza, que foi fundada em abril de 
1893, na. Capital da. Bahi~. no aprazível bairro 
ele Itapagipe, :proporci('na hoje trabalho a 
mais de 200 operarias de ambos os sexos, e 
seu vasto edificio comporta muito maior nu
mero, podendo produzi!' 1.500 kilos, termo 
roedio, de trabalho perfeito. 

Foram seus organisarlores homens p3,
triotas, poucos, uma meia duzia, repass.:.do~ 
do desejo ae empregarem seus capihes am 
em sua terra, cJncorrendo desta. arte para 
o progresso deUa, e sendo utei~ ao~ seus ope
rarias, que são exclusivamente brazileiros, 
como brazileiro e o seu chere; e citarei com 
muito prazer o nome de um de-;tes organisn.
dores. o Sr. A. Clmchú, conhecido a.rmeiro, 
autor da aperfeiçoada carabina a. que deu 
seu norne, que teve opinião favoravel de 
nosso governo, e mais favoravel aind~ rla 
propria Bel~ica.. e outro espirito emprehen
dedor, rnuitissimo intelligente, activo. afas
tado das lucta.s políticas, meu p3.rticub r 
amigo, o Sl'. coronel Duval Vieira de Aguiar, 
que se poz tambem a frente desta empreza. 
sendo por seus dignos socios acclamado pre
sidente. 

Fa!lo tanto menos suspsitosamente quanto 
não pertence mais este meu prestimoso ami
go á empreza., e creio mesmo que nella já. 
nã.o tem nenhuns ca~itaes. 

Do~o faina a que constantemente me entrego 
de curar dos interesses da industria brazi
leira., quer na imprensa. quer na tribuna da 
Assemblea do meu Estado, ji1mais me arre
darão e, procedeodo assim, Sr.· presidente 
não o faço com a intenção de ser· agrada vel 
aos capitalistas que emp1•ega.m nessas indu
~trias seus capitaes, pelo que ([evem ser assas 
considerados; nlio, a minha. preoccupação, (• 
que agita o meu I?Spit•ito con~tante111ente e 
neste momento é 11nicamente a sorte dos pe
quenos; e o meu m:1is u.rdente desejo é em· 
prega,. todo~ os meus e~for~'os e vir em soe
corro des~o grando cla.~se, da grande classe 
dos opera:•ios, que vivem da industria n3.
cional. 

O SR. Jo,\o Lol't:s-Muito bem; c tem sido 
este o constante empenho de V. Ex. aqui. 

O SR. NElVA.-Oiz o nobre deputado pelo 
Cea.r:i.-mnito bem; e eu peço ao Sr. tachy
gropho que consigne o aparte de S. Ex .. que 
é o digno presidente da commiss&o de Orça
mento. 

Seria. de extranhar, Sr. presidente, que a 
minha maior prevccupação, que o meu mais 
ardente desf'ju, não fusse an,parar a c·cu,;a 
dos pequenos, não fosse amparar a. cilusa 
dos pobre:;, Aquel.les que se acham coHocados 
na. cuspíde do poder, na mais elevada. posição 
social, es,es mesmos, si reílecürem quão jus
ta é essa causa, hão de convir que o meu es-

camara V. VIU 

forço não e desnecessarw, e, ao contrario, é 
o melhor e ""prega,Jo possivel; e que Ul"ge 
não aban•lollar o campo. 

Ainda ante-bont~m. desta. trilmna, fallei 
em favo1' de pobTes officii\es de justiça, em 
favor de dous individuas que, representando 
o elnmentrJ popular, vivem, ent,retaot.o, no 
fim da escala. da hiera.rcbi:t ju·liciaTía. Entre
tll.nto, a.Ca.mara.Inrcci<>. não attendar ao meu. 
pedido; mas não attendia. porque ella estava. 
cet•ta de 4ue votan•lo a favor dos grandes, 
ella. suppunha. que votava. ta.mhem em favor 
dos pequenos; que advogava <1. causa dos des
prutegtdos da sorte. 

E vP.m a proposito r1izer que ha no em tanto, 
Sr. presidente, necessidade u1·g~nte rte pre
occuparmo-nos mais com o futnro daqnelles 
que representam ma.is immediatamente o 
proletariado, daquelles que t~.nta. carecem. 
Foi ao 1<do delles, com o a.poio delles que 
consegui deitar porterra a forca dos pode
rosos, a. força daquelles que se julga.vam su
periores; foi finalmente C'm o apoio delles 
que consegui entrar nesta Camara. que con~ 
segui vencer o despotismo daqueUes que en
tendiam assiqnalarlamcnte que eu. por exem
p[o, não po·H:1. entrar ne~te Parlamento pelo 
facto de nã.o ter um titulo scientico. (Nii.o 
apoiwlos.) . 

Nestas condições, Sr. 1Wesid~nte, c0nhnua
rei na minha f>üna, embora sinta que assim 
procedendo fatigo a attenção de V. Ex, e de 
meus rlígnos collrgas; continuarei a defen
der a causa daquelles que mais merecem, 
que são uteis ao meu Estado e {L nossa 
Patria. 

Dizia cu, Sr. presideote. que tendo con
stantemente. quer· na imprensa, quer no Par
lamento. ilefendido esses intere,;ses, não serm 
para extranhar qu~ apparecend(} a Compa" 
nlüa de Ferro Esmaltado. eu vies>e advogar 
igualmente os seus interesses. lntclizmente_ a 
Assem bh!o. estadual de 1 ue fiz parte, na.o 
sei si porque niio e composta em sua ma.iorin. 
de homens qne vivem const,tnr.emente ao 
lado d0s opel'arios, e~sa. Assemblea tev~ o 
des«mor de oner-O.!' essa empreza de 1m
postos. a.té vexatorios, chegandtl ao ponto, 
.Sr. p1•esidente, de Cl'ear um cet•to numero de 
imJlostos, alguns Llelles, tanto maiores quanto 
maí0r fosse o numero de operat·ios. Infellz
mente, apeza.r do meu protesto, este absurdo 
ticou consignado no orçamento do meu Es
tado, apezar úe pedir aos meus amigos, que 
reprovassem semelha.n te disposição. 

0 SR. JOSE MARIANO dá um aparte. 
O SR.. N~;rv,~o-Desculpe o meu -- 11re coUe

ga, quando subo á tribuna, sobr< _ . ho sem
pre os interesses das classes pobres, do com_
mercio e (ias industrlas aos interesses pJh
ticos. 
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Devo dizer ainda ao nol)re deputaclos que A~siro , Sr. presidente, pedir ia. a S. Ex. que 
quando me o.pr~ento candidato. apresento- puzesse na ordem do dia, parll. ser diseutido e 
me nnic.'l.mente contando com o apoio de meus vot;Ht O o projecto .:;ob o n. 157. apresentado 
conta.nrlo com ~ "poio de meu~ a.migos. das em 189.9. e jó. com o par-ecer da Commissão 
classes cujos intere<ses stlmpre deümdl ; sei de Orçamento de que foi relator o Sr: Belar
traba.lhar ; sei demonstr-ar os intuitos que mino \::arneiro ; mas que da.hi em deante não 
tenho e as f;J.ZOOs em q Ut) me uaseio para teve andamento. 
poder ter estas ou aquellas pretenções. E' chegado o momento opportuno dest e prG-

Mas este não é o objecéi v o que me t raz a jccto dever ser discut ido,. principalmcn~ 
tribuna. Prosígo no meu ter,tamen agora. em que ha es~e prurtdo de p:otecçao 

E .,, · . . . BS industrias; principalmente agora que a 
s~a empreza. Sr. pres' ente. P7 °<ir1~~ .exposição esta demonstrando que Jaz-se mis

CI"'ntumo.mente. e de modo tal, _q~ei! ~ua dJa t~.r proteger as industria.s do -po.ir. ; e quando 
os seus _productos torn3:m·se m ... t~ - ~"' n.o~ de e:trectiv:,mente a camara. j;i. tem d<Ulo llrotec
a.preço , ta.l ~ ~te,nancta. de sua~ fo,m~s. e çào os outl•as indus trias por meio de im
bellez~-de sua:s,pmtut':!.~~ · ~ue ;:m att:all!_d~ a. pootos prohibitivO$ q:1e >otamos aqui,embora 
attença~ de to os os_ v.t. ~t,n1t ~~ d,L expostçao, l\ se dissP.sse por ahi que 110 Stmado lla quem se 
e c~nq~Jstado encom1.0~ ,era.es. levante contra essa protecçíio. 

St tivesse o prestigiO que outros. ~02am I Sei qual e o prestigio do Senado ; sei como 
e'?-t.re os meus coHe.~s, _eu lhe_s :pedma que !"abe impor as su~s opiniões; e isto não e de 
V!Stta~sem a. e~postr;ao tn1lUstrJ:ü P?-l'll ass1m l boje ; està. me ~recen:io que voltaremos aos 
J?~d!!rem :'Jl~ec1ar de perto a que g:rao de pe~- tempos idos em que os a~~ws da. camara flos 
íet(.'a.o attm~1ram os r,ra.lJ3.l~os d:c Companb1a Dr.putarlos se nullitlcavam dea.nte dn. vont a(le 
de Ferro Esmal c.::do da Babul.. supr('m3. e despotica do Sçnado. 

Oi>a, Sr. presidente. uma companhia que Receio que po~sa desapparecer a. protecção 
assim procede e. que é a. unica n~se genero que se torna precisa :ls indus!r ia.s e que a 
no Bl'azH, ni10 pGr1e fi. a.r sem e~se auxílio, Ca.mara t.entr.u dar' si isso se der caiba. ~ 
auxilio a que tem direito. culpa a quem a merece. E .iá que tl·ato deS$0 

Não sei si a com missão revisora de ta ri tas as.<umptn devo dizer inviclentement~. 
attendau , como de>e1·a. aos desejos des~a Votei de accurdo com minha. bancada com 
companhia; e s iniio o fero é tempo ai!l(!3. de rel:u;ão :t muitos imposto~. e s i em rel;J..Ç.âO a. 
emendar a. mão. algum delles desviei-me. fil-o bem a contra 

Não voltarei i tribnna para de!ímder os in- go~to. incio assim ta.lve2; attacar os interesses 
teresses dessa fabrica: estou agora demou~- de capitalist~s. amigos meus particulares, 
trlllldo os seus direitos para evitar discuesõl'.s; sentindo aütda mais p"r t er -me desv iado do 
mas apJ·esfntarei emenda no sentido de que men prezado amigo e chefe. que sabe com 
a_ Companhia. de Ferro Esmaltado seja atten- quantll sincerida.!le e dedicaç1ío o tenho acom-
d.ida. pnnha.do . 

Aqui a Com missão de Fazenda. protestou Confrangi u-se mrtl o coraçiio: sabia. bem ao 
contra isenção de impostos em um ou dous qne talvez me f'o,~e expór, mas nl"lo quel'in 
pareceres que apresentou. lleixar rle d1Lr umo. pl'ova de que quando se 

Sei que esses parecere~ for:~.m a.ppJ•ovados e t rata dos intere:;ses dos operarias de tautes 
as emprezas nad:L outivomm ; mas isto não fabrica,!>. r,, por tanto. de rnilhal'es de opero
e motivo para que deixem de i"sisti r tc> na.z- rari.o~. eu não vn.cillaria em <lesagradar a. 
menr.e em sua. pret~nç:io arJuelles qne ter.m qur·m qrwr qae fo,se, cmnta nto que não fosse 
direito o. esse auxilio . incuhcrentt:. 

Estou convencido d~ que si for :~t.t.en;\icla.. Niio é f.i.ci l. Sr. presidente. ao l10mem de 
esta emp1·eZOJ. ha de vir a ser mui to ntil a espirito muu:u- c1e opinião quando ello tem 
União. que deve prestar todo o >ea apoio a cat•Mter; mas é po~siYel que o homem de ~s
uma eompanhi:t. que e a uuic.1. no gencro pil'ito. convencido de seu dever. não vac1Ile 
neste pai~. e que !ornece ao m~:rcado em não um memento siquer de:~nte el as peri]Jecias 
pequeml. escala, podendo fbrnecer muito mais dolorn>ni' de seu coração. em desagradar 
ainda . amigos para SE:r colterente com :ls suas idea.s. 

Ella. nã.o ê &lllbiciosa ; níi.o nelle um apoio E Eeria. incoherencia minha. se deixa~se de 
perpet ua, mas m•JU•'lent:l.neô. em'lua.nto re .! e.:>t.:J.r de nccorllo com o prctP.ccionisa:n que 
sbte à competeocia. allE>mfi. l sur;te;~ t.!3i nu. imp~enso .. não n~~Ea imprensn 

Os seus encorpOl~.\ctores .. 'Jem au:xi!io algum . ollde tlore>cem o~ Monteueál'<J~ e o> Tt)J"res, 
empregar~m capitaes de centenas do contos 1 mas naqueUa im~·rens~ lmmilde. onde tenho 
pa.ra. fundarem ~-s3. emprez(l., qne tem (l.pre- :

1 
defendido o intere.-;ses das cl~ssr·s ao l3clo das 

sentado procluctos dignos de todo o ;:~poio : e . qua.· ·~ tenho e;~,;ido concomita.tJ temen t..: . 
a commissão, portanto, não deve insistir op- i Por feliz coincidencia. Sr. presidente. a 
ponllo-se aos dh•eítos qne ella requer. l prlmeír~ p;~.gioa. da edição de hoje, do antigo 
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orgão do decano do jornalismo fluminense, o São lidos e julgados objecto ·de deliberação 
lornat do Commercio, sempre cuida.doso em os seguintes 
proporcionar aos seus leitores assumpto digno 
de a.ttenção, occupa-se de tarifas. 

Peço licença aos seus col!ega.s para ler as 
seguintes linhas. as unicas que tive tempo ''•e 
ler nessa conceituada folha, que acabava ;\(l 

me ser entregue, quando aproximei-me dessa 
tribuna (tiJ): 

PR.OJECTOS 

N. 205- 1895 

Declnra tJalidas todas as nom eaçües ele emJn-C
{ftulo~ pam 1·epartiçües de fa:;enda affectttadas 
ate d rlo.ta eles la ki, inctusive as que o :enlwm 
sido sem o Jlreencltim.ento da fúrrnalidadc do 
concu1·so pdvio e tlà O !f wr's pro1.id cnci-:ls 

«Podemos euttetanto affirmar possuir ele· 
mentos fortes de producção nacional, alcan
ça.dos a. custa. tle tena.0ída.de e sacrificios que 
cumpre animar. 

A recente exposição industrial é um ex· O Congresso Nacional decreta: 
emplo eloqueme do quanto está. feito neste Art. 1 .' Na. conformidade do disposto no 
sentido; a. cnmroissão promovendo-a, quiz agi· art. 10 da lei n. 266, de 24 de dezembro de 
ta.r os a.nimos, p!l.tenteando os resultados' J8G4, são dec!aradns valir1:l.s todas as nomea· 
obtidos de iniciativa particular, tornando-os ções de empteo-ados p11.ra. repartições de fa
conhecidos do paiz ... » zenda eJ!ectua.da"s at~ a data. desta lei, inclu· 
_Por estas ~i~has pôde-se _atr:_erir como está sive as que o t_enharo sido sem o p~e~nchi· 

e1vado o esp1nto dn. comm1smo da proteg~1· mento da !'or·ma!:dade do concur:>o previO. 
a índustría brazilelra. § 1.• Aquelles empregados. cujos log_ares 

Eu, Sr. presirlente, não tenho negado o tenham sir1o preenchidos por actos postenores 
meu apoio; a quantos d.elles carecem para às suas nomeações são considerados addidos 
suas industrias. ás suas rehp~ctivas repartições. O governo os 

Tenho ficado ao lado r1essa bancada, que aproveitarà para o preenchimento das vagas 
tão distinctamen"te representa o seu Estado que se abrirem. 
como a a.talaia vigilante e dedica.da pt~.rit. de- § 2." o~ empre,~;ados de repartições ainda 
fender os interesses do Brazil contra quaes- não inst.e.lladas são considerados extinctos. e 
quer tentil.tivas ambiciosas; tenho, püiS, eo· o :.;overno os mandará servir em repartições 
tado ao lado da bancada rio-grandense sempre congeneres. respeitadas suas categorias e ven
que eU a tem um direito proteccíonista a de- cimentos, ate que se installe:m. No caso de 
fender. DesagJ'aO.o tal vez a Comrnissão de Orça- t~ es repartiçüe~ não serem installa.das, o 
mento, e quem sabe si não é f'ahi que vem a gove:no os aproveitará nas vagas que se 
minha infelin.ida.de perante essa commiss1io. derem nas repartições ex\st<?ntes. 

E do mesmo modo me tenho collocado ao Art. 2." Os empregados que não tiverem 
lado rla generosa bancada mineira e não se os concursos •'e 1" e 2" entrancias não terao 
diga. que é por ser ella numerosa, porque accesso nas repartições sem que os prestem. 
teuho estado ao h1do das bancadas de Goyaz. § I.'' O concurso de l" entrancia só ~erá. 
Espirito Santo, .Matto Grosso, Rio Grande do prestado depois do funccion[lrio contar u~ 
Norte e outras apenas de quatro neputarJos. anuo de eff'ectivo exercício; e o de 2" depo1s 

O SR. Pn.ESlDENTE-Advirto ao nobre depu· de dou~ annos. . . _ 
tado qu~?o a !Jora do expediente esta 'finda e Ar:t . .o." Revogam·se as dtsposwoes em con-
que ha. numero para as votações. trano. 

O Sn.. 'NEtYA - Oberleço a v. Ex.; vou Sala das ~essüe~. 5 de dezembro de 1895.-
concluir, pedindo a v. Ex. que. attendendo .Hcindo Guanal!m·o:.- Amm·ico de .~Iattos.
á. opportunidade do assumpto,' coHoque na Ant9nio de Siqueim, - F,.ança (àrwllw. -
ordem do Jin. o pro./ecto n. 157, que dcode 0 Nanoel T!moil<~o da Co.~ta.- 1lfedciJ•os e .4.1-
anno de 1893 esta em discus!<ão. pois que não óuque-rgw:.- ~\'ilo Peço.,.ha- Leor;igildo Fil· 
-vae em desaccordo com a. revbão tle tarifas ouei?"Cts.- Jose' l[;nacio.- Xar;ie1· do Valle.
de que se trata; projecto, si inte1·essa ao meu Awrelia110 Bo.-,·1iola .-Cas,·iano do ~Vascimento. 
Esta.rlo natal, interressa á União brazileira, - Thoma~ Cavalcanti. - Paula Ramos. -
protege capitaes, anillla. operarias e vivinca o.,ca'· Gorloy. - Lamc;1ha Lins. -Almeida 
uma importante industría. To: re.<. - J. Bcvilaqua. - G-o•.~vcia Lima.-

Vespa,<=aml de Albaqúcrquc.-Rodolpho Alwetl, 
Tenho concluído (Muito b~Jil , 1iHdo bem; _ Lui:; Dc!.<i. -· Bue>~n d,! A;ul,·ada. _ M. (Ze 

o crador e C!w!phmenla.clo .) EscQbar .-Mo•·til!S Jw.ior.-Ft'edeJ·ico Bo1·gas. 
S~•J successivamente sem debate appr ovad3.s - ToJ·quato :li,weiJ•r.;. - FJ·wnci.<co B·:nev·~o~o. 

as RE·dacções 1inaes do~ projl!cto3 ns. 264 c. - Fia~:o de Ará«jo. - A"s Commissões de 
de 1805 e 203 F, de 1895, para serem envla.dos Constitu.i,;ão, Lcgislo.ção e Justiça e de Fa-
ao Senado. zen da. 
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N. 296- 1895 

Crea oito premios de va1·ios 'llalores para pl·o
tecçao da inclu$tl"ía pastoril ~'a Uniiio , divide 
o te,·ritorío da Republi ca, para applicaçao 
dos 1«esmos prernios, em. lflWtro ciJ·cumscri
pçües e da outras pro'l)idencias 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l. • São creados, '()ara protecç[o da 
industria pastoril na União, os s~uintes 
premios: 

A- Oito·premios de 40:0i1~ ca.da um.; 
B - Oito premias de 30 :00~ cada. um· 
C - Oito premias de 25:0005 cada um : 
D - Oit.> premias de 20:000$ ca.da. um ; 
§ 1.• Os oito primeiros premias serão appli

ca.dos i~ industria pastoril no ra.mo vaccum. 
os da classeB ao ramo mvallar, osdacla.sse C 
ao ramo suíno e os da classe D ao ramo 
lanigero. 

Art. 2. o Para ap'\)licação destes premios, o 
territorio da Republica e d ividido em quatro 
circumscripções, pela seguinte fórma : 

l--:1' cir~umscripção- Para, Amazonas, 
Ceara, Maranhão, Parahyba., Pia.uhy e Rio 
Gra-nde do Norte. · 

H-2''-Pernamr;uco, Sergipe, Alagôas, Ba.
hill. e Espírito Santo . 

IH-3•-Capita.l FederaL Rio de Janeiro 
S. Paulo, Minas, Goyaz e Matto Grosso. ' 

IV-4•-Paraná., Santa Ca.tharina. e Rio 
Grande do SuL. 

§ l." A estas circummripções serão distri
buidos dous premios da classe A. dotlS da 
classe B. dous da classe C e dous da classe D. 

§ 2. • Os premios serão conferidos em suas 
d.i>ersas classes-um ao que produzir mais e 
outro :l.O que produzir mell:lor t.lual!dade, 
quanto á :raça. e desenvolvimento. 

Art . 3.• Os premios serã.o conferidos nas 
respectivas circumscripções em virtude de 
a.ttestados e certidões j)<\Ssaàos pelas autori
dades estaduaes em requel'imento dirigido ao 
ministro da industria e por despacho deste, 
OuNlO$ os governadores dos estados de cada. 
circums~ripçã.o, sendo, porém, os premios 
relativos ã qualidade e ã. raça, conferidos pot• 
meio de uma exposição dos r espectivos pro
duetos para. cuja classificação serão nomeados 
tres juize:s. 

Art. 4 . • O governo organisara um ponto 
certo e em época fixa exposiçõe:> circumscri
.pcionaes, despendendo para esse fim a quan
t ia. necessaria ; tendo, porém. na designação 
do local toda attenção na. 1acilidade elo tr<~.ns
porte. 

Art. 5. • O governo fará as necessarias ope
ra.ções;de credito para. soccorrer a.s despezas 
da. presente leL 

A"rt. 6.• Revogam·se as disposições ern 
contrario. 

S . R. -Sala da.s sessões, 4 de dez em bt'O de 
IB95.-Ribeiro de Almeü(a.-A Commissão de 
Fazendo. e Industria. . 

E' po>to a. votos e approvado em 3·' <lis
cussii.o e enviado á. Commissão de Redacção o 
seguinte : 

PROJECTO N. 265 B DE 1895 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I . • E' o Poder Executivo a.uto!'isa.do a 

readmittir no corpo de engenheiros do exer
cito, no posto de tenente-coronel e no cargo 
de lente da Escoh\ MUitar o Dr~ Ionocencio 
Serzedel!o Corrêa. 

Art. 2.• Revogam·seas disposiçõe> em con
tnrio. 

E' annunciad>\ a votação do projecto 
n.212 A. de 1895, regulando a execução dos 
arts. 6• ~ 7'' d:~.lei n. 183 C, de 23 de setem
bro de de 1893, determinando que pelo go
vel'no seja substituído por apl:lice~ de cap ital 
e juros -ouro-de valor nominal de I :000$ 
e juros de 4 "/o to" o o lastro e:ffectivameute 
depositado até 17 de dezembro rle 1892 para 
base das emi~sões b:tnca.rias, com :parecer 
sob n. 212 B, deste anuo (3" discussão )-

E' posto a votos e r ejeitado o substitutivo 
o1ferecido pelo Sr. Benedicto Leite ao projecto 
n. 212 B, de 1895. , 

E' annunciarla a votação daS emendas do 
Sr. Joã.o Lopes, suppressi vas dos pa.ragraphos 
2• e .~doart.l• do projecto n. 212 A, de 
1895. 

O Sr . • :João Lopes ('pela ordem) -
Sl'. presidente, a propo$ito da pet·gunta. do 
nobre depu tado pm· Minas, devo fazer uma 
declaração :i. Ca.mara _ 

No parecer impresso não figura a restricção 
que ern meu nome, e como outros d<\ cmendu. 
apresentei ao meu coJle,:a. de comrni>sii.o .Essa 
restricção, eu a man tenho, porque ella r cpre· 
senta a alienabilída.de rios lastros. 

Em seguida são successivamente '(lOsta s a 
votos e approvadas as emendas ofi'erooidas 
pelo Sr. João Lopes suppr·essi vas dos §§ 2" o 
3" do art. 1" do projecto ri . 212 A, de 1895. 

E' annunciada. a votação da seguinte 
eme1tda oífere~ida. pelo Sr. Erico Coelho e Al
cindo Guanabara. 

Art. Em cumprimento do art. I' o gover
no entrará em accôrdo com os Bancos 
emissores regiona.es, a.fim •'e lhe serem traos
sfer idos os lastros e emissões respectivas, 
como dispõe o art . s·• da. lei n. 183, de 23 de 
setembro de 1893. 
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A base de accôrdo para indernnisação dos 
Bancos regionaes serú. de um ter ço do total 
do juro das apolices substitutivas de seus 
lastros, contados pelo tempo de 4i v.nno!:', 
que completariam o prazo de seus ptivilegios 
e calculado ao cambio de 24 d. por l$000. 

Da indemnisa.çã.o rer!uzir-se·ha, em bene
ficio do Thesouro Nacional. qualgu,:.r düre
rença que se verificar entre a emissão de 
catla. B;,nco e o wlor- das apolices que produ
zir a ~onversão dos lastros effecti.vameate 
depositadas. 

Fica o governo a.utorisado a utilisar-se 
para indemnisação dos Bancos regionaes 
das mesmas apolices depositadas como las~ro 
de suas emissões : deduzindo do computo 
total dos lastros,· que o art. i'' manda con
verter. a importancia nominal das apolices 
que dispuzer para. tal fim. 

O Sr. Bricio Filho (pela ol·dem)
Sr. ~residenle. venho fazer uma pergunta. a 
V. Ex. , pergunta que farei, acompanhada 
de breves considerações para 6$Clarecimento 
da Camara. Esta emenda. é addítiva ~ Esta 
emenda é suppressiva. ~ Additiva, ou sup
pressiva., é a repetição de um projecto rela
tivo a indemnisação dos Bancos emissores. 

0 SR. PRESIDENTE- A discussão está en
cerra'la.. 

O SR. BruCio FILHO - Perdiio, não estou 
discutindo, v. Ex. ouça-me, e verá depois 
si eu tenho, ou não, razão na. pergunta que 
faço. 

Por occa.sião de votar-se esse projecto, foi 
requerida por um illustre collega votação 
nominal. A Ca.ma.r:J. rPjeitou o pro.iecto que 
autorisa.va a indemnisação aos Bancos emis
sores, por essa. occasião. 

Ora., como esta emenda versa. sobre o 
me> mo assumpto peço a. V. Ex. que con· 
sulte a. Ca.mara. si consen te que a votação 
sej:\ nominal. 

Consulta• la. a. Camnra. a.pprova o requeri
ment o para votação nominal. 

Procedendo-se a votação nominal, respon
dem sim, isto é a.ppro,·a.m a emenda dos :'irs. 
Erico Coelho e Alcindo Guanaba:ra. os Srs. 
Lima Eacur;,.-, Gabriel Salgadt•, Sá Peixoto, 
Pires Ferreira, Frederico Borfl'eS. Gonçalo de 
Lagos. Thomaz Cavalcanti. Joao Lopes, Frau
cisco Benev~lo, Augusto Se,·ero, Tava.1-es de 
Lyra. José Mariano,Artbui· Orlando, Ma.rtins 
Junior, Pereira de Lyra., Ga.spa.r Drummond, 
Coelho Cintra, Cornelio da Fonseca. Her
culano Bandeira, Medeiros e Albuquerque, 
Gonçal ves Maia, SantosPereira., Neil"a., Fran
cis Sodrê. Manoel Caetano, Leovigildo Fil
gueiras, J osé Igna.cio, R<Y-1rigues Lima., To· 
lentino dos Santos, Sebastião La.ndulpho, M• 

thur Rios. Torqua.to Moreira., Alcindo Gua
nab;J.ra, E1·ico Coelho, Nilo Peçanba. Julio 
S3.ntos. Urbano Marcondes, Ma.yrink . Va:z de 
Mello, 1Iunteiro de Barros, Luiz Detsi. Ar· 
tbur Torres, Paraizo Ca.valcantl, Ca~emlro 
da Rocha. Domlngues de Castro. Francisco 
Glioorio. Furtado, Xavier do Valle, Lauro 
Muller, Paula. Ramos, Francisco Tolentino, 
Emilio Blum, Fonseca. Guimarães, Marçal 
Escob~~or, Pereira. <la Costa, Victor ino Mon
teiro, Vespasia.no de Albuquerque e Ca.ssia.no 
do Kascimento. (58) 

Respon rlem nao os Srs. : Ma.tta. Bacella.r, 
Augusto Montenegro, Bricio Filho, Benedicto 
Leite, Anizio de Abreu, Arthur de Vasconcel
los, Jo.-:é Bev!la.qua, Carlos Jorge, Araujo 
Góes, Clementino do Monte, Rocha Caval
canti, Menezes Prado, Geminiano Brazil, 
Gouveia Lima, Augusto de Freitas, Miton, 
Vergue de Abreu, Marcolino Moura, Ga.l•lino 
Loreto, Antonio de Siqueira., França Carva
lho; Oscar Godoy, Timotlleo da. Costa., Tho
maz Delfino, Americo de Mattos, Lins de v as. 
conccllos, Alberto Torres, Belisario do Souzn., 
Fonseca Portel..l.l\, Euzebio de Queiroz, Silva 
Castro, Agostinho Vida!, Sebastiii.o de La· 
cerda, Paulino de Souza Junior , Campolina, 
Lima Dua1•te, Carvalho Mourão, Chagas Lo· 
bato, Gonçalves Ramos Ferraz Junior , For· 
tes Junquira, Lamounier Godofredo, Ribeiro 
de Almeida, Va.lladilres, Cupertino de Si
queira., Oltlgario Maciel, Carlos das Chagas, 
Costa Macho.do, Urbano de Gouveia, Mariano 
Ramos. Lamenba Lins e Au.relia.no Bar
bosa. (52. ) 

O Sr. P..-esidente- A emenda. 
acaba. de ser approva.da por 58 coatra 52 
Tatos. 

Vae se proceder á votação iina.l do projecto 
n. 212 A, de 1895, que acaba de ser a.ppro. 
vado. 

Procedendo-se a votação do projecto veri· 
fica-se terem >ota.do a favor 61 e contra. 43 
Srs. depntados. 

O s;r. Valla(lares - Peço a palavra 
pela. ordem. 

O SR. . PRESIDENTE- Opportunamente 
da.r-lhe·hei a pa.la.vra. Não ha numero. Vou 
mandar proceder á chamada. 

Procedendo-se á chamada. verifica-se te
rem-se ausentado os Srs. Augu~to Montene
gro, Torqua.to Moreira., Fonseca Portella., 
Lamounier Godot:redo, Cupertino de Siqueira 
e Urbano Gouveia . 

O SJ.·. Presidente - Responderam 
a chamada apenas 105 srs. deputados, pelo 
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que :fica adiada a votação 
n. 212 A, de 1895. 

final do projecto t honora.bilidade, t.ratando·se de um assumpto 
desta magnitude. (Apartes.) 

Valia· Si ha nas minhas palavras qualquer ex· 
pressão que possa offender a honorabilidade 
da Camara, eu a retiro, mas o que eu não 

1 quero é que se possa dizer que, tratando-se 
O Sr. Va.Uadares (pela ordem) - de assumpto tão importante, o Regimento não 

Sr. presidente, não tenho si11ão que l'eiterar foi observado á risca; é o que eu tinha. a 

Tem a. pa.la vra pela ordem o Sr. 
dares. 

o que disse ha pouco. dizer. 
Tinha pedido a P"-lavra para reclamar, 

como 1·eclama agora, obedecendo a V. Ex., 
e uzan~o da palavra, vi$tO que me fez a 
mercê de dal-a agora, reconlleaenrl.o o meu 
direito, para. reclamar C?ntra a violação do 
Regimento, que deternuna que, quando se 
verifique nã.o haver numero, se proceda 
á chamada noml.Ilal dos Sr5. deputanos. 

V. Ex .. de cuja palavra ninguem póde 
duvidar, ácabava de annuncia_r que não ba· 
via numero, em con~equencw. ao que, na 
fórma do Regimento, devia seguir-se a cro
mada nominal. 

UM SR. DEPUTADO -Foi o que seguiu-se. 
(Apoiados.) 

0 SR. VALLADARES -Perdão, O que se fez 
então o proprio Sr. pre~idente o confessou , 
e tem' a lealdade bastante para não o negar. 
foi o seguinte : 

s. Ex. disse que costuma-se sempre de
pois de verificado que não ba numero, fazer
se a contagem e recontagem ; era contra isto 
que cu protestava quando acabava-se de reco· 
nhecer que não havia numero, porquetratan· 
do·se de assumpto de magna importancia, que 
joga com o~ grandesintel'~~ses destepaiz,pare
cia-me que não era occasmo de observarem-se 
pra~es que co~stituem ~orruptela do. R~gi
mento ()'''/} apo1ados), e eun observai-o a r1sca 
chamando nominalmente os Srs. deputados 
para se constatar o nome daquelles que se 
haviam retirado. 

Era est:L a. reclam~wão que tinha a fazer 
porque tratando·se de assumpto importante, 
que ,iog~ com.interess_es extraordina~·ios deste 
paiz, JJao podm acred1tar que o St·. deputa
do não estive~sem attentos e que V. E:x. 
não tivesse vel'ificado com todo o cuidarlo a 
ausencia do numero, deixando de observar 
estrictamente o Regiment? para que se não 
possa dizer que esta. mater1a, que a 9amara 
rejeitou ha poucos dia~. mandando os l_nteres
sados para o Tribunal, tinlla consegu1do for
tuna nesta Camara, mediante as solicitações 
e pe,Jidos dos interessados. (N,ro apoiados e 
p/otest~s.) 

0 SR. PRESIDEXTE- 0 nobre deputado de
diu a palavra pela ordem ; não se póde afas· 
tardo assumpto da discussão. 

O Sa. v~ALJ,AD.mEs - Eu <!evo d.izer <L 
V. Ex. e à Ca.marL\ e estou defendendo a sua. 

O Sr. Francisco Glice1•io toma 
a. palavra pela ordem em virtude do discurso 
do nobre deputado por Minas, que taxou da 
irregularidade da Mesa o facto de haver a 
votação concorrido para a iodemnisação do 
Thesouro aos Bancos regionaes. 

Não declina da responsabilidade a mais 
completa, ;t qual lhe cabe n:t votação nomi
nal em que francamente tomou :parte, mani
fest:mdo·se em favor dos Bancos, que foram 
esbulhados dos seus direitos. 

o nobre deputado que se oppoz ú. lndemni
s:J.ção hoje votada, votou com o orador a lei 
de setembro, que determinava essa indemni
sa.Gio. 

Protesta contra a suspeita que possa pesar 
sobre a. Camara, de ter votado em uma. ques· 
tão de interesse particular, envolvendo grave 
responsabilidade para o Thesouro, por solici
tações e pedidos de corredores. 

Fique ao nobre deputado a responsabili
dade da injustiça, talvez involuntaria, que 
lançou á. Ca.mara, porque tão respeitavel é o 
voto dos que se oppuzeram á indemnis11ção 
tomo dos que se coJ!ocaram em terreno con
trario. 

O Sr. Pl:"e~idente-A censura que 
a Mesa foi feita pelo nobre deputado por Mi
nas Geraes, eu respondo : que a simples 
en:1nciação f1os factos testemuiJhados pela Ca· 
mara dos Srs. Deputados e a prova evidente 
fla impr<:cedencia da. censura por S. Ex. ir· 
rogada.. (.4poiados gen(cs.) 

A Camara sabe perfeitamente que, sempre 
que setra.ta de votações; a Mesa com o maior 
escrupulo :procede préviamente a. contagem 
dos deputados presentes, afim de não iniciar 
as votaçues, sem que no recinto haja. numero 
1ega.l. 

VOZES -A Ca.mara. toda dit testemunho 
disso. 

o Sn.. PRESIDENTE- Ho,je. como em todas 
as outras sessões, assim procedeu a Mesa., 
aguardando que no recinto houvesse numero 
legal para iniciar as votações, e a presença 
de numero legal foi confirmada por votações 
successivas, n.nteriol'e$ a do projecto que mo
tivou a reclamação do noore deputado, e pela 
votação nominal procedida. sobre a emenda. 
dos Srs. E rico Coelho e Alcindo Guanabara., 
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votação nominal que demonstrou a :presença 
incontestada. e incon\esta.vel de 110 Srs. 
deputG.dos. por collseguinte mais do que nu
mero iegal pa1·a votações. 

Por occasião da votação final do prQjecto, 
verificou-se que tinham tomado parte na vo
tação a:penas 81 Srs. deputados a JiJ.vor do 
projecto e 43 contra, isto é, 104, e com o pre
sidente, 105. 

Faltavam, por consrguinte dous Srs. depu
tados pam continuar -se a vota!)ão. 

Acontece frequentemente, por occasião de 
votações nominaes. e mesmo votações sym
boliC>lS, que alguns Srs. deputarlos tempora
riamente se ausentam do recinto para o. an· 
te-sala, de maneira a faltar em um momento 
dado numero igual par,, as votações; sempre 
que a. MesJ. verifica isso, novamente procedeu 
il. contagem daquelles que se acham no re· 
cinto, e no interesse de arleantar os trabalhos 
da Camal'a., procura reunir numero legal d.e 
Srs. deputados no recinto IJara continuar as 
votações que não ptoseguem sem que a Mesa 
tenlia verificado a presença do numero legal; 
evitando assim c1emoradas chamadas, qne ~ó 
teem razão de ser quando dá-se ausencia 
de momento. 

VOZES-ApoiadOS, 
0 SR. PRESIDENTE-Não houve, portanto. 

nenhuma innova~~o. 
Acabava '!3 ter logar a votar;ão nominal, 

respoudenrlo a e !la 1!0 Srs. deputado;;. 
Em seguida, procedendo· se a votação sym· 

bolica, v<?riticou-se haverem tomado parte na 
votação apena~ 104 Srs. deputados, 

A Mesa, como semp1•e tem t~ito, procedia a 
contagem dos Srs. deputados presentes, 
quando o nobre deputado pediu a p<tlavra 
pelil. o:·dem respondi u. S.!ix.- opportuna.· 
mente dar-lhe-hei a. poJa.vra.- S Ex. conti
nuou, não obstante, de modo pouco regimer.· 
tal, a.pezar da. a.dvertencia da Me~a a. re
clama!'. 

Tilrminada a contagem, não havendo nu
mero legal :pam proseguirem as votações, 
fez·se a c1uí.mada. 

Foi isso eX:Jctamente o que se passon e 
do que e testemnnhu toda a Ca.mara. 

A. Mesa, desde que iniciou os ~eus tt•aba.
lhos, assim tem procedido e assim continuara 
a proceder de a.ccordo com o Regimento. 

VoZES - (11fLtilo bem, muito /iem ; apoiados 
[/8l'I'.CS.) 

O Sr. ,rauadares (pal·a ttma expli
caçüo pessoal) entende que o Sr. Franctsco 
Glicerio não tem 1'<1<:\i.o de ma.nifestar·se tão 
estrepito8amente contra o orador e em nome 
dos brios do Cftffit,ra, que elle t;abe respeitar. 

Não affirmou que a CD.mo.m votuva medi
ante solicitações, mais sim que, tratando-se 

rl.e assumpto importantissimo, seria bom cum
prir it risca o Re~imento para que nem de 
leve pairassem duvidas sobre a Ca.mara. 

:\Ietimo que assim pmsasse respeitaria seus 
sentimentos em pre.;ença t'e seu paiz, em 
honra da corporaç-;io a que pertence. 

Sua attitude está mais em harmonia com a 
honora.bilidade e o prestigio da Camara., :por· 
que rlese,ja que a dignidade della sej<l. CQmo 
a mulber de Cezar. 

Quem se j nlga com direito recorra aos Tri
bunaes, porque o paiz tem juizes integras. 

Não fez da Camara, o juízo que. em vir
tude de uma. talsa interpretação de suas 
palavras, o Sr. Francisco Glicerio entendeu 
fazer o orador, porque si o fizesse não q uizera 
:pertencer a esta corporação. 

O S1·. Presidente - Não havendo 
num.ero para as Yotaç!ões, passa-se á ordem 
do d1a. 

E' sem debate encerrada a r~ discussão do 
projecto n. 22.?, de 1895, dando nova orga
n isação it guarda nacional. 

Vão a im.Primir os seguintes 

PP.OJECTOS 

N. 35A- 1895 

Pm·ecer sobf'e as eme11das offePecidas na 3, 
di~cu.~si"fo do projecto n. 35, deste amtor. 
(205 A de 1894), 7ue autoriso o yoven?.O a 
1·e,;e1· o 1·egulamenlo e p1·og1·amma de est~ldos 
do Gymuasio Nacia11al 

A Commissão de Iostrucção e S:1ude Publica, 
tendo de, em olJedieocin. á determinação da 
camara, aprecinr as diversns ementlas e sub
stitutivos apresentados, no correr d<t 3a dis
cus;;iJ:o, ao projecto n. 205 A, de 1894, chegou 
à conclusão de que deve merecer o voto da 
C:\mar:< o substitutivo apt•esentado pelo Sr. 
A do! pho Gordo e outros tleputados. 

A hléu. de se autorisur, pura e simples· 
mente, o Poder Executivo a decretar~ re
t'orm:t do ensino secundaria, parece não con· 
tar adllesões na seio da Camara, que por isso 
mesmo esta na rigorosD. obrigação de elabo-
1'~>1-a com tt moxima urgencia e de modo e 
remover os embara(·os que occorrem nessa 
r:lmo do serviço publico e para os qUl\CS soli
citou n. no·ssa a ttençií.o o 11Dnmdo ministro do 
Interior, ern seu relatol'io deste anno. 

Sem tilim•-se aos l'igores das escolas extre· 
mndns, o substitutivo do Sr. Adolpbo Gordo 
vem satist:tzcr opporltma e C<tbalmcnte ã ne· 
ressitlade àe reorgani~ilr-~e o en~ino secnn
(brio e imptít!-:;e i1 jwef<mmcia úo Congt'cS80 
pelo :seu caracter couciliatorio. 
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O programml\ de estudos, nelle esboçado , 
abrange, com a. intensidade possivel, todos os 
conhecimen tos que poden• servir rlB base a 
qualquer especialisação scientífica, pondo á 
m:trgem as sciencins em v!a de fo rmação e 
aquelhs que demHnd::uu phra a sun. compre· 
hensão a possançn. cerebral e o criterio da 
idade viril. 

Si no ponto de ~ísb do programma do 
cursos é acceitavel o substilot h·o, melhor o 
r·eputa ainda a commissão na p:wte em que 
reg-ula a funcçüo do exame. 

O objectivc rlo o. P.studo p::n·a exame», i:ito 
é, a pr·eparaç:lo para as prov;~s intermediarias 
ou finoes que tem produzido entre nó;; e Gm 
toda parte a decadencia e a ruina intellectual 
de gerações successivas, desapp·,rece tl.:sde 
que, pelo art. 5°, R ascensão da classe infe· 
r ior par a s uperior não depende do elemento 
aleatorio de uma prova, nms resulta conj uu
ctamente do juizo dos mestres, das not:ls 1Jar· 
ciaes em p rovas repeti•JD.S e do apreço do 
poder espiritual dr;legado pela !amilia ao 
director em beneficio da educação . 

O subst itutivo consagra neste pontn o que 
no. Suissa Ee cho.ma promoçao, que a Ing la
terra adoptou ultimamente a esrorço5 do 
Sr . Acland e que os educacionistas modernos 
proclamam como succedaneo inevitavel do 
condemnado exame de passagem . 

Entre nós, já o Estado de S . Paulo deu o 
bailo exemplo de estatuil-o para os seus 
g ymnasios no decreto n. 293 de 22 de maio 
deste anuo. 

Outra var:tagem do substitutivo està em 
haver attendido á eircurostancia de que o en
sino secnodario nem sempre á um meio para 
os altos estudos. permittindo assim, no al't. 6°, 
aos alumnos que não se destinam aos cursos 
superiores, se desobrigarem de ma terias que 
não sejam intlispensa.veis, como o lat im, sem 
prejuízo da instrucçào integral que a. t.ouos e 
distribuída igualmente. 

Quanto ao pt'Ocesso materia.l do exame de 
madurez;~, o su~ti tuli vo te>t' llOU·O m~is pra
tico e exequivel do que na r eforma de 1890. 
Esta, no louvavel empenho de apur-ar es
tudos serios, levou a. cxigencio. ao absurdo óe 
impôr ao gymnasial, jâ com exa-mes tlnaes de 
todas as materias, no>o exame sobre cada 
uma ó.e!las, com prova escripta, oral e pra· 
tica . 

Assim, o alumno, ca.ndidato ao bacbarelado, 
teri(l. de desfi lar em dias alternados perante 
sete banca.s comPQstas de sete membros cada. 
uma, para ao cabo de tm(as as provas, isto é, 
sete provas or-aes, sete e~criptas e tres pra
ticas, pelo menos, ver- se habilitado pela 
maior·ia tle notas boas, e nã.o por um juizo de 
oonjuncto em que a demasia de sufficieuch\ 
em certas ma terias compensasse a inso.fficien
cia relativa de outras. 

Isto seria simplesmente substituir ::1.0 ~,çame 
parcellado par Jl1"0 1;aS successivas, o exa-n1e par· 
cellado por p>·ovas simv. ltaneas - umn prova 
in·isori;• por outra inexequivc!. 

o substitutivo, porém, r eduzindo o exame 
ao >eu papel logico, simplifica-lhe razoavel
mente o proces;;o: em tres ou quatro dias, 
co:~forme sejam ou não dispensadas as ornes, 
o exn.mioando terá. coocluido as suas provas. 

outm ionovaçã.o in troduzida pelo substitu
tivo e que merece os ;~ppla usos da commissã.o 
c a que (lecorre do art. 7", onde vem detini
dn. a. competencia do ensino superior para o 
j ulgamento dos resultados do ensino secun
darío, adoptaoojo em nossa legislaçã.o escolar 
o alvitre já seguido pelas naçoes mais adian
tadas, como a França, a Iuglaterra e os Es
tados Unidos, oode osjurys <ias fucu ldades 
e universidades é que verrficam a c:\pacidade 
dos aspirantes aos seus cursos. 

A invest idura do ensino superior no julga
l!lento do ensino propedeutico, além do effeito 
de manter á a ltura elos seu~ deveres o 
magisterio ~ecundario, vim collocar em 
igurtltlade de circumstancias o ensino secun
daria otficial e o particula:-, com proveito do 
recíproco estimulo e emulação . 

A designalt.lude actual. que chega a er igir 
o ensino secun!lario official em juiz perma
nente dopartlctllar. é que não pôde subsistir, 
nem se compadece com um regimen que pre
tende moralisa1' a instrucção e emancipal· a. de 
prlvilcgios odiosos e absurdos. 

Si olharmos para os cursos superiores e do 
primeiro grào, não encontraremos s~melhante 
disparate: ;1S faculdades livre.• não vivem sob 
a tutela c dependencif'. das otfic:aes. 

O substitutivo, o.ttendeodo, :Linda ás diffi
culdades da t1·ansiç«;o do regimen existente 
para o proposto na rerorrn<J. de 1890, sug· 
gere, nas suns disposições provisorias, algu· 
mas medidas que cvncilia.m perf~it:1.mente o 
direito adquirido pelos que já iniciaram suas 
provas, pelos exames pa.rcellados, e a u rgen
cia de nii.o se prorogar a adopção do cume de 
madureza, cc•ndicão de moralidade e eleva
ção do ensino, :dérn do pi'!l.7io previsto no de
creto n. 981 tle 1890, que o instituiu. 

Explicadas assim ligeiramente as razões 
por que a commissào entende prererival o sub· 
l>titutivo de Sr. Adolpho Gordo, cumpre, en
t retanto, assi~nftlar que não pótle ser acceita 
a medida contrda no art. 2•, em que manda 
« sup primir· desde j á os cursos annexos á.s 
faculdades de direito de S. Paulo e do Re· 
eife :., porquanto na discussão do orQamentu 
do Interior a Cama.ra rejeitou proposta menos 
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radio~l dà Commissii.o de Orçamento, que 1 quanto á 1" emenda. relativa ao art. 2<>).
suggeriu o alvitr·e de se autoriser o Governo I Silva Castro (com restricções quanto ó. 1" 
o. transferi!· aos Esta,lo3 d,l S. Paulo e Per- . emenda rol ativa. ao art. 2•). - A~meida 
1mmbuco os cursos uuncxos ó.s ütculdades Tarres. 
de direito, meclhnte previa accortl.o cam os 
respectivos gnvernos locaes. 

Não permittindo o art. 400 d•t Constituição 
renovar, na mesma se:ssi'io legislalivu, pro
jectos rejeitad l ··~. a commissão poi5 entende 
que deve ser eliminada do art. zo a 'Parte 
em que se refere il. suppres5iio dos cursos 
annexos. . 

N. 35-1895 

Redaccr1o para 3a rliscussilo do projecto 
n. 205 A, de 1.894, que autorisa o governo 
a rever o regulamento e progretmma de estu· 
dos do Gymnasio Nacional. 

A exemplo do que foi estatui<:lo no. refor- 0 ma dos cursos jurídicos, d~cretada em outu- Congresso Nacional re.!!olve: 
bro findo,. a commissão eSlàtue tambe:n <'.:tp- Artigo :unico. Fica o governo autorisa.do a 
plicação de penn;;, ate a su5pensão e a perda expedir novo ~egularneuto para o Gymnasio 
de todos as regali<:s, pn.ra os caso3 em que se Nacional, dispensando, desde jâ, até á re· 
vorificar que os estabelecimentos particulares forma., o exame de madureza. 
praticam irregularidades ou não correspondem Sala das commissões, 7 de junho de 1895. 
ao merecimento d<1 equiparação ao üymuasio -Oscar Godoy.-PM:ra Vtwgne . - Bricio Fi
Nacional. lho.-Hel"'ecia Monte.-Tana.,.es de Lyra.-

Assim, com as emendas l'(lle 1n•opõe e com 
os suppLementos que occorrerem a sabedoria 
da Camara, julga a commissão que deve ser 
adOtltado o subslituti vo do Sr. · Adolpho 
Gordo e outros ao pt•ojecto n. 205 A, de 
1894 e rejeitadas todas as outras emendas e 
substitutivos. 

.1merico de Mallos.-Eduardo de Berrêdo. 

St!bstitl.ltivo ao projecto n. 35, de 1.895 

O Congres~o Nacional de~·eta: 
Art. I.• A instrucção secundaria, que con· 

stitue o ensino integral e a. base para os es
tudos de qualquer e;;pecialisacão scientifica. 
profissional, dada nas iostituiÇ{)eS officiaes da 
Uniã.o, abrangerá: o conheCimento da. ling~!a 

Emendas aptesentaàas pela Commissáo de In- portuguesa, sua litteratum e historia; da fran
strucção e Sauc!e Pulllica ao sullstüutivo do ceza, da ingle:a ou outra vi ua ; da latina (tra· 
Sr .. Ado~p}w Gordo ao projecto n. 205 A, ducção e theoria grmnmatical sufficiente para 
de 1894, em Ja dúcussüo 

1 
esta); dO:- mathe.matica (at:ithmetica, algebra. e 
geometria e trzgonometrra ) ; da -mecanica e 

J.n Ao art. 2" supprimam-se ~s palavras- astronomia;. da physica e chim;icq;; da his:oria 
«supprimimlo-se os ~ctuaes cursos annex:os, natural ( mJner-..;.logla, botamca, zoologta. e 
até o final do arli"'O. pbysiolagia humana) ; da geographia e historia 

2.• Ao art. 7• § b 16, accrescen te-se: « po- 1JC!tr~a em. especial e un~versa! ; e do desen!zo 
dendo propor as seguintes p<lnas, desde que a mao livre ou ll:eometrz,:o. . . . 
no instituto ob~ervar it-r.•gula.ridades na mi- Art. 2.• Essa mstrncçao contmuara a ser 
nistração do ensino: dada no Gymnasio Nacional e nos estabeleci

a) censura publica; 
b) suspensão po1• um ou dolls annos ; 
c) perda de todas as regalias da equipa

l'lLCã.o. 
3.• Ao§ 17 do mesmo :ll'tigo (7•), accres

cente-se depois da pala:vra inhabilitaçr7.o : 
bem como, qu~ndo se tr-atar da applicacil.o de 
qualquer das penas previstas no p:lragr,lpho 
antel·ior, devendo o recurso ser interposto 
por intermedio do commissario e ser pro
cessado de conformidade com o § 15 supra . ., 

S. R. -Sala elas commissões da Camara 
dos Depnta.dos, 10 de dezembro de 1895.-
0scar Godoy, presidente. - P. Vergne de 
Abre~t.- Freilerico S. Borges.- Rodrigues 
Lima {com restricções q,uanto á 1" emenda, 
a.rt, 2•).- Americo de Mattos (com resU'icções 

'(lsmaro. 'V. VU! 

mentos :1 este equiparados, de nccordo com o 
decreto n. 981. de 8 de novembro rle 1890, e 
art. 431 do decreto n. 1232 H, tl.e 2 de janei
ro de 1891, supprimindo-se desde já os cursos 
a.no.exos das Faculdades de Direito de s. Pau· 
lo e do Recife, cujos membros vitalicios serão 
aposentados com seus vencimentos por inteiro 
desde a data da promulgação llesta lili, com 
a clausuln, porém, de prestar os serviços das 
suas especialidades ao governo dos respecti
vos Estados, si estes declararem que os que· 
rem aproveitar na provisão do seu ensino. 

Pa.ragra.pho uni~o. A equiparação a que se 
refere este artigo será. dada como um galttr· 
uão à regularidade de m·ganisução, compe
tencia moral e proHssional e excellencia. de 
resultados, vel'ilica.dos pela inspecção e sã
mente terà. como effeito dar á caderneta ·e 

' :l~ 
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documeo:tos e5cólares· ·que acompanhem os natura.!; e, no g-eometrieo em um problema. 
cao.didatos as provas do art. 7•, a força e fé ou que~tão de medüma difllculdade. 
que teem osdas in~tiluições ollidaes. § :3.• O pro;,:-r.~mrna para essas provas serà 

Art. 3.• Adistribui~ão das materias, de que organbad.o pelo superintendente do ansino, e 
trata o art. I•, por um curso de estudes, se abr<tngcrá, ;;ab capitulações geraes, todo o 
tà.rá em regulamento especial, atten·.ien"lo ao eampo de cadt\ disciplina.. 
nexo hierarclüco que liga as mesmas entre ~i. § 4.• Sobre esse programma, o jury do 
e de maneira que o seu estudo sej:~ centirnw exame ror·mulara as questões particulares, 
desde que se iniciem até á conclu~ão do que cad:J. uma das capilulaçõ~s geraes com~ 
curso. porte, e quo servirão pa.r,t as provas escriptas 

Paragrapbo unico. Esta. ·exigeocia tornar· e orücs. 
se-haja etrectiva no primeiro anno lectivo, 
de maneira que a turtna. do ultimo anno § 5.• A prova escripta será commum a 
Gymnasio Nacional (em 1896) se possa sub- turma, que se constituit•à. de accol"do com a 
metter á prova final instituída no art. 7•. c:rpacidt~tle elo local e as convenieocias de 

Art. 4." Nos estabelecimentos offlciae de dscalisaçã.o, e nunca excederá tres horas para 
ensino secundaria, em que for dispensada o cada grupo de materia : 
instrucção íntcgrul, far-se-hn o ensino syst<)- 1°, tinguas vivas e portuguez; 2•, latim e 
matico da musica -vocal e attender-se-l!a á deoeoho; e 3•, mathematica. 
educação physica pelos meios mais condu- § 6. 0 A prov;l or:ü se fará por turmas 
cantes a assegurar os interesses que a. sã nunc:~ maior'eS de cinco a.lumnos, e poderá as-
pedagogia, neste pa.J.'lir:ulal", acautela. tender-se nté uma hora p<\r<t cada um, 

Art. 5. • A passagem de uma para outra § 7 .' Até 15 de janeiro, os directores dos 
classe ou anno do curso se fará por promoção, estabelecimentos, que tenham candidatos á 
que se.r-.i. o re~Sultatlo do voto dos profes.:;ore;, matricula em cur8oS superiores, requisitai·ão 
nota de exa:ines trirnensaes sob tt fi"~ca.lisa~á•l do govct·no a. nomeaciLo do jm·y de exame, c 
do superintendente do ensino e seus pr·epos- reruetterão a !ist<t dos can•:tidatos com a su11. 
tos, e autoridade do director, que de!h~ se car1orneta escolar e todos os documentos ca.
poderá servir como de um meio discipliuar. pazes tle esclarecer sobre a sua capncídade 

Art. 6. • Todas as disciplinas do cnrso aqoi intellectual. llahilitaçiio theorica, applicaçil.o 
instituído, excepto o latim, serão obrigu.tomcs e aprt>vdtameoto; as suas notas de f)romocão 
aos alumnos matriculados. e as alcanca•las no~ exames trimeusn.es, <lSSiw 

§ 1.• Os alumnos que cuncluil"em o cur5o, CClmo tuclo qu:tnto lJOssa bem orientar o mesmo 
sem ter estudado o latim, receberão 1\m eerti- jury, convencendo-o da reg-uhtridarle dos e~
:fl.càdo de éonclu.sã.o de estudos secundarios, tudoo feitos nos ditos estabelecimentos e da 
que lhes dara preferoncia, em igualthvle de excallench\ dos meth01los <leque s• serviam 
circumstancías, para as nomeaÇÕes dapen- os seus docentes respectivos, e habilitando-o 
dentes de concurso. a. bem apreciar o n'ereci,nento rfos candidatos 

§ 2.• Os alumnos, que concluirom o seu pelo confl•onte entre as provas e os seus an
curso habilitando-se no latim, tllém t!esse cer· teCI'dentes escolares. 
tificado, serão admittidos uo exame de mn- § 8. · O governo, nomea~o o jury, commu
dureza., que passará a ser tlestle jil. o titulo nical-o-a ao super-intendente do ensino. re
de matricula nos estabelecimentos de ensino mettendo·Lhe to1los os documentos recebidos 
superior, e a que se procederá de accol"do com partt que este org:1nise as turmns de exame, 
o processo a.o dea.o.te instituido. desigmmdo-lhes os dias das provas escriptttS 

Art. 7 .• Os alumnos de todos os estabele- e oraes, que deverão concluir-se dentro elos 
cimentos de ensino, ::t que se refere o :.rt. 20, dous mezes, que precedem a abertura. regula
e comprehendidos no § 2' do artigo anterior, meu1ar das aulas nos cu1sos superiores. 
si -pretenderem matricula em qualquer esta~ § 9." Os candi·1 atosseràointerrog~dospelos 
belecimento de en.oino supel"ior, se sullmet- professores da classe mais elevada em ca.da 
terão, perante um jury, nomGado pelo go- uma das materias; e os membro~ do jul"y 
verco a:onualmente, sob propost~ do super- terã.o o direito de intervir na interrogação 
intende-nte do ensino, ou seus prepostos, dentre sempre que o entenderem conveniente para. 
as corporações do ensino superior. onde pre- seu esc!areeimeuto. 
tenderem a mesma matricula, a um exame § 9." AS provas escriptas, examinadas e 
geral, que abranja. as materias taxa.tiv:tmenttl criticadas pelos professores, q_ue motivaram 
enumeradas no art. I>, as suas notas, serão tambem qualificadas 

§ 1.0 As prov<Js desse exame serão escri- pdosmembrosdojurycomasnotas7(optima), 
:ptas e oraes nas línguas e mathematica, e 6 a 4 (boa), 3 a 1 (so!l"rivel) e O (insufficiente); 
oraes n~ outras sciencins. e a declaração de nHila, si o candidato houver 

§ 2.• No desenho ~e :Qlão -livre •.. a. prova -ei!Cripto sobre assumpto diverso do que lhe 
consistiril.. ffil. cópia d~ um objecto, feitll do foi dad~. · 
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§ 10. No caso da nota. nuUa, a provn. es
cripta adiará o exame do candidato parll. 
quando terminar o d~s turmas designa.das, e 
um segundo insuccesso, para a seguinte 
sessão a.nnua.l. 

§ 11. O jury poderá dispensar do exame oral 
qualquer ca.ndirlato, uma ve~ que, pehl prova 
escripta e pela attestaçM da sua caderneta e 
doeu mentos escolares, julgue ter base segura 
para juizo detinitlvo sob~ e o mesmo ; assim 
como regularâ. o tempo dessa. prova pela ne
cessidade que tenlla de completar ou rectifi
car o .iuizo formado pela prova cscripta., exi
gindo-a sobre a totalidade das materias, ou 
sobre parte dellas, respeitado o limite maximo 
do§ 6•. 

§ 12. Terminadas as :provas escriptas e 
oraes, o jury do exame, em vi~ das notas 
alcançadas e dos attesta.dos das cadernetas 
escolares. e de todos os mais documentos il
iustr·a.tivos da sua capacidade e aproveit:l.
mento no curso de estudos, profer irá o seu 
julgamento de conjuncto sobre a habilitação 
dos candidates á matricula nos cursos supe
riores. 

§ 13. A habilitação nunca se podera dar si 
o candidato. em qualquer das matel'ias, hou
Yer tido nota O, tanto na prova escript1. como 
na. oral, ou simple~mente na oral pela maio
ria <los votos do jury. 

§ 14. As::;istirã. a todo o processo do exame 
em carla sessão um commissario especial
mente nomeado pelo governo, sob inuicação 
do superintendente do ensino, e ao qual in
cumbirà. o direito de 11eto com eífeito suspen
sivo sobre a decisão do jury, pdo desacccrdo, 
em que esteja com a ha.bilitaçiio ou a inh:tbi
lita ção prof~rida.. 

§ 15. Interposto o veto, tlirà. sob1·e elle o 
SUJl''rintendente do ensino,ou seus prepo~tos, 
e n.tr~cta.ril. a qnest:io ao conhecimento do :;o
vemn, que a de~"<:ori decitlir com a ma~irnn. 
brevidade, admittüJ.>o candirln.to á mat1·icula 
provi:;oria.. si ti ... er sido h:~bilitaüo. 

§ l G. O mesmo commissario :lprc~entara 
a.o superintendente do eu~ino um rela.torio 
circumsta.nciado do q::e l!OU\"er obsenado, 
emittindo seu parcc.::r s<.Jbre a efrh:aci:l. cbs 
provn.:> adoptadas para. a. ver itlca.çã.o tla capa.· 
cida.de real elos candidatos. e sugger·indo ClS 
alvitres, que possam concorrer para melhor 
nri ftcaçã.o . 

§ 17. Aos directores dos est'lbelecimentos 
de ensino caberá tambem recurso para o 
governo, sempre que entenderem injusta. a 
inhabilitação. sendo o recurso interposto 
por intel'ruodio do commi.;sario, segundo os 
tr:~mites para o processo do veto de!< te . 

§ 18. os candidatos das instituiç-ões de 
ensinonão comprehendldos na. disposição do 
a.rt'. 2"; -os nas instituições ptl.l·ticulares, e 
os que estudarem sob sua responsabilidade 

propria. ou a de sua. fumilía, serão admíttidos 
a. exame per~nte o j ury nomeado na confor
midade do :trt. 7•, meaiaute as mesmas con
dições, bastando para. tal que até 15 de 
janeiro requeiram ao superintendente do 
ensmo, ou aos seu~ p:·epostos, a inclusão dos 
scus nomes, com designa~í.o dos rlias para as 
prova~, e remettendo·lbe todos os documentos 
no mesmo artigo requeridos. 

§ 10. Para que, porém, esses documentos 
façam fé , deverão os ditos candidatos obter 
das autor·idades escolares, prepostas :i. ftsca.
li1.açüo do ensino, uma. informação minuciosa 
sobre a l"egularidade do ensino, que a.tra
ves..<:aram, e das instituiçõe~ ou mestres, que 
lba.s ministraram. 

§ 20. Os candidatos inscriptos na fórma do 
art. 18 : 

a) não serão nunca dispensados da prova 
oral naquellas materias, que não constituam 
obje~to de prova. esct•ipta. ; 

b) S6rão interrogados pelos seus proprios 
professores, si ti •e rem feito a r1eclaraç:ão de 
que se apresentarão acompanhados_ por eHes, 
e estes :pr·ofessores serão convidados pelo jury 
do exame a. dizer sobre as provas, em antes 
do proferir elle o s2u juízo sobre a habi· 
litação; 

c) omitt ida a declara~.ão do item b), os 
alumnos ser.i.o interrogados pelos professores 
do ensino secundaria offieial ou pelas com
missões quél, para esse efl'eito, constituir o 
governo sob inr~icação do superintendente do 
ensino; 

à) podei·ão apresentar ao commissarlo do 
governo a.s suas reclamações sobre irregula
ridftiles no processo do e:tame, demasia nas 
r,xi!!encias dos examin:vlores, ou qualquer 
a.rbitrio porque ·se entendam prl'judica.dos. 

Art . 8." A inspecção directa. e irnmediata 
dn marcha. "' regula1•irla>!e nos tt•abalhos das 
instituições de ensino secundaria da. União, e 
•1e todas as instituieões particulares, que 
qur,iJ~•m da.r provas dos seus esforÇOS e me
r••cimt>ntos aos poderes pubHco~, solicitando
a .. co111pete n. um seperinten•lente ger·a.l do 
ensõno secunrbtrio. que, por est.a lei, é insti· 
tuido, e cujas runc~"Ões ~er-:i.o especificadas no 
regulamento re.~pectivo, devendo exercer, 
pelo prazo de cinco annos, dentro dos quaes 
será in<1movivel, salvo nos casos previstos 
pelas leis geraes. 

§ 1. o Esse superintendente será. auxiliado 
por delegados, que funcciona.rão nas sedes 
dos e3 tabelecirnen tos superiores da União, e 
que se1•ão nomeados por indioacão sua, 
agir,do sob sua direcçiio. 

§ 2 " O superintendente geral do ensino s&
cun''ario perceberá o vencimento a.nnua.l de 
~0:000$. e cada um dos delegados ·o d-e: 
12:000$000. ·.· .. · · : '; ., ;,, ,_ , ; .:tr, í·~ 
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Art. 9.• Aos membros dojury de exame 
caberá apropria diaria. de 20$; assim como 
aos professores examinadores dos institutos 
ofllcia.es, que, além disso, tel·d.o viagens e 
estada sempre que sahirem da sede dos mes
mos institutos em funcçã:o de exa.me . 

Art. 10. Pela. inscripcão para o exa.me ter· 
minai pa.garâ. cada cél.ndida.to uma taxa igual 
ao producto das taxas em vigor pelo numero 
de ma terias, que o e:x:a.me comprehender . 

Art . 11. No regulamento, que o governo 
expedir para execução na. presen_te lei, fica 
autorisa.do a alterar o processo v•gente para 
o provimento dos cargos de ensino e as re
spectivas vantagens, da a.ccordo com ~ que 
lb.e parecer mais conveniente â. eflicac1a da 
direcçã.o e proveit o do ensino. 

Disposições provísorías 

.Art. 1:1. No regimen de transição do pro
cesso dos exames pa.rcellados em vigor para. o 
instituído por esta lei, v igorarão as seguintes 
disposições provisoria.s: 

§}.o .A. todos aquelles que ate á promul
gação da presente lei houve1·em in~cia.do a. 
}lrestaçã.o de exames de preparator10s será 
permittido concluil-os, outra vez que requei
ram a. prestação de provas simultaneas, por 
uma vez só, em todas as ma terias, que lbes 
:ta.ltem, 

§ 2.• A época para. a. prestação destas pro
'Vas será. a. j a designada pelo governo e as 
que entenda. designar dentro do anno de 1896. 

§ 3. • A inseri pção se tarã. na sede dos_ mes
mos estabelecimentos. perante o supermten
dente do ensino no Oistricto Federal, e seus 
:prepostos nos outros pontos, segundo edital 
que seril. publicado_. _ _ _ 

§ 4. 0 AS commtssoes exa.mmadoras sera.o 
CDmpostas de lentes do ensino secundario otll
cial, que não exerçam o magisterio parti_cula.r 
e presididas por lentes dos cursos supertores, 
sendo nomeadas pelo governo sob proposta 
de superintendente do en;;ino . 

§ 5. • Ha.verã. quatro commissões: uma p:tra 
lin"'ua.s, outra para sciencias mathematlcas, 
outra para sciencias physicas e naturaes e 
outra para bistoria e g13ogra ph ia. 

§ 6. o Para a inscl'ipcão deverão os candida.
tos,-requerendo-a, junta~ ·~ttestados pas~os 
pelos seus doentes e certtdao das approvaoçes 
obtidas já.. 

§ 7.0 A' vista das petições e uocu~entos, 
organisariio o s upct·inden tente do anstno ou 
os seus prepostos a lista da chamada. , for
mando os gr11pos de modo que fiquem em um 
mesmo os que tiverem de prestar p:ov'!-s 
id.e~Ucaa e Oi.'! procedentes das mesmas mst1-

tuições do ensino, designando a. cada t urma 
dins certos para cada pro v<'. 

§ s.• AS provas ser<Lo escriptns e ora.es, ver
sando aquel!as sobre linguas e mathematica, 
e estas sobre as outras ma.terias. 

§ 9. 0 Nas linhas serão sorteados trechos 
de 15 a 20 linhas em livros de mediana diffi
culdnde. e dictados consecutivamente a turma, 
que os tr·aduzirã. e fará á. nmlyse logica e 
lexycolo!íica da primei ra proposição nos mes· 
mos COOthla , 

§ 10 . .As questões de mathematica terão o 
cat'acte1· p!'alico, e o:; al umnos, resolvendo-as, 
as discutit·ão. 

§ 11 . A~ questões de sciencias serão sor
teadas dentre os que, sobre o programma do 
Gymnasio Nacional, orga.nisar e~ cada. mate
ria. diariamente a comrn..issão. 

§ 12. O prazo para a prova. escripta. será 
de u ma. hora para cada língua. e cada ramo 
de roatbematica. 

§ 13. O prazo da oral é de dez minutoli 
para cada examinador . 
~ 14. Terminadas as pt•ovas de cada tur

ma, as commissões examinadoras se reunirão 
e proferirão o seu j uizo de eonjuncto sobre a 
ltnbilitação do candidato, tendo ~;m vista as 
notas de suas provas escriptas e oraes. 

§ 15. Dar-se-ha a itJhabilitaçã.o: 
1•, si houver absoluta ignorancia de uma. 

uas materias; 
2°, si hotJver maioria de notas mas. 
§ 16. O Governo expedira com antecedencia 

t•azoavel iustrucçõe~ expeciaes, regulando 
estils provas, para dírecção dos interessados. 

Art. 13. Revogam-se as disposições em con
trario.-Adolpho Garda.-Bueno de A1ulrada, 
com restricções.- Augusto de Freitas.-Frede
rico Borges. 

Emendas ao projecto n . 35, de 1895 

Onde convier :-O governo, sem pr ojuizo de 
fazer vigorar a reforma, submettel-a-ba , no 
entretanto, i approvaçã.o do Congresso. 

S. R.- Sala da.s sessões, 3 de setembro de 
1895.- Bueno de Andrade.- Medeiros e .·Ubu
guarque. 

§ l." Poderá. o governo, entretanto, admit
tir desde já a prestaçã-o clesse exame daquel
les, que assim lh'o requererem, ou os alum
nos das institu ições para esse fim · prepa
rados, de conformidade com as exigencias 
actuaes pa.ra a matricula nos cursos supe· 
riores da. Republica.. 

S. R.- Sala das sessões, 3 de setembro de 
1895.-At.~gusto de Freitas .-Paulo. Quei,.o;. 
-Dino Bueno. 
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Art. 1. " O governo reformarà. o actualre
gulamento do Gymnasio Nacional sob as se
guintes bases : 

a) O cur5o dispôr-se-ha por ttJ.l fórma que 
fique assegurada. nos primeiros o.nnos a pre
dominancü• das línguas viv;~s que serão, 
obrigatoriamente para todos, francez, inglez, 
italiano e aUemão, cujo estudo. essencialmente 
pra.t:co, deve estar terminado no quinto 
anno; 

Feito o exame final de uma lingua viva, 
os alumnos terão da.hí por deante uma. aula 
de qualquer outra disciplina. exclusivamente 
lecciona.da na. referida. língua, na. qual igual
mente serã. prestado o exame ; 

b) O estudo de portuguez, comprehendido 
nelle o da.litteratura portugue:z:a. e bra.zi
leira, irá. rio primeiro ao sexto anno ; 

c) O~ exames de lingu<\S, quer da portu
gueza, quer das estrangeira:;, conterão 
sempre uma primeira prova. escripta elimi· 
natoria, de composição ; 

d) Fica abolido o ensino de grego ; o de 
latim reduzir.o ao necessario para comple
mento do rle portuguez, ~erá dado nas aulas 
desta disciplina; 

e) São obrigatoria.s, constituindo materias 
de exame, as aulas de desenho e de philo· 
sopbia, ensino este ultimo que abrangerá a 
psychologia., a logica e a historia. dos sys
temas phitosopblcos ; n Para admissã.o na.'> faculdades superiores 
haverà. um exame de madureza, que será 
prestado perante os lentes das r eferúlas ta· 
culdades e que se:rá subdividido em tres 
exames tmrciaes: 

a) Sciencias matbematicas ; 
b) Sciencias naturaes e philosophlcas; 
c) Sciencias historicas. 
cada. um desses tres exames constará de 

urna prova es-::!'ipta e1imina.toria, composta 
em alguma ,1a.s língua.~ estrangeiras antê
riormente estudadas : .le u ma prova oral e 
de uma prova pratica, que seril. para ru; 
scienclas hlstoricas, de cartograpllia; 

g) Ficam abolidos os exames parcia.es de 
preparatorios. 

Os exames passarão a ser feit os pelo con
juncto de ma terias de cada anno do curso do 
Gymnasio Nacional, ou sejam de sufficiencia 
ou finae>:. 

Esta medida só não se \!Stende aos que 
completarem os referidos prepa.ratorios 
dentro das duas primeiras epocas de exames. 
depois da. prom nlgaçiio desta. lei ; 

h) Serão crea.dos seis logu.r~ de substitu tos 
com ob1•igação de concurso, que sera tle 
secção. 

Lentes e substitutos serã.o privativos de 
cada um dos estabelecimentos do Gymnasio ; 

i) Do programma serão eliminadas as ca
deiras de geometria. descriptiva., de mine
r alogia, geologia e de meteOrologia e da. 
de sociologia. 

S. R. Sala das sessões, 3 de setembro 
de 1895. - Medei,·os e Albt<qUcrqtte. 

Ao art. 1": -sccrescente-se:-Até a refe
r ida refo:-ma, que deverã. ser feita dentro do 
-prazo de um a.nno, não poderão ser a.dmit
tldos a exame de preparatorios sinão os 
alumnos que j á tenham sido appl•ova.dos em 
umtt ou m:;,is matet'ias, sendo facultado para 
estes o exame de toda a serie de preparato
r ios, findo o qual poderão elles matricular-se 
em qualquer curso de ensino superior, inde
pendent e de prova de ma.dureza.. 

S. R.- Sala das sessões, 3 de setembro de 
1895.- Bueno de And?ada.-Al(>·edo Ellis.
Rib~iro de .4lmeida. - Ferra= Ju.nior.- Car
valho Mouriio. 

Onde convier -:- :J.ccrescente-se : 
Art. Continúa em . vigor o art. 29 do de

creto n. 98!, de 8 de novembro de 1890. 
S. R.- S.'11a das sessões. 13 de novembro de 

1895.- Casta Me-vedo. · 

Emenda substi!ut!-ro ao projecto 11. 35, de 1895 

Art . 1. • O certi.fica.do ds estudos secunda
rios (11.1 o t it ulo de bacharel em sciencias e 
lettras, de a.l!cordo com os arts . 38, 39 e 40 
r1o (lecreto n . 980, de 8 de novembro de 1890, 
só será exigido pr.ra a matricula em qualquer 
dos cursos superiores da Repub\ica, do anno 
de 1900 em diante; :t.té então dará. direito á 
roa.tric11la. a. a.pprova<:.ã.O no exame de madu
rez:~ ou nos exu.mes de pl'eparatorios actual
ruen te exigidos. 

Art. 2. o Poderá ser nomeado lente do Gym
na.sio Nacional. independente do concurso, o 
bacb:t.rel em sciench~s e lotira.s diplomado de 
a.ccordo com o a.rt _ 3S do mesmo decreto. 

Para.grapho unico . Quanrlo houver mais 
de um candidato assim diplomado, o C!>ncurso 
~er~ obrigatorio. 

Art. 3 . o Revogam-se as disposições em con
tl'l1rio. 

S. R.-Sala das sessões. 9 de setembro de 
1895.-Costa A~e1Jedo. 

N. 297-1895 

Autm·isa o aover11 o a cmtce1.e? um anno de li
cença com o ?BSpectivo a1·dmtado. ao dircotor 
rle ~ccçllo aa· secr-etal'ia de mat·inh.a Ignacio 
Aw.:zricio Soares, pa?a t1'atm· de sua saude 
ortde llle con ui e>-

Foi presente á commissii.o de petições e pu
dores o requerimento de lgnacio Appa.ricio 
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Soares, diL'ector de secção da secretaria d2 
Estado dos negocias da marinha. em que soli
citou Ulll a.noo de licon~. com o~·denaüo, afim 
de tratar de sua saude. 

Acompanha a petição uma informaçã.o do 
ministro e attestados medicas e termos de 
inspecção de saude. 

Sendo attendiveis os motivos apresentados 
para o abtenção da. licenÇ<J., a oommi·são 
propõe q11e seja adoptado o seguinte projecto; 

o·-congresso Nacional resolve; 
Art. 1.' Fica o ~;.overno a.utorisado a con

ceder um anuo de licença, com o respectivo 
ordena~o. ao director de secção da secretaria 
de marinha lgnaeio Ap:paricio Soares, para 
tTII.tar de sua saude, onde lhe convier. 

Art. 2.n Revogam-se as disposições em con· 
trarlo. 

Sala. dELS commissões, 11 de dezembro de 
l895. 7 Gonçalo de Lagos. presidente.-Eu
sebio de Queit<o;;. -G eminim~a B1·aziL 

OS~. Pre@lidente-Não havendo 
na.da, mais a. tratar, designo pa.ra amanhã a 
seguinte ordem do d1a : 

Votação dos seguintes projectos: 
N. 21~ A, de 1895, regulando a execução 

dos arts. ()o e 7• da leí n. 1~3 c. de 23 de 
setembro de 1898, determinando que ])elo 
g~wern? seja substituído por apolices de ca.
pttal e Juros- ouro- do valor nominal de 
1:000$ ejnrosde 4. •/.to·lo olasho eft'ectiva
mente depositado até 17 de dezembro de 
1892, para base das emissões bancarias com 
parecer sob n. 21;a B, deste anno (3;' dis· 
cw.~o); 

Da. emenda aélditiva. sob n. 265 c, oífere
eida em 2a. discussão ao projecto n. 255 A, 
de 1895, ma.nno.ndo reverter a ell'ectivitlade 
do serviço militar, no posto em que se :J.ch:t
va, o general de brigada rerormado Dionysio 
Evangelista de Castro Cerqueira (discussão 
unica); 

Da. emeuda do Senailo ao projocto n. 4 D, 
deste anuo. com o parecer da· com missão 
n. 4 F, de 1895, declruando de livre escnll:a 
d_s~ governo, além de outros cargos que já o 
sao pela legislação em vigor, as nomeações 
P.ara os cargos, que enumera, a qna.l foi ma.n
t~da lJOr dous terços de votos pret-entes na 
forma do art. 39 § 1• da Constituição (dis
cussão unica) ; 

N. 256, de 1895, definindo os casos de com
petencia. de cada um dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciario, para que se dê a in
tervenco do governo federal nos e~tado~, 
autorisada. pelo art .6'' da Constituição (2" dis· 
cussão) ; 

N. 285, de 1895, autorisando o Por!er Ex
ecutivo a mandar proceder à. escolha local 
apropriado a mudança do Arsenal de Marinha 
tia Capital Federal e a abrir o credito ne
cl?'.ssario até 300;000$. para. acudir ás despe2as 
com os estudos e acquisiç1i.o de terreno 3;' dis
cussão) ; 

N. 292, de 1895, autorisa.ndo o governo a 
abrir ao Ministerio da Guerra o credito es
pecial de 2.220:000$, paro indemnisar pre
juízos consequeutes da revolta de 6 de se
tembl'O de lt!93, a Companhia Nacional Cos
teira e a Lage & Irmão (2• discussão) ; 

N. 248, de 1895, autorisando o Poder Execu
hvo a refol'mar o ensino da Escola Na:val, 
anne~ando·lhe um curso especial de aspirantes 
a. machinistas, tomando por base o projecto 
apresentado em 1893 pelo conselho de instru
cção da mesma escola (2• discussii.o) ; 

N. 89 A, del895, opinando no sentido de 
não ser approva.'lo o projecto n. 89 deste 
anno, que sub;;titue pelo que a elle acompa
nha a tabella F annexa a Consolidaçüo das 
Leis das Alfandegas e Mesas de .Rendas Fe
deraes (2• discussão. ) 

N. 199, de !895. autorisando o governo a 
fazer reverter á. acti v a, mandando addir a 
uma das companhias, como tenente mais mo
derno, até que haja vaga, o tene11te refor
mu•io do corpo de bombeiros José Julio, com 
um voto em separado e parecer da commissiLo 
de Constrtuiç:íio, Legisla~ão e Justiça (2• dis
cussão); 

N.2i6, de 1894, autorlsa.nda o Poder Ex.· 
ecutivo a pagar ao Dr. Tihurcio Villerio.no 
Pecegueiro du Amn!•al, p!'epar<ldor de me
dicina legal da. Faculdade de M~dicina do Rio 
de Janeiro, os vencimentos que deixou de 
percebei' do lognr de prepararlor de ehimica. 
ínorgauica da. mesma faculdade ( discussã.o 
unico.); 

N. 225. de 1895, dando nova organisa.ção á 
guarda n:~oional (I" disoussio)! 

I;, discussão do projecto n. 286, de 1895, 
approva.•Hio os quatro protocollo.s formulados 
na segunda eouferencb. de Madl'id em abril 
de 1890 para pl'otecçiio da propríeclade ln
dustrial e regulamento elaborado pela Secre
tarü~ Internacional sob a. direcção cto governo 
Suisso, conforme a autorisação dada pela 
mesma coníereuci~. 

Levanta-se a sessão às 3boras e 30minutos 
da tarde. 
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Presidencia dos Srs. Arthur Rios ( f• vic~. 
presidente), e Rosa e Silva (presideate) 

teaubriand, Martins Junior, Arthur Orlando, 
Arminio Tavares, Marcionilo Lins, Migu.el 
Perna.mbuco, Olympio de Campos, Augusto 
de Freitas,Neiva., Tosta, Aristides de Queiroz, 
Paula. Guimarães, Dionysio Cerqueira, Fla:vi.o 
de Araujo, Paranhos Montenegro, Athayde 
Junior, França Carvalho, Serzedello Corrêa., 
Fonseca P<•rtella, Euzebio de Queiroz, Er
nesto Brazilio, Julio :-iantos, Ponce. de Leon 1 
Almeida Gomes, Landulpho de Magalhães, 
Joilo Luiz, João Peniilo, Francisco Veiga, Al
varo Botelho, Leonel Filho, Octa.viano de 
Brito, Ferreira Pires, Valladares, Cnpertino 
de Siqueira, Rodolpho Abreu, Theotonio de 
Ma,n-alhaes, Simão da Cunha, Pinto da. Fon
seca., Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, 
Lamartine, AlfredoEllis, Francisco de Barros, 
Almeida Nogueira., Dino Bueno, Gustavo 
Godoy, Adolpho Gordo, Bueno de Andrada, 
Moreir;:~. da Silva, Paulino Carlos, Cinci
nato Braga, Hermenegil-'o de Moraes, Alves 
de Castro, Ovidio Abra.ntes, Luiz .A'dolpho, 
Ca.ro.cciolo, Almeida Torres, Bra.zilio da Luz, 
Angelo Pinheiro, Apparicio Mariense, Fran
cisco Alencastro e Penro Moacyr. E sem 
causa. os St•s. Lourenço de Sa, Fernandes 
Lima, Octaviano Loureiro, Clt;to Nunes, Anto
nio de Siqueira, Oscar Godoy, Alberto Torres, 
Belisa.rio de Souza, Barros Frauco Juniol', 
Domingos de Moraes, Paulo Queiroz, Costa. 
Junior. Padua. Salles, Vh:tra. de Moraes. Al· 
berto Salles, Martins COsta. e Rivadavia 
Corrêa.. 

B' lida e sem debat e approvada. a acta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 
O SR. 1" SECRETARio procede à. leitura. do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
responnem os Srs. Rosa e Silva, Arihur Rios, 
Costa Aze\•e"lo. Thomaz Delfino, Tavares de 
Lyra., Sá Peixoto, Lima Bacury, Gabriel 
Salgado, Matta Racella.r, Augnsto Monte· 
negro, Costa Rodrigues. Bricio Filho, Hol
land.s. de Lima, Benedicto Leite, Luiz Do
mingues, Anizio de Abreu, Arthur deVas
concellos, Pires Ferreira, Frederico Borges, 
Gon~alo de Lagos, Tbomaz Cavalcant.i, .loiio 
Lopes. Francisco Benevolo, Jo;:é Bevilaqua, 
Augusto Severo, José Mariano. Tolen tino de 
Cal'valho, Pereira. de Lyra, Ga.spar Drum
mond, Coelho Cintra, Luiz de Andr-il.de, Cor
neho da Fonseca. Herculano Bandeira, Me
deh·os e Albuquerque. Gonçalves }laia. 
Cll.rlos Jor·ge, Arauio Góes. Clementino elo 
Monte. Rocha Cavalcanti. Menezes Prado. 
Geminiano Br,lZil, GouYêa Lima, Za.ma, Sa.n: 
tos Pereira, Milton, Fl'ancisco Sodré, 11-ta.
n?el C~etano, Vergne ele Abreu, Leovl;dldo 
Ftlguen·as, José Ignacio, Rodrigues Lima, 
Tolentioo r os S::~.ntos, E·l uardo Ramos. Se
bastião Lanuulpl1o, Marcolino Moura. Tor
qllato M•·rl'ira. Galclino Loreto. José Cal'los, 
Alcindo Guanabara., Timotheo da Costa, Ame
rico de Mattos, Lins de Vascon~ellos, Erico 
Coelho, Silva. Castro, Nilo Pe(;anha, Agosti
nllo Vidal, Sebastiü:o de Lacerda, Urbano 
Marcondes, Paul ino de Souza. Junior, Ma.v
rink, Campolina, Lima Duarte, Carvnlho 
Mom·ão, Vo.z de Mello, Monteiro de Rarros 
Cllagas Lobo.to. Gonc;.tlves Ramos, Luiz Detsi; 
Fena.z Junior, Fortes J unqusira., La.mounier 
Godofredo, R.i \.Jeiro de Almeida, Malta Ma
cb:•do, Arthur Torres, Ol<>glll'io Maciel, Pa
rniso Cavalcanti, Carlos r!as Ch<~.ga.s, Costa 
Machado, Cascmiro da Rocha, Domingues 
de CMtro, Fra.ucisco Glicerio, Furtado, Ur- OIDcios: 
bano de Gouvêa, Xa.vie1' do Valle. Mariano Do 1" secretar io do Sena.no, de 11 de cor-
Ra.mm, Lamenba Lins, Lauro .Müller, Paula rente, enYian\lO com emeadas a pro:posiçã.o 
Ramo~. Francisco Tolentino. Emilo Blum desta Camar a, que fixa a despeza. do Minis· 
Fonseca Guin-.ar-âes, Marçal Escobar, Pereirà terio da. Justiça e Negocio! Interior es paro. o 
da Costa, Victorlno Monteiro, Aureliano Bar- exercício de 1896.-A' Commissão de Orça.
bosa, Pinto da Rocha, Ve~pa.siano de Albu- mento. 
querquee Ca.:;sianodo Nascilllento. Do mesmo senhor e de igual data. com-

AbrP.-S() a s~ssii.o. municando que foi restituído devid&mente 
. Deixam de compa!'ecer com cau sa parti• sanccionudo um d~s autograpll:os da resolução 

c1pa•la os Sr$. Coelho Lisboa, Alencar Gui- do Con~resso Nac1onal autor1sa'?do o Poder 
ma.~ães, Fil~to Pires, Euêas Martins. Tlleo· E:x-:cutn~o a ~oncede_r a Joaq_11.1m Augus~o 
tomo de Br1to, Carlos de Novaes. Viveiros, .

1 
Fre1re, l escr1pturar10 da Altandega. do .R1o 

Gustavo Veres. E<luardo de Berrêdo, Chrl· de Janeiro. u~ a.nno de licença sem venci
stíno Gruz, Nogueira. Paranaguá. Torres Por· mentos.-Inte1rada. 
tugal, Udetonso Lima, Pedro Borge~. 1-Ielvecio Do mesmo senhor e de igual data, com
Monte, Francisc) Gurgel, Junqueh•a. Ayr.::s, muni.cando que foi restituído devidamente 
Cunha Lima, Silva Mariz, Trindade, Cha- sancciona.do um dos a.utographos do decreto 
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do Congresso Nacional, regulando o processo J ver~adeiro sentiment~ de enthnsiasmo, pro
de apuração da. eleiçiW })ara. os ca.rgcs de duzu;1 tambem nas fil,rua~ adversas um ver
Jlresidel!.te e vi~-:presidente da Republica..- dade1r0 desa.mmo; e e a.ss1m que,tendoaqual
Inteirad.a.. · le marinheiro se desemyeEbado caha.l e pa

trioticamente da comml~<I.O que em boa hora 
acceitou, aconteceu que parte da imprensa 
desta. Ca.pital, por isso mesmo que S. Ex-. 
prestou a causa da legalidade serviços rele
va.ntisSilfiOS, o tem attacado de um modo 
fero<~: e naqu!llo que o militar mais neve 
zeiar-o seu brio de soldado. 

Do mesmo senbor e de igual data, eo
viando a emenda do Senado a proposição 
desta Camara, que dâ. novo plano ás leis do 
Orçamento na Receita e Despeza da Repu blica. 
-A' Commissão de Orçamento. 

Do mesmo senhor e de igual data, en
viando o projecto do Senado, autorisa.ndo o 
Poder Executivo a mandar pagar pela verba. 
-E:x:ercicios 1indos-ao 3• escripturario da 
Repartição Geral dos Correios, José Francisco 
Rodrigues, os vencimentos que deixou de 
receber de 29 de agosto de 1894 a 28 de junho 
de 1885.-A' mesma. commissão. 

Do mesmo senhor e de igua.l data, .com~ 
municando que o Senado adaptou e envwu a 
sa.ncção as proposições desta. Camara. deter
minando que contiuuarã.o a ser pagos a D. Ma.
thilde de Accioly Lins o montepio e meio
sosdo de seu finado :filho, alferes Sebastião 
Carlos de Accioii Lins, e autorísanr1o o Poder 
Exectivo a conceder licença a Candido Guedes 
Chagas, conferente c1a Alfandega da Bahia.
Inteirada.. 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 
hoje, restituindo sancciona.do um dos auto
gra.phos da. resolução do C!>ngresso ~':'.cional 
autorisando o Poder E:xecut1vo a. auxiliar por 
emprestimo â. municipalidade rlo Districto 
Federal com a quantia de 3. 700:000$000.
Jn te irada, oft!ciando-se ao Sen~' do. 

Da mesmo ministerio e de igual data, ~a tis· 
fazendo l\ requisição desta Camara constante 
do ofilcio n. 3211, de 12 de novembro findo, 
relativamente ao lastro que realmente depo
sitou no Thesouro cada. um dos bancos regio
naes, etc.-A quem fez a. requisição (o Sr. 
deputado Benedicto Leite). 

O S:r. Torquato Morei!l"'a-Sr. 
presidente, acabei ba poucos instantes . ele 
ler n'O Pai:: de hoje, u:n importante art1go 
publicado pelo Sr.a.l?lirante ~eroo_vmo Fran
cisco Gonçalves, art1go que e um documento 
de incontestavel valor politico e historico e 
que llã.o interessa apen~ ãquelle va~ente ma
l"inheiro e a.os saus amigos, mas mteressa, 

Infelizmente, Sr. presidente. essas a.ggres
sões por parte desta imprensa a qu~ me l'~
feri, que ao pa~so que não teve a necessar1a 
coragem, como ainda hoje não tem, para de 
clarar-se solidaJ•ia. com a.quelle mov1mento 
armado, invectiva.va. e calumniava diaria
mente a todos quantos se batera.~ contra. .a 
rev-olta que ella. em se,qrer!o apmava .e CUJO 

tri umphe dese>java.; infeli~mente, rep1to. es
tas injurias, ostas caluromas, estes attaques, 
tão constantes quanto cobardes, chegaram a 
ser levados para a tribuna do Senado encon
tr-ando éco na palavr-a de um illustre repre
sentante da Nação. 

V. Ex. e a Cama'ro. se hii.o de lembrar per
feita.mente que tudo quanto de mais oiTen
sivo possa haver para. a homa de um S?ldado 
foi insinuado contra o honrado almn-a.nte 
Ooncalves, chegando-se até a dizer que, em 
ViUegaignon, um sargento insubordinDdo e 
audaz lhe tinha arrancado a espada e o re
vol'Ver, humilhando-o ao ponto delle ter de 
voltar para. terra desal'mMo. 

Ora, v. Ex. comprebende que uma accu
sação desta ordem não fere unicamente o 
brio daquelle militar, fere o brio de toda a 
classe e de toda a Republica, porque S. Ex., 
si assim tivesse procedido. não podia. absolu
tamente occupar a. posição que ora. occupa., e 
muito menos ter obtido do Congresso o 
applauso una.nime, frenetico e pa.lriotico que 
obteve.(Apotados.) 

E' assim que tendo o Sr. almirante Glln· 
çalv€s se defendido cabal e peril~it~mente das 
accusações que lhe·fü;am feltas n~o so por 
uma parte da imprensa desta. Capttal, como 
por parte do Senador pelo Amazonas, n? a~·tigo 
brllhante, vibra.nte de verda.de e :pa.trJOtJsmo 
hoje publicado no jorna~ O Pai::. eu _venho, 
consoante a.s considençoes e affirmaçues que 

com certe.zs.,a. todos quantos ~Stlemecem lor aca.bo de razer, pedir a v. Ex. se digne de 
~ta Pa.tr1a e pela Lonra e brlo de seus .er- mandar inserir no Dia?·il>do Congresso o artigo 
Vl0dores. v E b 0 "a.cto do Sr almi- pvr S. Ex. publicado hoje a que acabei de 

omo · x. sa. e, '' • feril' (Muito bem) 
ra.nte Jeronymo Gonçalves ter a~eitado pres-~ re · • · . 
sutosa e patrioticamente o conyite que lhe O Sa. Pn~SIDENTE-0 ped1do do nobre de-
foi feito pelo Sr. marecbal Flor1ano para ba- sera attend1d0. 
ter-se eont1·a a revolta de 6 de setembro. ao 
passo que produziu no e$~irito de . todos l 
quantos ancía.vam pela v-ictorla da legalidade, -
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Documentos a que se refere o Sr. Torquato I o meu testemunho no assumpto desta carta, 
Moreira devo decla,rar-vos ; 

1•, que ao regressardes de Villega.ignon, 
. ALMIRANTE JEROr>'Y:.rO GONÇALVES qU::tndO fui ao VOSSO encontro DO arsenal de 

· guern .• e8ta. Vl:liS armado com vossa espada. e 
Sou forçado a v ir á. imprensa, bom a meu 

pezar, por causa. do despeito do Sr. senador 
José da Costa. Azevedo, despeito, que toca as 
raias da vingança. e mesmo da inveja, dando 
por pâ.os e por pedras e mos.trando-se de urna 
inconsequenma, typo principal do seu ca
racter. 

Jâ teria respondido a esse.;; disparates, si o 
Sr. vice-almirante Chaves. de quem eu pre
cisava um testemunho, não tivesse estado 
ausente dest.n. caoital. 

A fingida ingenuidade do Sr_ Costa Aze. 
veclo chega. a ponto de dar credito a um sup· 
posto diario do.;; revoltosos, em que d iz que 
um sargento impoz que cu me desarmasse, ao 
que me sujeitei, quando formado em frente 
a.o corpo de marinheiros nacionaes. 

A cartct do almirante Chaves responde ca
balmente a esse ponto de accusação calum
niosa ; aqui transcrevo a minha. carta e a 
sua. resposta: 

«Amigo e collega cidadão vice-almirante 
Felippe Firmino Rodrigues Chaves- Ereis 
ministro da mo.rinha, quando fui commís
sionad.o pelo governo do marechal Floriano, 
para tomar posse do commando das forta
lezas de Villegaignon e ilha das Cobras. 

Asseverou o Sr. senador Josê da. Costa 
Azevedo que eu, ao regressar de Vil!egaignon 
viera desarma~ o. po1· imposição de um sar
gento que me obrig--l.ra a entregar a minha. 
espada e o meu revolver, bem como de todos 
os officiaes. que me acompanharam nessa 
em preza tio arris~ada. 

Peço-vos que declareis, junto a esta, atlm 
de ser publicada, qual a maneira por que 
voltei armado, quando me recebestes no ar· 
sena.l de guerra. 

Como ti vestes occasiií.o de ver, nii.o só a 
minha espada como a que me enviou o .con
tra-almirante Snldanba da Gama, rogl'>-vos 
ainda a vossa info•·ma.ção sobre a d.Uferença 
dessas duas espadas. · 

Devo tambem pedir-vos que declareis se 
em occasião alguma. :fiz questão de venci
mentos. 

Muito me obrigareis se quizerde respon
der-me a estas informações, com toda a fran
queza - Do camarada e amigo - Jeronymo 
GollçaltJes-Em l de dezembro de 1895.» 

vosso revólver, tal qual havíeis saído, horas 
antes. da secretaria de marinha, e, bem 
assinl, todos os vossos camarada, que vos 
acomiJanharam em cornmissão tão a.rriscad~. 

2", que. no.'Ha ~eguinte, vi na ~ecr~tar1a 
da marinha a. espada. ferrugenta e t~uh~ re
mettida da ilha das Cobras, a qual fm atirada 
a um canto do gabinete. 

3", que. durante a miaha administraçã.~, 
não fizestes questão alguma. sobre vencl
mentos, os quaes foram consignados em a. viso, 
que expedi á contadoria de marinha na 
qualidade de comrnandtt_!lte em c_hefe da es· 
quadra, que em época tao calam1tosa fo1 con
fiada ao vosso jã. provado e incontesta.vel 
valor militar. 

Sou com a maior consideração e estima 
vosso camarada. e amigo respeitador - F. 
Cha'IJe.<. 

Sfo. 12 - Rua Miguel de Frias 1 de rle· 
zembro de 1805.» 

Foram numerosos aqui de terra e dos mor
ros os espectado!'es daquella revolta dos ma
rinheiros, mas como o Sr. senador procura 
po1• todos os meios insinuar ao publico a 
duvida sobre o meu brio militar, cumpre-me 
esclarecei·O S!lbre esses pontos. 

Ao chegar il fortale2o. de Villega.ignon com 
seis officiaes e recebido pelo commanda.nt~, 
declarei·lbe que. por ordem do governo, 1a 
tomar o commando em chefe das fortalezas ; 
o commaudante respondeu-me que estava 
prompto a entregar-me o com~a_!ldo. 

M~n,lei que formasse a gua.rm~o para dar· 
Lhe sciencía rln. minha or~em do d1a, entrando 
eu com os olf!ciaes, que me acompanhavam, 
para esperar que fosse avisado de ter sido 
cumprida essn. ordem. 

No momento em que se achou formada a 
guarniçü.o, lleu·>e a deba.ndaila., por haver 
ai ~ruem do extremo da ilha, espalhado que a 
ilh"'a est~va. sendo atacada pelo exercito, re
voltando-se então a guarni~. Quando vi a 
debandada, sa.i immediata.mente da. sala, .á 
procura do comrnandante, que corl'!a atras 
da gnarnição. e só chegando ao extremo da 
ilha é que pude falla.r com o commandante, 
censurando·o por aquella occurrt>ncia.. Este 
procurava conter os revottados, o que só al
cançou depois de estarem elles nos seus pos
tos para a de~esa.. Mett~do n_o mei~ daquella 
balburdia, qmz um mar1nhe1ro atirar sobre 
mim e ja fazia pontaria. quando o 1• tenente 

Resposta do almirante Chaves. Magalhães Castro o deteve, obrigando-o_ a le· 
«Sr. almirante Jeronymo Gonçalves- va.ntar a carabina. O con:mandante_ entao de

Meu prezado collega- Tendo appellado p&racl~rou-rr.e çue a guarn1~ao ;t; lla·na rebella· 

c~m~r3 v. vn r 20 
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do guarnecido a artilharia da praia. dando 
como pretexto quel'ei' o governo tomar a ilha 
de assalto, para. entregai-a ao exercito; que 
elle commandante e seus companheiros esta
vam pl'omptos a cumprir todas as ordens rio 
governo, menos a de fazer fogo contra os re
voltosos.Recolhendo-me á. sala do cornmando, 
:fiz uma. nova. ordem do dia tvrnand.o sem 
effeito a 1" e determinando que o commando 
con tinu~ sse sob as ordens do I • tenente Si! vi o 
Pellico, que aftlrma.m receberia. e daria ex
ecução á.s Ol'dens do governo, com a restric
ção acima.. 

oomma.ndo da ftotilha. como da commissão de 
limites do Peru, e isso movido por uma lei 
do parlamanto, determinando que só seriam 
promoridos os otnciaes que entrassem no 
th~atro da guerra (do Pa.raguay) e elle já 
havia sido preterido por diversos officiaes. 

:Manrlei aprompta.r a. lancha e retirei-me 
com as honras nevidas, do que t'ldo riei co
nhecimento verbil.l a.o ministro da marinha, 
que me esperava no arsenat de guerra, em 
seguida ao marechal Floriano, que approvou 
o meu acto. JiJ, se vê, portanto,que não estive 
em frente ao corpo formado e nem fui inti
mar! o por srtrgento algum, para. entregar mi
nhas armas, das quaes, bem como o Sr. se
nador e todo militar que tiver brio, só me 
desflll'ia, si eu tivesse caído morto. 

Bem sei que, como mesmo o diz o Sr. sena
dor Costa Azevedo, sí fosse eue· o encarrega
do dessa espinhosa commissã.o te!-a-hia de
sempenhado muito ài.fferentemente, po.>suin
do, como já. o conres~ou no Senado, muitis
simos maís dotes intellectuaes do que eu, sen
do mais idoso, par conseguinte mais expe
riente, com a sua gr11.nde tactica, com o seu 
espírito autoritario e diseiplinador, teria com 
os 8eis offiGiaes feito pacificar a guarnição 
revoltada e quem sabe mesmo si conseguido 
aporlerar-~e de toda aesqua.•1rada. do Sr _ Mello 

Si eu fora tão ingenuo como se :finge o Sr. 
senador, daria credito ao se.(nlinte cumto
Que a espada. que o a.lmil'a.nte Saldanha en
viou-me por meu sobrinho. que era. aspirante, 
mandando-me t>erbalmente dizer que eu a 
havia esquecido na fortaleza., era a. propritt. 
que o Sr. José da Costa Azevedo fizQra pre
sente o o capitão de fragata Saldn nlla da Ga.rna. 
ao chegar este dos Esta<lo~ Unidos do Norte 
logo apóa a. proc\arn·,ção da R•'publica :~1l.m 
de, com e !la e juntos, rei vindicarem os fóros 
dn. mona rchia _ 

Insinua-ma ao publico como faltando a.o 
brio militar e em outros discursos pretende 
reconhecer-me heroismo ; recuso esse reco
nhecimento, quando me taxa de indisciplina
do, conta.ndo ao Sena,lo (que não póde con
testar, }?Ois não conhece o historico dos offi
cia.es), que quando capitão·tenente fui no
nomeado para servir sob suas ordens . 

E' falso. Quando fui nomeado para servir 
na flotilha do Amazonas, nomeação essa que, 
dias depois ficou sem effeito, já eu era capi
tão de fragata como o SI'. Costa Azevedo e 
não is:ia. servir deba.ixo de suas oró.ens, pois 
que esteja havia se exonerado, não só do 

Em seu discurso de 11 de outubro a.ffi.rma 
que a minha reforma em chefe rle csqua.dra 
ftJi em virtude da extincção do posto de chefe 
de divisão. Que ousadia em atnrrnar seme· 
lhante falsidade ; quando sabe que fui pro
movido a. chefe de divisão em 1881. e que só 
dous a.nnos depois é que reformei-me em 
chefe de esquadra. não por tt>r passado em 
inspecção de saude, mas unicamente pela. 
minha. declaração de acha.'!'-me doente. Real· 
mente achava-me bem mal de saude, só a 
tendo readquírido depois de varias e~ta.ções 
em Caxa.mbU. 

Affi.rma iambem que não fui preterido ern 
1878 ; outra. falsidade, pois, foi justamente 
qua.odo e,se Senador era o me11t01·principa.l 
do Sr. Andrade Pinto e o que é para admi
rar e que esse senador escreveu-me ness_a. 
occasiã.o u ffi>t carta. bastante sentida pela ml
nha preterição, carta essa que consenci por 
suppor ser rle um collega amigo. tinalisaodo 
muito amavelmente que ainda havia.m de me 
fazer justi~. 

A proposito, como vejo que o Sr. senador 
\Vandenkolk de ve:z; em 1ua.ndo tambem 
da-me suas alfinetadas nos seus a.pa.rtes no 
Senado, lembro a esse senhor que nem sempre 
:pen~a.va da. mesma. Jõrma, pois que a 15 do 
março de 1894. recebi delle uma. cartinha de 
felicitações, cuja cópia. aqui transcrevo e 
cujo original conservo. 

Cópill.-«A s. Ex. o Sr. commllnda.nteem 
chefe da espuadra em operações Jeronymo 
Franchsco Gonça.l ves cumprimentn. llmistosn.· 
mente E. \\'andenlwH~ e faz votos para. que 
a carnpnn1ta que va.e emp1•ehender contra o 
audaz ambicioso que mais feriu a. nuJ.rinha. 
nos seus brios. digniúa.de e prerogativas, 
quan•1o por um capricho da sorte esteve a. 
testa. rla a.dministraçã.o, sPja. coroado. do mais 
'brilba n te ex i to. 

Fortaleza da Conceição, 15 de março de 
1894. » 

O Sr. José da Costa, não contente com os 
assaltos ao meu brio militar, disciplina, etc., 
ataca-me pelo la.do pecuniario, -requer infor
ma~~ões ao governo sobi'e os meus vencimentos 
durante o commando em chefe, e satisfeito, 
e visto não encontrar illega.lir1ades, põe du
vida, em pleno Senado, da veracidade do 
proprio governo . · 

Ainda não saciada a sua sanba, a.presente 
car• ::; ( rn que me denunciam de haver l'e
celL:~ t:'J secretario do ministro da marinha a 
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quantia de 30:000$, cujo recibo, diz a. referida 
carta, acha-se em poder do mesmo secre. 
ta rio. 

Esta calumnia. está desfeita :pela resposta 
do almirante Chaves, além de que desafio a 
quem me apresente recibos meus desta orrlem. 
Com certeza. deve estar este recibo ao lado 
daquella que o tretego :Jorni!l do Cmame1·cio 
diz existir de 400:00fl$ no Banco da. Republica 
e cuja. existencia é r.ão iàlsa quanto a.quelle. 
Em discurso de 18 de outubro diz que uma 
lei d:t Republica. proclamou o meu direito ; a 
29 do mesmo mez diz que os s~;us collegas 
dão uma. interpretação esquerita. ó. mesma lei. 

fncoherencia sempre e sempre! A princip io 
pedia · verbalmente que não entrasee em 
ordem do dia i!o Senado o pr,~ecto relativo 
a.o Almirante do Co;tgresso; per1e depois o 
adiamento da di~cus..<ão, sem estar tal roa.teria 
em ordem no dia e no dia em que entra. em 
ordem do dia já se o:ppõe no adiamE;nto,a.pezar 
de não haverem ainda chegado ao conheci
mento do Senat.o as informações pedir1as. Que 
cbaos <e revolve naquelle cerebro ! Que des
peito mal disfarçado ! Chega a. pa.rece1· vin
gança e inveja ! Por que~ porque não quer 
que alguem na marinha tenha uma poi!içiio 
eminente! 
Est~ ~ó compete a elle. Sua cegueira cheia. 

de diabolico reapeito vae ao ponto de des
conhecer que 11. esquadr3· sob meu commando 
não !bi organi:;ada por mim, e isto porque o 
Sr. genernl Leite de Castro foi a Pernambuco, 
em commissf~>. para. auxila.r o governo, ao 
ct1egarem MueHe porto os nuir•s comprados 
no estrangeiro e ainda desarmados. 'fodo o 
mundo eabe que niio ba officia.l general do 
exercito do mundo inteiro que possa orga
ni~nr uma esquadra. Nem N~poleiio l te\'e 
tn.es clotes, e a prova foi a derrota daesquaclra 
ft'I\DCC?.aom Tl'!lfo.lgnr. só porquererrlir igil·a , 
mo.s nunc.1. organbal·a. O general Leite de 
Castro nü.o orl{nnisou, nem elle o disse na 
sua ordem rio di~~o; pro;-ou tiio sómente o seu 
zelo incontesta vele ~eus esfor ço:; patriotico:s; 
amontoou, porém , pe~soa.J a bordo, pouco 
habilitado para. a vida do mar, sendo eu obri
gado ainda, na Bahia, a man•1ar buscar. por 
telegramma, pe.."Soal da di~i si'i.ü. que deixei 
organisada em Montevidéo, além do que 
seguiu nesta capital para. a. Bahta, dos em
barcados na divi~ão da Bahin., e scs~enta. e 
tantos al;renrlizes marinheiros. 

Que disses'e que a. esquadra fõra mal orga
nisada, porque não dispunha. de ba.sw.ntes 
munições de guc1•ra. que uem todos sabiam 
e muito menos os L dtosos, eu concordaria. 
A ornem do dia do general Leite de Castro 
não elogia-me, apenas Jà.z l'eferencias aos 
meus serviços na guerra do P aragua.y ; cousa 
muito ditrerente do elogios . E' es;c o animo 
desprevenido desse senador despeitoso! 

Procurrt desmerecer os serviços da esquadra. 
ma.l organisada e, portanto, os meus, fazendo· 
se esquec;do de que a esquadra de papelao, 
a.presenta.ndO·S!l na barra tio Rio de Janeiro, 
obrigou :l. que Salda.n lia t~ bandonasse a su:1 
esqut~dra muito bem fornecida de materiaes 
de guerra, de bocra e ue luxo e bem assim 
ns forta lezas em seu poder, dando logar a que 
a ca.pitnl entras:;e no goso da paz tão ambi
cionada ! 

Esquece que a esquadra, sahindo daqui a 
8 de abril, apezar de ma.! organisada e suas 
mnclliuas mal concertadas, chegando a Porto 
l:!ello a I 1 e t\ando combate a 16 pela madru
gada., entreg-ou á l ega.l:dade Aquidaban e 
mais embarcações existentes em Santa. Ca.tha.
r ina e que em poucos dias todo o estado en
tra,·a no goso todas as suas liberdades ! 
Esquece-~e de que :parte da mesma csqua· 

cb·a. de papcll<To. só por cl1egar ao porto de 
Pa.r (Lna.gu(L, deu nova :phase il campa.nh\1-, 
olJ dgando Gumercindo a íugir de Paranngua., 
Antonina e Morretes, pela estrada de ferro 
que foi inutilisaudo, e dahi a patas de cavallo, 
com quasi todo o seu ex"rcito em deb!;-uda.da., 
até à fl'onteira. argentina, onde dev1am ter 
sido desarmados! 
E~quece-se de que o Sr. Mello fugiu do Rio 

Grande qu~ndo um navio de guerra est ran
geiro lhe !~vou a noticia, de que a esgw;~dra de 
P"Jlfl,ro ia em sua perseguição e entrego'?- á 
Confederr.ç-ão Argfntina a. sua, muito super 1or 
a que eu commanda.Ya! 

Esquece-se <le tudo isso e ainda. ava.n';&. a 
proposiç-ão de que fu i engajado, contr~ as 
minhas convicx:~s ; porque numeroeos s.mtgos 
seus, cujos nomes nem conheço, como SE>jam 
Hy:;ino Mello. Pa.mplona e outros, que com 
c.·r ter.a andavam espiando e envenena-ndo a.s 
minhas palavras, ouviram-me falla.r a. favor 
da. revolta e contra. o governo! 

E' tudo f11lso. 
A 13 de ~.<etembro de 1893 esti re com effeito 

no alto dc:1 um morro de Larnnjeiras. com di
versas pes;;oas, entre outt·as o Sr. Dr. Sodró 
assistindo ao bombardeio da esquar1ra revol
tosa, bombardeio esse que amea çava a virb 
de tres filho:; meus e um sobrinho. em serviço 
no m·sennl de guerra e, como nã.o sou ce~o 
nas paixões como o Sr. Costa Aze"ledo, nz 
elogios as manobras da T1·ajano e não negav::~. 
a pro.ficiencia do Sr. Custodio de Mello, que 
eu con~ide1·ava. um dos primeiros almirantes 
de nos.::a. marin1la. 

Niio quel'i;:. dizer com isso que commungava 
com as sua.s itleas. sendo, cGmo fu i sempre, 
contrario á caudilhagem, ainda mais no caso 
vertente, de acco1·do com a opinião do Sr. Costa 
AZl'Vedo. que, em 25 de abril de 1895 ; dizia 
imprensa.: 

« E tanto a:sim penso, que atllt·mo en
contrar-me-hia. ·o Sr. marechal Floriano Pei-
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xoto ao seu lado, defendendo a autoridade de 
que seu achou investido, si me convidasse a 
servir como otficía.l generett e desde ent;í,o 
ba.ter-me-hia mesmo contra esses amigos que, 
desvairados, la.nça.ram-se naquella revolta. » 

Si eu fõra tôo amhi~ioso dos prove>tlos e do 
ouro do Thesouro Federal. como o Sr. senador 
tenta. Insinuar no animo· do Senado e do paiz 
inteiro, não teria. pedido demissão do com
mando em chefe, logo à minha chegada i 
capital, demissão que só me foi dada., depois 
de reiterados pedidos, em 27 de setembro do 
mesmo a.nno. 

Relativamente a outros pontos de calumnia 
que tem levantado contra mim e~se senhor, 
e tão matraque&doo no Senado, já. dei a s de
vidas explicações ao publico em dous artigos 
d'O Pai::: de ma.io do corrente anno. 

Finaliso aqui ó. espera. de novas invectivas, 
às quaes responderei sômente si as julgar 
dignas de tal. 

Capital Federal, 11 de dezembro de 1995.
Jeronymo Gonçal'Ces. 

O Sr. NiJo Peçanba vem extra· 
nhar a d ivulgação ofilcial, territorio do Rio 
da Prata, de uma affirma.c;ão alarmante e 
grave- a. que diz respeito a. entrnda. do cho
"tera asiatico em im:portante Cidade flumi
nense. 
Não comprehende que representantes do go
verno bra.zileil'O tenham consentido no curso 
de not icias desta. natureza e que prE'judica.m 
as relações do nosso commercio .no ex ter ior 
e paralysam e alarmam interesses respcita.
veis no Bl'azil. sem quo nntcs o gr)\·et•no tenha 
tomado proviucncia.>~ de rlol'esl\ sanit:~rin, á 
altura. e de nccordo co:n os acontecimentos 
que tl ima.ginn.ção dos agentes da. imprensa 
estran~eirn tem desenrol:ttlo ! 

Si o governo ferlero.l nii.o resta. duvido. qu() 
Cidades r ibeirinhas elo Po.rn.hyb:l soiTc·em a 
ínva.siio de molestia choler ilormo, com cara
cteres assustadores, porque nii.o in tol'vem, ao 
lado do governo do Estado em questão, :tgin· 
do no sentido de evitar a propagação do mal ? 

O orador dá testemnnbo iJ. Cama.ra. de que 
o Poder Executivo fiumioense não tem pou
pado esforços ou regateado despezas par:~. cor
responder, em situa.~ã.o a.norma.l, â. confiança. 
da. opinião que o apoia. e que o sustenta. . 

Não demora. ao mesmo tempo, um franco 
depoimento pela solicitude da Municipali
dade campista. e da illust.re classe medica, 
pondo a mais provada dedicação a. serYiço do 
povo. 

Mas. o conjunto desses elementos não ex
clue a acçã.o do illustre Ministro elo Interior, 
fazendo voltar a missão do poder federal para 
a sua. face mais sympathka. e ma.is protecto· 
ra, velando pela. saude publica. 

Seja a epidemia o producto de i mportaçM 
ou tenha vindo pela re,iveceMia, o certo é 
que, mo.ís lenta ou mais rapida a sua. propa
gação, tudo aconselha e obriga a que o go
verno adopte medidas propbyla.tícas energi
cas, prompta.s e capazes ne soluoão e de r e
medios radicaes . (Apoiadas .) 

O orador não e dos que entendem que se 
torna. de~nece.ssa.rio o Instituto Sanita rio Fe· 
dera!. 

Os seu s serviços são inestima veis e ~ua 
creação obedeceu 3. razões de ordem scient i· 
fica ; além disto, está a sua. fl'ente um espi· 
rito dos mais eminentes do paiz, pelo seu 
brilho e pela s ua cultura., auxiliado por t a
lentos como o de F-<l-jardo e Azevede Sodré, 
cheios de capacída.da e de amor a causa pu
blica.l (llfuí!o bem .l 

Trabalhos do instituto logro.ra.m alcançar 
merecida. e distineta consagração em revistas 
européas, não na. muito: a.s suas experion
cia.s e ns suas observações só podem merecer 
o apreço do governo nacional e o respeito do 
Parlamento . 

Mas, si h (). cholera. em Campos. conforme a. 
impressão official. porque não se move o Po-
der Executivo, pon!lO em contribuição os 
seus elementos? Appella para o honrado Mi· 
nistro do Interior , 

Não requer inrormações, porque não quer 
que o voto da Camara venha sua.r-lhe ma.is 
um1t illusão. 

Não ha mui tos di a.s, uma parte da. imprensa 
â sombra. de votação importanse da Asssm
blca., cast igou o deputado bra.zileiro. humil
de, obscuro. mas qve veiu (lef~nder o The· 
so.uro Publico de mais um golpe e de mu is 
uma. ;lmeaç~ de conces.;ionarios public\'S ! 
(J!uito bem ; m t!ito bem .) 

O §r. Ga...-.pru.• Drun unond co· 
meça por pedir desculpa :1.0 in telligente e 
j oven deputa'lo lluminense pelo facto de, 
ne!'te momento, invadir a. sua. terra. natal ou 
o di;;tr icto rle sua eleição . NiLo se tt·ata de 
mero inter esse districtal ; a questão u ltra
pa.s9a. os I imites do districto e affec;ta. o inter
esse n"cional. Üll seja. o morltus asi."l.tico, 
conforme atlirmara.m os facultativos do Inst i
tuto Snnitario; ou se;ja., conforme a expressão 
do Presidente cla Republica, uma. enfermidade 
choleriforme; ou seja ainda, conforme a con
ciliadora opinião no !v!inistro do Inter ior, uma 
4IDOlestia. suspeita.Jt. o facto é que a ter rível 
enfermidade, que. no anno passa.rlo, fiagellou 
as populaçües r ibeirinhas do Parahyba., ac.1ba 
de fazer a sua. sinistra apparição: •. 

A prot:a. do que a~ba. dG a.ffirmar está 
nesses W.ntos ca.sos occorrictos recentemente. 
<\goro mesmo, no muaicipio de Campos, do 
Esta~1o do Rio de Janeir o. E' de receiar que. 
na. sua marcha. devastadora.. a molestia fa~.a. 
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gra.nde numero de -victimas. Como si ainda 
não fossem bastantes os males que ll.ftligem a 
Republica, desde a. crise financeira e a 
situação dos Estados até ás questões interna
eíona.es, ainda. nos faltava. naciona.lisar uma 
epidemia estrangeira, uma molestia. que tem 
sido até ngora exotica! 

Muito embora. até agora não se haja. podillo 
assignala.r a. causa, a origem dcssl molestia, 
que te-ve o primeiro caso no guarda-chave 
de Cachoeira; muito embora. das pesqniza.s 
bacteriologica.s não se tenha. concluído que se 
tratava do bacilus-virgul<~, do verbadeiro cho
lera asia.tico, no entretanto, pelos sympwmas 
da moles ~ia, pelos seus caracteres, pela sua 
marcha, ella equivale áquella. 

Ou no anno passado nüo grassou essa 
epidemia terrível, com o cortejo sinistro dos 
seus males, e, neste caso. cabe grando pa.rte 
da. responsa.bilida.Ue ao Sr. Ministro do Inte
J'ior por ter a.utorisa.do o desperdício dos 
dinheiros publicos; ou, de tà.cto, grassou 
a.quella. en!ermida.de nas margens do Para
byba. e o Instituto Sanitarío pr~tou serYiços 
relevantes. mais ainda. tem grande responsa
bilidade o Ministro do Interior, por não ter 
dado todas as providencias tendentes a. 
debella.r a. molestia e impedir o seu rea.ppa.re
cimento. 

O orador falia assim escu.Ja.do no rela.torio 
opulento 110 Dr. Azevedo Sodré,cbete da com· 
missão do Instituto Sanitario. Lenrlo trechos 
do relatorio, o orador mostra â. Camara que 
o actual 1finistro do Interior foi clesidíoso, 
teve tà.lta de energia. e fraqueza. nas sua.s 
deliberações, não levando até ao fim o plano 
de eombn.te á enfermidade ; as commissões do 
lnstituto retiraram-se das loca.lida.des att~ 
cadas antes de completamente extincta a. 
epidemia ! Sabe que a ret irada foi devida a. 
a.ttrictos havidos; ma.s, que ministro e este, 
tão desidioso, que, deante de um mal publico, 
recua e não procura fazer desapparecer oa 
attrict06! 

A consc:quencia des5a desídia foi o rena.~ci
mento. f-li a revivecencia da. enfermidade qae 
aca.ba. de SUl'gir em Campos ! Para provar a 
úa.mara que nã.o está atirando proposições 
absurdas, sem fundamento, o orador ce~e 
espontaneamente de sua. competencia. e es· 
tuda-as na. grande autoridade do chefe do 
inst ituto, lendo á. ca.mo.ra as opiniões do 
Dr. Azevedo Sodre, no relatorio apresentado 
ao ministro. Ao Dr. Gonçalves Ferreira cabe 
agora reparar o seu erro e a. sua. desídia., 
combatendo agora a molestía que renasce, de 
modo a não deb:a r o l'SU germen para. o 
futuro ... Si o deixar, haverà um fa.cto para 
assignala.r a passagem de S. Ex . pelo podeL': 
« S. Ex. naciona.lisando, como brazileiro, o 
cholera aaiatico». (Muito llem,) 

Vem á. Mesa, é lido, apoiado e posto em dis
cussão o seguinte 

Reguerimenlo 

Requeiro que por intermedio da Mesa se 
requisitem as seguintes informações: 

1. • Si é exacto que o governo federal, 
depois de intervir Ol"ganisan<lo um systema 
racional de prophyla.xia., no intuito de com
bater a. enfermidade choleriforme que grassou 
em fins do a.nno passa.do e em princípios do 
corrente em diversos pontos da União, sus
pendeu eSSC!S auxílios quando a enfermidade 
ainda não se achava e:x:tincta e disseminava-se 
em outros pontos. 

2. • Que providencias tem dado para debel· 
la.r a mes ma. enfermidade- que acaba de rom
per em Campos. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1895. 
-Gaspar Drummond. 

O Sr. Medeiros e Albuquer
que vem apenas dizer duas palavras em 
resposta ao orador que o precedeu. A Camara 
viu bem que o que interessa a S. Ex. não é 
nem o cholera-morbus, nem o cholera. . . no 
masculino: é sua velha cólera contra o Mi· 
nistro do Interior, a quem não quiz perder 
esta occas!ão de a.ttaca.r. Desta vez, porém, 
como de tanta.s outras, o a. taque fulhou. 

Todos sabem qual a situação do Insti· 
tuto Sanitario. Q.ua.nto a. pessoal, não o 
-póde ter mais di.stincto. Quanto a a.ttri
buições, porém, o seu Regulamento é defei
tuosissimo. 

Essas attribuições são de duas naturezas : 
scientiltcas e al.lministrativas. Para as scien
tilica.s não tem verbas ; para as administrati· 
v as não tem poder de agir. Isto não prova 
de modo algum a sua inutilidade. Cumpre 
conservai-o, augmentando-lhe os meios de 
estudo, faundo delle um grande estabeleci· 
mento ~cientifico. E que elle poderá dessa. 
fôrma. presta.r gra.ndes serviços no Brazil 
prova-o desde já a som ma. de trabalhos dos 
~eus chefes, entre os qua.es citou·se ha pouco 
dous e póde·se citar o Dr. Francisco Farjado. 
Está em poder do. Camara fil.zer essa tra.snfor· 
mação l>enetica.. 

Na pa.rte das funcções administrativas, as 
que lhe são conferidas pela lei actual, não 
teem ~crequibilidade. Por um lado, invadem 
a.ttribuiçõos da Di.rectoria de Hygiene deste. 
districto ; por outro, intervem na policia. SS.· 
Ditaria dos Estados, o que e inconstit ucional. 
Porta.nto, a sua acçã.o directa ou é im.poBSi· 
vel, si os governos dos Esta.dos se opp!lem a 
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ella, ou e inutil, si se deliberam a agir por si 
me;;mos. 

Foi a primeira hypothese que succedeu o 
auno -passado : os governos do; ista~os onde 
a acção do instituto seria mais util, a de Mi
nas e Rio de Janeiro, crearam-lhe toda a. 
sorte de embaraços. Ninguem se esqueceu 
ainda da. acerba. polcmica travada pelos 
jornaes entre essa illuStre corporação e o di
rector de hygier.e do Estade de Minas. Todas 
as medidas que o instituto tomava. erum sys
tematicamente burladas. Bastava que elle 
prol.iibiase a communicação entre dons IJontos 
para que immediatamente se abrissem dez ou 
doze ao lado. 

Assim, era manifestamente imposslvel con
seguir qualquer causa.. Assimir a respon
sabilidade sem t"'r os meios de acção não 
podia con v] r ao instituto. Foi IJOr tal 
razão que elle propoz a terminação dos tra
balhos. 

Ha de que accusar o Ministro do Interior 
por isso~ Não. Elle não tem, não põde ter o 
direito de intervir nos Esta('os p(l.r<L impor 
medidas de hygiene e policia. Seria isso vi o· 
lar a sua autonomia, o que por certo elles 
nã.o consentiriam. A propria União só diffi
cilmente, em casos muito restt-íctos, póde, 
:por uma lei, tentar essa intervenção. O mi· 
nistro, esse, de fôrma alguma teria. compe-
tencía para fazel·o. 

A Yerdade, porém, já ficou dita.. Os attri· 
tos que se susc1taram e a que alludiu o 
nobre deputado não foram rusgas ou des
intelligencias de funccionarios que o governo 
:pudesse fazer eessar: foram questões d~ attri
buição constitucional entre o poder da União 
e o dos E~tados. 

Quanto ao Instituto Sanitario, estes e 
outros factos demonstram a necessidade que 
tem a Camara de rever a sua lei organica, 
dotando-o melhor pelo lado ~cientifico e sup
primindo-lbe attribuições que de facto não 
póde exercer. Feito isto, muito se pôde, 
muito se deve esperar do grande valor scien
tifico do pessoal que o compõe. (Muito bem, 
mgito bem-) 

Ninguem mnis pedindo a pala.wa., e encer
rada a discu:;são e adiada a votação. 

O Sr. Benedicto Leite- Sr. 
presidente, ten.:o chegado a.s informações que 
solicitei do Ministerio da, Fazenda. e que me 
foram entregues hoje, sobre lash·os dos Bancos 
em'ssores, peço a V. Ex. que mande publí
Clll-as no DW.rio do Cong;·esso. 

O Sa. PRE~Io'ENTE - O pedido do nobre 
rleputaclo será. attendido. 

Documentos a que se refere o Sr. Eanedicio 
Leite 

Demais, quando culpa houvesse, não seria. 
nunca. do Ministro do lnterior. isolatiamente. 
O orar1or não recone para. provai-o á theoria 
coustitucional que dà todas as responsabili-
dades ao Pres1dente da Republiea: é ~uestão MinisteriodosNegocit1s d;l. Fazenda-N. 57 
de factos, de acção pessuai e directa. dos _Em 11 de Jezembro de 1895. 
outros ministros. 

A defesn. s;~nitaria desta Cidade e dos vizi- Sr. 1• secretario da Camara dos Deputados 
nhos Estados só se JlÓde consegui!· agindo ao - Sati~fazendo il. requisição constante do 
mesmo tempo na Est1ad~t de Ferro Central, vosso ofiicio n. 329, de 12 de novembro ui
na. Alfandega e pol'to desta cidade. A pri- t.imo, no qual, de ordem da Cam .. ra dos 
meira. depende do 11inisterin da Viação, a Deputados, solicit.~es info1·mações sobre o 
segunda do da fazenda e o ultimo em grande l:J.stro que realmente depositou no thesouro 
parte. já. do da. rnal'inha, jú até, pehs conven- cada um dos bancos regionaes e a a1Leração 
ções sanitaria.s, do de estmnrreiros. Para os havida nesse lastro até 2.3 de setembro de 
cordões sanitarios, a necessida,te de tropas do 1893, tenho a houea de tra.nsmittir-vos ~ 
exercito é. por outro la.,1o, indispensavel. sete dem .. nstrações juntas. organisadas pela 

Assim, todas as medidas tomadas foram-e Directoria de Contabilidade do T!Jesouro Fe
não podiam deixar de ser -collecti-vas. Os dero.I, das qna.es se verifica a importancia 
jornaes noticiaram diariamente as entrevistas deposita.rla pelos bancos para ~aro.ntia lle suas 
dos ministros, principalmente do interior e emissões, as nlterações que so:fl'rera.m os depo
viação, ora com autoridades municipaes, ora sitos dos bancos da Bahia e Emissor da. Bahia, 
com autoridades e~taduaes. As conferencias o destino dado ao ouro e ã.s apolices, as im
do governo a respeito foram igualmente porl.ancias depositadas pelos banco&, deduzidas 
]2Ublica<1as, E sempre o institutõ da :parte do as que foram emprestadas pelo Thesouro e os 
Ministro do Interior encontra todo o apoio. depositos realmente etfectuados por esses es-

Si, pois, a\guem ü•esse merecido se.r cho.- tabelecimentos. 
mado desidioso, ou teria sido o governo todo, Saude e fraternidade.- Francisca de Paula 
ou em: especiaJ o Presidente da Repnbliea. · Rodrigues Al-ces. 
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i ~ 
:a g 

Passados para a. Caix a. Geral pnm a 
compra de api)Jicas do emtlrestimo 
de 1889 .•. •. , • .••.. .• .• ..• •.•••..• 

1801 I Agosto.... 20 Pas:;ndos tmra n Caixa GeraL ...... .. . 
» 31 Idem .. .. .... . ...... .. .. . ...... .. ... . 

Outubro... 15 lrlem ........ •.•••• .....••••.••••.•• 
» 24 hlem ..... •................ .... ... . . 

Novemb1·o. 21 Idem ... ................ ...... .. .. .. 
189.2 IAbt•il •. ;. •• 26 Enfl'eguc..~ ao Banco Emissor da. Bahia. 

Junho... . 10 Idem ao Banco de. B:lhla. .. . . . ....• . . . 
1893 I Fevereit·o . 21 Passados para a Caixa Geral .•...•... 

Abril.... . 3 Idem ........ . ..................... .. 

Maio .. .... I 3! H em ............. . . ......... ... , ... . 
Junho .. . .. 1 27 hlcm .... ... .... . ....... ........ .... . 

Jalho ... :.j1o l·lcm .. ....................... ..... .. 
Setembro . 26 Idem ............• .. ..•.. •• .•.••..... 

Novembro. 21 Idem ...... ... ... . .. •...•. ... ... ..... 
Dezembro. 6 Idem ..... . . ... • . .............•... . .. 

» 10 Idem ....•. ••• .•. .•.•• . •. ••• .•. , ••• , •• 

TOTAI, &I RÊIS DKS1'1NOS 

39.857:000.~000 Para. cornpt•a. de npolloes do empre3timo de 1889 . 
8.800:000~000 Eo1presttmo no Banco du Republico.. 
4.445:000$000 Idem ao Ba.nco.de Credito Pvpular. 
8.890:000$000 Remessa a Londres. 
7.112:000$000 Empresttmo no Banco de Credito Pop11lar. 
4.445:000$000 Remessa a Lond1•es. 
2.000:000.$000 O RlnCO li:mil!Sor da Dnhià converteu n emissão 

sob1•o base oUl'O por base de opolices. 
2 .000:000$'000 O ll:1noo da. Bahia r esgatou a ana emís31io. 
I . 778:000.iJOOO ;t 100.000 ao London por vender ;t; IOO.ooo· ao Banco 

tia. Ropu blica por resga to do papel-moeda, 
824:605$000 Ao BanC!I d:~ Republica. p1wn. pagnmentos de juros 

de apolices do. di vida publica. 
2 .667 :000$000 Remessa o. Londres. 
1. 149: 155$000 A' Co.ixa do. Amortização para paga.mento de jtlros 

de o.policcs. 
889:000$000 Ao Banco da Rerublica po1• paga.r om cambiacs. 

1.734:268$000 A' Càixa dn Amortlzo.çã.o por pagamento de jul'OS 
de apollccs. 

1.637:209$314 Ao Banco lntermedio.t•ío pari!. vender. 
1.433:223$71G rdem, idem, i\lem. 
1. 148:309$000 A' Caixa da AmorUza.çíto por pagamento de juros 

de n.policcs . 
1894 !Fevereiro .I 22 lltiem, Saldo ....... ... .... .. ......... 1 .050.:748$362 Sa.tdo para a. Caixo. Geral om v irtude de portaria 

--·------ do Sr. ministro da fnzenda., app1icado poste 
97 .850:528$302 rlormente no pagamento de juros de apolicos 

aqui e nos esta·los. 

I• Sub-Directorío. do Conlabilidade do Theso11ro Federal, 5 de dezembro de 1895.-RaynMurdo Joaquin~ elo Lago, I-> eseriptura.rio. 
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N. 3.- Destino que tiveram as a.polices depositwlas pelos Bancos para.lastl'os de suas emissões 

APOLIC.ES 

TOTAL 
DA.T,\S 

4 °/u 5 °/u 
·--~ 

1893 Fevereiro 20 Entregues ao Banco da Republica, pela. port.l!.ria de 9 
do correntk, para seJ·em applicadas no resgato do 
papel-moeda, as npoliccs depositadas pelos : 

Banco dos Estados Unidos (lo Brazil. ...•••. , ......... 8.083:000i000 
Dito Erni~SOI' da Bahia ........ , . , ...•...........•.... 3.330:300 000 
Dito irlPm idem .............•.....••........••...... 1.169. 700$000 
Dito Emissor do Not•te, . , ..•....... , ................. 250:000$000 

» » 21 EntrPgues ao Banco da Republica, para o meamo fim, as 
a.policcs dept,sitadns pelo Banco de Credito Populur .. 1.017:900$000 4.882:100$000 

~ No'l'embro 7 Entr~gues no Banco lntermediario p~la p01•taria de 
lmje, para sorem vendidas, as apolices depositarias 

1.200:000$000 pelo Banco União ele S. Paulo ...................... 
> ~ 21 Entregues no Banco Nacional do Brazil, pelt1. portnl'in. de 

hoje, para serem vendidas, a.s depositadas pelo Banco 
ErmSSOl' dn Bahia ................................• , 700:000~000 

~ » 24 Idem, idem, idem das restituídas peloBnnco da Republica, 500:000 000 
l> » 27 Idem ao Banco !nte~·medilll'io, pela pot•tal'io. de 7 do cor-

rente, para serem vendidas, o.~ apolio.s depositlldas 

Dezembro 
pelo Banco Emissor do S. Paulo ..................... 3.04D:000$000 

.» 29 'dem '\o mP.smo R'lrr"" !l~Wl " rnf1<rnn flm. os n,pnlicr~ 
depositadas pelo Banco União do S. Prtnlo .... , .. , ... 2. 751 :000.$000 

---------- -------- -------
20.631 :200$000 G.301 :800t000 2G.933:000;5000 

Apolices restitnida.s pelo Banco flo. Republicano Thcsouro 5.261 :200$000 1.082:700,000 6.343:900$000 
-------- -------- -------

Total vendido .........•......... 15.370 :OOO:;;üOO 5.219:100$000 20.589: 10~000 
Saldo existente RO Thesouro ..... , ....... , ............ 6.307:900$000 1.517:500$000 7.825:400 000 

-------- -------- -------
Total depositu.do •.•••• , •...•.•...•.• ,, •... , ... , ...... 21.677:900$000 6. '73ô:ô00$000 28.414:500$000 

Ja slib·directoria de Contabilidade do Thesouro, 5 de d~zernb:o de 1895.-RaymJ.oHlo Joaquim do La9o, 1• esmipturario.~ 
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N' · 4 -Lastro depositado no Thesouro })elo Banco Emissor de Pernambuco para base 
de suas emiesõss 

lJatas Repartições 
1891 Janeiro 9 Thesouro Federal. .. •..•••. .• •• •. 

:. 9 Thesouraria. de Pernambuco ..•.. 
Maio 27 Thesouro Federal.. •.•• . ••.... . ..• 
Junho 18 Idem ........ .... .... ..... ... . ... 

» 24 Idem .... .................... , ••. 
Julho 15 Idem ... .. ............. . ......... 
Agosto 19 Idem ... .. ..... .... .. . .... ..... .. 

Dos depositos acima, o i1e 19 de u.gosto fui em
prestado pelo Thesouro em virtu,:le do contract.Q 
lavrado no Contencioso, para. ser indemoisa.do em 
cambiaes sobre Londres. 

O Ba.noo em camprimento do cont racto, entregou 
nessa especie: 

Em 15 de outubro de 1891.. ... • • .. • •• e 100.000 
Em 17 de novembro de 1891. .. . •. .. . • ~ 200.000 

300.000 

Tendo sido as ultimas remessas de cambiaes protes
tadas em Londres por fa.lb. da pa~amento, foram 
as lettras restituiáas ao Banco em 18 de maio de 
1892............... . . . .... ... .. .. ~ 200.000 ---

fteando Q pagamento reduzido a.... .. . ~ 100.000 
que, comparadas com as da entrega.. . ~ 500.000 
tornam o Banco devedor ao Thesouro de .•••.••.•• •• 

e constituido, portanto, o lastro realotente elfectuado 
de ~- .... ... .................... .. .......... . 

~ lUis 
100.000 889: 000$000 
58.000 515:62()$000 

100.000 889:agoo 
20.000 177.800 000 
53.077 471. - . 40 
44.000 391:100$000 

500 .000 4.445:000$000 ----- -----
875.077 7. 779:434$530 

400 .000 3.556:600$000 

475,077 4.243:434$530 

Primeira Sub-Directoria. da. Contabilidade do Thesouro, 5 de dezembro de 1895.-Ra!J'" 
muntio Joaquin~ do Lago, l• escriptura.rio. 

H. 5 - Lastro doposltado no Thesoaro pelo Banco de Credito Popular do :Brazu para 
base de sua. emissiio 

1891 
.Dct.to.s 
Janeiro ••••• 
Abril •• .•... 
Junb.o .. .. .. 
Agosto •.•. .. 
Setembro . . . 
Outubr.> . . . . 

16 ••• •• ••. ' •• ••• .•••• •... • .. . • 
7 ....... .. ......... .. .. .... . . 

23 .. . .... . ..... - ...... .. - .. . . . 
12 ..••• .•..•... - .. -' ..... - . . . . 
5 .... .. ...... . .... .... ... ... . 

24 .... . .. . ......... ...... ; . ; .. 

I),., · depositas de 5 de setembro e 24 de outubro no 
valor de f. 1.300.000 emprestadas pelo Thesouro 
slJ o Ba.nco indemniaou ~ 27.041 ou 4.80:800$, 
recolhidos no dobro á Caixa da Ami>rtisa~o. o 
que reduziu o debito do Banco !' ~ 1.2'72.959 ou 
11.076:200$. a que ftca reduzidu o l.aatro, ••.•• •. 

Apoliccs 
1.000.000.000 
3 .500.000.000 

400.000.000 
1. 000. 000.000 

Ouro 

4.445.000.000 
7 . ll2.000.000 

5.900.000.000 11.557 .0(10 .000 

• • •• • ' •• ' ••• i 11. 076.200. 00.0 
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e dos depósitos e:trectuados em apolices o Banco en
tregou i"'ualmente â. Caixa da Amortisaçã.o a. 
quanti~ de 440:000$, ficando, portanto,diminuido 
o deposito de igual somma. em apolice3 ......... . 440.000.000 

5.460.000.000 

163 

$ 

Primeira. Sub·Directoria. da Contabilidade do Thesouro Federal, 5 de dezembro de 1895. 
- Ray;;wndo .Tooqt!im do Lago. }o escripturario . 

N. 6 - Lastro depositado no Thesou ro pelo Banco dos Estados Un.id.os do Brazil para 
base de sua emissão em ouro 

Datas Repartições 
1890 Setembro • .• 12 Thesouro Federal. ..... . . .. ....•.•..•.. 
» Dez.embro . . 13 Idem .. . . ..... .... .•.. ....... ..... .... . 
... » 16 Idem . . .. . . . .... . ... . . .. .. . .. . .. .. .. . . . 

1891 FeTereiro . . 19 Idem .................... .. . . ......... . 
:1> Ma.rço •.•••• 11 Idem •.. .. ... . ••• .• .• •. . . . •.• • ••.• .. •.. 
» Junho .. ... 24. Cdem .......................... . . .. .. .. . 
» Julho .. .... 18 ldem ......... . .. .. .... .. . . ....... ... .. . 
» » 27 Idem •.. ...... . .... ...• .. . . . . ........... 
» Agosto ..... 3 Idem(~ 1.000.000) .... ........ ....... .. 

Do deposito de 3 de agosto, emprestado pelo Thesouro ao Banco, ~ó 
foi o Tllesouro indemnisa.do de .i 100.000, sendo 50.000 e1n 18 
de novembro de 1892 e~ 50.000 em 6 de dezembro do mesmo 
a.nno, equ ivalente a. 889:000$, o que reduziu o debitll do Banco 
a. .e 900.000 ou •.. .•••••••.• .•.•.. •••.•.• • •.•• ••.• . •. ' ....• • • 

ficando, portanto, o deposito rea.l reduzido a ...... •.•... .• ••..•..• 

R eis 
I . 000: 693$86".2 

889:000$000 
4.445:000$000 
2.000:000$000 
1.422:400$000 
1 . 000: 000$000 
2.200:000$000 
2.667:000$000 
8. 890: 000~'000 
------
~.514:093$862 

s. 001 : Ó00$0ôd 

16 .513:093$862 

Primllira Sub-Directoria da Contadoria. do Tbesouro, 5 de dezembro de 1895- Rl' !Jl•tttndo 
10Cll]llilil do Lago, I• c.;cripturario. 



1'W, , .• -Dapositos realmente eft'eotu•dos pelos Banoos para. garanti~ de suas emissões 

Apolices de 1889 AJlolices ge1·aes 

OURO TOTAL 

Ouro jurog ·1 •t. Convet•tldas 4 •!o 5 •;. em papel 

Banco da Republica do Brazil: 

Banco dos Estados Unidos do Brazil. ••••.. 10.51 3:093fg62 40 .717:000$000 9.283:000$000 ················ 66.513:093)l;862 
Banco uo llrazil . •.. , ..•. , , , , ............ 25.000:000, uoo .... ......... ... ···· ·· ········· · ······· · ·····-· · 25.500:000$000 
Banc0 N!!Pil)nal do Brazil .... . , ... •• •. .... 25.000:000: 000 . ...... ... ... ... .... . ······ ... .. ········ ·· ····· · 25.000:000t0 
Banco Emissor do Sul. .. ..... . . ... ... ... . ...... ..... ..... . 3.500:000$000 . .... ... .. . , .. .. ····· ···· ····· ·· 3.500:000 o 

-------- -------- -------- -------- --------
-- 60 .513:093$862 44.217:000$000 9. 283 :000$000 120.013:093$862 ........ ... ..... 

llanco Emissor da Bahia ........... .. .... .. .............. 4 . 300:00~0 4.030:300$000 1.169:700jg00 9.500:000~000 
Banco União de S. Paulo .............. ; .. .. .. ....... ..... 2. 220: ooo. ·ooo 7.3<:16:700$1100 434:800. 00 I . 001 : 500~000 
Banco Emissor do Norte. · .. •.•. . . .• •..... ................ 750: 000$000 ······· ······· ·· 250: OU0$000 1.000:000$0!.10 
Banco tia Bahia . ... . . . .• •. • • •.. •.... • . ••. 
Banco Emis~OL' tle Pernambuco . .. .. . .... . 4.243:434$!)30 ...... . ... . .. ... . ' ' ' ''797:gôô$óôô .. ... ..... ..... . 4.243:434$530 
llanco de Cretli to Populnr de Bra.zil ....... .. ........ ... ... ..... ······· ··· · 4. 66~: 1 00.~000 5.460 :000$000 

--------- -------- -------- -------- - ---- ---
70.756:528$392 51.487:000$000 21.457:900$000 6.516:600$000 150.218:028$392 

-----~-

I • Sub·dil•ectoria de Contabilidndc do 'l'hesouro Federal, 5 de dezembro de 1895. - O I• cscl'ipturnrio, Ruynuwdo Joaquim 
dQLayo. 
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O Sr. José Carlos vem lembrM' 
e.o illstl'e Ministro da. Fazenda um compro
misso toma.do por S. Ex. com o paiz. 

A Cama.ra deve re,;ordaNe que, 11a. sessão 
do anuo pass,• do, quando se discutiu o pru
ject.o prorogando por dous o.nnos o prazo pal'a. 
ter execução ~. cabotagem nacional, entre os 
motivos justificativos da. nova prorogação, 
apontou-se o de não est:tr o governo appa.
relh~do convenientemente para regular tal 
serv1ço. 

O honrado ministro expediu um aviso oom 
data de 19 de dezembro de 1894, n.tl iando a. 
execução do decr·eto n. 123, de novembro ;\c 
1892, até á expedição do r~spectivc.> regull· 
meo to, e, entretanto, um anno já. decorreu e 
as providencias no sentido de regulnr-se a. 
clisposição coostit ucional não appareceram, 
a.pezar da prorogação ter·minar a. 11 de 
novembro do anno viudouro . 

Depois de ma.is algumas consíàerações, oon
clue dizendo que está prepa.""ado para comb:l
ter pela navegação de cabotagem, em todos 
os terrenos . 

ORDEM DO DIA. 

Não havendo numero para se votar as ma· 
terias indicad;•s na ordem do dia, passa-se â. 
materia em aiscnssão . 

E' a.nnanciada. a !• discu~sã.o do projecto 
n. 286, de 1895, approvan<to os quatro proto· 
collos formulados na segunda conferencia de 
Ma.drid em abril 1le 1890 para protecção ·la 
propriedade industrial e regulamento elabo
rado p~la. secret:1ria. Internacional sob a. di· 
reeção do govel'no Suisso. conf,rme a. auto
risa.ção da.·la. pela mesma conferencia.. 

Ninguem pooinrlo a palavra., é encerrada a 
discuss:io e a.dia.da a votação . 

O Sr. Presidente ctecla.ra que a 
lista r1a porta accusa o compn•ecimcuto de 
105 Srs . deputados, pelo que ainda não lla. 
numero lega.! para as votações; por e.;te mo
ti v o su~penderá a sessão po1' meia hora a.filll 
de ve~ si completa-se o num~ro legal. 

Suspende--~e a. s~sio as 2 llot•as e 40 mi
nut<1s. 

A's 3 horas reabre-se a. ~essã;J . 

O Sr. Presidente A lista da. por·ta 
accusa a. pre~ença de 107 ,;l'S. deputauos.mas 
evidentemente não ha. numero no recinto, 
pelo tlue vou mandar proceder ~· chamat!a . 

Procedendo-se à chamada, veri fica-se te· 
rem ausentado os Srs. Bricio Filho, Gemi
niano Br:~zil, Francisco Sodre, Eflua.rdo Ra
mo:;. Carvalllo 1\fourão,Vaz cte Mello, Lamou
nier Godofrêdo. Ribeiro 1le Almeida., Olega.rio 
Maciel, Medeiros e Albuque1·qu~ e Tolentino 
de Carvalho. 

O Sr. Pre~ident.e Responderam a. 
chmada apenas 92 Srs. deputados. 

A Ca.mara não póde hoje proseguir nos seus 
tmta.lllos. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO N. 265 D DE 1895 

Redacçüo finat do pr()jecto n. 265 B, deste 
am-10, que atttorisa a readmissão do llr. In
nocencio Ser::edeUo Corrêa no posto de tB-
nente-coronel do corpo de engenheiros do 
exercito e no cargo de lente da Escokt Militar 

O Congresso Naalona1 resolve : 
:..r t. 1.• E' o Podtlr Executivo autorisado 

a rea·limit tir, no corpo de engenheiros do 
exercito, no posto oe tenente-coronel e no 
ca.rgo de lente da. Escola Militar, o Dr . lnno
cenciol Set'Zedello Correa. 

Art. 2 .• R•!vogurn-se as disposições em con
trario. 

Sala. das commissões, 12 de dezembro de 
1895.- J. A. J.Veioa. - F. L ima Duarte. 

Vão a impl'imir os seguintes 

rli.OJECTOS 

N. IIOF-1895 

E>nettda. do Senado ao projeclo da. Cantara dos 
Depr,;ta.clos, q"'e fixa a despe::a do Minis
teria do. 1\ia.rinha para o exercicto de i896, 
as qu.aes foram mantidas par d ous terços de 
votos peto Sena-i(), na forma do arl. 99 § fa 
da Consli tu i ç(Í() 

De novo tem a. com missão de orçamento, 
por deverq U.l llle Impõe o regimento da ea
mara. de se manifestar sobre as emendas 
fdttts pelo Senado ao orça.mento da. marinha. 

Nel\1:1Uroa das razõe$ que a.llegou a com
tr·issã.o quando deu o seu parecer sobn, 110 E, 
foi de~truida. pelo que disse o illustre relator 
da comrnissi1 de fio n.nças tio Senado, como 
facilmente se verifica da leitura. dos dous pa
receres. 

Estu dado o a.ssumpto pela.commissão e pela 
Ca.maru, que já. sobre elle se manifestou duas 
vezes, Pt•ovadas como estão a legalidade e a · 
justif;à das medidas que as emendas em que· 
stii.o vem supprimir, e de parecer a commis
sã.o de orçamento que St>jam eUa.s rejeitadas 
pelos dous terços da. Camara dos Srs. Depu
tados. 

Sala. das commissões, ll de dezembro de 
1895. - João Lopes, presit!ente. - Attgu.sto 
Severo, relator.- Augusto Mot~ten.egro .-Be
nedicto L~ite.-Mayrink.-Paulina àe Souza, 
- Alcütdo G-.canabara • 

~ .: r 
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Emendas do Senado ao projecto da Ca,na,·a dos 
Deputados que fixa a iespe::ado Ministerio 
da llfa?·i11ha pa.l·a o exercício de 1896 as 
quaes foram mantidas por dous terços de 
-votos pelo Senado. na f'ónna do art. 39 § 1" 
da Co-nstituiçao 

A' rubrica I - Secretaria de 
Esta.do-reduza.-se a verba a 154:252$000 

Pela eliminação da despeza. de 
5:400$ destinados a pa;.:a
mento de um official de gabi· 
nete e ao augmento de ven
cimentos do secretario em 
1:200$000. 

A' rubrica 2-Conselho Naval 
reduza-se a. verba a........ 42:266$666 

Pela diminuição de , :533.'1;334 
da gratificação de membro 
paisano concedida na pro
posição e da gratitica~·ão 
dos membros engenheiros 
na.vaes â razã.o de 600$ por 
carJa um. 

A' rubrica 6- Commíssariado 
Geral da Armada.-redu,za-se 
a verba a................. 41 :2SO$OOo 

A' rubriba 4 - Supremo Tri-
bunal Militar-reduza-se a 
ver h i!. a. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 27: 000$000 

Pela eliminação da despeza. 
de 500$ destinados ao au
gmento dos vencimentos do 
porteiro. 

A' rubrica. 7-Auditoria-re-
duza-se a verba. a.......... 14:400$000 

Pela eliminação de despeza. 
de 2:400$ destinados ao pa· 
gamento de I ; 800$ por ele
vaçito dos vencimentos do 
escrivão e de 600$ por ele
vaç[i.o ta.mbem dos venci
mentos do meirinho 

A' rubrica 12-Arsenaes de 
Marinha- reduza-se a >er-
ba a ...................... 6.352:326~'940 

Pela eliminação do augmento 
dos vencimentos do pessoal 
indicado e 30:430$ e da 
concessão de 2:400$ para 
aluguel de casas pa.ra os 
'POrteiros. 

A' rulJrica 13- Capitanias 
do,; Pot·tos- reduza-se''· 
vo~' 'l a... .. .. . .. . .. .. 314:260$000 

Pelô. ··;ilnina:;ão da desuez: . 
des~:.nad:·, ao augmP.nto d:, 
veücimentO$ dns fuuccio-
nariosDa sommade9:000$. 
ao do escrev~<nte da dele
gacia de S. João da Barra. 
na somma de 480$ e final· 

mente, ao dos pa.trões-mo
res das ll ca :pitanias cita
das na proposição, na som
ma de 2:260$000. 

A' rubrica 14 - Melhora
mento, conservação e bali
samento de portos-redu-
za-se a ver La a. . • . . .. . .. 50: 000$000 

Pela eliminação do accresci
mo de 30: OOO$,não pedido 
pelo Governo na sua pro-
posta. . 

A' rubrica 17- Repartição 
da Carta Marítima-redu-
za-se a verba a.......... 528:674$000 

Pela eliminação do accresci
mo de 15:000$ para re
monta. e estabelecimento 
de estações semapborica.s 
e meteorologicas, compra 
de mappas e roteiros para 
~erem fornecidos aos na
Yios, de que não cogitou o 
governo. 

,\' t•ubrica 2.8-Escola Naval-
reduza-se a verba a........ 244:830$000 

Pela eliminação das despezas 
com o augmento dos venci
mentos do porteiro e guarda, 
na impor·tanciade 2:840$000. 
Ao § I . o Corrija-se a, denomin~ção «Mestre 

de officina» de córte do Commisso.ria.do Geral 
da Armada, ma.ntenrlo a que existe: « 1nestre 
alfaiate do Commis;;ariado.» 

Ao § 2' - Substitua-se este paragrapho do 
projecto pelo seguinte : 

§ 2. 0 E' o governo autorisado a reorga.
nisar <•S arsenaes de marinha, tendo em vista 
as considerações feitas no resp~ti v o relato rio 
do corrente anno, e mais: 

1", que nessa reorganisação se não aggra
vem, mas decresçam as despeza.s, respeitados 
os direitos a<iquiridos : 

a) pela dimmutçã.o dos vencimentos, grati
ficações, salarios e jnrna.es do novo pessoal 
que fôr adquirido para o seniça : 

b) pela diminuição do pessoal, dando-se 
vagas, quer da administração, quer do ar
tístico ; 

2•, que se não considere definitiva a nova 
organisação para produzir os seus e:fl'eitos 
completos, antes de approvada pelo Congresso 
Nacional. 

Ao§ 4.•-Supprima-se este pnr:•grapho. 
Ao § 7. •-SubstitUa-se a pa.lt<rr~. -tv.ifa -

pela seguinte-críadagem. 
Senado Feder<J-1, 9 de outuh:·o de 1895. -

}.fanoet VictOJ·ino Pereira, f)residente. -
Joakim d 'O. Cattmda, I 0 secr~tar·io.-Gusta1:o 
Richard, 2" secretario. - Joa.quim Jose Paes 
da_ Sil1Ja Sarmento, 3• secretario. - Domingos 
Vtcente Gon(:aives de Lemos, 4' secretario. 



C(rnara aos Depctaaos- lmll'esso em 2010512015 09:27- Página 17 ae 26 

SESSÃO EM 12 DE DEZEMBRO DE 1895 

Projecto ela Otmara dos Deputados n . 110 D, 
deste anno, que fixa a despeza do ilfinisterio 
da •11arinl,a para o exercicio de 1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. O Poder Executivo é a.utorisatlo a 

despender pela repartição do Ministerio da 
Ma.rinba, no exercicio financeiro de 1896. a 
quantia. de..... ..... ...... 25.310:182$643 

Assim distribuída : 

I. Secretaria. de Estado. 
Elevada. a. verba de 
5:400$, por se ha. ver 

consignado verba para. 
pa.ga.mento a. um ofli· 
cia.l ele gabinete e au
gmenta.dos de l :200$ 
os vencimentos do se
cretario .•..... , ..... 

2. Conselho Na.va.l(como na. 
proposta.) ........ .. . 

3. Quartel General da Ma
rinha. (idem} . . . .. ..• 

4. Supremo Tribun:J.l Mili· 
tar (idem) .......... . 

5. Contadoria (ir1 em) .... .. 
6. Comm.lssariado Geral da 

Armada. Augmen-
ta.tle. de 500$ pe.ra. se· 
r em elevados a. 2:000$ 
-os vencimentos do 
porteiro ........... . 

7. Aunitoria, augmentada. 
de 4:150$ por se ba· 
ver elevado os venci-
mentos do escrivii:o a 
1 :800$ e do meirinho 
a. 600$ e }lela. equipa· 
ração don encimentos 
do auditor de mari· 
nha aos dos juizes dos 
Feitos da Fazenda Na· 
ciona.l. .. ........ .. .. 

8. Corpo da Armada e 
classes annexas (como 

' na proposta) .... .. .. . 
'9. Corpo de Infantaria de 

Mar inha. (idem) ..... . 
10. Corpo de Marinheiros 

Nacionaes (idem) ..•. 
11. Corpo de In v a li d o s 

(idem) •••••• . ••.•..• 
12. Arsenaes. Augmentada 

de 7:900$ por se haver 
elevado os vencimen-
tos de pati·iio-mM da 
ca:pital a 4:000$. de 
seu ajudante a. 2:000$, 
dos patrões-mores da 

. Ba.hia. , Pernambuco, 

159:652$000 

45:000$000 

69:215~ 

48:000$000 
159:850$000 

41:780$000 

15:550$000 

2. 371: 180$')00 

2!!0:096$380 

1.765:378$800 

74:821$500 

Parã. e Ma.tto Grosso a. 
3 000$ e dos o Lficia.es 
rlas secretarias dos 
a.rsenaes dos mesmos 
Estados a 3:000$ ; 
•le 15:330$ nos venci
mentos dos 50 guar · 
·las de policia lla ca· 
pita! e 7:200$, sen lo 
-·!:800$ para augmento 
de vencimentos dos 
16 gmtrdas de policia 
d:J!I Estados da Bahia, 
Pernambuco, Pard. e 
Matto Grosso, e 2:400$ 
para aluguel de ca.s&, 
ao5 dous porteiros do 
arsenal da capital.. .. 

13. Capitanit1s de IJOrlos. 
Augmentada. r!e. , ..• , 
25:519$600, por ~e lia
ver fixado: em 5:000$ 
os vencimentos do se· 
eretario da. capitania. 
d •l capital; em 2:200$ 
os dos secretaries das 
capitanias dos Estados 
da. Bahia , Maranhão, 
P~rã., Rio Grande do 
Sul, São Paulo e Per• 
na.mbuco; em 1:500$, 
os dos secret.a.rios das 
demais capitanias; em 
3$, a diaria. dos encar· 
r egados .,as diligen
cias na capital e em 
2$ nos estados; em 5$, 
a diarb uos patrões 
do soccorl'O naval: em 
90$, os vencimentos 
mensa.es dos foguistas; 
em 50$, dos carvoei
ros; em 60$, dos pri
meiros marinheiros; 
e em 45$.dos segundos 
d it os, tudo do soccorro 
naval; em 90$. os do 
escrevente da. ·'eleg-.L· 
cia. e da. praticagem ; 
em 90S. os do patrão; 
em 60$, os dos rema• 
dores e em 35S, os do 
fiel da. dele2àcia de 
S. João dà' Barra. ; 
e de se haver unifor
misado em 600$ an
nuaes os vencimen tús 
dos pa.trões-móres dos 
est1U.los de Alagoas, 
Ceara, Espirito Santo, 
:Maranhão, Paraná., 
Pa:·a~: y}-'t , Rio Gran-

167 
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de do Sul, Ri~' Granci<: 
do Norte, Santa. Ca
tha.rina, S. Paulo <l 
Sergipe ............. _ 

14. Melhoramento, conser
vação e balisa.ment•> 
dos portos.augmeota· 
da. J.e 30:000$000 ... . . 

15. Força naval (como nn. 
proposta) ...... .. , .. . 

1~. Hospitaes (como na pro-
posta) ............. .. . 

17. Repartição da Çarta Mil.· 
ritima. a.ugmentada d•1 
29:320$, por se have:· 
consignado Yerba pa·
ra o pa.gamento d,.·, 
pessoal das estações 
meteorologicas e se
ma.phoricas da capita: 
e dos estados de Santt, 
Catbarina e Rio Gra.n
de do Sul, compreben
dido mais um meaa
nico para. a Directorit. 
dos Pha.rôes e qua.T.ro 
ajudantes para. a Di
rectoria de Hydrogra
phia, e por se ha,•er 
elevado a consignação 
destina.da.â. acquisição 
de oleos, mechas e 
chaminé a 55:000$000; 
de mais 15:000$, sendo 
14:000$ para remonta. 
e estabelecimento de 
estações semaphoricas 
e meteorologicas, e 
I :000$ para compra 
de mappas e roteiros 
pa.ra serem fornecidos 
aos naYios ...... ... . 

18. Escola. Naval. augmen
tada de 2:840$ por ~e 
haver elevado os ven
cimentos do amanu
ense, porteiro eguar
da.s da bibliotheca e 
museo de marinha. , 
respectiva. m e n te a. 
2:400$. 2:000$ e 900$ 

19. Reformados ( como na. 
proposta.) ..... ... .. .. 

20. Obras-Augmentada de 
10:000$ para. concer
tos inadia.veis no ar
senal do Pará e des· 
tínada a quantia de 
30:000$ p ara. as o bras 
urgentes e inadiaveis 
do quartel da compa
nhia de aprendizes 

326:056$000 

80:000$000 

3.005:680$404 

278:643$600 

543:674$000 

247:670$000 

727:037$246 

marinheiros de Cuy-
abã. ................ . 

21 . Etapas ( como na pro-
posta) .............. . 

22. Armamento ( como na 
proposta) ..... ... . . . . 

23. Munições de bocca. Sup. 
primida a consigna
ção de 20:130$, im· 
portancia das rações 
propostas para. os 50 
guardas de policia do 
al'Simal. .... .. _ .. .. . 

24 . Muni<,:ões na.vaes (como 
na proposta) rle ac
col'tlo com a nomen
clatura dos objectos 
necessa.rios ao con
sumo da armada, em 
uso nos conselhos eco-
nomicos .. ......... .. 

25. Material de construcção 
naval (como na. pro-
posta) ... ... ....... . . 

26. Combustível (idem) ... • 
27. Fretes, tratamento de 

praças e enterros 
(idem) .... . ........ . 

28. Eventuaes (idem) .•• .• • 

210:000$000 

366$000 

100:000$000 

5. 955 : 37,!~0 

800:000$000 

800:000$000 
5U0:000$000 

100:000$000 
300:000$000 

§ 1.• O mestre da omcina. de córte do Com· 
missa.ria.do Geral da Armada. perceberá uma 
día1·ia. igual á dos opera rios de 1 a classe do 
arsenal da capital. 

§ 2. 0 E' o governo aatorisado a rcorganisa.r 
o regulamento dos arsena.es, tendo em Vista. 
as observações que acompanham as tabella.s 
que baixaram com o decreto n. 240, de 13 de 
dezembro de 1894, corrigindo na parte em 
que consigna. a contagem dos dous dias de 
t rabalho para formação de um anno util de 
345 para. 300. 

§ 3.• Haverà um medico, em commissão, 
em cada uma. d.1s escolas de aprendizes de 2• 
classe, tirado do quadro do Corpo de Saude 
daArmada. · 

§ 4.• Fica o governo autDrisado a. despeU. 
der com o melhoramento do material da. ar
mada as sobras que houver do credito de 
12.000:000$, concedido pelo decreto n . 140, 
de 28 de junho de 189:~ e com a reforma do 
material ola. RepartiQão rlo Conselho Na.va.l 
até a quantia de 4:000$000. 

§ 5.• As vantagens que percebem os func
ciooarios da Carta Ma.ritima, em v;rtude das 
observações da tabella. que baixou com o 
decreto n. 1347, de 7 de abril de 1893, 
devem rer abonad:lS daqui por :1eante pelas 
observações da. tabella que baixou coJQ o de
creto n. 1659, de 20 de janeiro de 1894. 
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§ 6.• As etapas dm: oôc'.ees d:\ armadl. e clas>es annexa.s'serão C?..lcula.da.s a.o mesmo 
preço das dos otliciaes d'' oxnrdto nas mesma.:; gua.rni~,;.ões. 

§ 7. • O serviço doJS otnciaes embarcados nos nav-ios da Armada Nacional será feito 
pola. - Taifa. ; 

§ s.• A Taifa. - comprellende: 
Taife iros - cozinheiro~ ; 
Idem - despenseiros ; 
Idem - criados. 
§ 9.• Pa.ra o:.·ga.nis~~ãe d:J.S tabellas da.- TaHa- serão os navios da armada divididO I 

em t res categorias, conforme o quad:-o seguinte : 
1• ca.'egoria. - Na.v\!)S de m~is de 200 praca.s da guarnição; 
2• categoria - Idelli idEm de lO<• pra~s ; 
3• ca.tegoria. -Idem ide;n de menos de ruo praças de guarnição. 
§ 10. O pessoal da- TeMa.- que corresponde a ca.da. uma das tres categorias é 

determinado pela seguinte ta~ella : 

CATEGORIAS cozll\"Ht mos llESFE."iSEill.OS CR.I.UJOS OU T AIFEIROS 

"' I I ~ "' "' "' e c: !3 ... ;::; "" ~ o cS d 

~ "' o 
·~ 

O) ~ Q) Ql 
<:l "' 6 ·~ <:l 'O .. d o::: ... ... r. .. d .9 ... 

" 
o 

<:l 

"" 
·o; ~ d ~ 

"" .... d Oo •t s c;S e ~ s <$ ~ 
s:: .:: ~ d .. .=. ::I ~ <'3 .. 

~ 
~ ... c o c.. C!:l o c.. - o ~ .... - --- ---- -- - - -- --

1' . ....... . ....... l 1 1 1 4 1 1 1 l 1 por 4 1 por 6 

2• .... ... .. ...... .... ..... I 1 1 3 1 1 . ... ... 1 1 por 3 l por 5 

3• .. . . .. .. . . . ..... .... 1 •I 11 1 31 1 1 . ... ..... . ..... ll por 3 1 por 5 

Obsen:açües 

Nos na.vios de 2• e 3' c:•tegorias um só cozinheiro servira ó. cama.ra. e pra.c;-.a de armas . 
Nos navios em que o numero de officiaes ou dll inferiores não a.ttingi t' ao numero 

indicado nesta ta.bella <;ntud.a·se que só haverá um- Ta.ifoiro - criado. 

§ 11. Quandll honYet' chefe a. bordo poderá. o navio ter mais um cozinheil'O e um ou 
dous criados, taifeiros, coul<•rme I) munero de officiaes do estado-maior. 

§ 12. A seguinte ta.bdlõ~ HlM'ca os veucimantos que deve perceber o pessoal da.-Tuifa. : 

----~------------------~-----------------------~-------------1 

TAIFEill.OS C A !\IARA 
P1t.'I.ÇA J)E 
Al~~{AS 

L~FERIORES 

E 
GUARNIÇÃO 

Cozinheiro ......... . .. . 

! 
.. .. . . .. . . .. ~---70$0-00--:---... -.0$-"000--1 50$000 

60$000 60$000 ! 45$000 

45.$000 45$ooo I 35$000 

Despenseiro . ...• .... •.. o • •• •• •••• • • 

Criados ..... . ... . ..... o . .... . .. . . .. . 
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-:-§ 13. O pessoal da - Taifa -será muni- , Paragrapho unico. O governo mandara 
ctado por bordo; a.nnexar o. esta. lei as di!;posições leooisla.tivas 

§ 14. Usará de uniforme que for desi- a que ella se refere. " ' 
gnad~; . . Art. 3. ~ Esta. lei é applica-vel tanto ao lo. 

§ 1;}. Nos vencimentos dos offictaes da cador naCional como no estrangeiro. 
a.r~ada e classes anne;x:a.s quando embarcados I Flc•m re-vogadas as leis de 13 de setembro 
sera descontada a quota para criados. I de 1830 e 11 de outubro de 1831. 

Camara rlos Deputados, 6 de setembro rle Art. 4." O cuntracto c~e locaçii.o.de serviQo_s 
1895.-Arthu:r Cesm· Rios, 1" vice-presidente. poderá. consta:r de escrtpto parttcutar &.SSl · 
- Thoma~ DelfiM, 1o secretario. _ Manoe~ gnado p€los ~ntractantes, ou por a.lguem. a 
de Alencar Guimarões (4" secretario como2") seu rogo, e mais duas testemunhas . 

' Na falta. de estipulação escripta, entender-
se·ha haverem as partes acceita.rlo, como 
r egra. eutre si, as mesmas relações existentes 
com os ma.1s locadores do IDel>JllO estabeleci· 
mento agricola. 

N. 215 A- 1825 

JJispüe sobre lccaçúo pe s~rviço ag1·icala 

A commissã:o de constituição, legislação e 
justiça, tendo em vista o projecto n. 215 do 
corrente a.nno sobre locação de serviçosappli
ca..dos á. agricultura, jà app1·ovado pelo Sena
do, e considerando que elle vem satisfazer a 
uma necessidade reclamada pela la-v.)ura. do 
paiz, como e a de regular a rela.ção jul'idica 
entre locadores e locata.rios, e de parecer 
que entre ern discussão e seja approvado 
pela. Camara, salvando todavia as disposições 
que nelle se contém, relativas a processo, ou 
à forma. da acção a ~er intentada em casos 
de violação de direitos, as quaes, segundo 
pa.rece á commissão. devem ser deixadas aos 
Estados, na fórma. da. Constituição Fed~ral. 

Sala das comroissues. 5 de dezembro de 
1895.-V. de .ilfello.presidente.-Dillo Bttmo. 
r~lator.- illedeiros e Alb<!lfue;·qtttt.- Seba.~
tl'Io de Lace1·da.- F. Tolcn tino .- Pinto ela 
Roclla, 

N. 215 DE 1895 (DO SE:\'ADO) 

Dispüf. sobre lowçtio de serviço ag:r!c(Jla 

O Congresso Nacional decre ta.: 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELDUNARES 

.Ar t. 5.• O contracto Mto fóya do Brazil, 
pa.ra. ser executado no seu territorio. será. 
authenticado pelo consul ou 'Vice·consul bra. 
zileiro. 

Art. 6.• Os menores de 21 annos serão nos 
contra.ctos de Joc.1.cão de servicos assisticlos 
por seus paes, ou, si forem orphãos, por seus 
tutores, mediante p!·évia licença. do juiz de 
orpbãos e. guando os orpbãos s~ja.m estran
geiros, por seus consules, onde os houver. 

CAPITULO II 

D,\ LOCAÇÃO DE SERVIçOS' E:ú GERAL 

Art. 7.• E~ta lei admitte: 
§ 1." A locação de serviços propriamente 

ditos. 
§ 2.• A locaQ<"io de serviços mediante u. 

parceria nos frnctGs do predio ru~tico, deno
minada.-pn.rceria. agrícola. 

§ 3. • A. loca.çã.o de serviços mediante a 
parceria na cri".\ção de animaes uteis á. la
voara, uenomiada-pa.rceria. pecuaria. 

CAPITULO lli 

DA LOCAÇÃO DE SEll.v"'ÇOS l'ROP.RL\.MENTE DlTOS 

Art. 8." A locação de serviços "Propria
mente dita será regulada pela disposição dos 
arti~os seguintes. 

Art . 9. • A duração delln. não passará de 
Art. I.• Serão reguladas por esb.lei : cinco annos, salvo o direito de renovação. 
§ 1.• A locação dos serviços applicados á Art. JO. Não havendo tempo ajustado 

agricultura. presume·se ser a, duração do contrato a de 
§ 2.• A> empreítn.<:las e trabalhos concer. um a.nno agrario, o qu~l termina. sempre 

nentes a obras e fabricas respecti1•as á agri· no fim d;\ colheiúL ou da safra., s:l.lvo si o 
cultura., que serão regulados pelas dis;•osi- locadoi· estiver então a dever ao loeatario, 
çc:!es dos arts. 2.26 e seguintes do Coà.igo do caso em que deverá continuar por um ou 
Commercio, qua.urlo for omissa. a presente lei. mais ao nos. ate que pa.gue. 

Al.'t. 2.• As dema.is locações de serviço~ l Art. 11. Considera-se rdnovada a locação 
continuarão a. regula.r·se pela ordenação, de <erviços por outro tanto tempo sobre o 
li v. 4•, tits. 29 a. 35, arts. 226 e seguintes do convencionado ( art. 90 ) ou o l)resumido 
COdigo do Commercio. l.o.rt. 1 O), si , &.te o ultimo mez do a.l!llo a.gra.-
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rio, nem o looatario der, nem o locador exi
gir dispensa do serviço. 

Art. 12. Na locação de serviços de menol' 
não se estipulará duração que transponha a 
minoridade. 

Art. 13. O Iooatario não póde sem o apra
zimento do locador, transfurir a outrem a 
locação de serviços. 

§ 1. • Est9 aprazimento deve constar rle 
esc1·iptura de cessão, na qual interviril. corno 
assistente o locador. 

§ 2.• Nem o locador póde sem outot•ga do 
locatario, pôr outra pessoa em seu Jogar. 

§ 3." Si o locatario annuir á substituição, 
o locador não sel'a responsa vel pelos factos 
do substituto. 

Art. 14. A disposição do primeiro membro 
do artigo antecedente não é a.pplicavel ao 
caso em que o predio rustico, no qu:u servir 
o locador, passe a outrem por qualquer ti
tulo. 

Art. 15. Sã.o nullos de pleno direito. 
§ 1." Os contractos que impuzerem ao lo

cador obrigações por dividas de outros, que 
não forem sua mulher ou filhos meuores, ou 
que impuzerem ao locador obrigações por di
vidas não provenientes da locação e poste
riores a el!a. 

§ 2. • Os contractos que impuzerem ao lo
cador a obrigação de pagar mais do que me
tade das passagens e despezas de instituição. 

§ 3. • Os contractos que estipularem juros 
pelo debito do locador. 

§ 4. o Não é nullo o contracto que estipular 
o preço da locação em determinada quanti
dade de fructos ; mas, não llavendo conven
ção, _presume-se consistir o preço em di
nheiro. 

Art. lô. E' licito ao locado!' estrangeiro, 
contractado fóra do Brazil, chegando a elle, 
ma.s dentro de um mez depois de sua che
gada, romper o contracto com o qual veiu, 
e celeb1·ar outro com terceiro, pa.gando inte
gralmente as passagens e todas as quantias 
adiantadas. 

Art. 17. Nos contraatos de locacã,o de ser
viços aelebmdos com menore3, o locatario 
se responsabilisarâ., como depositaria. sob as 
penas respectivas, pela terça parte da sol
dada, que guarrlará para entregar ao menor, 
:findo o contracto, qualquer que ~eja o llebito 
delle nesse tetn po. 

Art. 18. O locatario e obrigado a ter um 
livro de conta corrente com os locad.ot·es do 
mesmo predio rustico e a. fornecer a. cada um 
destes uma caderneta. 

§ I. o Do livro e das cadernetas devem con
star chrono!ogica e successivamente os ar
tigos de c1•edito e de debito, lançados naquelle, 
e em seguida nestas . 

§ 2." O governo determinara, em regula
mento, uma. fórrna simples e a for)& proba.-

to1•ia da escripturação do livro e àas cader
netas. 

Art. 19. Findo ou resolvido o contracto, 
dará o locatario ao locador um attestado con
~ignando achar-se finclo,ouresolvido o mesmo 
contracto. 

Art. 20. Si o locatario, sem causa legitima, 
recusar o a.ttestado, o juiz do seu domicrlio, 
impondo-lhe, depois de ouvil·o, a multa de 
50.) a 100$, mandará passar pelo escrivão um 
certificado, que a~signa.rá, declara.nrl o que o 
ca.ntracto esta findo, ou resolvido, conformetl. , 
let. 

Art. 21. Todavia, ainda findo o contracto, 
o locatario nã.o e obrigado. salvo sendo o lo
cador menor, e attingindo á maioridade, a 
dar-lhe attestado, si, uo ajuste definitivo da 
conta corrente, a-lguma quantia. lhe dever o 
locador, e não puder pagal-<1, nem apparecer 
quem por elle pague ou se constitua seu 
fiador. 

Art. 2~. Neste caso, o juiz, tomandoconhe· 
cimento do negocio, determinará a prorogaçã.o 
da local)ão por um ou dous annos,consigoan
do uma quota dos ~alarias, a qual não exce. 
derà de metade delles, para ser applicada á 
solução do debito. 

Art. 23. Si, porém, algum terceiro offere. 
cer-se para tomar a locação de serviços do 
locador, responsabilisando-se a guardar e 
entregar ao locatarío certa quota de sala rios, 
nunca superior â. terça :parte delles, o juiz 
procederá conforme o art. 20, declarn.ndo, no 
attestado ou certificado, o debito do loca.rl.or. 

Paragrapho uoico. Do mesmo modo proce
derá o juiz, havendo a fiança de que trata. 
o art. 21. 

Art. 24. Este a.ttestado ou certificado ficará 
sem vigot·, si, dentro em oito dias, n::i.o for 
apresentado ao juiz o fôro do novo contracto 
de locaç,ão, e se cumprirá cntiio o que detor· 
mina o art. 22. sujeito o terceiro rethrctario 
ú multa de 50$ a 100$, cujo processo os re· 
gulo.rnentos do Governo determinarão. 

Art. 25. Quando o locador se despedir com 
justa causa, ou for despedido sem justa. cn.usu., 
mas dever ao locutat·io al;.:umn. quantia., o 
<J.ttestado do loca ta rio ou o cortificado do juiz 
(art. 20} deve declarar a importancia do 
debito. 

Art. 26. O novo locatario e ob1·igado a. 
reter, :para entregar ao antigo lo,~atario, a. 
ter·ça partedosEalal'iosajustados, ate e1Iectivo 
embolso da divida constante do a.ttestado. 

Art. 27. O antig-o locatario tem aeção ex
ecutiva para haver do novo locat:~ot'io a quota. 
dos sa.larios marca~ o, no artigo antecedente. 

Art. 28. Não aproveita ao novo locata1•io a. 
àef<1s;~. fundada em lhe não tel' mostl'ado o 
locador o a.ttestado ou certiilcado do art. 25, 
salvo si a loc.1.Ção dos serviços foi em outro 
Estado. 
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Neste caso a responsabilidade do novo lo· 
cata.rio começa. desde a notificaç1L judicial 
feita pelo antigo locatario. 

Art. 29. Cessa a locaçü:o de serviços: 
§ L• Sendo findo o seu tempo, salvo quanto 

ao locador de serviços, si elle estiver devendo 
ao locatario. 

§ 2 " Sendo -resol;ído o con.tracto. 
Art. 30. Resolve-se a locação : 
§ L • Pela m Ol'te do locador, mas nã.o pela. 

do locatario. 
§ 2., Despedindo-se o loca(lor por justa 

causa.. 
§ 3.• Sendo despedido o locador por just:J. 

causa. 
§ 4. • sendo o locador condem nado á. peno. 

criminal que o impossibilite de servir. 
§ 2.• Assentando Jlru.ç.a. o locador eomo sol'· 

tea.do, ou como voluntario, em tempo de 
guerra. 

Art. 31. São justas cn.usas p:1ra o loM· 
ta rio despedir o locador: 

§ I. o Doença. prolongada que ao locador 
impossibilite de continuar a servir. 

§ Z. • Embriaguez habitualdo locador. 
§ 3. 0 Injuria feita pelo locador á. honra do 

loca.torio, sua mulher, filhos ou pessoa de 
sua família. 

§ 4.• Imperícia do loca.dor. 
§ 5.• Insubordin3.çãú do locador. 
Art. 32. São justas causas para despedir-se 

o Ioca.rtor. 
§ !.• Falta. de pagamento dos S3.larios no 

tempo e:;tipulado no con.tracto, ou por trr.s 
mezes consecutivos . 

§ 2.. • Imposiç~o de serviços, niio compro· 
hendidos do contracio. 

§ 3.• Enfermida:1e que oprive de c:ontinuar 
a servir. 

§ 4.• Não p~rmittir o locat:n•io que o loc:~.
dor compre <J. te1•ceiros os generos de que pre
cise, ou constrangei-o a vender só ~L elle 
Joea.tario os seus productos, sa.lvo, ~uanto a 
venda, convenção especial. 

§ 5." Si o locatario llzer algum ferimento 
na pessoa do locador, ou injuriai-o ua sua 
honra. e na de sua. mulher,tilhos ou pessoa de 
sua. familia. 

Art. 33. Despedindo-se o locador.cornjust.a 
causa, ou send0 despedido com justa causa, 
não tem direito sínãc. aos ganho$ veacidos, 
descontado o seu debito (art. ~I). 

Art. 34. SenU.o o locador despe:lido sem 
justa causa (art. 25) antes de findo o tempo 
do contracto. o locatario é obrigado a pa.gar· 
lhe os salarios vencidos e os por l'encer, cor· 
respondent.es a tr·-s mezes. 

CAPITULO IV 

DA PAHCER1A AGR.ICOLA 

t\rt. 36. Consir\era-se parceria. agricola o 
contracto velo qual uma pessoa entrega a 
outra. algum predio rustico, para ser culti
vado, coma condição de partirem os contra. 
ctantes entre si 05 tructos pelo modo que 
ncoordarem . 

Paragrapho unico. A regra da partilha é 
a rnelaçã.o, sah'O con;enção diver~a. 

Art. 37. Predios rustico~, no s~ntido do 
artigo antecedente, :ão todos os dest.i nados á 
ilgriêultura. Sendo, porêm, terrenos de ses
mari~. fazenda ou sitio, é preciso que sejam 
divididos entre si, e tenha morada para o 
cultivador, sa-lvo si o contracto estipular a 
morada em edificio central, com repartições 
convenientes. 

Art. 38. O senhor do predio rustico cha
mar-se-ha parceiro locatario, e aquelle que 
o cultivar ua.rcciro Jocadot•. 

Art. 39 . ~o pareeíro locadol' não pó de sub
locar ou ceder a parceria sem ex:.presso 
accordo do parceiro locatario. 

.'l.rt. 40. A pwceria resolw·se pela morte 
do p11rceiro locador, salvo si, ao tempo da 
morte, a cultura estiver começada, ou o 
parceiro locadGr tiver feito despezas adean
ta.das. 

Paragrapho uni co. Neste caso continúa o 
contracto com os herdeiros do fa.Uecido, pelo 
tempo necessarío para serem aproveitados os 
tl'abalhos e despe:l;as. 

Art. 41. Todos os fructos do predio rus
tico, tanto naturaes como industriaes, serão 
partilhados entre os parceiros (art. 36 e 
pal·agrapho ) . . 

Art.. 42. Salvo convenção em contrar10: 
~ 1.• As sementes correm por conta da 

parceria.. 
§ ~~-" As planta.s, para s\lbstituir as que 

-perecem ou eahern fortuitamente, serã.o lll'CS· 
ta·lo.s pelo p(l.:·ceiro locat:Lrio. 
~ 3." Os utensílios necessa1·ios pn.ro. explo

raç-ii.o do pr·e1io ru,tico dever:í.o set' pr~stallos 
pelo pa.rceiro locarlor. 

§ 4.."Tambem ao parceiro locador incumbem 
as despezas para a cultura ortlinal'ia tios cam· 
pos e colheita dos !'rnctos. 

An. 43. O parceiro não ,Póde colher os 
fructos, sem sciencia do parceiro locatario. 
Ar~. 44. A perda, por caso fortuito, de 

toda a colheita dos fructos, que devem ser 
partilhados, ou parte della. corre por conta 
rios parceiros.'' 'lão dá a nenhum delles acç.ão 
de indemnis·· • 

Art. 45. 1\ <In se res~inde a parceria sinã.o 
!>Ol' um dos motivos seguintes 

Art. 35. O locador tem acçlo ex~cutiYa 
para haver do locatorio os seus salarios. 

§ 1.' Nã·l implemento do contracto por 
uma ou outra pa.rte. 
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§ 2.• Por parte do locador, imperícia, m_9- Art. 58. O parceiro pro-prietal'ioeotriga.do 
!estia habitual ou prolongada, condemnaçao a garantir a posse e uso dos animMs da. par
a pena criminal, ou obrigação de serviço mi· ceria, substituindo os que faltarem, no caso 
litar. de evicção. 

Art. 46. Sã.o applica.veis a parcerias as Art. 59. Pertence ao parceiro-proprietario 
disposições dos arts. 9' , lO! 11, ~3, § 3•, 15, todo o proveito que se pos:;a tirar dos ani· 
16, 19 e 32 § 5• desta lei, assim como o maes que pe1•ecerem. 
art. 292 do Codi.go Commercial. < , 

Art. 47, São, outros1m, applic~veis ás par- 1\ru. ôO. E nu1lo.o contra.cto no qual s~ 
cenas M disposições legaes relativas á reteu- est1pular que o par_cetro pen~or supportara 
ção dos predios rusticos, fin rl 0 0 arrend;.L-j na perd~ parte mawr que no~ lucros. 
mento delles. (Ord., liv. 4", tit. 54.) Art. 61. SJ.o applicaveis á parceria pecua-

Art. 48. Aos parceiros compete acção ex- ria as disposições dos arts. 9", 10. 11, 12, 13, 
ecutiva. para pagamento do saldo da conta 15, 16, 29, 39, 40, 47, 48 e 50 desta lei, e 
corrente respectiva. art. 292 do Codigo Commerclal. 

Art. 49. Ao parceiro locatario compete a 
acção de despejo incont inente, contra a()uelle 
que occupa o predio rustico violando o ar
tigo 39. 

Arl. 50. Subsistirá a parcerh, nã.o obst'tnte 
a alienação do predio rustico,a q_ue ella liisoer 
respeito, ficando neste caso o adquirente sub· 
rogado nos direitos e obrigações do parceiro 
locatal'io. 

CAPITULO V 

JJA PARCERIA rECUARIA 

Art. 51 . Parceria pecuaria é o contracto 
pelo qual uma :pe~soa entrega á outra. os seus 
aním:tes para os guarda.r, nutrir e pensa1', 
sob a condição de Jlartilharem ellas entre si 
os lurcos futuros, pelo modo que accordarem. 

Par<Lgrapho unic(). Sa.h·o conven~'ü:o e, em 
falt"' rlella, o costume do logu.r, si o houver, 
a parcerht pecuaria sor·:i. regulada pelas dis
posições dos artigos quo se seguem, de ns. 52 
!1. 61. 

Art. 52. O proprieta.l'io dos ani m~es e o 
parceiro propriotario e aquelle que guarda, 
ntt tl'e e pcns:l., o p;1rceiro pensador. 

Art. 53. constituem objecto ue pa.rtillm. : 
§ 1." As lãs, pellos e ~.:rlnas. 
§ 2.• As crias. 
Art. 54. Pertencem ao parceiro pensador : 
O trabalho do gado. 
O esterco. 
O leite e suas transrormaçue>:. 
Art. 55. Si os animaes pere~em por caso 

fortuito, a perda é do parceiro propi·ietario. 
Art. 56. Nem o parceiro pensador, sem 

consentimento do proprietario. nem este, 
sem annuencia daquelle, poderiio dispor de 
cabeça alguma do gado prinúpal ou. aceres
cido. 

Art. 57. O -parceiro pensador não . tos
quiará o gado la.nigero, S!!m que prevma o 
parceiro proprietario, sob pena de pagar·l~e 
em dobro o valor da parte que pertencena 
na. partilha. 

CAPITULO Vi 

DlSPOSIÇÕES PENAES 

Art. 62. As violações da liberdade do tra
balho serão punidas na. conformidade do Co· 
digo Penal e processadas por queixa dos in· 
teressados ou por iniciativa do Ministerio Pu· 
blico. 

Art. 53. Aquellcs que directa ou indire
ctamentc seduzil•cm ou a.l!íciarem para o seu 
serviço, qualquer que seja, indivíduos abri· 
gados a outrP.m por contracto verbal, ou es
cripto, de locação de ser>iços, prestaveis no 
mesmo estado, ou nos estados limitrophes, 
pagarão ao !acataria, alem das despezas e 
1:Ustas, a que tiver dado causa, o dobro do 
que o locador lhe estiver a dever, e não 
serão ac!mittidos a allega.r qualquer defesa 
antes d~ caucionar o juizo. 

Art. 64. Aquelles que directa ou indire
ctu.rner.te acceitarem ou consentirem em suas 
casa.s,fazendas ou estabelecimentos indivíduos 
ohrigadns a outrem por contracto >erbal, ou 
esc r i pt~. de locação de seJ:viços, presta vei s 
no mesmo estado. ou nos estados limitrophes, 
pagai•ão ao locatar10, alem das despezas e 
custas, a que tiver dado ca.usa, a importa.ncio, 
que o loeo.dor lhe estiver a dever, e não se1•ão 
admittidos a allegar qualquer deU:!sa. antes de 
caucionai' o juizo. 

Art. 05. Nos casos previstos pelos dous ar
tigos antececlentés compete ao locatario a.cção 
executiva. p;tra haver o pagamento. 

E8ta acção prescreverá. em um a.nno a con
tar da r' ata em que o locador abandonou o 
serviço do locatario. 

§ 1. o A acção do loca.tario contra o locador 
será. summaria, com direito a. embargo a~~Se
curatorio, 

§ e. • o locador terã. preferencia para ser 
pa.go pelo producto da. colheita. ou safra, 
para a qual houver concorrido com seu tra• 
balhO. 
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Art. 66. Fica.m revogadas a.s disposições 
em contrario. 

Senado Federal, 7 de outubro da 1895 .-
ManoeZ ilictorino Pe;·eira, presidente.- João 
Barba lho Uchôa Cavalcanti, 1• secreta. rio.
Joaltim d'O. Catunda, 2• secretario.- Gus
tavo Richa,·d, 3• secretario.- Atmeida. Bar
reto, servindo 4• secretar! O. 

dambuco, Pará. e MattoGrosso a 3:000$ e dos 
outros estados a 600$000. 

A medida lembrada, e jã. acceita pela. Ca
mara. no orçamento (la. marinha, é nece~aria. 
e justa, e a commissão pederia a sua a.ppro
-vação sem emendas, si não tivesse sido es· 
q ueci11o no art. l• o estado do Piauhy. 

Com esta. lacuna, porém, a commissão pede 
a a.pprovação do projecto com a seguinte 
emenda: 

N.271 A-1895 
- No art. I. • Depois da palavra.- Sergipe -

Ele-caos "Oencime}ltos dos otfi.ciaes elas secre· accrescente-se: e Pia.uhy.-Oma.iscomo está. 
tar!as dosarsenaesde ma1·inlza dos estado Sala das sessões, lO de dezembro de 1895. 
da Bahia, Pernambuco, Parà e .Matto -Joao Lopes, presidente . - Augusto 86-oero, 
Grosso rela.tor .-Benedicto Eeite.- Mayrinh.-Pau· 

A commissã<~ de orçamento é de parecer 
que seja. approvado o projecto n. 271, do Se
nado, elevando-se os vencimentos dos o!ficiaes 
das secretarias dos arseoa.es de marinha da 
Bahia, Pernambuc::., Pará Ma.tto Grosso. por 
ser medida já proposta no orçamento da rn:J.· 
rinha e acceita. pela. Camara como justa. e ne· 
·cessaria. 

Sala da. commissão,lO de dezembro de 1895. 
-João Lopes, presidente. - Augusto Se,ero, 
rela.tor.-Benedicto Leite.-Ma.yrink. -Pau
Uno de So1t:ra Junior.- Augusto "lfontenegro. 
-AlO:ndo Guanabara. 

PROJECTO N . 2il DE 1895 

(Do Senado) 

o Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • São elev<Ld.os os vencimentos dúS 

otnciaes das secret:l.ria.s dos arsenaes de ma· 
rioha. dos estados da Bahia, Pernambuco, 
Parâ. e Matto Grosso a. 3:000$ annuaes. 

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

Senado Federal, 18 de novembro de 1895. 
-Mattoe~ Victorino Pereira, presidente,-Joao 
B a1•balho UcAua Ccwalcantí, 1' secretario.
Gustavo Riclta•·d, 3" secretario, servindo de 
2° Joa2uim Jose Paes da Silva Sarmento, ser
vindo de 3• secretario.- Don~ingos Vic~nte 
Gonçalw:s de SllU~a, servindo de 4" secre
tario. 

N. 272 A-1895 

Eleva as gratificações àos patrões-mores da 
Bahia, Pernambuco, Pard. e Matto Grvsso a 
3 :000$ e dos ~utros estados a ()00$000 

A' commissãQ de orçamento foi presente o 
projecto n . 272, do Senad.•>, e1eva.n'lo a. gra,
titlcaçã.o dos patrões-móres da Bahia., Per-

liao de Sou:a l1mior.-Av.gMto Monl61liJ9"0. 
-Alcin do Guanabara, 

PROJECTO N. 2i21 DE 1895 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve : 
A 1-t. I . • São elevadas as gratificações dos 

patrões-móres da Bahia, Pernambuco, Pal'á. 
e Ma.tto Grosso a 3:000~. e de Alagôas, Cea.rá, 
Espirito Santo, Maranhão, Paraná Para
byba, Rio Grande elo Nol'te, Rio Grande do 
Sul , Santa Ca.tbil.rina, S. Paulo e Sergipe a 
600$00. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

Scnarlo Federal, 13 de novembro de 1895.
ManoeZ Victorino Pereir-a, presidente.- João 
Barballw UcMa Ca-nalcan.tí, 1" secreta.rlo.
Guslato Richa.rd, S0 secretario, servindo de 
2•.-Jattqv.im lo-e Paes da Sil~~a Sannento, 
servindo de 3·• secreta.rio.-Domingos Vice:ntc 
Gonçal-oes de Sou:;a, servindo de 4• secretario. 

N. 273 A- 1895 

Ele~ a os 11e;1 cimentos dos !JUm'das de p<~licia 
dos arsenaes de marinha da Capital B ederaZ 
e das Estados da Bahia, Pernambuco, Pará 
e ltfalto Grosso . 

O projecto n. 273, do Senado, elevando os 
vencimentos dos guardas de policia dos arse· 
naes de marioha da. Capital Federal e dosEs
tados da Bahia, Pernambuco, Para e Matto 
Grosso, contêm IDP.dida de necessidade e jus
tíca., j;í. reconhecida pela Camara, pelo que ê 
a Commissão de Orçamento de parecer qlle 
seja approvado. · 

Sala das commissõ~. 10 de dezembro de 
1895.-João Lcpe~. presidente . - Augusto Se· 
ver-o, re1ator.-.Be)1edicto Leite.-MayrinJr. .-.. 
P a!.dino de Sov.:;a Junior. - A!lgusto Jto~te
negro.-Alcindo Guanabara. 
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PROJECTO N. 273, DE 1895 

(Do Senado) 

Art. 2.• A Capitania do Porto d:J. Capital 
Federo.l terã. dous amanuenses, com os se
guintes vencimentos annuaes : 

O Congresso Nacional resolve : 
O auxiliar do respectivo secretario substi

tuto nos impedimentos, I :800$000 ; ' 
O destacado da delegacia de s. João da 

Barra. estado do Rio de Janeiro, encarregado 
to.mbem da escripturação da praticauem da 

Art. I.• São eleYados os vencimentos dos 
guardas de policia dos ar;enaes de marinha. 
na seguinte razão: 

Os do Arsenal d<l Marinha da C~pital Fe
deral perceberão por anno I: 800$000 ; 

· Os il.os Eeta.dos da. Rahio., Pernambuco, 
Parà e Matto Grosso, 1:000$000 ; 

Art. 2. o São revogadas as disposições em 
contrario. 

Senado Federal, 13 de novembro de 1895.
MaiUlel Victolino Pereira, presidente.- Joii.o 
Baróallw Uclwa Caoolcanti, 1• secreta.rio.
Gttstaoo R icl10.rd, 3" secretario, set'vindo de 2". 
- Joa.q11im Josê Paes da Silua Sa1·mento, 
servindo de 3° secretarío,-Domingos Vicente 
Gonçaltles de S otl:a, ser vindo de 4• secre
tario. 

N. 211 A - 1sgs 

EleM ag vencimentos dos sec1·etm·io$ das capi
tcmiCtS dos portos dos Estados da BoJiia, Pe!·
nambt~co, J1!ara.nhao, Pará, S. Paulo e !tio 
Grande do Sul a 2:400$ anmra<<8, e dos 
ot~tros Estados a 1:500$tambem annv.acs, o 
pro~-idencía a respeito dei capitania do po1·to 
da Capital Federal. 

Sobre o projecto n . 274, do senado, que 
eleva os vencimentos dos secretaries das capi
tanias dos portos da RepubUca, é a. Comroissão 
de Orçamento de parwor que seja approvarlo, 
pelas mesmas razões jã. addmida:> oo p3.
recer sobre o projecto n. 253, tambem do Se· 
nado. 

Sala das commissões, 10 de dezembro de 
1895.-Joao Lopes, presidente.- A.t~gu3to Se· 
~>ero, relator.- Benedicto Leite. - -~fay1·in!t. 
- PauUno de Sou::a Junior.-A.t<gHslo J!ottte
negro.-Alcindo Guanabara. 

PROJECTO N. 274 , DE 1895 

(Do Sena.uo) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o São elevados os vencimentos dos 

secretaries das capitanias dos portos nos Es
tailos da Bahia, Pernambuco, Maranhão, 
Pará., S. Paulo e Rio Grande do Sul, a 2:400$ 
annuaes ; dos Estados de Alagàas, Amllzonas, 
Cearà, Espirito Sa.nto, Paraná., Pio.uhy, Pa
ra.hyba., Rio Grande do Norte, Santa. ca.tba
rip.a., Sergipe e Matto Gro:sso a 1 :500$, tam
bém annuaes. 

barra.. 1:200S000. o 

Art '. 3. o São r evogadas a.s disposições em 
contrario. 

Senado Federal , 18 de março de 1895. 
Manoel Victorino Pereira, presidente.-JOii.o 
Bo.rbalho Uchôo. Ca~;crlcanti, 1° secretario. -
G tWILilO f!.icl.ard, 3° Sêeretario, servindo de 2•. 
""':' Joaqu1m Jose Pa.zs da Silw Sarmento, ser· 
vmdo de 3" secretario. - Domingos Vicente 
Gon~o.ltles de Sau::a, servindo de 4• secre
tario. 

N. 279 A-1895 

Autol'i.~a. o P oder Exectrt.ito a de-~pend~l' alei a 
~uantuz de t -000: 000~ com. os preparati'f!os, 
•nstallação e edificios neccssariO$ a wna 
exposiçao da productos naturaes e indus
triaes, ~estinada a commemorar o quarto 
ceatcnano do descob1·imento do Brazi~ 

. A Com~issão de Orçamento, convencida da 
l.IDportancu~o 6 vantagens da medida. contida 
no projecto que autorisa o governo a :pro
mover um grande certameD commemoratiYo 
do quarto centenario do descobr imento do 
Brazil, é de pa.!·ecer que, prestigiado mais, 
como se acha,pelo numero de deputados que 
o subscrevem. entre na. ordem dos trabalhos 
<la Camara; reservando-se a commissão o di
reito de apresentar emendas que o mod!tl.
quGm quanto à. época. e à. amplitude quedeve 
ter a projectada exposição. 

S. R.-Sala !las commissões, da Cama.ra 
dos Deputados.-Jor<o Lopes, presidente . 
Latwo H ~'ller, relator. -Benedicto Leite.
Augusto Se,c,·o. - May1·ir~h . - Pattlino de 
Sou~" ltmio1·.-A.u!Ju$to MontenerJro. 

I'R.OJI:CTO !\'. 2i9-DE 1895 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . I.• FiC<J. o PoderExecutivoa.utorisado 

a despender até a. quantia de 1.000:000$ com 
os preparativos, installações e edificios neces
$8.l'ios a uma. grande exposiçã.o de :productos 
naturaes e industr iaes, destinada a comme
mora.r o quarto centenario do descobrimento 
do Brazil . 

Art. 2. o O gover.no fa.rã. as operações de 
credito que julg-cl.l'convenientes paro. a prom· 
pta execução dOi. presente lei. 
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---------------------
Art. 3. • Revogam-se as disposições emcon· · 

tra.rio. 
PROJECTO K . 283, DE 1895 

S. R.-Sa.la. das sessões da camara dos (DO Senado) 
Deputados, 21 de novembro de 1895. - O Congresso Nacional resolve: 
Vergne de A.breu.-Lauro Muller .-Al'l!es d~ 
Castro.-F. Sodni.-A.ugusto de Freitas .- Art. 1.• São el~v,l.dos os vencimentos do 
F. Tolentino.-Padua Saltes.- Frederiw Bor- ~riviio e do meirinho da. Auditoria de Mt~· 
ges.-ltf. Caetano.-Jose Carlos de Cc.r~alho. rmba.,_os daquelle:~o 2:400$c os deste a 1:2()($ 
-Urbano de Gou,eia.-Oscar G~d01J.-A .•• 11il- na. raza.o de do~s •.er2os para. ordenado e um 
ton.- Bricio Filho -Ser;;edello Cor;·êa.- terço para gratdl.ca~u.o. 
Augusto Se'l!ú·o.-João Lopes.-Dino Bueno. ~ara.gra.pll~ <mico. O meirinho accumu- · 
-Alcindo GWl~bara.. -Ta-oares de Lyra.- l~r~ as funcçoo; de T>Orteiro da mesma. repar
BeZisario de Sou::a.-Junqueira Ayres.-Matta tiçao. 
Bacelrar.- José lgnacio. - Lima Duo,rte.- t Art . . 2.• Revog!.\m-õe as disposições em 
Antonio de .Siqueira.- . .U;neida Nogueim.- contrarto. 
Paranhos Mo~lteneg1·o.- Benedicto Leite.- Sen:l.do F~eral: 2H ,Je no.vembro ~e 1895. 
Santos P<n·eira.-Pa.u la Guimar<'Je:s. -Aristi· -~[anoel, Y•cton;_l~ Peretra, preotdente.
des de Queiro.:; .-Victorino Mon.teiro.-Tor- l?ao B aroallt.o Ucnoc: CaoakLr<tti, I• secreta
quato .ilforeira.-Ignacio Tosta.-Jose Bevi- no.-Gusta~o Rjcfl, •. ,.d, 3• secr-eta1•io, ser
taqua.- Aug~tsto Montenegro.- A1·tht1J' Or· vmd.o de 2".-J~,a~uúr:. Jose Paes da SiL,;a 
lando.-Gonçalo de Lagos.-Chri:stino Cru;.- S~nlte1tt~: servmao de 3" secretarío .7 Dn
Roclw. O:'Dalcanli.-Sebe~sti,t~ Landutp!Lo.- mm~oF V.ce:a:e G(lnça.Loos de S01l;;a, servindo 
Co ellto Oinua, -Gusta\lo V1was. _ Eduardo de 4 secretario . 
Ramos.- Clementino do Monte.- Nei-ca.-
Ara.ujo Gôes.-Thoma:; Ca'llalcanti.-Nogueira O SJ•. PI•e:si<lente -Não havendo 
Paranaguà,- Thoma;; Delfi.no.- Francisco na.da.·ma.is a trotar. (lesigno para ama.nbã a 
Guimarães.-Manoel Timotheo da Costa . - seguinte ordem do diB: 
Lins de Vasconcello~:-Americo de J}[actos.- Votação dos seguintes :projectos: 
O. do Nasçimento.-V~$pasiano de Albuquet-- N. 212 A, de 1895. regulando a. execuç;t.o 
![tre.-Canatho Mourcro.-L-:tmounier c7odo- dos arts . 6'' e 7° rh~ lei n. 183 C. de 23 de 
fredo.-Ernesto Bra;ilio.-Olegario Maciel.- setembro dt: H-'93, u~termina.n<lo que :pelo 
Ferra.; Junior.-OctatJiano de B rico.-Ca.rlosl gov_erno S~J>L ~ubstttuido por ap:>lices de 
Ohagas.-Jotra Lui~ .-Paraizo Cavalcanti.- capital e J';lros -ouro- do valor nominal 
Mattoet Furtado.-Monteiro de Barros.-Sil'lla i! e 1:000$ e J ttr<os de 4 ";. to)dO o lLstro eff.;
Castro.- Cupertino de Siqueira. - Campo- ct1vamente depostt.<.do até 17 de dezembro 
lina.-Luiz Detsi.-Chaga~ Lobato.- He1·· de 189-.2, para. ba!;e <las emissõe;; bancarias, 
culano Barros. -Lui:; de Andrade.-Alberto com _parecer sob n. 212 B, deste a.nno (3• dis· 
Torres.-Pinto da Rocha.-Carlos Jorge.- cussao); 
Ovidio Abrantes. . Oa emenda .addi~ va sob n. 265 C, offere· 

c1da em 2• dtscu;.sao ao projecto n . 265 A, 

N. 283 A-1895 
de 1895, ma.ndanc!o revertE~r ã. etrcctividade 
do serviço militar,nv po;to!:lm que se achava. 
o gene1:at de brig:ula. teforma.do Dionysio 

El~ os 11encimen-tos do escri'IJiio e do ?ileirinho Ev~ngelista. de Castro Cerqueira (discussão 
da. Auditoria de Marinha. umca); 

Submettido o pareeer da commissão de or
çamento o proje.:to n. 283, do Senado, ele
Tandos os vencimentos do escrivão e do mei
rinho da Auditoria de Marinha, medida cuja 
necessidade e justiça.járeconheceu a Ca.mara. 
approvando·a. por proposta deeta. commlssão. 
no projacto que fixou a despeza. do .Ministerío 
da. Marinha. para 1896, é ell<L de opinião qne 
seja. o referldo projecto transformado em 
lei. 

Sala das commi.ssões, 10 de dezembro de 
1895.-João Lopes, presidente.-At'.qu.slo Se-
1l~ro, rela.tor~-Benedicto Leite.- Mayrink. 
·-Paulino de Souza Junior.-Augmto Monte• 
negro.-Aki1tdo Guana~ara. · · 

Da emenda d0 Senado a.o project ) n. 4 D. 
deste anno, C{·m c. parec11r da commissilo 
n. 4 F. de ll:l95, declarando de hvre escolha 
d_p governo, ~lú~. de outros cargos que já o 
sao pelo. legtshçao em vig•>r, ;ts nomeações 
para. os cargos, qt:o enumera, a qual foi man· 
t~da. por dous ter()os de votos presentes, na. 
forma do art. 39 § l• da Constituição (dis
cussão unica.); 

N. :56, de 1895. c1.Jfinindo os casos de com
petencia de cadil. nrn dos poderes Exeeutivo, 
Legi3la.tivo e Judici:.rio, pa::a. que se dê a. in~ 
terven~ão do gove•a·) fed(~ral nos estados, 
auto!isada pelo att, 6>da Constituição (2>dis
cussao); 

N .. 285, de 1895, autorisando o Poder Ex
ecutrvo a mandar pt•oceder a. escolha do local 
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apropriado á. mudança do Arsenal de Marinh(J. 
da Capital l''ederal e a abrir o ct•edito necés
sario até 300:000$, para acudir ás despe7~'l.s 
c•Jill o> e>tudos e acquisição de terreno (3·' dis· 
cussão); 
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p,.e~idencia dG ' SJ·s. Rosv. e Silra (pre~idente), 
.. ·b·Lhw- Ri•·S ( i" r;ice-pr~oõdente ), Costa 
A.::evar(o, (2" r;ice-p;·esirlentc) e Rosa e Silt;a 
(pl·esidente) N'- Z92, de 1893. :1utorisando o governo a 

~rbir ao Mini~terio da Guerra o credito es:pe
ci:tl 2. ;'.21):0.,0$. para indemnisw prejuízos 
c •ns~q.terrteH da. revoHa de 6 de setemb1·o de Ao meio-di('. procede-se a cham;J.cla, i qual 
18~3. ;, ·~ompanlli~ Nacional Costeira e a Lage rest•Ondem os :}i'S, Ro-a. c Silva. Ar Um r Rio~. 
& lrn1à.o (2 discussão); Costa Azevedo. Thoma~ Deltino. Tavares de 

N. :.>4~, de 1895. aut.oris(lndo o Potlcr E~- Lyra, Sã. Pelx•-t·), Lima. Bacury. ~'abr el Sa.l· 
ecutiv • a reform3.!' o ensino da Escola. Na.· ;:pdo, Matt.a. F tcellar. Augusto i'!"ntenegro, 
nl. amJexando-lbe um curso c~pecial de as- oricio Fillw. lollanda do Lima. R1•nedicio 
piraot'"s a machinistas, tomando por base o Lei~e .• Luiz. .) •míng1.1~s. Co5t.a. Rocl.rigues, 
projec~o ;•pr~sentauo em 18\):3 pelo conselho Amz1o •le Ab·r~u. :\l't\mr fle \'ascnncellos, 
de íD~tr-ucção da mesma escola (~·' disr.ussli.oJ; Pires Ferreira. Frederko Borgt's, Gonçalo de 

N. 8D A, de 1895, opinnndo no sentido de Lagos, Thoma.:· C:l.va.lcanti •. Toii.o Lope~. Fran
não SPr approvado o projecto n. S9. de'Ste cisco Bene'Ç'olo .. rosé Beviloqua, Augt:s\o Se
,,nno. QUe substitue pelo q11e a elle acomp3.nn. vero,Junqueir:c Ayres,.lmé Ma.rianno, Artbur 
a tD.bl~na .'', annexa :.í. Consolir!aç,zo rias Leis Orlando, Mo:rt·ns Jtlnior, Tolentino de Ca:rva
(l~s .1lf.mde!Jas cNesa.5de Renrlc~s Fedemcs (2" lho, Gaspar D: ummon<l, Coelho Cíotm, Luiz; 
i!iscus~ão) ; de Andrade. c lrnelio dn. Fonsecn .. HE>rculano 

K. 1 ~9. <!e 1895, au torisando o go'Verno a Bandeir.•, Me a ,~ir(ls e Albuquerq ne. Gonçal
f:~.zcr J·everi.er á activa.. man~l.audo a.ddir a. ves Maio.. Ca1l<lS Jorge. Araujo Gúes, Cle
um:J. {hs companhias, como tenente mais mo-I mentino do y[. nte, Rocho. Cavalc:lnti. Meue· 
derno, ~Lt·~ qué haja vaga, o tenente ref.Jr- I 7.eS P1·:uio, Ger iniano B~o.zi.l. GouYeio Lima, 
JlJado do Cl)rpo de Bombeiros ,José .rnlio, com Zamo.. Santos 'ereira. Augu~to de Freitas, 
um vv~o em separado e parecer da Com missão Neiva, Milton. Francisco Sodre. M.anor;l Cae
deCon .tituição, Legislação c .JustiÇJ. (2' dis- t~.no, Eduard .. Ramos. Vergue de Ab1•eu. 
cussã.o); Leo~·igildo Fil; ;ueiras, José Ignacio. Rodrigues 

N. 2!13, de 1894, autorisan'1o o Poder Ex- Lima. Tolenth. '1 dns Santos. seba.3tlão Landul, 
ecutiv·.' a p••har ao Dr. Tíbureio Valeria no pho. Ma.,·cotir 1 Moura, To:·qua\.o ~loreira, 
Fecagt••!iN do Amarai. preparatlor tie tne<H· Galrlino Loret ·, Antonio de Siqueira, Oscar 
cina. le:t:ü d!•. ~·aculdade de MetliciniJ. do Rio Goc'.oy, Alcin• o Guanab11ra, Timot~Jeo d~t 
d~ Jnn ·iro,o~ vencimentos que deix:ou de p •r- Costa. Amertc de ?oiattos, Alb~rto Torres, 
ccber do Io~~ar de preparador ele clümico. Bei;sarío de S mm, Fonseca. Portella., Erico 
inorgaüíca da. mesmo faculdade (discu~sii.o coelho. Silva Castro, Agostinho Vidal, Se
unica); b:J.:>tiã.o de Lac rdo., Urbano ~iarc:mdcs, Pau· 

N. 2:?5. de 1895. dan<1o nova orga.niEaç;üo ~~ linn ue Souz<1. ínnio1•, Ma.yrink. Cautpa.lim, 
gaa.rdt. aaci•mat (! " discussiio); 'j Lima Dual'te. Carvalho )fourã•), Vaz de 

N. 22(), d r" 189.'5, approv;~udo os qua.ko p~·o· 'Mello. ~Jontei; v •1e Barros, Ch:;,gas Loba to, 
t.ncollo; fo~mulados na. se~unda. conlcrencia Gonçalves Rll.llOS, Luiz Detsi. Fe1·r-az .Junior. 
'~·~ Ma . .:rid. •.m abril do 189\ p~r:> protec~·ãn For-H·g Junque."l':J., Lamounier Go•lofredo. Ri· 
dl pru,Jried::-.de industrial e reg-ul;;mento oliJ.· beiro de ALm{ i. la, Valladares. Copertino de 
borada pela Secretaria lnternacional ~ob a :SiQueira. Ma.t:.a. Mach:~do. Art!Jl.lr Torres, 
dü·ecç~.o do ~overno suis~o. confoL'IUe a \cU- Ql!;'g:. rio Ma~i~ !. Parai'l.O Cavalcanti, Carlos 
torisaç<i.!J d<td:J. pela mesma conl'erencia (!" das Cu;~g;•~. r~osta. Machado. Q(l.~er1dro da 
di:;cussii•l) ; Rocha. Uomil'lgUoS de Ca.stro, Dino Bueno, 

:~· di;;cussüo do projec'.o n. Sl .~. d~ 1895, F1·ancisco GliC! ''LO, Fnrt:l.do, Urbano de Gou· 
manda:l•lo conservar na collocação que occu- veia.. 'S.<wier d0 Valle. Mariano Ramos. Larne
JlD.Va no Alma.nack :\iilitar poroccasiil.odo seu nha, Lins. La.U"O Mlmer, Paula R~mo~. Fra.n· 
1~1llecim·•nto o nome do Mcrechal Floriano cisco Tol~ntino. Emilio Blum, Fonseca Gui
Peixoto ; marJes, Ma.rçal E,cobar, Pereira da Costa, 

Di>cu,sã.o unica do :projecton. 224, de 1895, Victorino Momeiro, Aur~liano Barbosa., Pinto 
concect.~nclo ao sol(1ado reform::~do do exercito da Rocha, Vespasiano de Albuquerque e Cas
Franklin Ferreira. de Moura uma :pensã.o ele siano do Nascimento. 
3U$ meusaes; Abre-se a sessão. 

Levanta-se a. sessão ãs 3 hOras e :!0 mi
nutos. Deixam de com:pareoor. com causa partici

pada os Srs. Coelho Lisboa, Alencar Gui
marães, Fileto Pires, Enéa.s Martins, Theoto-

23 
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nio de Brito. Carlos de Novaes, Viveiros. 
Gustavo Veras, Eduardo d.e Berredo, Chris· 
tino Cruz. Nogueira Paranagua. Torres Por
tugu.l, Idelfooso Lima, Pedro Borg-~s. Helvecio 
!IIonte, Francisco Gur~el. Cunha Lima Silva. 
Mariz, Trindade, Chateaubt·iand, Arminio Ta
vares, r.rarcolino Lin~, ;\liguei Pernambuco. 
Olympio de Campos, Tosta, Atistides de 
Queiroz, Paula Gninw.rães. Dionysio Cer· 
queira., Flavio de Arau.jo. Po.ranilos Monte
negro, Atha~'de Junior. Serzedello Corr·êa. 
França. Carvalb.n, Lins de Vasconcellos, Eu
zebio de Queiroz, Nilo Peçanha, Julio Santo8. 
Ponce de Leon, Almeida. Gomes, Landulpl!o 
de Magalhães .. João Luiz .. João Penírlo. Fran
cisco Veiga., A!noro Botelho, Leonel Filho, 
Octaviano de B!'ito, Ferreira. Pires, Rodolpho 
Abl'eU, Tlleotonio de Magalhães, Pinto da 
Fonseca, Manoel Fulgencio, Simão da Cunha., 
Lindolpho C<tetano, Lamr.rtine. Alfredo Ellis, 
Francisco <le Ba.nos. Almeida Nogneirn .. 
Gustavo Godoy, Adolpilo GOI\lo, Bueno de 
Andrad,t, Moreira. da Silva, Pa.ulino Cai·los. 
Cincinato Braga, Hm·menegilrlo de l\Im·"e~. 
A!ves de Castro, Ovidio Ahra.ntes. Luiz A<1ol
pho, Ca.racciolo, Almeida Tul'!'e<Bt·azilio da 
Luz, Angelo Píniwíro, Appa~·icio Maríense, 
Francisco Alencastro e Pedro Moacyr. 

E sem cansa os Srs. P.:reir:1. de Lyra, Lou
renço de Sã., Fernande:> Lima, Octaviano 
LOUt'eiro, Cleto N•Jnes, .Jo~é Carlos, Barro~ 
Franco Junior, Domingos de :Mor-aêS, Paulo 
Queiroz, Costa Junior, Padua Sailes, Vieira 
de Moraes, Alberto Salles, 1-Io.rtins Costa 
eRlvadavia Corrêa. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sa. l." SECt\ETAtao p:·oceàe <.\ lei tu r~ do 
seguiu te 

EXPED!El\TE 

Ornei o do Sr. 1." secr.~t~~rio r.lo Senado, de 
12 do corrente, communica.ndo que Joi de
volvido devi•1amentc sa.nccionado um tlos n.u
togra.phos da rcsoluç-J.o do Con,c,Tesso Na
cional autorisanúo o governo a conceder mn 
anuo de Licença com o1·denado ao fiscal dos 
docas de Santos, Ulrico de Souza Mursa..
lnteirada. 

Requerimento de Albc!·to Estmisláo de 
Barros e Quirino da Costl:. Aranjo. pedi:ldu a 
concessão de seis loteJ·ías de l . 000: 000$ cad~~ 
uma, afim de com o s~u p•·oducto. constr-Hir 
se não só o Pantheon Nacional, mas tamb,,m 
seu gr-a.udioso m<>tmmento commenwrativí• a 
proclamação da Republlca.- A' l'ommis~ão 
üe F~zenda. 

O Sr. Oo~ta ~lacha..do fil.z algu
mas considerações sobre os inconvenientes da 
publica<;ão .Jos debates do Congresso, em um 
jornal de pequena circulação e recla~a con
tra o resumo cl.e seu discurso pronunc1ado na 
sessiio de 10 do col'rente. 

Q Sr. Araujo Gúes-Sr. presi
dente, Jm dias publicar~.m alguns jornaes 
desta Capital um t!;llegr;J.mma recebidO pela 
reiJl'esentação !lo E~tado de Alagôa~ .. ?Oti
ciando attentados praticados no mummpw de 
Porto Calvo, d;tquell~ Estado, :por numerosc;s 
conr i gentes da forç:a ,olícial que para a!lt 
destacara o vice-govet•nador do Estado. 

N<'io fiz uzo desse tellegramma nesta tribuna 
porrrue era minha. intenç,ão não occupar mil.is 
a attençJo da Camar<t com assumptos concer
nentes á. po litica do Estado de Alo.gõas, visto 
o adeantado d" sessüo; demove--me agora 
dess'~ proposito outro telegramma que acaba 
t!e cllegM··rne ás mãos. 

Limito-me, Sr. presidente, a lel-o á Ca
rnu.ra para. qur. tenha tor:a a publicidade, in
vocando especialmente pa.m elle a attençiio 
rle S. Ex .• o Sr. Presi•lente da Republica 
que tet•;\. mais uma occa~i:io de convencer-se 
de quiio perniciosa e fatal e a orientação re
puhlican(l, que t~lli ~egue o actual governo ; 
par·a que saí ba. V. Ex. como se respertam no 
Esta 1o de Alil.gôas as liberdades individuaes 
e quaes as garãntias que encontram os direi· 
tos de todos aquelles que não commuogam 
na taça das graças governamcntacs. 

O Sr. ZAMA-V. Ex. está dizendo uma 
cousa que elle ha muito tempo sabe. 

O SR. ARAUJO GóEs-Embora; repito para 
que S. Ex. me!hor o saiba. 

Felizmente nesta occasião, n[o e somenle a 
attenção do Sr. P••esirlente da Republico. que 
eu peço da tribuna para este telegramma ; 
acabo de encontrar com o Sr. 1íinistro do 
lntc·rior a quem dei conhecimento do mesmo 
teleg·ramma. 

Eil-o. (LG.) 
Digpenso-me de commet.arios limitandG

ine somente ao que <1isse porque o meu fim 
c;pccíul lendo e>te t<:Mgram:ma e chamar 
a.ind:<. uma. vez a. <J.ttenção do Sr. Presidente 
da Republica para os factos anormaes gra
ves '~ víolem.os qne alli se estão praticando 
sem .:orrectivo, sem que S:\iba.mos de quem 
devemos esperar providencias uma vez que 
elle~ se reprotiuzem li•equentemente. 

Peço a V, Ex. SI'. p1·esirlento. que mandA 
;.ubl'-ear nc Dio.J·io rlo CoJ rq,·e-"o o allur'iclu 
t.ele~'·ammo. qne a1.c na. cil··,·.umsta.1ch•. ue ~cr 
exp.,.lido do Recif~ como tlntos o.ltro~ quo 
nos tRem ch~gado :b mã.os dênota R situação 
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especial em que estão em Ala.gôa.s os que 
não são do peito do actual governo daquelle 
Estado. 

TEJ.EGRA~l:lli\ A Qt:E SE REFERE 
O SI~. AP.AU-10 GUES 

Recife, 12 de dezembro de 1995 .-Aos Srs . 
deputados Góes e Monte-Rio. 

Cerca de 200 prar;.as em .Jacuipe, por onde 
passam sa~uei(I.JH, incendía.m casas. · canna.
viaes, espancam a. todo o mundo da popu
lação do município, que foge para. Perna.m· 
buco. E' incrível tanta. atrocida.de. - Mi11cr· 
,;ino. 

O S1•. V~Hadz.res (pa1·q uma ca:pZi
caçrio pcsso(!l) - St· . presidente, V. Ex. tem 
visto qual a minha a.ttitude nestaCamara.em 
relação a certos assumptus. porquanto sempre 
pel:\ e:l!'ecti 'ITitlade d:J. divisão dos poderel', pro
testando sempre contra as invasões da. C amara 
dos Srs . De :•utad(;S, quer em relação ac• Ex
ecutivo,quer em relação ao Judiciario. Hon
tem passou contra o rneu voto a nomeação de 
COl'Onel do exercito, invH-olindo o Congresso, 
com a reinte~ra.ção do Sr. Ser-zedello Co~rêa. 
attrlbuiçõe~ do Executivo, e de caracter até 
administl"<ttivo. 

O SR. TJIO)IA.Z CAYALCA."-'TI- Não apoiado. 
O Sr-:.. VALLr\ DARtcs- Sei que um homem só 

p<íd.e ser militar a listando-se no exercito, as· 
sentando praça, de conformidade com as leis 
e Regulamento em vigor, e que portanto, o 
Congresso não pôde fabricar militares, no· 
meanr'o cor(•neis jú. eliminados do quadro ; 
sei mais que, uma vez destituído de quaes
quer funcções publicas, o funccionn.rio que as 
exercia. só póde voltar a ella.s na fórma das 
leis e Regulamentos, e n[o em virtude de 
decretos lcgisl:l.tivos. 

O S1~ . PRE~InENl'E-Observo a V. Ex. que 
estâ t r<Ltando de materia vencida. 

O SR.. VALLAD.\REs- Protestei tambem, 
Sr. p residente, contra a invasão de a.ttri· 
bui~o do Jndiciarlo. decretando o Cor•po Le
gislativo indemnisações, .;;m virtude de recla
mações dos Bancos que fundavam o seu di· 
reito, segundo at'lirmavam. em leis em vigor; 
lembrando ,\ C:tmam que ao .Judicia.rio com
pete a.pplicar a lei e contractos aos casos oc· 
currentes ; que o Congresso não póde me
diante resoluções legislativas. proferir sen
tenças de indemnisações. 

Pois bem, hontem o hom•ado deputado por 
S. Pa.ulo, seg•mdo leio no 1 esumo <lo seu di:;. 
curso p ublkihlo nos jorna.es, disse: <~:O ~r. 
llctJUttu.lo 11ur 1\lifi!l:l, rel\:rindo-se a mim, 

vot~u ~ommigo a indemnisaçãe>desetembro)), 
a~r1bumdo-~e assim uma incoiterencia na 
m~nha ma~et~a de votar-; no entretanto, eu 
leiO no Dtano do Congre~so de setembro, 
~ntre o_s q_ue votaram contra o pro,jecto ele 
mdemnt~açat), em votação nominal, o nome 
do hum; lde r epreoentante de Minas que 
agm·a ~ dirige á Camara. ' 

Votet contra. o pr ojecto de indemnisa~'ü.o 
e~n se~ernbro, como votei agora, embora. não o 
dts~u~tsse, pe>r julgar isso inutil. Os negoci•!S 
de_ Intere->se_s inr!ivid~aes vão sempre seu ca.
mmho aqu1, discutidos ou não ; e eu dou 
graças a Dens quando ha votação nominal, 
porque ponho bem a limpo a minha. at ti
t ude. 

O !lJeU fim agora é fazer certo que, ao con· 
trar10 do que resulta. do discurso do Sr. "e
neral, não votei com S. Ex:. em setêmbro 
a indemnisa.ção. 

Não votei com S. Ex. cnt:lo, corno nl'i.o 
votei agora. 

Votei então em vot:l.ção nominal, contra a 
indemnisação decreta·:la pelo Congres;;o, como 
tambPm a~ora votei. 

Poderei ser accus.'J.d•> de teimoso ou de cousil. 
semelh:mte, mas <le versatil, nfLo. 

Si o uobre rteputadc· se referiu á. lei de SP.
tA:nbro de 189:3, de•o <lizer aS. Ex. que n~ o 
me t'ecordo si votei p0r esta lei. 

Aincl<J. mesmo qu.~ tivesse votado por el1:1., 
o nobre depu tado não poderia censurar-me 
pot• incobcrente, porque eu poderia concorrer 
pa.ra uma lei que consagrasse os direitos de 
Bancos, sem que por isso ficasse obrigado a 
vir, m3.is tarde, invadindo attríbuições de 
outros poderes. concorrer pm:a um decreta 
legisln.tivo em qae o (:0trgre .. "l!o exerces...-e ve:·· 
dadeiras funcções judiciarias • .. 

0 RR. . FR~i'\ClSCO GLICERIO- V. Ex, lliiO 
votou pela indemni~çi1o a.os Bancos ~ 

0 SR. VALLADAt~:s.:....Em virtude de recl;•.
maç-.ão, nã.o ; poderia ter concorrido com m~u 
voto p~ra. a lei, consa:;rando, em tllcse, o seu 
direito. 

O St~ . Cu.I.GAs LoJHTu-Ma.s isso nil:o im· 
port<J. con trad icçiio. 

0 SR. VALLADARES-Mas isso importa COU• 
t radicção. A lei consagra o direito em thesc, 
e o nobre deputado ~abe que, ex facto jus nM 

ex (t1cto re!Jttla. 
O Sn.. FRA.I'\CISco GLICEn.Io-v . Ex. mesmo 

e&tâ se encontran<~o em difficuldades. 
0 Sn.. CHAGAS LOBAT0-0 pr incip io é uma. 

cousa e a. a.pplica.ção é outra.. 
O SR. VALI.ADAR.Vs-Em difficuld.ades anel~ 

V. Ex. ; eu estou i . ,·ontade _ A lei consagr:~ 
o p<·inci ;~io, c a.os T. ibunaes compete :.pplica -:
aos c..1.SGS occurren~s ; ao Poder Leg!slativo 
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e que não compete semolhante attri buição, o 
que importaria a omnipoten~ia. do Poder Le
gislativo e o maior dos perigos porque 
todo o mundo sabe que a re~ponsabiüda.de 
desses corpos políticos, na. pr:~.tica é nulla., 
pois todo o mundo sabe que ba homens que 
são, indivi•luahnente. incapazes <'.•· violar a 
lei e que, entretanto, como corpo:·ações ou 
membros políticos deixa111 se intlu~.nciar por 
considerações .'e interesse político e com
mettem verda.deiros erros e ate a.ttentados. 

E ainda ba poucos dias ouvimos o nobre 
deputado por s. Paulo dizer que ,,~tão en
-volvidos nessa questão grandes e importan
tíssimos interes:;es dos seus amigos ; e qu e 
quando se trata de interesses de seus amigos 
S. Ex. não Te<:ua deante de conside!·açii.o al
guma. 

Eis porque. Sr. presidente, nlio quero 
o Poder Legislativo intromettendo-~e. inge
r indo-se em assumptos desta. nat ur,·::a, para 
que não se deixe o depot ado assim inll. w~n
cia.r pelos maxnnos int.!resses de ~eu~ o.migos. 

Si o nobr·e deputado se ref~riu ú lei. de se
tembro. nisso não se me póde fazer carga., 
porque poderia. ..:oncor1·er para. a. lei. sem que 
me visse por i,so obr-igado a vir, i'wadindo 
attribuições judiciarias, poder cnncorrer 
para que o Poder Legi::sla.tivo tlecJ,Jtasse a 
applicação dessa lei e de contractos MS c<tSos 
ot:eurrentes, attribuiçã.o esta que cabe ao 
Poder Judiciario. 

Entra. em discussão o l'eq,u~rit,ento do 
Sl'. Belisa.rio de Souza aprcsenta.do m sessão 
de ll do corrente. 

O Sr. Francis co GU<·erlo 
Sr. presidente, nã.o desejo de mol'o algum 
concorrer para. o desa,<?J"a.do do aot.rado ool
lega. e, si na. sessão de ante-honte&, alguma 
cousa disse, foi em defesa do deco.'O da. Ca.· 
ma.ra., que me pareceu .. . 

0 SR. VALL ADARES - Jámais foi violado 
por mim. 

O SR. FR,\NCISCO GLlCER.Io ... ier :ido t::-a
ta.da. pelo nobre dl:'!putado por T;Iin.lS com a 
desa.ttenção qne nã.o era li c i te e.; 1erar de 
S. Ex., cujo erpirito de ordem e <:ujo criterio 
parla.mental' são tidos na devida conta e con
sideração pela. Cama.ra. dos Srs. Deputa.dlls. 

Ma.s, Sr. presidente, eu ba via di to inciden. 
temente que o nobre rleputar!o P')r Minas 
havia., como cu, votado a. indemnisa\ ão. 

O Sa. VALLA.DABES - Mas da.s palavras de 
v. Ex. parecia. que eu tinha .,.ota.do a in
demnisação em especie em setembro deste 
a.nno. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO - · V. Ex: . tem 
ra.zão; eu a.lludi mesmo i lei de ~tembro; 
~ devo recuar de uma phrase que foi ela.-

ramente proferida. por mim. Entendia. qu~ 
S. Ex. havia. votado commigo no projecto 
de 1893. 

Mas o direito que tem os Ba.ncos rE'gionaes 
a uma. indemnisação não tlep~nde, para. ser 
liquidado ,judicialmente. de lei alguma.. Si o 
cidadão ou o instituto bancario é Psbu hado 
em seus dil'eitos, e na especie trata:va-~e de 
um banoo que assim se considerava, a. elle 
cabe o direito de pedir aos Tribunaes .Judi· 
ciarios a indemnisação. Decretada eHa, pro
ceder·se·ba :i. liquidação no juizo competente 
e o governo pedirá. credito para. fazer effe
ctivo o pa.ga.mento. 

O Sn.. V ALLADA.RES-Mas actualmente n ã.o 
se está fazendo essa liquidação. 

0 SR . FRANCISCO GLICERJo-Pol'ta.nto a in
demnlsa.ção, para. ser obtida no j u izo compe
tente não depende de lei, porque isso é um 
direi to que preexist e ã. lei, 

O SR. V.r.LLA.Do\.REs-Sem duvida.. 
o Sa . FRA.'\'CISco GucEn.ro - Ora. ~endo 

assim, não se explica. como é q ue o nol,re 
deputado. que zela. tanto da competencia. e 
sepa.ra.Qão dos poderes. votr.u uma lei, decla· 
ra.ndo um dire1to que jó. exist ia. 

0 SR. VALLADARES- Não conhece as leis 
interpretativas~ 

O SR. FRANCrsco GLICERio- Logo, o nobre 
deputado entrou comnosco no caminho de 
regular por uma lei a. indemnisação duvida 
3.0$ Bancos, porque, S. Ex., como eu. pens ·~ 
que a. indemnisação não depende de lei para 
ser decidida pelos Tribunaes competentes. 

Por conseguinte, o nobre de-putado uilo, 
tinha. mo ti vos para. se espantar an te-honte:n 
quando se tratava. de um pr ojecto de lei, r e 
gul:mdo a indemnisação aos Bancos. 

Todo o mundo sabe que <•S Baacos,ou qu al
quer particular, esbulhado em seus direitos, 
r.ód~ pe~ir indemniSação perante os Tribunaes 
Juc!tcl.a.rtos. 

Sr. presidente, V. Ex. me desculpará si 
estou falla.ndo de materia. vencida, mas não 
estou cl•iticando, e antes estou deHmdenJ.o o 
vencido. 

Ma.s os que votam pela indemnisação aos 
Bancos entendem que o Thesouro Publico, 
fôra. dos Tribunaes .Judiciarios, podel'à exi
mir- se de um onus muitissimo maior, e eis 
porque, em vez de mandar as pa.rtes para os 
juizes ordinarios, querem regular o assumpto 
da indemnisação por um projecto de lei que 
foi ante-hontemvotado. 

O SR. VAIL\DAREs-A ra.mn.ra nã.o podia 
votar uma lei com effeitos retroativos ; e si 
o direito dos Bancos é mais amplo, não h" lei 
que os impeça. de r eclamar perante os Tri
buna.es. 
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O SR. Fl~AL\"ciSco GLIGERJO - Esse argu
mento já se a.pplicava em 1892,quando V.Ex. 
votou a indemnisação. 

O SR. VALLAD.uu:s dá um aparte. 
0 SR. FR.~r\CISCJ GLJCERIO-Apenas quero 

expõr os motivos com os quaes fundamente 
o meu voto. 

O nobre deputado alludiu á circumstancia. 
de eu ter declarado que tinha amigos poli 
ticoscujos interesses estavam envolvidos em 
um desses Bancos. Necessito tornar bem cla.ro 
que no Bauco União de S.Paulo tenho amigos 
políticos cujos interes'i'es estão a.ll\. envol
vidos, e a cujos interesses jàrnais 1leixarel de 
pr e~tar a maiS continua. e decidida conside
ração. 

Si o facto de a.migos politicos andarem en
volvidos em Bancos ... 

o SK. VALLA.mR.Es-Então e Banco poli
tico 1 

0 SR. FRANCISCO GLTCERIO - 0 honrado 
deputn.do não me presta a de•ida. attenç;to. 
Estou tratando r1e pontos de honra e S. Ex. 
se cempraz em atirar-me apartes e fazer mi
nuc\as que não se coadunam com o a.s
sumpto. 

Estimarei que. neste terreno, oito tenha a. 
menol' desatten•;ão para C:)m V. Ex. 

Devo dizer que,sí o ta.cto de terem os depu

Ainda. mais, o nobre Mini~tro da Industria 
entregou a decisão do assumpto, pela. muita 
atte11ção DoS seus deveres para. com a. compe· 
tencia do Estado do Rio de Janeiro ao Poder 
Judiei ar\o. 

E' o Poder Judiciario que está incumbido 
de derinair a questão de comi•etcncia no caso 
sujeito ,;a concessão de uma estrada deterro. 
Portante o g-ovea·no l'ederal não tomou ne
nhuma d{'cisão julg•mdo do ucto do governo 
do Estad:.> do Rio de J;tneiro o1Iensi'V'o dacom 
p~tenci: 1 f'ec'.eral; submetteu o caso á. i!ecisão 
do POiler Judaciario. 

Demai ;, tanto o nohre mírustro tem razão 
em assin1 Jll'OL'eder, qu:;.nto o proprio conce
sionario dir igiu-se ao go>'eruo federal, pe
diudo a. ~te.· es:;a.ria permissão par-<L a.traveESar 
a F.strM:L do Rio do Ouro. Ora.,o proprio in
tel·essadu e rtuem rccollbechl que a.tr:~.v~
sa.n lo o,; rnattos da União e a Esk.Wa. de 
Ferl'o d;' R io do Ouro. <t1f.:ctava a.s preroga.
tiva.s do governo federal. 

Occoi'l'a que, segundo a opí11iã.o de profis
:sionaes, ;• estrada em questão vem est ragar 
a.~ nascer•tes do abastecimento de aguas do 
Districtc• Fetlera.l. Ha estudos feitos tecbnica· 
mente a ·~Stll respe;to. 

J\.ssim, mA parecia não tPr muita. razão de 
ser o nqU<!ritnento tio nobre deputado pelo 
Rio de J;;neiro. 

tados amigos, cujos interesses particulares O St·. Coelho Cint:ra- Sr. presi
devam ser considerados pela Camara., deter- dente. r~ m•.ilta consideraçã(• que tributo ao 
mine aols membros della suspeição e impedi- nobre' d~11uhdo pelo Rio rle Janeiro, a amisade 
mento,melhor será que nos re~iremos deste que con'il.gJ·o a. S. Ex. e as bomenagf>ns que 
recinto (apoiad<is) porque não ha deputado me acos1.umei a ren~er a seu belli~simo ta
que não t enha amigos políticos, cujos intel'- lento, irnpeUem-me ã. tribuna pa.ra dar a 
esses particulares todos 05 dias estão sendo S. Ex. os eselarecimentos que pediu e qu e 
considera"os pela Ca.mara (A.poiaclos , ) O f<tct •> motivarnm os repa.ros feitos pela. demora de 
é que não tenho receio de tr-<~.tar de nenhum solução a. negocíos pertinentes a. seu Es
interesse particular em que :J.ndem envol- ta1l0. 
vidos amigos meus. ~. Ex , por outros meios , que não da trí-

Não ,,esPjo preoccupa.r a Ca.rnara. com este huna, pncleria. facilmente ter obtido a.s infor
assumpto, direi apenas que não tenho mo- mações que desejava e então reconheceria 
t ivos para temer o mais severo exame sobre o qu•,, embora com a m:~.ximacortezia. e COL'l'ec
modo como me conduzo nestes assumptos . ~.Uo .:tmisr.osa, não devia p roduzir a censum 

SL'. presidente, aproveito a. opportunida·1e que de suas palavras tra.nsluz a actos que 
para. responder ao honrado deputado pelo Rio attribue ao honrado e digno Minist ro do In· 
de Janeiro o Sr. Belisario de Souza.. terior. 

Não me opponllo ao requerimento deS.Ex. S. Ex.., em seu rlíscurso a que alludo,pedia 
ao qual, desde j:'l. declaro, darei o meu voto a intervenção de V.EX- para que fosse apres· 
pela muita. con~ideração que S. Ex. e a sa.da a conce~são de certos favores ao Lycêo 
bancada. a que pertence me merece . A pena; j de Nitlleroy,allegando jil. ter decorrido muito 
de>ejo ponderar ao illustre coll~ga que o tempo edre a data da apresentação da peti
honrado Sl'. Minist.ro d;\ lndustria deu os ção e o presente, tempo suffh:iente para que 
motivos pelos qua.es estabeleceu o confiicto o governo pudesse deliberar a r espeito. 
entre o weverno 1ederal e o ~overno do Es- S. Ex: . vae •er que o Ministro do Interior, 
tado do Rio de J;\neiro, motivos que constam com o cr'ilerio, circumspecção e devotamento 
do seu a.cto publiea•'o no Dla1·io O{fi.cial, e p .triotic-J, com qua co~tuma dirigir os nego
que lJOl' tanto não ba razão pam que se pP.ça.m cios pub!iCOs, nã.o podia. presdndir de forma· 
inl'orrnuções que já constam tio documentos lid;\des le;ro~es , para bem a.gir e deliberal' a 
officiaes. respeito. 
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Assim. Sr. presidente, tendo em 21 de ou- Não póde llaver paridade entre estes dous 
tuhro tirlo entrada na Directoria Ge~·al de casos. 
lnstrucção a petiçií.o relativa ao Lycêo r~e Ern um, o govemo, agindo. conforme a. lei, 
Nithcroy, sollcit<tndo a conces>ão dos favores ,jiL fez .i ustiça, declarando de neohu111 effeito o 
que a lei n. 1.232 H, de 2 de janeiro de 1891, decreto que exone1·ou o leme 'Vitaticio da Fa
outol.'ga aos lycêos es~a,du~es que sati~lize1·e~ culdade de Medicina, rendendo assim a devida 
os 11receitos dessa lex. den:aram de w~trl!Jr homenagem á Congregação claquella :Facul
es~e x·equerimento com os documentos _u~dts- •lade, que por una.niwidade pcrliu que se 
pensaveis, exigidos pela circular do MmlSte- fizesse ,justiça a urn dos seu~ membros, que 
riCI •1a Just.iça e Negocio~ Inter1ores, de 28 fôra ferido em seus direitos. 
de fevereiro de 1893. 

Houv-e necessidade, para satisfação da lei• 
de ~e exigir a õl.presente.ção destes documen
tos, os q uaes ~ó !'oram juntos á petição em 11 
ue novembro. 

Nessa mesma data foram rernettidos taes 
dor:umentos á directoria. do Gymnasio Nacio
nal para emitt~r par~cer,. afim de just_ifica1· o 
acto oue o governo t1vesse de expedtr para 
concessão dos favores pedidos. 

Essas informações fora.m prestadas e pen· 
dem ha quatro dias de decisão do ltonr:,tl.o 
Ministro do Interior. JU. -vG S. Ex. que, si 
houve delonga, não póde a culpabili'la~e _d~s· 
se facto ser imputada a.o hom>ado Mmts,ro 
do Interior e á secretarht, mas sim aos pro
lll'ios interessados, que deixarum de satisfazer 
êm tempo o.s formalidade~ e exigeocias lega.es, 
e por consequencia são elle;; os unicos re~pon, 
savei~ -pela delonga notada pelo honrado 
de))utado. 

'Jem destas informagõcs, quo, como V. 
Ex. sabe. são essencia.es para a concessão aos 
lycf!os e;;ta.duae.,: dos fa,·ores outm•g::dos no 
coriigo de ensino, e indispensavel que o go
"Ve!'nO nomeie um professor ou lente da sua. 
confiança para informar sobre a idoneidade 
do peõsoal docente dos t;vcG_os. . . 

Ainda mio foram ::;aüsfeli::1.s estas pr~hnn
nares iu;-ma.lídades e o goYerno trata de 
escolher professotes ir1oneo$ para quP. po>sa 
sati~fazel' tão salutar exigo.ncia., igu,-lmente 
nã.v só quanto ao LycGo de Nitheroy. como ao 
do Red1e. Logo que o governo tenha e:;sa.:; 
informações indispensa\'"eis para. uma. tlelibe
ração tão importante, ~erào conce'1idos ao 
Lycêo de Nitheroy f a v ores que a lei I b.e fa
culta, e assim satisfeita a justa e patriotica 
aspiração de S. Ex. 

Outro ponto a que S. Ex. se referiu me
rece algumas ohsa.rvacües, p[l.ra que se wja 
que não ha paridade alguma entre os casos a 
que alludiu, a respeito da jubilação e exone
raç::.io de len teg e _prof.;ssore~ das Faculdades 
cursos annexos. 

ü nobre deputado lemlm u a necessidade 
de >e fa.z~r jnsLi~:a ao le.r.t; d[l. Er.cofa de Me
dic:na. Dr. HiJa ... if> de G·lL 'i'Ca. <'ao ex·pJ·o
fes o~ :1.; por~ug!.i ;z do ·~n·s• aD!H~X<> á •·-;..Clll
na<'e cie Direito do R~cife. o Sr. Golli,:alvtls 
"Maia. ' 

No outl•o cs.so,o governo não póde absoluta
mente intervir , porque não ha. a menor 
p:~.ridade, nem ha. direitos offendidos. 

Vou mostrm• ao nobre r1eputctdo que l:tl.lor01 
em gr:1.ve equivoco, confundindo a vit:l.Jicie
dade dos professores com a dos lentes. 

Os direitos são inteiramente diJierentes. 
A vit.'\liciedade dos lentes dã-se com o acto 

da, investidura, corno é terminantemente es
t'l.tuido no <trt. 55 do decreto de 1891, que 
diz (18): 

« Art. 55. Os lentes catheclmlicos e wbsli
wtos silo vitalicios desde a rlata da posse e não 
IJoderiio perder seus lagares sinão na. fórma. 
das leis penae8. » 

Entretanto, os proCessures só mente oe tor
nam víta.licios depois de cinco annos de exer
cício do cargo. 

Nesoe lapso ue tempo os professores são 
meros e1npregados, demissíveis ad nutum. 

Deu-se em Pernt:.mbuco, por acto do go
veJ•no provisorio, a jubilação do lente da. ·Fa
culdade do Recife, o Sr. Dr. Albino Meir~. 

Esse Sr. Dr. Ai hino Meira era tambem, 
cumula.tivamente, proressor por concUl'So do 
cursv annexo à. Faculdade de Direito. 
· O governo provisorio , por decreto de 21 de 
fevereiro de IS9l.jubílou-o; e, por outro de
creto da mesma data, dispensou-o do cargo 
de profes,;or do curso annexo, J;Dr te1· sido 
jubilado COú!O le~tta do CW'SO wpa;• i o;•, isto e, 
da Faculd arle: 

Como V. Ex. sabe, os n,ctos udministra
tivos so desfazem pelo mesmo processo por 
que são feitos. 

Si o lente tle portuguez tinha direitos adqui
ridos e era vitalício. claro está que o governo 
cow um simples decreto dejubihl.ção do cargo 
da Faculdade jurídica não podia, declarar 
Yl'tgo o cargo vita.licio de professur de portu
guez, no cur$0 anuexo do Recife. 

1\'ão ob:sta.nte. por outro decr('tO nomeou 
prores~Ol' nara e~;a cadeiJ"J. o no~s.) colleg-a o 
t~t'. Gonç-alv.~s Maia, sem concur>:o. 

O decreco 11. l.Z3~. H, de 2 de janeiro de 
!SOl, quandode!ine os direitos e gamntia.dos 
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professores e leotes, estab~lece no a.r~. 45G I'P.!IIbro c:mtr,t o acto que esbuHwu-o de sua 
(lC.) : · c;tdeit·a. 

<<Os vencimentos, cl:reitos e obr·igações dos O govern<J de então f<)Z l!le ju.•tiça mo.,n. 
lentes se1'áo id~nt'lco:; aos dos lente~ do Gym· dando reintegt·al-o no cargo de llrotessot' de 
nasío Nacional.l> ponu:;uoz. 

Ot·.l., esse5 di,·~ilo~ estrio definidos no art. &J 
do Regulamento que baixou co1n o dect·Hto 
n. 1.652. de. 15 de janeiro de 1894, q_ue diz o 
seguinte (l~) : 

«Os lentes e professores f'lo vitalícios •!e
pois de cinco a.nnos de exsrcicio; e não podet·ão 
per,•er seus lo~areg ~i não na fôrma das lcis 
penaes e disposições deste Regulamento.~} 

S1·melhante determin~~t-i.o não é mlli.• do 
que a. reproducçã{) do disposto nos dGcr~-:t.cs 
n. I .194 de 28 de dezem bJ•o de l 89~. a.rt .. 51 : 
n. 2.000 de 24 de outubro. de 1857, a.rt. :;o; 
e n. 1.331 A. de 17 de revereirn d~ l:%4, 
ar t . 24. Este u ltimo é assiln concebido (/ií): 
«Art. 24. O p1·ovi meato P-m qualquer· c;l.
dCJil'a. será. considerado >it:\licio depois de 
cinco amtos de e:verciC"io.» 

Por consequencia., não podia o pro!essor 
de então já vitaliclo. o Sr. ~leira, ~er pt•ivndo 
da sua cadeira. sem que ,leJJa fosse :u·rr~dado 
pelos meios lega"'s- e nullo foi o acto que 
nomeou o Sr. Maia para o logar que logul· 
m~ute não estava va~o . 

V e V. Ex. que bastante r:tziío eu ti:1ha 
quo.ndo dizh\ que não havia a m~:;oor paritla.r.l.e 
entre um lente ca.the[h•J.tico, vitalicio exoae· 
rado do ca.rgo contt•a. •~ lei expressa.. por ruo· 
tivo de revolução, e um professor que r1ã.o 
gosa.va do <lirP.ito de vitaliciedade, porque 
lhe faltava para isso a condiç:"io principcd q•:e 
era.-o exercício de cinco a.nnos exi!{i-'los por 
lei. e> qne !Hvin. sif!o demittido para ~c l'C'· 
pat•a.r uma injustic:t q uc o governo proviso!'io 
11av1a fei to, JH'ivando de um ca.rgo vit::tlieio 
um professor que sô podi<l- delle ~er pri-vado 
nos termos regut:tment:\re.~. em virtude de 
sentfmça pas:;a.da em julg:1.do. 

Isto me p;wece que é prova. exul1eranto de 
que nenhum clir•eito as>istf> ~o nos.>o houraclo 
colleg-a pa1·a. recl:unar contra. o acto d :1 f!O
verno, qltC succedeu n0 do golpe de E~t:\o.lo. 
em ~3 de novembro. cujo M niscro do l!He!•ior 
era o Sr. Dr. Fernando Lobo, que nad:J, m:Lis 
fez do que Nparar tl lllll. in;jnstiço., que h:. via 
sido feita. ao profe~sor vitalicio de portuguez, 
que tinha si.Jo àemitt.id.o unícu.mente P<tra 
n.brir v:1g'~ pam a.t'l'aojo do. nomeação d·> il· 
lust re Sr. deputado. 

O S1t. Ar.I>.F:KTO TORl~E~ - A expl icaçiio ~ 
cabal. 

O St:. CoEr.no C!õ.'Tll.\- K5.o pOde lia'l·er 
nad:< nmis e<Lhal, e creio mesmo que nii:o po
dc-ri:L h a. \·cr a menor tl u vid:1. .SI\bi·c :1. j us~i ç:1. 
ila reclamli.çáo que então o Sr. Albino Meira. 
llirigir:~ ao p:t.tJ•iotico governo de ::!3 de nO· 

C•l!no vê a Cu.:no.,•a, não se tt·atu. de o.cto 
,mnicudo Ho pet·iodo revetucíonari"· contt~L 
:!ir~lt<)S n.:huiridos d,) nolJI•e deputado, Sr. 
~.f,.ja, qu<: p:1rece q uc,r•er hoje l iga.r-Ee a os 
uetus de repa:·;o~·ii.~· prilt1cacio3 pelo :;o>'erno 
<lo hoaradn Pre.>iucmte t!:l Republica., em 
favo::- dos que soiTreram com a revolta. Niio 
me parece ~el' um acto muito justo e cor
recto. POl'qu;mto S. Ex. solfreu. é v.;rdade, 
por etreito da revolta. mas sofll·eu, muito 
tempo depois fie ser exonerado, as conse
qnencia-; de facto.~ que nenhnma. ligação 
teem com a q tte3tfi:o. 

O governo, tol'llam'\o rle nenhu m effeito o. 
nome<L\r'o do :-:r. Gon<.ml ves 1hio., e rnan
cl~n, lo reinte!rrar o Sr. Dr. Albino Meira, 
pr:nícou um ã.cto de just.íÇ:1 igual aquellts 
'(UC actual ·nenie tem orat,cado o honrado 
Presidente (la Republica. mandando reint.e
:.fr3.1' os lentes vitalício$ que lw.viam sido prí· 
Y<td•)S de seus c:~rgos . 

~1'. presidente, ainrl:.L quu actn:l.l ment.e se 
hou>·ess;! d:\do <1.1g·ual caso de vaca.ncia de 
•~ldei:·as nos cmsos a.uuexos. parece-me que 
<• governo n<i.o podel'i:~ nem dever.ia pl'P.encher 
rs~cs cargo •. porque, Sr. pre~icl. entc. o• cttl':;os 
ann•~xosás F'a.~;ulda(t•.~s ,!urldicrts rle S. p;~ulo e 
do Recife deve1n ser sulJs"itwdos por estabe
lecimentos esta.rl;me.>. no:; tflrmos das t.ermi
n:~n tes disp< >s!çücs da lei e e::t;,radas no art. 443 
do dect•eto n. 1.2:32. 

O SR. JosF. )[ARJ.>...'\0- ~fas a vitaliciedade 
,:, ~CJmpre g-<~.rant:da . 

O Sn .. Cor: LHo ClXl'RA - v. E~. nito me 
ouviu , e a prova é que me dá ap:trte. 

O SR. GA~P.\R. Dt~ü~•~ro:-:o - Hei de pro\·a.r 
que os caso> unicos pa.t•a que n[io ha repara
çi\o sií.o 0 3 do Perna.mbur:o. e isso unicamen
le d~vido ao Sr. Gonç:llves Ferreiro. . 

0 SR . Al.'FlER'rD TORRES - ~O Cl30 3 CX· 
p!icaçiio s;:>. ti$Jilz • 

O SP.. G.\>P.\R Dw:;miONll - Sa.tisfo.z: o. V. 
Ex .• peço::; pala.vr,~. 

O SR . JosÉ i\IA?..L\NO di um apa.rt e. 

O SR. C•AsPAR Drw~moxo- Qua.ndo os 
lente~ silo no:neatios em acto tle retermo. 
tecm a, vitalicida.de com a in "e.>tidurn. 

O Sr. Gonçaln•s Maia e tão viblicio como 
o Sr. Go::walYes Feneir.t . 

0 SR • .:\.LnE:RTO TOim.E5 dá um :1.pnrte. (Ha 
outros a1Jarcc.<.) 
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O Sa. CoELHO CIN'l'RA- Em todo caso é 
disposiç-ão expressa. de lei, o ue ja c L te L á. 
Camara, a que regub este ass1 .mpto. Quando 
os nobres deputados puden.'nt me mostrar 
uma lei em contrõl.rio, eu esta .•ei de accürdo 
com SS. Exs. 

0 SR. GASPAR DRUM::>WNI• - Ja pedi a 
palavr<:.. 

0 SR. COELHO CINTRA. -Dizi, eu q\16 ainda 
que hoJ.vesse vagas de prof~·-sor nos cursos 
anneX03, pnroce QUe o gOl'< ~no não devia 
prover ta'*' logal'Cs. porqu.; o,· cursos anne
xos estão :;upprirnidos por le: que não C'Sti 
derog<v'a, dependendo ;).penas " sna sup-pr~ 
são do certas formalidades Ieg .. es. 

O SR. Jos1~ MARu:-;:o - ls~-) llOdill. pl•eva
lecer si o ministro tive•se de t 1~er no•·as no
meaçGe~ ; mas, no caso, trata- ;e de rcspeltal' 
direitos adquiridos. 

O SR. COELHO C! :-iTRA- E foi isto que o 
governo fe2 reiutegrando o Sr Meira. 

V. Ex. sabe que entre o ·;r. Dr. Albino 
Meira. G o Sr. Gonçalves :Maia eu ni:ío tenho 
preferencias. 

O SR. Jo~É ~lAI\.IANO da um aparte. 
O SR.. CoELHO CmtRA-Em '· h·tude de re

cbmaçã.o do p1·oprio interes~~do, o Sr. Dr. 
Albino Meira, foi qtle o gover:to fez -lbe jus
tiça, garantindo-lhe o direít·) de vitalicie
dade, 

O SR. JcsÊ MARIANo-Justip que negou, 
não reintegrando-o na cadei:a da Facul
dade . 

A -posição era a. me5mn.. 
0 SR. COELHO Cl:\TltA- A raüo <;\ muito 

simples; é que tendo ::J.~ceita<lc aposentadm•ia 
e gosailo das suas Yantagens 'l"o fo.clo tinho. 
sancciO:!ado o acto ao go\·ernr·Jlrovi~orio ac
ceitanlio. (Apartes. 

Mas, Sr. presidente. dizia q11e, cst:wdo os 
cursos annt:xos contlemnados :• desappare~er, 
seria. •le bo:t politie-t que o go.,.. !l'no nii.o pre
enchesse os cargos que ],lOrventtwu. vaga~
sem. 

0 SR. PHESIDENTE-L~mbro ao nobre depu
tado (\U<~ a ho-ra. determmada ao e-s:pedíente 
e&1á finda. 

O SR. CoEwo CI;:.;TRA-Vou terminal'. 
Comprehende V. Ex. que, ser,do e-te um 

acto que llepende exclusivamente da accão rlo 
governo, lmsta que se,jam concedidos G~ favo
res estatuitlos nessa lei, para q1Je e~~· s cur
S0S annexos sejam sub~'.:ituidos p;:;los bstítu
tos estaduae~ regularmente constít uidos e 
~stD.bclecmJentos de i11strucção secunda.I·ia d.1. 
União, nos E~"W.dos de S. Paulo e Pernam
a~sim ficariLo os r<:stados em -pé d~ i.~:·112lda~le. 
podendo, assim supprimir-se os doris unices 
buco. 

Tenho concluído, e t\:;sim satisfeito ;;o meu 
honrado amigo, dando as explic::wõ~ s qu3 
S. Ex. deseji!"Va. (Muito bem. Mt! ito be.n.) 

Fíc3. a c1iscu.ssão adiada por tGr fin,lado ~t 
hot·a destinadtl. ao expediente. 

O s~. P•·esidente - Ihvenr1o nu
mero, peço a os Srs. deputados que oe. :npem 
a~ suas cadeiras, atim de se pro:.::eder á.s vo
tações. 

E' posto a. votos e rejeitado o s~g'lt!l'.e 

Reque>·imento 

Requeiro que por intermedio da Mesa so 
requisitem as seguintes inrormtl<;;ões: 

1•, si ê exacto que o governo federal depois 
de intervir org:1.ni~ando um systerna racional 
de prophilaxia no intuito de combater a eiJ
lermidade choleriforme que grassou em fin:'l 
•lo anno p >ssado e em JlT"itJ.cipios do cç·rrentn, 
em rliwrsos pontos da União. suspNldeu esses 
auxílios quamlo a. enfermidade :linda. não se 
achava extincta e disseminava-se em outros 
pontos; 

2", ()U9 providencia~ tem dado p.1ra. dehal· 
l:lr a mc~m" cn!erroiJade que J.cabll. de rom
IJCr em Cam].>Cs. 

Desde que seja satisteito o art. 443 da lei 
n. 1.232, que concede aos gyrnnasios e~ta
duaes fiJ.vores iguaes aos de que go>a o Gy
ma.usio NacionaL esses instituf.OS de eusi1w 
estaduaes, medeante as condições exigidas na 
lei, substituirão necessariamente os cur3o~ 
anne:x:os, e nest,ls condições nada aconselha
ria ao governo a preencber vagas que se te
nham de d:J.r em taes esta.belecimentc>s de 
ensino ; antes deveria tratar d~ dar cumpr·i· 
mento ás disposições da lei citada. que me 
consta estar sendo estudada nes>a parte. pa!'a 
que tenham vigor as salutares disposições do 
artigo a. que me referi. •. 

S. R.-Sala das sessões, 12 de dez;eml.Jro de 
1895. -Gaspar Drlllllnlonct. 

E' sem dehate approvada a Reda()t;ão final 
do pro.iecto n. ~G5 D, de 1895, il\l.l'a. ser en vi.<\
do ao Senado. 

E' annoncíada. a votação da projecto 
n. 212 A, de 18~5. regulando a ex:ecuçã.o (los 
arts. 6' e 7"da. rei n. 183 C, de 23 de se
tembro o1e JSIYJ, determinando que pelo 
governo seja. substituido por apolio:es de 
capit"I e juros - ouro - do valot· nominal 
dê l: 000$ e juros de 4 ''/., todo o lastro 
eft"ectivamente depositado até 11 de r]ezembro 
de 189".!, para. base das em1ssões bancarias, 
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com parecer sob n. 212 B, dc,;te anno (3' dis
cussão). 

Posto a votos é appt·ovado ·3m 3" rliscussão 
o segunt e 

P R OJEC'l:O ::'!. 212 A, DE 1895 

Pal·a execuçiõo dos art s. <)' e 7 " dr.L lei 
n. 1.83 C, de 23 rJ.e setem)ro de t893 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O governo, logo dêpois da pro

mulgaç-ão da presente lei, >Ul>stituírá por 
ap~lices de capital e jnros-luro-do valor 
nom ina.l de 1 : 000$ e jur·or:. de 4 o;., todo o 
lastro effectivamente depos':tado até 17 de 
dezembro de I 8\:l2, para. b2.se das emissões 
b:mcaric.s, devenilo o mesmo lastro ser cal
culado nas e5pecies em q u.:> se achava real
mente constituido naquelia época e subsis
tindo pal'a effeito a conversão ?ealizada em 
virturle do decreto n. 823 B, de 6 de outubro 
de 1890. 

O ouro será calculado á. taxa cambial fixada 
pelo rlecreto n. 1.553 E. de :ro de setembro 
de 1893, e as apolices,inclusive as resultantes 
da conversão determinada pelo citado decreto 
de 8 de outubro de 1890, pelo seu valor no· 
minal. 

§ 1.• As nova s apolices serão inscriptas 
em nome do Banco d:L Republica do Brazil e 
os seus juros e~criptura.dos em nome delle 
no Thesouro, devendo esse~ juros ser tam
bem convertidos em a.políce.s do typo acima 
indicado, logo que a sua somma attinja á 
dilferença existente entre o ,·alor da.s no tas 
bancarias em circulação e '' vnlor nominal 
das apolices de quo t1·ata <L di,posiçiio ante
rior. 

§ 2.• O Banco da Republiea. do Bro.zil. de 
a~cordo com o governo, tico :.utorisarlo a uti
lisar as apolíces a que se !'•l.!'ere a p1·esente 
lei, em operações tendentei; a constttuiç~o 
de reserva metallica, logo qw). na torma da 
lei n. 183 c. ue 23 de setemb:o ele 189:), deva 
set' restabelecir\a a conver~ibilidade das 
notas. 

§ 3.• Os lastros bancarias que, na fórma 
desta lei, foram sub3titnidos, continuarã() 
na posse do governo, que delles poderâ 
dispor como recursos ex traot·dinarios de re· 
ceita. 

O Sr. Cha.::;:-.s W:.ob:•to (pela 
orile m) pergunta quâ! o pt>oc~dimento que se 
vae ter com a emenda apreseutada. pelo nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro. rel3.ti vamente 
a indemnisação, depois de 1/0lado o projecto. 

O Sa. PRESIOEl\TE declara que essa emenda 
de accol·do com o art. 12D do ltegimento, por 

C:uno.ro. V. Vlll 

conter materia nova, terá nova discussão e 
novn. votação. 

0 SR . CHAG-AS LOBATO-EID vista da in for· 
mação de V. Ex., não tem logar o requeri
mento que eu ia fazer. 

O Sr. Bricio Filho (pela onle'lôi) 
declara que votou contra esse projecto. 

0 SR. TD!OTIIEO DA COSTA faz igual decla· 
ração. 

E' posto a votos e approvado em 3• ~is
cussão e enviado à Commissão de Redacçao o 
se,.,uinte projecto n. 255 C, de 1895 (additivo 
ao"" project.o n. 265 A, de 1895): 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. L" E' o Poder Executivo auto!'isado <t 

mandm• reverter á eífectividade dn serviço 
milita.r. no posto em que se achava. o gen~ral 
de b~igada reí'0rmado Dionysio Evaogehsta 
de Castro Cerqueira. 

Art. 2." Revogam-se as dis.POSi('ões em con· 
traria. 

E' posta a votos e rejeitatla por dous terços 
de votos, isto é, 90 cont ra 17 votos. a emenda 
do Senado, suppressiva do art . 3" no pt•ojecto 
n. 4 F, de 1895. (leclarando de livre e~eolha 
do governo. além de outros cargos que j~ o 
são pela le<>islação em vigor, as nomea.çoes 
para os ca~gos que enumerar, a qual foi 
mantida :por dous terços de votos pre~e!:ltes, 
na rórma do art. 39, § i 0 da Constttmçao, o 
qual é enviado ;i Commissã.o de ~edacção:. 

E' annunciada a votação do proJecto n. 256, 
definindo os casos de compewncia de ca.da um 
dos podcr•es Exocutivo, Legislativn e Judi
ciario, para que se dê a intervenção do go
verno federal nos Estados, autorísada. pelo 
art. 6" da Consti~uição (2" discus~ão). 

O Sr. Gaspar Drummond (pela 
on/emJ-Sr. pr·esidenLe, como V. Ex. sabe 
apresentei um sul.Jstitu~ivo. ao proje~to .. Si ~u 
vies•e com este substJtuttvo 8ubsttt.un• nao 
um -ou om1•o artigo, mas todo o projecto, 
occa~iã.o opr,ortuna sel'ia a terceira discuss~o. 

Por uma inadvertencia minha apresentet-0 
em 2". 

Peço pois, que consulte a Camara se con
sente n~ retirada do meu substitutivo. 

Consultada, a Cam:J.ra concede a retirada 
pedida. 

E' ann unciada a votação do r..rt. 1 • do pro· 
jecto. 

O Sr. Chagas Loba to (pelO- or· 
dem)-Sr. presidente, desejava que y. Ex. 
me informasse si a votação do artigo pude ser 
lei ta por partes. 

0 SR. PRESIDENTF.-Pôde, Si V. EX. re· 
querer, mas na conformidade do Regimento 
deve ser por artigos. 
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0 Sn.. CHAGAS LOBATo-Si estiVel' na com
petencia de V. Ex. requeiro que pl'Oceda a 
votação par partes. 

o Sn.. PRESIDENTE-Vou, rois, submetter a 
votos o art. 1•', § I•. 

E' posto a votos e approvado Gm 2 t di,;
cussão o art. I• com o paragrapho e as se
guintes lettru.s : 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. r.• A intervenção do gi)verno federal 

nos Estado~. autorisada pelo art. Ô'' da Con
stituição, compete: 

§ r.•; 
a) ao Poder Executivo nos c:Lsos dos n~. 1 

e 4; 
b) ao Po.der Legislativo no caso previstn no 

n. 2, quanrlo pol' lei Ol'din·•ria. ou constítu
ciomü no Estado houver offensa á Constitui
ção Federal ou aos priucipios consagrados na 
mesma; 

c) ao Poder Judichrio quantlo os poderes 
do Estado exerça.m autoridade illegitima, ou 
se constituam de modo contr:1rio ao regimen 
representativo, base da Republica Federa
tiva; 

d) ao Poder Executivo nos casos previstos 
no n. 3, na ause ncia do Congresso. e estando 
este reunido depois de sua resolução, -prece
dendo em ambos os casos requisição dos go
vernos estaduaes. 

E' 'Posto a votos e o.pprova.do o seguinte 
paragrapho ; 

§ 2. 0 Excepto a intervenção do Poder Ex· 
ecutivo refet·ente aos ns. I e 4. toda a. intct•

priado a mudança clo Arsenal de Marinha da 
r:apital. Federal, submettendo opportuna.
mente a approvação do Congresso Nacional os 
:1etalhes e orçamento d:Ls despezas acompa
nhado da avaliação dús terrenos occupados 
pel:>s diversas repi:l.rtições do mesmo ar~enal 
e mais bens que lhes pertençam e devarn •le 
ser dispostos. 

Art. 2. ' Para acudir ás despezas com o3 
estudas e a~quisiçiTo ue terrenos, fica auto
risada o governo a abrir o credito necessario 
até SUO:OO' $000. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em con
trario. 

O Sr. Au~usto Se''ero ( peliJ, 
ordem ) requer dispen-;a de irnpre:;são tla 
Reda.cçã.o final do -prc•jecto n. 285, de 1895, á 
qual se acha sobre a Mesa, 

Consult:Lda, a Camara. concerle a dispensa. 
pedida. 

Em seguida e :;em, debate :1pprovada. a se
guinte 

REDACÇÃO N. 285 A D!'! 1895 

Rr:J.acç<io fl~al do l'''o}ccto rt. 285, de$le anno, 
q•;e autoriHa o Pode1· ExeC1~Ii1.lO a manda1· 
procede!" rí escolha do locul apropr iado á ~mt 
dan ça do ~lrsenal de il1 aJ•inhrL ,[,, Cap!Utl 
Federal e allrfl· o credito nccessa,·io ate 
300 :OOOs, Jl~rrr. t.wcwl:1· as despe~as com o.~ 
C$tu:los e e~czttisiç!%~ de ter,·enos 

ver.ção na fúr,,.a dcc~eta~?- só ter~logar "m I o Con"resso Nacional resolvo: 
consequenctá de petlçtto íetta e asstgnado. por "' . . . 
c\dadão brazileirn eloitot· on pelo juiz se;·.cio- • Art. 1." E' o Pod~r- Execut1vo automa.do a 
na!, sendo acompanhada de provas ou do- m~ndat: pro~edor :\ escolha do laca~, apro
cumentos que justi5.quem o pedido de inter- pr<ado a. mUlbn,a do Arsem>l de l\Iarmh~ da 
venção. Capttal Federal,:suhmettendoopportullamente 

E' posto a votos e a.pprovado 0 seguinte a appl'ovaçi(o do Con;:resso Nacional os de-
art. z• : talhes e orçamento das despezas acampa-

Revogam-se as disposições em contrario. nhado ~a avaliação _d~s terrenos occupados 
E' annuncia'1J. a votação do projecto n. 285, pelas. d1ver:;a.$ rep·,rtH;ues do mesmo arsenal 

de 1895, autorisando o Poder Executivo a e ma1s bens que lhe pertençam e devam de 
mandar proceder á escC>llla dCI local apropria- ser dispostos. . . 
do á. mudança do Ar~enal de Marinh<L dlL Art. 2." P11r~ ~c_udtr as despezas com ?S 
Capital Federa,! e a. abrir o credito neces~ario estudos e acqU1S1çao d~ terrenos, 11ca. autor~
até 300 00\1$, para accudir á~ des"Pez~s corr1 sa~o o gove:no a a.brn· o creütto necessarJO 
os escudos e acquislção de ter:·enos ( 3• dis· ate 300:000::;000. 
cussão). . A~t- 3." Revogam-se as disposições em con-

E' po5to a votos e a.pprovado em 3 ' discus· trarto. 
são e envütdo á. COmmissao de Reda~ção o S8la. das oommicsiles, I3 de dezembro de 
seguinte 1895.-J. A. Nciw .. -F. Lima Dv.arte. 

PftOJECTO N. 2.85 DE 1895 

O Congresso Nacional resol\·c : 
Art. l. ·• E' o Poder Executivo a.utorisado 

a mandal' proceder ;i. escolba do local apro-

O Sr. Presidente-O projecto vn.c 
ser enviado <ta Senado. 

E' annunciada a. votação do pro,jecto n. 292, 
de 1895, autorisanrlo o governo (L abrir ao Mi· 
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nisterio da Guerra. o credito e~pecia.l de 
~:220:0098 da.ra indemnisa.r prejuízos conse
quentr,s. da. revolta. de 6 de setembro de 1893 
a. companhi:t Nacional Costeira e ú. Lage & 
Irmãos (2• discussã:J) . 

São successiv11mente postos a votos e ap
prov.tdos em 2" discussào os seguintes arti
gos do 

I'MJEOTO X. 292 DE 1895 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I. • E' o governo autorisado a a.orir 

aé Ministerio da. Guerra o credito especial de 
2. 220:000$ para indemnisa.r pre.iuizos conse
queotes da revolta de uma parte da armada 
uar;ionll.l, ~endo: 
A' Companlüa Nacional de 

Navegação Costeira.. ..... 1.500:000$000 
A Lnge & Irmãos........ .. 720:000$000 

2.220:000$000 

f&zendo pa.ra isso as necE>.ssarias opençües de 
credito. 

Art. 2. ' Revogam·se as disposições em con
trario. 

O Sr ... Joi'•o I~upes (pe la ordem) 
requer e obtem dispensa r.e iutersticio para o 
projecto eatr-J.r em 3' discu~siio. 

E' a.nnunciada a votação do projecto n. 248, 
de IB95, autorisando o Puller Ex·~cutovo a re· 
formar o ensino da Escola N<~.val, annexan<to
lhe um curso especial de a~pirantes a machi
nistas, toma.odo por bttsc1 o projecto apresen
tado <.'10 1893 pelo consf)Jho d~ instl'ucç-.ão da 
mesma e~colu. (2" Jiscus$íi.O). 

O SI". A.u~u>'!a SeYer•o (pela 
a1·dcm)- Sr. presidente. requeirn pret'erencia. 
para o meu substitutivo. Devo rleclarar ao 
mesm•l tempo que esoe .substitutivo está de 
ar:cordo com o pa1·ecer cta Congregação :.:a Es· 
cola. Naval, tendo della. apen:•S se rnostrru.lo 
ern desaccordo um lente da mesma. Escola. 

Consult:da, a Camarn concede a prefe
rencitt.. 

O Sr:-. Presldent;e-Responderam 
ã. <:bam<tda IOB_Srs. deputados. Vae·se prose· 
gmr nas vobçoe~. por que ha numero legll.l. 
. Procedendo-se de novo a. votação do prO· 
.)ecto n. 248, de 1895, verifica·se nã.o baver 
nume1'o. 

O S1•. President.e-Vou mandar 
proceder a nova chamada. 

Procedendo-se á chama.da, ver ifica-se t e
rem-se ausentado os Srs. Sá. Peixoto, Gon
çalves Maia, Clementino do Monte, Zama, Ro
dl•igues Lima. Alberto Torres, Lamounier 
Goctofredo, Va\ladares e Cupertino de Si-
queira. · 

O Sr. Presidente-Responderam 
á chamada. 108 Sr~. cleputa.uos. 

Ha numero para se proseguir nas vo
taçües. 

Procedendo de novo á votação do projecto 
n. 248, de 1895, reconhece·se que não ha. nu
mero. 

o SI". Presidente-Vou mandar 
proceder á chamada. 

Procedendo·se á chamada verifica·se t e
rem.~e ausentado os Srs. Sá Peixoto, Frede· 
rico Borges, Martins Junior, Coelho Cintra, 
Gonça.lves Maia. C1ementino do Monte, Za.ma.. 
Santos Pereira. \ ugusto de Freitas. Eduarrlo 
Ramos, Leovigildo Filgueiras . .Tosé Tgaacio, 
Sebastião Laml.uTpbo, Alcindo Gua.na"barn. . .AI· 
berto Torre-;, Paulino de Souza. Junior. May· 
I'ink. La.mounier Godofredo. Ribeiro de .Al· 
meida. Valla'1a.res, Cupe"rt iM de Siqtteira, 
Matta Machado, Al"thur Tol'res e Lameoh3. 
Lins. 

0 S1·. Pre.;o.idE-nte - R.esp01111era.m 
:i. cha:oada. apenas 92 Srs. deputados, pelo 
que fica adiada a votação. 

ORDEM DO DIA 

Nilo lHl.veodo mais numero J>ara se votar as 
materia.s indicadas na ordem t1o dia, passa-se 
â ma.teria em di:>cussão . 

Posto a.votososubstitutivo ,lo Sr . Augusto 
Severo reconllece·se que não ha numero. E' a.nnunciada a. 3·• discussão do projecto 

n. 81 A. de !89.), mandando conservar na 
o Sr. P1.·esidente-Vou man(lar collocaç:to que occupava nt' Alrna.nack Militar 

proceder :i. chamad<\. por occa.siiio d.o seu ~;t\lecimento o nome do 
. . marechal Flor•ana Pe1xoto. 

Proced~:.ndo·se a clla.maola. YE"rlfica.·se terem- . . . 
se au,;ent:•do os s:-s. S:i. l'eis:ot.o, Tol~ntino de . Nmg~em pe~mdo a pa.la~ra, e encerrada a 
Car•·aU10, z ,una., Rodri;u~,; Lima, Belisar io d1scussao e adtMla a votaçao. 
de Souza, V11Ua.dares, Cuphrt.ino de iliqueira., I E' sem debate encerrada a. discussão unica 
Matt(l. Machado e Arthnr Torres. do proj~cto n, 224, de 1895, cl!ncedendo ao 



soldado reformado do exercito Fra.nklim For
reil'R. de Moura, uma. vcnsão de 30$ mcnsnes, 
cuja. votaçã.o fica adio.(la.. 

Veetn â Mesa ns seguintes 

Declm·ações 

Declaro que na sessão de hont()W, 12 do cor· 
t•ente, estava. presente res[!Ondi á chamada 
feit o. para o.purat•-se a c:xístencia de numet•o 
legal, sendo inexa.ta a pa.rte da acla que me 
deu como ausent&, 

Sala das sessões, 13 de dezembt•o do 1895.
Francisco Socl1·J. 

Dec1ara.mo3 que votimos contra. o pt·ojecto 

Vão a. imprimir ns seguintes 

R~D.\.CÇÕ:•:S 

N. 4 G- 1895 

n. 250, llc 1805, sobre a. intervenção nos Es
tados. 

Sala. das sessões, 13de dezembro de !895.
Mariano Ramos. -A•·tllw· elo Vasconcellos.
Francisco Bcncvolo.-Xa.,ierdo Vt~llc. 

Declaramos ter votado contrn o projecto 
n. l?5G, de 1896, sobre a. intervenção nos Es
tados. 

Saio. dns sessões, 13 de dezembro do 1805. 
-Ji'rcmcisco 'l'olcnli•w. - Pattll! Ramos. -
Emitia Blwn, 

Decl1ro que votei contra o projccto n. 25Cl, 
deste o.nno. 

Sala dos sessões, 13 de dezembro de 1893 
-Ga/n·iel Salt;ado. 

Declaramos que voté.mos contra o projecto 

n. 212 A, de 1895, que dá cert.as pt•oviden· 
cias com relação a Bancos emissores. 

Sala. das sessões, 13 de dezembro de 1895. 
-Bdcio Filho.-Albe•·to Torres.-Sebastião 
de Lnccrda.-Atli~io de Alwcu,-Jusd Bcui
laqua . 

Declaro hll.ver votado contra. os projcotos 
ns. 212 A, de 1895, lndemnis(lção (los Bancos 
e256, de 1895, definindooscasos delnterven· 
ção e referentes do ar~. 6'' da Constituiç~o. 

Sa.l11. das sessões, 13 de dezembro de 1895. 
-7'haotlteo da Costa. 

Declaro que votei contra. o projMto n. 292, 
de 1895. 

Sala. dns sessões, 13 de dor.embro de 1895. 
-Gou.:cia Lima. 

Art. )!.• o~ cnJ•gos de inspcctot'6S dos ulfundegas e delegacias llscMS 
nos estados, serão servidos em commissão por empregado3 de fa· 
zen da.. 

Art. 3 . • Serão crea.das delegacias fisco.cs nas ca.pitaeg dos estados 
do P<l.l'IÍ, Pernambuco, Bahia e Rio Grantle tio Sul. 

§ 1 . • As ddegacias serão providas com os actuaes emprega<los cx
tinctos e com o pessoal int.levido.monto aposentado ou demittirlo; o, 
quando por não haver mais nenhum a o.ttender, seja neces>o.rio no· 
menr pessoal estranho, exigir·sc-ha. que se mostre habilitado no. fór· 
ma d" legislação vigente, sob pena de nullldade do acto. 

Rcdttc~ifo final do projecto 11 , 4 D deste mmo que declara de li'OJ'C 

cscotl• do gove1·no, alt!m de outt·os cm·yos, q116 jd o sao peltt legis
laçtlo em viyo>', as nomertçües para os cm·yos qtw enumet•a e cld 
OI</ ras lli'Ovidencias 

§ 2. • O quad1'0 do pe...~oal das novas delegacias será o mesmo do 
existente actuahnento om 1lelegncia.s congcneres. 

§ 3. • Os venci meu tos do pe.>soal das delegacias não excederão em 
caso algum aos que vet·.-:ebem os ompregmlos !las alfandogas que 
tenham a mesma sédo IJUO as ditas delegacias. 

O Congresso Nacional decreta.: 

Art. I. • So,·ão ele livre escolho. do gorot•no, a!Cm do outros cargos 
que ji o s'ío pelo. legislação crn vigor, as nomcaçõc3 de dit•eclot•cs do 
Tbesouro, lnspectot·es da Alfandcg:t !la Capital Federal o da Caixa. da 
Amortização, dircctot• dn. Casa da Moeda, administrador da Im11rensa 
No.cionnl o Dia1·io Of!idal e dircctoL' dn. Rccebedorilt. 

Art .. 4.• 08 empregados de fa.~en<la de entrancins ou concuroo só 
podeJ•ão ser demittirfos, salvo os casos de sentença. passada em jul· 
ga<lo. mediante P!'Oces8o administrativo ou proposta do cllofe de re· 
partição convcníentcmentejus~illcada, ouvido o Thesouro e o empre; 
gado accusado. 

Pat'UgJ·nplto unico. O processo administt•ativo sorfi. feito por uma 
commis.são do fuuccionarios do Thcsouro, 11omeada pelo ministro, 
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sob 1t p1•esidencia rle um tlos directorcs do mesmo Thesouro, dQvendo 
ser ouviria o emprogado que , em tempo quo lhe ser;i. rmn·cndo, apre
sentará sua. defesa. e documentos que tiver a seu favor. 

Art. 5.• Os empregados rla. Recebedoria. da Capital Federnl, bom 
como o cbefe da sccçfio do artes e o almo~ari fo da Imprensa. Nacional 
e JJicu·io O{{lcl!tt perceberão os vencimentos tlxarlos na tabel ln <.lo or
çamento o.ctualmente em vigor pela lei n. 260, de 24 de rlezombro 
do 1894. 

Art. 6.• O numero, classes e vencimentos dos funccionnrios da Dc
Iegaci(l, Fiscal de Corityba se1·ão os segu!nto3 : 

l delegado ...•...•.. .... .. .. . . .•.•....•• 
2 1•• osct•iptut•a.t•íos .. ......... ......•..• . 
2 2•• di tru ....•.• . ••..•... . ......•... . •. 
2 305 dito!! ..•. . . .. • .. •. . • ... . . •. . .....••. 
2 4•• d•tos ..•..••••.••••••••••.••..•••••• 
I thesoul'eiro .• • .... . ......•...........•. 
1 fiel. ........ , .... . ... . . ....•.......... 
1 cartorario ... . . . . ..... .... . .. . .... ... . . 
1 }Jorteiro .. ............................ . 
2 continuas ..... ............. ...... .. . . . 

7:200.~00 í :2001000 
4:soo .. ;;ooo !J:ooo .. ;;ooo 
3:090$000 7 :200~000 
2:411()~(1{) 4 : RM~OOO 
2:0:lrBWO 4 :000$.000 
5:401.l$'l00 5:400~000 
2: 4008000 2:-toosooo 
2:4~1)00 2: •100~000 
3:0110:$()00 3:000>;;000 
1:000$000 2:000~000 -----

48 :000$000 

Art. 7.0 O numero, classes o vencimentos dos funcionarios das 
delegacias fisooes de G()yaz e Cuyabá. sel'iío os seguintes: 

1 delegado ....• . .•. . . ........... ... ..... 
2 1•• esorl}lturarios ....• , •.•.•• . ..... . ... 
3 2°• ditos ... . .. ........... ·· .········•· 
l thesonrolro .......................... . 
1 porteiro e <ml'tornrio ...... .. .. . .... .. . 
1 continuo ..•.....•.•..• . ...... . . ... ·.•· 

6:000$000 
3:20(1$- :00 
2:400$000 
4:100$000 
2:50USOOO 
I :000$000 

6:00~000 
a: 40Õ:itooo 
7:201). <'00 
4:000 000 
2 : 500.~(100 
I :000$000 -----

27:100$000 

Art. 8,0 O pessoal tecbnioo e operario da Casa da Moeda. será. dis
tribuido dentro das verbas fixados no orçamento, Jlelos qua(lros 
constantes do. seguinte tabella: 

Em.JWC!J(!({os leclmkos o 1lCssord Ol10l'W'io tias o(ficinas 

Ord. Ot•t•l. 

Fiel de_ balança;; .... .. . 2:700~ 
2 !lesenlustas..... ... • .. . 2:200;:. 

La.homtorio ohimico: 

Chefe.... .... . . ....... 3:600.-) 
4 er•sn iadot•es. .. .. . . . . . . . 2:700.3 
l praticante do 1• clnsso 

a G$ (em 300 dlos} ••• 
1 }lrnticnnto do 2 ' classe 

(l, 5$ (em 300 dias) . .. 
3 ttprendiz•'s de J• classe 

u. 3$ (em 300 dias) ... 
3 aprendizes de 2" classe 

a 2$ (<lm 300 dins •.• 
3 aprendizes de 3" r. lnsse 

a 1$ (em 300 dias) .•• 
4 aprendizes de 4• classe 

a $500 (em 300 <lias .. 
l servente a 4$ (em 300 

Llins) ....•.•.• • ..• •. 

Offioina. de fundição : 

Chefe................. 3:li00$ 
2 ajudan tes, ... ......... 2:700$ 
8 operaras de I• classe 

a 8$ (em 300 diall). 
5 opera.rio~ do 2• classe 

a '7$ (em 300 dias). 
6 operarios m 3• clo.sso 

o. 6$ (ede 300 dias). 
6 opera1•ios de 4• c1a.sse 

a 5$ (em 300 dias). 
8 operal'ios da 5'' classe 

:.~. 4$(om 3000 dio.s). 

I :300$ 
l :000$ 

4:000.$ 
6:400$ 

I :SOO$ 5:4008 
1 :soas 1Q: oooS 
l :800.) I :800$ 

I :500$ l :500,) 

!JOO$ 2:700.~ 

000$ 1:800$ 

300$ 000:3 

150$ 600$ 

1:200$ I :200$ 

1:800$ 5:400$ 
l :300$ 8:000$ 

2:400$ 19 :200$ 

2:100$ 10:500$ 

1:800$ 10:800$ 

I :500$ !J:OOO$ 

1:200$ 9:600$ 

4:000$ 
6:400g 

31:900$ 
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~· 
OJ 
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~ 
12 ovr<mdizes do I" clnsse G aprendizes de 3' classe 

,_,_ ~ 
eo 8 

a 38 (em 300 dias). 900$ 10:800$ a 1$ (em 300 dias). 300* I :800$ o 
6 a}lrcmlízcs do 2·' classe O aprendizes de '1" classe 3 

a 2.t (em 300 dias). 600$ 3:000$ a $500(em 300 dias) 150:3 900$ ~ 

6: prendizes de 3• classe 5 serventes a 4$, inctu- ~ 

a 1$ (em 300 dias). 300$ I :80:!$ sive os da portai'in ~ 

8 sm•ventes o. 4~ (em o os da secr;.to cen • 
86:900$ I 300 dias) .... -...... I :20~$ !l:OOO$ 98:300$ trai (em 300 dias) •. l :200$ 6:000$ 

~ 

omciJH1 de laminação: I omcina de gravura : 
8 
~ 

Chefo ... -.... , ..... ,, 3:ooos I :800$ 5:-!00S Chefe ..... , ........... 3:600~ l :800$ 5:400$ ~ 
2 :.~judantes ............. 2:700à 1 :3oo:;: 8:000$ 3 gravador€s .. , , •.••..• 2:700$ l :300$ 12:000.!; Sl 
5 opernl'ifJS de 1• classe 2 opera1·ios do I' classe ;:: 

a 8$ (em 300 dias). 2:400.~ 12:000$ a 8$ (em 300 clitts). 2:4.00$ 4:800$ ~ 

8 opm•at•ios de 2" classe 2 operar i os de 2·• classe iô 

a 7$ (em 300 düts). 2:100$ 16:800$ o. 7$ (em 300 di:~~). 2:100$ 4:200$ ...... 
!;;>:• 

10 opernrios de 3·• classe 2 operarias de 3• classe ~-
a 6$ (em 300 dias). I :800$ 18:000$ a 6$ (em 300 dias). 1:800$ 3:600$ f»-

['l 
13 operarios do 4" classe 2 operarios llo 4• classe rn-

a 5$ (em 300 dias). l :500$ 19:500$ a 58 (em 300 dias). I :500$ 3:000$ l:j 

3 ser\'untes a '!$ (em 2 opor<~PiOS de 5" classe ..... 
300 dias) .......... l :200$ 3:600$ 83:300.$ n 4$ (em 3UO dins) •• I :200$ 2: •!00$ o 

---- 2 aprendizes do I" clnsse :.--
Officina do mac1linas : o. 'l:) (em 300 dius). 900$ I :800$ s:· ... 

4 aprendizes do 2·' classe F<! 
Chefe ................. 3:GOO,S I :SOO~ 5:400.-:; a. 2hi (em 300 dias) .. 600$ 2:•!003 f»-

2 ajudantes,., .......... 2:700$ 1:300.) 8:00G$ 4 opt•endizes de 3" classe 
300$ 1 :2008 3 O])Gl'arios de I" cius~e a 1$ (em 300 dias). 

a H$ (em 300 dias). 2:403$ 7:200$ 4 aprendizes da 4a classe 
150$ 600$ 4 OpOl'ill'ÍUS do 2•• C]•!SSO a 500$ (etH 300 dias) 

a. 7$ (em 300 1\ias) 2:100$ 8:400$ l servont~ a 4$ (em 300 
I :200$ 42:600$ 6 opet·at•io.> de 3• r.htsse dias) .....••..•.••• 1:200$ 

a 6$ (em 300 dias). I :800$ 10:80[!$ ----
lO operi\I'>O> de 4a classe 001cin(L tle estamptwia: 

a 58 {em 300 dins). l :500.3 15:000$ 
12 opet'<trios de ;)a classe chr.fo ...•••.. , ....... 3:600$ l :·8008 5:500i 

a 4$ ( om 300 dias). l :;.200$ 14:400$ I ajud:111te ............. 2:700$ 1:300$ 4:000 
6 aprc:~dizes de I" clnss3 2 opel'<n'ÍOS do l" ciUSSEI 

:2:400$ 4:800$ a 3S (em 300 dias). 000$ 5:4oos a 8$ (om 300 dirn<). 
6 upreJHlizes de 2• classe 3 OIJerat•ios de 2 ' classe 

0:300$ a 2$ (em 300 ltia.s). GOO.S 3:!300$ a 7$ (em aou dias). 2;)00:) 
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5 opcrarios de 3• elasso Se ·:~íio de teabalhos e ~ 
:1. ô$ (om 300 dias). I :800$ 9:000~ repa.1·os do estnbc· !:i 

5 operarios de 4" classo lecimento: ~ 

a 5S (em 300 dias). 1:500$ 7:500$ 3 

4 oporarios rio 5' ctnsse 
1:200$ 4:800$ i' '~''"""'''· ''" ,. """ ~ 

n ·l$ (em 300 dias). 11. B$ (em 300 tlills). 2:400-S 4 : 800$ ~ 
6 nprcnr.\ize~ de I" chs,e 

5:400$ 
5 operttr i os de 2" classe l1l 

a s::; (em 300 dius) . 900$ u 7$ (em 300 dias) 2: 100$ 10:500$ 
~ 6 aprcniiv.es d!l 2' cltt~so 4 opm·uios de 3' cht~so 

1:800$ 7:200$ 
" 2::; (ern HOO dias) . 1300.) 3:GOO$ a G$ ( 300 dias). ~ 

6 up1'endizes de 3' clus~e 4 operaria~ de •1" c1a~se 
~ 

a 18 (em 300 !lias). 300:) I :800:\> t< 5$ (em 300 tlins) 1:500$ 6:000$ li! 
l'h" "' 

lO apl'Cnt\i7.65! de 4 ' classe 2 aprendizes de l " clo.ssc 
toJj• "' 

a ~O(em 300 dins) 150$ 1:500.) a 3$ (em 300 dins) . 900$ 1:800$ 
cn 

~ Cll 

1 st'r\•ento a 4$ (em i!OO 2 aprcn•lizes do 2. ' clo.s!;e 
>t ~-

1:200:) I :200.3 1:200$ 
o 

dias) •. . .••.....•. o. 2-$ (nm 300 cli:~.s). 600$ t.l 
~ 

------ 55:300$ 2 aprendizes de 3 • classe ~ li 

o. 18 (01!1300 ilins). 300$ 600$ '" ,_.. 
0/Jicina <lO x ilog raphit\: 

6 [l.prentlize~ de •!• classe t:,..) 

~t$500 (<>m SOOüins ) 150$ 000$ 
3 se1•ventes ld$ em 300 ~ 

chefe ....••.. ,, •...• .. ..• 3:600$ 1:800$ 5:400$ dit~~) • • • ••• ••••.. • ] :200.~ 3:500$ 3G:GOO$ o 
5 opemrios rle 1" classe ---- ----- t1 

a 8$ (em 300 rlias) . 2:400.) 12:000$ Sommo. .. •. ••• • . . .•.. ....•... , ...•...• 514:300$ 
t-o . 
t>l 

5 operarioo de 2' clas~e ---- ~ 

a 7$ (em 300 dins). 2:100.$ 10:500$ 
In 
~ -

6 O}J61'<ll'ÍOS de 3 ' e\llSire 
Q 

a G;;; <em 300 1.lias). 1:800$ 10:800$ Ob6CI't'.l!ÇÜCS ~ 
6 opernrios 110 4 ' classe 

a r;::; (em aoo tlins) . 1: 500$ 9:000$ 
...., 

O operu.l'ÍO!:! do 5• éla.sse 
0'-l 

Nas veL'bas das officlnas con~idero.m·se incluídos os opcr:n•ios apo-1 
<O 

n 4$ (em 300 dh\s). 1:2008 7:200$ 
Qt" 

ll aprmulizes de 1" classe sentados. 
a 3J: (em 300 dias) . !lOOB 5d00$ Na Ol'ganisução dos q\1adros eiTcctivos prevalec~rlt o d ireito de an· 

6 a pt•en izcs do 2" classe 
a 2:i; (em 300 dias). ()()0.) 3:600,) tiguillal:lc. 

G aprendizes de 3 • classe 
At·l. o:• llicn revogado o nrl. \J•• da lei n. 191 B, ele 30 de setern· 

a IB (em 300 dias). 3003 1:800.) bro do 1893, a quase refere o art. 8" dn l ei n. 2GO de Z4 de clezcm· 

6 aprendizes de 4 • cla.sso bro de 1894. 

n ~500 (em 300 dias) 150$ 9:>0$ Art. 10. Rovogoll\-30 as disposições em coutrm·io, 
2 servtlntos n 4$ (om 300 

(\ia.~) •...........•• 1 :200~ 2 :400S Sala das commissõea, !3 de dezembro !lo 189::>.- .1. ,1, . Xci~a.-j .... 
<O· 

---- 69:000$ F. Lima Dtw1·1c, ..... 
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N. 2G5 E-1895 

.Redacção fi ~ta~ do projecto n. 26f! C, dtste 
an.no, additivo ao projecto n. 2().., A , mo;n
danr.lo eererter d e(fcc 'ivirlo.dc d.o servtço 
mitirar no posto em que .~e açh.ava ~ genere~.l 
de brigada r e(o;·mado n;onysw Et'Cirl!lCltsla 
de C'artro Cerqueim 

res sinlio St·gundo as leis penaes, salvo 
o.; casos p: ··~vistos neste r~gula.mento. 
Estn viW.lici::ldad<.l ser<.i. coota.da a partir 
da data da ·:)Osse. " 

Assim, si a S\la. nom~acão para interinos 
era incontest.a.velm«nte legal, porque, fosse 
qual fosse a u •. tu~eza do impeditn_?nto d?s 
etrec:ti vos, a reg coma das cadeiras nao podu 
t1car interrompi ' '1,- a sua. passa.gem a ca. 
thcd!'ilticos deu· ;~~ po1· meio !le uma disposição 

O Congresso Nacional resolve: regula.meotar ttD boa. e tão valida como a que 
Art. 1. • E' o Poder Executivo autori~o "ar-anti~ os len!e.> demittidos. 

a IPandar rever ter á efi'e.ctividade do serviÇO " Apezal' disto, " go·;eroo, independen te ds 
milttar, no posto em que~ ach?-va, o gen~ral ~ualquer 1Jleitc· judit!iario r:wa. solução do 
de brigada reformado D1onys10 Evangeltsta litigio entre o d reito dos :mtzgos e o dos mo
de Castro Cerqueira. dernos profesõ ·)res, re<olveu reintegrar 

Art. 2 .• Revogam-se ~s disposições em con- aqoelles e demi: tire~ te;,, invocando para isso 
trarío. d o art. 74 d<L CoL~;titu:ção, que a todos ig-ual-

Sala das commissue:s, 13 de dE-zembro e mente protege. 
1895.- F. Lima Dv.a1·te.-J. A. Neir;a. No decreto eat que se consumou esse acto 

Vae a. imprimir o seguinte I ha, I'ererimlo-s,, aos antigos professores, a 

rnOJECTo n. 288 A de 1895 

Dereríltina que {i.qtuYm edclidos ao magtstuiD 
do Colagio Militar, com os 1:encimen:os que 
percebiam., os professores cath~<il·at<cos 110· 

?lteados ou elevados a essa cate~Ol'ia po1· de
cretos da SO de setembro de 1.80d, com voto 
em scpal'C!do . 

O projecto n . 2S8 eleve ser approt"a.do : e 
um acto •le j ust iça qJte se impõe. . . 

A situncã.o dos professores do Colleg1o i\11-
litnr é o. seguin to : 

Durante n. revolb de G de setembro o M:l.· 
r ochttl l?lot•inno Peixoto foz va.ria.s alter<~çOes 
no J)esso:~. l quer doceute, quer admini.strat ívo 
dnquolle estabelecimento . r'ot aSSim, por 
exemplo, que do c;wgo t.le director exonerou 
o coronel Luiz Monües de Moraes e dos de 
professorClS o Dr. Arlindo do Aguiar e Souz<\ 
e outros, ;\lguns dos quaes che~ram mesmo 
11. ser presos e processados. 

Como fosse impo.,sivel aos nteres,.;;e~ do 
ensino deixar sem provimento as cu.tlelras, 
que assim estavam vagns, sinão de direito, 
ao mencs de facto, - o ,;overno nomeou di
versos cidndàos profes.:;ores inte1·inos para. 
recrei-as. E como sobl'eviesse depois. a 20 de 
a g"osto de 1894, o decreto n. l.ií5 A, d;tndo 
novo re.g-ulamento ao Collegio Militar, nelle. 
no art. 202, dispoz-se que seriam« elc'Dados à 
ca.te,qoria de p,.o(essores cathed,·aticcs as actuaes 
professores interinos». 

Por força. de t al disposição, os que est.wam 
na.s circumst:locias indic."Ulas rle interinidade 
passaram a ser effectivos, incidindo, por
tanto, no art. 106, que estatue : 

. « Os professores do collegio são vit.1.
licios ; não podendo perder os seus ioga-

allegaçã.o d\l q[.e clles «eram vitalicios pm· 
(ol·çado disposto nc twl. 117 do clec. " · 750 A, 
de:? rle m ,.,·ço d: 1892,1J.tf-e r;igora.,a M. temp_o 
da er.ctJediçüo da·JUeUes ~tos » - e tmus atlt. 
an~, :llludindo .ii1 então aos moderDO$, outra 
de que « ~ e!foct<vidade desses_ p1:o(es.•ores. n_rio 
pócle sv.[msw· ( !)n r~ce do dtretto adquu·tdo 
pelo.~ p•·o(esso ~e ; anteri01·me>tt8 nomeados e 
il/egu.lmente )Jrbadus de seus ca,:gos» . 

Entt•e direitos oerrdtamentll 1guaes, ambos 
firmados em ~\ctos de igmtl n lor do Podet• 
E~ecutivo, nã.o parece que devesse ser um 
novo neto deste mesmo poder que cor~o;se n. 
difficuldndc, dacdo tudo ü uns e tudo t1ranúo 
aos outros . Me ltor Citbia decidir souro esse 
couflicto de direttos ou ao Judiciario ou no 
Leg-islativo. l'\ilc· foi, p01·óm. isso oquese foz. 

Si porém. po!· forç.t do art. 117 do dec. 
n. 75o A, de 1 SS ·~ cmm os antigos pt·ofedsores 
"Vitalicios e tinllJ m direito :1. ser gar·n.ntidos 
nos seus c:u·gos, - por rorçn dos art~. 21)8 e 
lOü rio dec. n . li75 :\,de 20 <le n;:osto do 
lS94 süo os moc er tlos igua.lmente vititli~ios o 
t ecrd identico 1lireito a serem m;tntidC'3 

Caso uii.o tive;.;e ha.vido entro a. demissão 
do; primeiro~ e ;, nomeaç.;\o d~ u.Ltimosdecr~
ta(-ão de oovo regulamento, a, SilU:lÇií.o_ sertp. 
outra, uma vez que as no,·as uomen.çues t~
,·essem sido feiks com preteri("J.o ue ro~ffi<\h
dades legaes. M;cs tal na.o aconteceu. FO! umD. 
mor1i!icação re~ ulamentar que, encontran
do-os na sit ll~çãc legal de interinos, elevou-os 
não menos lega.! mente :1 vita,liciedade. 
Coote~tar-se-li:t talvez que o decreto 

o. 1775 A tenh<\ sido r egularmente ex-pedi~o. 
Mas, em pri~<liM lo~r, o Poder e:;ecuttvo 

o considera. h1<> em v1gor que esta sendo 
execlltado em t•>das as suas partes, me::.o;; 
agom no ~rt_ ~oz, que~ ,rerer~ aos P!'Ofes:
sores nomen.dos nn. a.dmm1stm~ segutnte a 
do coronel Luiz :\Iendcs de Moraes; 
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-em segundo lagar, o Poder Legislativo: Contestando Qstu. segunda altern~tiva, 
é da mesma úpinião, devendo-se entender por!Gr-se-ha dizer qu~, desde que a vaga nlío 
que ja deu a necessaria :lpprovu;;:ão ãs di~T>O- foi legal, legal em C:1iiO t1lgum podia ser o 
sições que po1· acaso de !la carecessem, por- seu provimento, mesmo por disposição rego
quanto com ellas se coul'ormou nas tabellas lam•mtar com força f.le lei, visto que dous 
de orçarnento, onde o referido decreto vem indi'.'iduo:; não potliam ter direito ao mesmo 
e:rpllcitamente mencionado, cheg-ando mesmo cl:.rgo. 
a dar verba par:J. dous cargos no\'03 por elle A contest<1Çito não é exacta, porq_ue 
crettdos; -em primeiro lo;rar, casos bouve, sem alte~ 

-em terceiro log-m', não hn. do Po;ler Ju- ração de regu!<~.mento em que mais de um 
diciario sentenç~. alguma em qualquer hypo- professor veio a !icc.r com direito <i, mesma 
tbese, que det'OgllJ inteira ou pureLllmcnte r~1deir'[l.. Assim, por exemplo, na Escola de 
suas dis]losiç<Jes. Bellns Art~.para a -vctg-aillega.l aberta com a 

demi~são tio professot• de phy,;ic~, feito con· 
Tutlo, por consegt~inte, indica a sua per- curso, nelte tirou a cadeira um novo coucur· 

feita vigencia. ?>Ia~. si nada disto pMe crear rente, que antes fôra nomeado professor in te
direitos e a d~speito de tudo a illegalida(le do ríuo. E tanto ellc, por força dessa prova., 
decreto subsiste -então, do rne~mo vicio pa- como o anterior, embora sem ella, tem por 
dece o decreto n. 750 A, t:e 18B2, que per- Jisposiçuo da mesma. lei, idcntico direito ; 
mittiu n nomeação sem concurso e conferiu - em segundo logar, na Escola ili!ílitar a 
a, vitaliciedade aos professores que o governo passag-em a ea·ectivida<le v(l.le tanto como 
eutencleu reintegrtn'. esse concurso, porqne, si n'um c.1.rgo se fe:z 

Fo1 o art. 117 de tal decreto qaemestatuiu: em conl'ormida•le com o regulamento vigente 
« terão os p1·o(essores os mesmos direitos e untes da demissão, no outro se fez com regu
vttnta.qens de gMe go=am ov. cen/uul! a go;a<· lamento posterior e, portanto, em ambos 
podei os pro{esso1·es das escoz,.s mililarcs da com todns as formalidades legaes. Demais, o 
B.epubtica »- marcando assim uma norma ::ti't. 202 do tlecreto n. 1775 A não se fundou 
que acompo.nbarin dahi por dbnte todas as na. hype>tbl)se d~ ·mga: baseou-se tão sómente 
leis que 'Para o1rtros casos entendesse o Con- no. intuinidade, esttvlo tran;;itorio que por 
gres~o decretar. Ora, esse dec['eto n~m teve outro~ motivos so podi~ igualmente dar ; 
ll.pprovação mais expressa. do _que o de 18?~· - em te1·ceiro ll1g:tt', a doutrina constante 
nem foi precedido de autor1saçao -que tllrns élo Governo tem sitio o Nspeito a todos os di
seria inconstitucional. Foram ambos a.ssig-na- reitos ad(]uiriuos, mal se explicando a. exce
das Jlelo mesmo Chefe de Estado- o de 1802 p<;iío contra. os professores nomeados pa.ra o 
quando o seu periodo de g-over11o apena~ co· c .. !lc~io Militnrdcpois qne dalli íornm exone
mecava, o de 1894 quando esta V<\ a tenmnnr, mdos o COl't no! Lu i~ i\!ende~ de :Morae~. de 
-send(} o pl'imeiro, que vigorou emq•t:luto o di redor·, o Dr. ,\!'lindo de Aguiar e Souza e 
coronel Luiy, Man•lcs de 2>1of'aes foi di•·ectol', out1·o~. <le ]H'ofu:;~ot·:;~. 
rerer•ent!ado pelo contl':C·<tlmirant~ . ~ustodin K~intogr·:•tlos <livor,;os militares nos postos 
José ele !IIello e o segtmdo, IJ~u se llllúlOU cmn em ~11\> lH\VÍ(l.m ~ülo illegalrncnte reformados, 
a ndtninis traçlio poo;terior, r~1'01'ei1d<t<lo pelo o Governo uiíontmullou :L J.I!'Oilloçâo dos queos 
genet•nl Bibiano Costr..!Iat. Antes uo dec['(lto o,c;npnvam, fJtlando !l.)ius a vit:tliciedade das 
ú. i50 A os profcSôOl'CS eram dcmi~~ivcis patente~ nada tem de rmti~ sngTe~do que a dos 
ad nutum. pru!iJ~soro5 - totlus gn.t'<tlltidas pelo mesmo 

Ou, port:1nto, nuo _só ns dispo6ir;ücs_ udle :u'Lig-o tht Cnn>lilui<;ilo. 
como as do 1!e JSG4 s<tO nnllas- e euta.o nao Pdo contt·ar·io: o 'lircitodos promovidos no 
ha niroito o.(Iqni!'ido rio u~~ que se contra· Exercito !lm virtude de vagas illegaes e 
pcnh~• uo de outros c deve entrar cr~ vigot'? muito menos soli<lo (}no o dos professores do 
Dec. n. 10.2.02 de ~de março de 188D, conar- Collcgio 1\lilitur, visto qu0 para aquclles não 
der:1ndo-se a re:ldmissiio como nova nomeação, occorreu nenhuml• lei uova t1e promoções e 
sem que nem o Dr. Arlindo de Aguiar e ~stes fornm el~vo.dos à \'italicied<tde por força 
Souza nem os outros teuham o ditei to de per· de um lll)YO rcg-nlamento. 
ceber os vencimentos do tetnpo em que es- Muis ainda: de membro do Supremo Tri· 
tiveram urreda.dos do exercício, sendo a qual- bnnal Militar do gual. faz parte o Sr. minis
qner tempn novament·l demissiv~is; tro da guerru, ~ao for ~"oncr<l.da pessoa al-

ou, si um dos decretos é nlld?, o out!o gur:na cc:m ,\ re1otegraçao do mar~c~al Al
tambem e pelas mesmas razões o e, e entao I me1dl\ Barreto e o mesmo Sr. numstro da. 
tanto os antigos como os mode~·nos profes· :;nerr~, que referendou o dec:eto d!l exo~e
sores teem O mesmo direito, de\'ctn ser igual· l'iiÇãO UOS proieS>Ol:~s, tendo ?1~0 ]li'Omov>da 
mente mantidos e, emoom fazendo voltar os por meJ'ecimenlo, J~' como 11W~<stro ao post? 
o.uti"'OS deve o Go-verno comervar addiclos os I que o1·a ocwpa em Jt<lhfJ do C01'?'eHte n:rmo, se~.s 
mod~l'll~S. l me:es depcis ela .~eutençc: de 20 de {eveJ·ei1·o, 

25 
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dada em fa1lor do ma,.e~hal A.lmeid::~ Ban·eto, :que re-,-ogou os de 11, 12, 14, 19 e 2Z de maio 
continuou, arJezar de tudo, a occnpar· esse I de !894. 
posto, apenas comoa!7!]1'eqado. sem o menor . Ar't. 2." Reyogam-se as disposições em con-
prejuizo de honras ou vencimentos. l traria. 

E' ess;t justiça, iguul para 0 nli~i:stt'O e puro, Sala. das se:;súes 30 de novembro de 189~ 
~S ~ue delle depenuem, qlle uropo3 o pro]ecto - Laovi!Jildo FUg;;circ.s.-ToNJU.ato JYlorei,.;: 

· _88. . , _ - Pm<la Rao10s.-B1~eno de .:tndndct.- Se-
St fosse m1ster alle;;al' a.mda _:a zoes p~:;- bGSU(To L~nd?.~IJ•ho.- Oscar Godoy 

soaes ern fu. vo~· dos profe~so!'es tao excepc1o- · 
na Imante ex:onerarlos, ol\us ser!a.m das mo.is O §r. Pll"cSideate- Não havendo 
honrosas. . . na,Ja. mais a tratl.r, designo para amanhã a 

A ordar,~ do d•a com que t!elles se despedtu seguinte ordem do dia.: 
o comrnandante da Escola é ilocurnento onde ·, _ . . 
se da testemunho da sur~ alb c:tpacichde in- '\ otnçao dos segmntes proJectos : 
tellectual como educadores. N. 248, de 1895, autorisa.ndo o Poder E:s::-

~'1-lém disso, ha entre elles quem anterior- ecutlvo a reformar o ensino t!n. Escola Naval, 
mente tivesse sido adjunto n~ mesma es~ola anoexando-lhe um curso especial de aspi
durantc annos. Depois de have1>, em conside- rantes a macllinistas, tomando por ba~e o 
racão a isso, passa.rlo, como jusü\ r~compens<l, projecto ar,re:;enta:lo em 1893 pelo conselho 
ao carg-o rlc professo:·, YCl"-óie d.:spoja1l~ rle de instrucção d~1 mesma escola \2' discu5siio)· 
ambos Õs lagares, quando outros muito mais N. 89 A, de !89S, opinanoo no sentido d~ 
novos e de menos ser>íços perm<wecem em- não ser approvado o projecto n. S9. deste 
passados- é flagrante injustiça. anuo, que sub~titue pelo que a elle acampa-

Para remediar tudo isto, propõe·se o pro· nlla a tabella F. annexa à Consolidaçiio da~ 
jecto n. 288 <L m<~ndn.l' conservar como f\1!didos Leis do.s .4.l(andegcls e il'lesas de Rendas Fe· 
esses professores. E.' mec!idil. il. que:\ C:.unara de•·aes (2• discussão); 
não deve negar o St!U voto.-V, de .~fello, N. !99, de zsg:s. autorisando o governo a 
presidente.-11Ieddros e AlbuqHerque, rel<lloi'. fazer reverter :i. activa, mandando ad·1ir a 
-Piato da Rocha.-F1·a~tcisco Tole,ttúto, com uma. das companhias, como tenente mais mo
restricçi3es quanto a alguns dos considera.n- demo, ate que hsJa vaga, o tenente re/or
dos do parecer, a.cceitando, porém, as con- mado do corpo rle oombeiros Josê Julio. com 
lusões.-.tllberto Ton·es, acceita. o projecto um voto em separado e parecer da commis-

Cor equida.de, não se c.mformando, porém, são rle constituição, legislação e justiça (2" 
com os fllndamentos do parecer. discussão); 

Venciclos, por desconhecermos competencia N ·. 216, de 1894, autorísando ? Poder Ex-
no Poder Executivo para decretar em regu- ecuttvo ~pag-ar ao Dr. Ttbltrcto Vuleriano 
lamentos a vitaliciedade de cargos publicos e P_ecegue1ro do Amaral, prepara~o~ de rn~
não haver nenhuma lei que coMidere vit:l.· dtcma l~gal da Fa.cul~ude de MedJctna_ do Rto 
licios os professore5 rlo C:•llegio Mima. r, que, de Janetro, os >enmmcntos <llle detx~u _de 
portanto, a. nosso ver sempre foram e siio de· percebe~· do 1ogil:r cle pt·e~ara.dCJr dll . _chum~[l. 
mi,siveis ad nul1l;n dos governo,;, ape;~:tr do" lll~rga.mct\ da. m~sma 1a~uldude ('hscttssu.o 
decretos do Porler Executivo ns. i50 A. de umca) ; 
2 de março de IS9" e li75 A de '-'O ele a"'osto N. 2'.?5, de 1305, d(tndn nova organis:J.çlí.o U. 
de 1894. ~ ' - " gu:J.rda nacional (1·' discuss[o) ; 

N. ~SG. •1e !SH5. a.pprovanào os quatro 
Sala. das commissões.- Lui= Damin!l~tes .- protocollos formnlndos no. segunda cont4.wen-

Scbo:stir1o (la Lace1·da.- Dino Bueno. cia d(l Maddd, em abril de 1890, pa.rn. prote

N. 288- 1895 

O Congresso Nac:ona.l resolve: 
Art. 1. • Ficam a.ddidos ao magisterio do 

Collegio ;)1ilit.ar. com os vencimentos que per
cebiam, os professores cathedraticcsnomendos 
ou elevados a e~sa categoria. por decretos de 
30 de setembro de 1894, de conformidade 
com o art. 202 do regulamento n. lii5 A, 
de 20 de agosto do mesmo a uno ; uevemlo ser 
aprovcita.dos nas Yilgas ctue venham a dn.r-se, 
dn.s cadeiras que regiam até à data do rle
creto de ~5 de novemllro do corrente anno, 

cr;i'io dtt propriedade industl'ial r. regulamento 
elaborado pela SecrGtaria. Internacional sob a. 
rlirccçâo do governo suisso, conforme a auto
risação dada IJela mesma confe1·encía. (I" dis· 
cussão); 

N. 81 A. de 1895. mandando conservar na 
co !locação que occupa v a no Almamcl:;:. ilfitíta.r 
por occasião do seu fallecimento o nome do 
!lfurechal Floriano Peixoto (3" discussão) ; 

N. 224, de I-395, concedendn a.o sol,lado re
forma.r1o do exercito Fra.nklim Ferreira de 
Moura. umil. pensão de ;30$ mensaes (uiscussfio 
unica): 

Discussão unica das emendas do Senado ao 
projccto n. 110 F, lhando as despezas do Mi-
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nister io da. Marinha. para o exercício de 1896, Gonçal ves Maia, Carlos Jorge, Rocha Caval
as quaes foram mantidas por doas terço~ de canti, Menezes Prado, Gouveia Lima Neiv:lo, 
votos pelo Senado, na fórmo. do art. 39, § 1' Allgusto rle Freitas, Manoel Caeta.no' Pa.ula. 
da Constituição ; Guima.rã.es, José Jguacio, Rodrigues Lima, 
Nova discus~ão da emenda dos Sr~. depu- ! oleo.til?-o !los _San~s. Sebastião La.ndulph?, 

tados Alciudo Gua.nabara. e Erico COelho ao rorquaoo '-"loren•a., l,aldino Loreto, AntoalO 
projecto n. 212 A. de 1895. regulan·lo o. ex· de Siqueira, Oscar Godoy, Tímotbeo da Costa. 
ecução dos arts . 6' e 7• dt\ lei n. 183 C, de Americo rle .Mattos, Lins de Vasconcellos Al-
23 tle setembro ?-e 1893 ,_ d~termina.ndo gue ~rto Tol'res, Erice Coelho, Fonseca. Port'eua, 
:pelo governo SeJa subsbtt11do por apohci;)S Silva Cu.stro, Ni lo Peça.nba., A~'OStinbo Vidal. 
de capital e juros- ouro- do valor nomi-

1 
Sebastiilo de Lacerda, Urba:no Marcondes. 

na..l de 1:000$ e juro ~ rle 4 "I?• t~ ,Jo o lastro ~aulin? tle Souu~ Junior, Ma.yrink, Ca.tnpo· 
en:ectwameote depos1tad.o até l ! ~e deze~- Una, Ltma. Duarte, Cat·vallto Mourão, Vaz de 
bro de 1892, para. ba.>e das em1ssoes banca- Mello, Chagas Lob:J.to, Gonçalves Ramos, Luiz 
riaS ; . _ n • _ • Detsi, Fen az Ju oior, Fortes Junqueira, Al-

COntmuacao da ".' d1scussao do proJecto nro Botelho, Lamounier Godofl'edo, Valla
n . 35, de 1895, autorts~mdC' o governo a l·ever dares. Olegarío Maciel, Pa.ra.izo Cava.lca.nti, 
o regulamento e programm:~. ele estudos do Car los rlas Chagas, costa 111acbado.Fra.nclsco, 
Gymnasio Nacioaal, com o :parecer n . 35 A, Glicerio, Furtado, Xavier do Va lle, M(l.riano 
deste anno ; . _ Ramos, La.menlta. Lins, Lauro Müller, Paula 

1" discu~ão do proJecto n: 239, de 189o. fu<mos, Francisco Tolentino, Emilio Blum , 
autorisando o Poder Executn:o. i\ tomar co- Fonse<:a Guimarães, Marçal Escobar, Pereira. 
nhecimento dos estunos definn1vos. r1a 3• se- da. Costa, Victorino Monteiro, Aureliano Bar~ 
cção da r:strada de Ferro da Vícto~1a a Peça-! bosa., Pinto da. Rocha, Vespasiano de Albu
nha, apresentados pela Compa.nh1a. Estrada lquerque e Cassiano do Nascimento. 
de Ferl'o Bahia e Min,ts, independentemente _ 
do excesso havido no prazo estipulado para. Abre-se a. sessao. 
apresentação desses ~tudos ; 1 E' lida e sem. rleba.te approvada a acta da 

2•discussão do projecto n. 133, i!e 189,1, l sessão antecedente. 
emenda. ao projecto n. 140 A, de 1893, otl'ere·l C P. • • . , • 
clda em 2" rliscussão p21os Srs . Torq11ato Mo- l om~_ar .cem mats os ~1s. Ptres Ferre1ra, 
reira e outros, isentando do imposto a e im- !.Fredei1 >.o Borg~. Junq~etra Ayres, Arth:nr 
portação os materiaes de~tillados á Estr_.à.a. J Orla.n u. ~olentto.o de c:arvalho, Coelh_o Cm
fle Ferro Viação Ferrea de Itab:tpoana, no} tr.t, Medel:os e Albuqu~rque. Clel)lentmo do 
Estado do Esp't'ito Santo • ~tonte, Mtl~n,, Fra.nClS~O Sodre , Eduardo 

1 • L R.aU?os, Leovtgtldo F1lguetra.S~ Ba.t>ros Franco 
Levanta-se a sesl;f.O á.s 3 horas e 45 mi· .1nn10r, França Carvnlho, Alcmdo Guanabara, 

nu tos. Belisario de Souza. Ribeiro de Almeida, Cuper
tino de Siqueira., Domingues de Ca.s~ro e Ur
ba.no de Goveia. 
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Prcsiclencil.l rios Sr.•. Arlhur R ios (1" 1:ice
;wesidente), Tlwnw .:: Dclfi.w ( i• tecrcta•·io) 
Costa A .::evedo l2'' vice·p,·c$ idc•lte) c ilos<t 
c Sit"C<L (preside11te) 

Ao meio-dia procede-se ~ chamada, ;i. q?al 
respondem os Srs. Rosa e S1lva, Arthul' Rtos. 
Costa. .Azevedo. Thomaz Deltlno. Tavares de 
Lvra. Uma Ba.cury. Gabriel Sa,lga.tio, Ma.tta 
BàceÜar, Augusto Mon~negro. _Bricio _Filho. 
Hollanda de Lim3, Benedtcto Lmte, Lutz Do
mingues, Costa. Rodrigues, Anizio de Abreu, 
Arthur de Vasconcellos, Gonçalo de Lago:;. 
Thomaz Cavalcanti, João Lopas,Fra.ncisco Be· 
nevolo, Jose Bevilaqua., Augusto Severo, 
Jose Mariano Martins Junior, Pereira de 
Lyra, Gaspar 'ortJmmon•l, Luiz de A.ndr~de, 
Cornelió da. Fonseca, Herculano Ba.ndelra, 

Deixam de comparecer, com causa pa.rlici
J!ada, os St·s. Coelho Lisboa., Alencar Guima
rães, Sá Pei:x:oto, Fíleto Pires, Enêas Martins, 
Tlleotonio rle Brito, Carlos de Novaes, Vivei
ros, Gustavo V eras, Eduardo de BerrMo, 
Christino Cl'uz, ?iogueil'a Paranaguâ, Torres 
f'ortuJ!al, Ildefonso Lim:l., Pedro Borges. Hel
vecío Monte, Francisco Gurgel. Cunha Lima, 
Si lva Mariz, Trindade, Chateaubriand, Ar
minio Tavares, Ma.rcionilo Lins. Miguel Per
oambnco. Olympio de Campos. Za.ma, Santos 
Pereira, Tosta. Aristides de Queiroz. Vergne 
de Abreu, Dlonysio cerqueira, Flavio de 
Araujo, 1\'Iarcolino Moura, Pa.ra.nhos, Monte
negro, Athayde Junior. Serzedello COrrêa, 
l<:uzeuio de Queiroz, Ernesto Brazilio, Julio 
Santos, Ponce de Leon. Almeida Gomes, Lan· 
dul pho rle Magalhães, Joiio Luiz, Monteiro de 
&rros, João Penido. Francisco Veiga, Leonel 
Filho, Octaviano de Brito, Ferreira. Pires, 
Rodolpho Abreu, Theotonio de Ma,<>albães, 
Pinto da. Fonseca., :Matta. Machado, l't(anoel 
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Fulgencio, Simão da Cunha.. Lindolpho Cae
tano, Lamartinê. Alfredo Ellis, Franci~co de 
Ba.ttos, Casemjro da Rocha, Almeina. N~ 
gueira., Dino Bueno, Gustavo Godoy, Adolpho 
Gordo, Bueno de Andrada., Moreira da Silva, 
Paulino Carlos. Oincinato Braga, Hermene· 
gildo de Moraes, Al ves de Castro, Ovidio 
Abran\es, Luiz .A.dolpho, Ca.racciolo. Almeida 
Torres, Brazilio da Luz, Angelo Pinheiro, 
A.pparicio Mariense, Francisco A.!encastro e 
Pedro Moacyr. 

E sem causa os Srs. Lourenço de Si!., Fer
nandes Lima.. Al'aujo Gôes, Octa.vin.no Lou
reiro, Geminiano Brazil, Cleto Nunes, José 
Carlos, ArttJUr Torres, Domiogos r1e Moraes, 
Paulo Queiroz, COSta Junior. Paula. Sa.!Jes, 
Vieira. de Moraes, Alberto Sa.lles, Martins 
Costa. e Rivadavia. Corrêa. 

ORDEM DO DiA 

Não havendo numero para se votar as ma
terias indicadas na ordem do dia, passa-~ á 
materia em discussão. 

E' annuneiada. a discussão unica das 
emendas do Sena.do ao prqjecto n . 110 F, de 
1895, ftxa.udo a despeza. do Ministerio da Ma
r inha. para o exel'cicio de 1896. as quaes 
foram mantidas por dous terços de votos pelo 
Senarlo, na fórma do ~rt. 39 § 1• da Consti
tuição. 

da. Guerra., procurou-se de algum modo sup. 
primí~ este logar. 

Antigamente, comprehende-se q~e ho~
vesse official de gabinete, porque nao ham. 
secretario mas, uma. vez creado o logar de 
secretario, como foi crea.do pelo RE>~lamento 
de 1892, desa:ppareceram as funcçoes de ofli
cial de gabinete. 

O SR. Jo.\o LoPEs- Todos os ministerios 
teem secretaries e officia.es de gabinete. 

0 SR. TROMA.Z CAVALCANTI- V. EX. está 
engana.do. 

O SR. Jolo LoPEs- E' questão de facto e 
v. Ex. póde observar. 

0 SR. THOMA.Z CAVALCA"NT!- V. Ex. deve 
lembrar-se de que, a execução do Ministerio 
da Guerra, onde ha. secreta.l'io, não existe 
official de gabinete, e no da marinha. o ot1\~ 
cial de gabinete e o proprio secretario. 

E assim deve ser a.ftm de evitar conftictos. 
O L'R. JoÃo LoPES dá um aparte . 
O SR.. THOMAZ CAvALcA;.o.;n- Sr. presi

dente, para responller á contestação de meu 
i Ilustre collega, vou ler a parte do Regula
mento que trata das attr!buições dos offieiaes 
de gabinete e secretaries, ao mesmo tempo. 

Dlz o art . 7• do Regulamento que baixou 
com o decretou. 1.195 A, de 30 de dezembro 
de 1892. · 

«Haverá um official de gabinete do Minis· 
terio da. Marinha, com a denominação de se~ 
cret.ario de Marinha.» 

O Sr. ThoiDo.z. <Java.lcanti- De modo que o que existe ê o que sempre 
Sr. presidente, tomando hrje a palavr.1 sobre existiu, um otlicia.l de gabinete com attri
a.s emendas do Senado ao projecto n. li O que buições definidas no Regulamento, porém com 
orçou as despezas do Ministerio da Marinl1a, a denominação de secretario. 
não faço mais do que repetir ou repro·1uzir o qu~ va.e succeder e o seguinte: si a verba 
as argumentações que apresentei quando fo.l- fõr apvrovada \)elo congresso, ou vae ser 
lei sobre o mesmo assumpto em 2" fli5cussão. dada :.t'um fllnêcwnario que não tem funcções 

Na.quella occa.sião, tive ensejo de dizer que ou vae elevar a gratificação que recebe o 
não comprehendia os motivos por que se es- actual secretario de marinha pelo or~a~ 
ta.belecia. uma verba de 5:400$$ para. paga- m~nto. 
menta de um offici:tl de gabinete. quando as o Ministerío da Guerra. que ê semelhante 
attribuições deste funecionario pertencem ao ao da :Marinha, tem, além do officiai de :;a
secretario do mesmo miubterio. binete, é verdade, um secret:trio, mas creado 

Si por acaso fosse regular e conveniente, por lei especial. o anuo passado, 
estar a Commissão de Orçamento crea.ndo lo- A.llega., porém, o nobre deputado pelo Rio 
ga1·es, como acaba. de d ec!a.r11.r o meu collega. Grande no Norte, que sã.o precisos aux.Uiares 
relator do pr!'jecto, est:~. creação não póde para. o bom desempenho desta. secrettm.a, el_l· 
produzir resultado algum, visto que não traz tretanto direi etn respo5ta. que o M1msteno 
a.ttribuições para. aquelle funccionario , da Guerra tem nada. menos de dons auxilia.-

Crea-se o Jogar para. um indiv iduo e dã.-se- res. sem gratificação de especie alguma, a.lél!l 
lhe ordenado, m;Js não t~mJuncção al;.ruma da. que lhe compete l?Ol" seu ~mprego, PE's 
a e~ercer, porque a.s f11ncçoes je officta:l de q ue, sendo fnnecionarws publlcos com~ sa?, 
gabwete, pelo Regulamento da secretaria da teem a obr igar;ão de trabalhar onde for mdt
marinha, compt:iem ao .of!icia.l que tem o ti· cado pelo chefe da repartição , 

· tulo de se:retano do mm!s~r?. . I o Sa AUGUSTO SEYERO dá. um aparte . 
A creaçao deste Ioga!' so e Hlconvemente, e · . ~ 

tanto assim que, no projecto em que uLtima- O Sa. THOMA.Z CAVA.LC_Al'!'t:t- SJ ellessao re· 
. · mente se regula.m as repartições do Mitlisterio · muuera'dos, como diz o illustre · caUega, pela 
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verba. eventual, a. verba eventual da. mari
nha que os remunere, porque ella e muito 
grande. 

Por conseguinte hoje, como da primeira 
vez que me pl'onunciei contra esta ver·ba. 
venho declarar que a Camara proCfderi com 
economia e bem pensitdarnente, acceitando a 
emenda do Senado neste ponto, porque se 
bem que niio seja. tão elevada, em todo caso, 
de parcella em p;j,rcel!as, a. reducçã.o de des
peza.s póde ser bem elevada. 

O Sr. A. uguf't.O Severo -
Sr. presidente,nã.o e para responder ao nobre 
deputado que me precedeu e ,;im pai"~ justi
ficar o parecer da Commi .• -são <!e 1\·Iarinh:t e 
Guerra. na qualidade de seu relator, que pedi 
a. palavra, 

E' verdade que o Io..,uar ile official de gabi
nete do MinistA::rio da Guerra é creado por 
lei ; mas ta.m bem não é illegal a creação do 
logar identíco no Mini$terio da. Marinha, 
visto como o nosso R-<g-imento, em um~t de 
suas disposições creadas o anuo passado, dâ á 
COmmlssão de Marinha a a.ttribuição de crear 
novos logarcs, segundo as exigenoias do ser
viço. 

Connncida de que era. indispensavel a 
creação de mais um logll.l' no Ministerio da 
Marinha, principalmente agora que todos 
os seus serviços se acham em via. da organi
saçã.o, foi que a commissão propoz a creação 
do logai' de otficia.! de gabinete para at
tender ao:; muttiplos encargos que correm 
pela respectiva secretaria. daquelle minis
teria . 

Ninguem mais pedindo a pala.vn é encer
rada a discussão e adiada a votação. 

E' annunl·ia'la a. nova. discussão dos Srs. 
deputados Alcindo Guanabara e l<.:rico Coelho 
ao projecto n. 212, de 1895, regulando a 
execu<:ão dos arts. ô• e 7" da lei n. 183 C, 
de 23 de setembro de 1893, determinando 
que pelo Governo, seja substituído, por apo. 
!ices de capit.1l e .i uros - ouro- de ' 'alar 
nominal de 1:000$ e juros de 4 '/., todo o 
lastro efi'ecti vamente depositado até 17 de 
dezembro de 189~ para base de emissões ban
carias, 

o Sr. Chagas Loba to tendo vo
tado a lei de 23 de novembro de 1893, que 
autorisou a fusão dos Bancos e creou um 
Banco unico de emissão, pórle-se julgar in
coherente o seu pensamento pela negação do 
seu voto à. emenda que se debate. 

Não ha, porém, incoherencia. porque a lei 
cita,la tinha como objecti ~·o p:·incipal a fusão 
c a unifiCJ~Cã.o dos Bancos, considerando a in
demnisação cil"cumstaucia accessoria, questão 
de detalhe. · 

O parecer da Commissão de Orçamento de
cla.ra-o francamente. 

O orador, portanto, como aquelles que· 
hoje, ne~ta questão e por este motivo possam 
ser considerados incoherentes, não cogitou a 
esse terqpo do modo da. indemnisação, que 
estava jã consignada na legislação commum, 
e podia ser requ.,rida pc los Bancos no co.so de 
retiradas as vantagens que a ell~ cabiam •. 

A interpretação das leis deve ser tiratia da 
legislação existente. 

A lei não defiaindo em que consiste esta. 
indemnisação, ella. dev·e ser procurada na. 
legislação do pa.iz. 

A disposição do art . 5• da. lei de 1893 foí 
concebida como uma nota. de mnsica que soou 
bem no ouvido, obstando a repugnancia á 
fusão por p~rte dos Bancos. 

o_ art. 5• consagra o principio da. indcmni
saça.o e mand<t o govemo entrar em accordo 
com os Ba11cos, em relação ã. indemnisa...,ão 
por conta dos recursos destinados á Consti
tuição do fundo de ga.rantia . 

Entretanto, o nobre deput1do na sua 
emenda. autorisa o go...-erno a fazer a in
r1emnisação por conta do Tbesouro. isto é, de 
pag~.r ao Banco os juros de um ter~o de sua. 
totalidade a.té a.o fim do p1•ivilegio. 

Os Bancos teem ou não direito á indemni· 
sação ; si teem. ella deve ser · lhes dada \nte· 
gt•atmente e não em 'Parte á reclamação dos 
Bancos perante o.s Tribunaes. 

Si na concessão houver accrescímo resul
tante da differença c:1mbial entre 3 apolice 
ouro e a apo!ice papel de juro de 4 •; •• essa. 
diJJerença de juro pertence aos Bancos. 

A emissão. pala lei. deve ser feita na. ra,ão 
dos lastro3, direito que niio dependia do acto 
do governo e. si elles ;I ppellarem pnra. o {!O· 
verno e este indeferir a pretençüo, a. falta de 
protesto dos Bancos importa em acquiscencia. 
ti. dtltermituJ.ção do go\·orno. 

0 q 1\C se di~so e quo os Bn.ncos não podinrn 
cnmpletnr a.s ernisWll, , )lretentlendo comprar 
apolices com a.s cmi;;sõcs feitas. 

Vota contra ~~ emenda, porque ella. re
produz, contra n. prohibi~ão exp1·essa. do re
gimento. matClrill vencida na aclu:tl sessão, e 
porque a que~tão roi lcYa.da ao conhecimento 
do l'oder .rudiciario, n;lo podemto o Legis
ti vo intervir. 

A lei crêa direito novo. 
Onde o criterio pa.ra julgar o minimo ou 

ma:ximo da indemnisação ~ 
Finalmente, a Cama.ra. ha. de bem julgar 

da questão. 

O Sr, Erico Coelho {Estl! discurso 
deixa de ser publicado, tend<J sido entreg·v.e em 
tempo ao ())•ador .) 
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O Sr. Ti:ntotheo da Co~ta
Cidadão presidente e cida•liios deputados, 
julgo que não satisfaria ús obrigações de so
Iemne dever si não viessP., ao encerrar-se a 
presente discussão, que versa sobre materia 
attinente ao credito publico e a dispendios 
de somma. não pequena, em occasião em que 
devido ás condições do Thesouro Federal, te
mos necessidade de discutir verba a "Verba 
todas as <lespezas. afim de que as mais effe
ctivas economias sejam realisadas ; si não 
viesse, digo, occupar a attenção da Camara. 
pouco tempo, por quant o o que tenho a dizer 
cifra-se quasi a uma declaração de voto. 

Eu, cidadão presidente, que (leclaro votar 
centrao projecto inicial, contra o projecto 
substitutivo e contra a emenda apresentada, 
votaria ainda contra outra qualquer emend:~. 
que versasse sobre a mesma materia e que 
neste·particular fosse offerecida. 

Explicar-me-hei: 
Entendo que a obrigatoriedade creada para 

a liquidação dos Bancos emissores está per
feitamente estabelecida e que a qualquer de 
nós não cabia vir no Congresso tratar desse 
assumpto, porquanto, si me não engano, re
clamação competente ja foi apresentada ao 
Poder Judi.ciario. 

A declaração do cidadão deputado por 
Minas, Dr. Chagas Lobato, vem pel'feita
mente corroborar a presumpção que possuia.. 

Ora, si a reclamação já estâ apresentada 
ao Poder Judiciario, pergunto, a que vem ua 
realidade essa. intervenç,ãG por nossa·parte. 

Por sem duvida que póde-se dizer imme
diatamente, que ella por emquanto não é op
portuna, pelo menos, até que o poder compe· 
tente, que tem rle pronunciar-se a respeito, 
não haja tomado uma deci~5.o. 

Mas, discutindo a. ma.teria,noto que o pro
jecto, o ~ubstitutivo e a emenda referem se 
ao mesmo assumpto, que, penso, por sua es
pecia.li~ação, não esta na nossa. alca.•1a. decidir. 
porque não nos ca.be, como deputados, deter
minal· quantia que se deva . conceder como 
indemnbo.ç-.ão aos Bancos cm1s~or~s ; e~te ns
sumpto repito deve ser estudado e mandado 
calcular pelo cidadão 1finistro da Fazench; 
a. nós ca. be apenas votar o cre: li to para. o ne
cesario pagamento. 

E, sinão p~rgunto, si ha nma indemni· 
so.ção a fazer-se, e si foi tentado o accordo 
com os Bancos e esses Bancos não chegarem 
ao desejado accordo, est:i claro que é porque 
ha. divergencia. Ora, porque esta divergencia 
refere-se a. penas ao quantum da. indemnisação, 
isto qnererã. dize1• que ao Congresso cabe 
fazer a precisa determinação, avaliando uma 
certa quantia ~ 

A indemnisação, não ba. ouvida, que é rle 
necessidade·fazer-se. Mas serà. a que foi cal
culada pelo Thesomo ~ Será. a que pediram 

os Bancos quando se dirigiram ao Poder Ju. 
diciari'l 1 

Nada de facto poder~mos affirmar. 
Cabe necessariamente ao cidadão Ministro 

da Fazenda, em face dos documentos e da
proYa.s que possue mandar fazer o calos 
culo velas repartições competentes, que são 
as do Thesouro. 

Isto me parece indíspensavel, impre:;cin
divel. 

0 SR. ALBERTO TORRES di um aparte. 
0 SR. TD!OTHEO DA COSTA-Não devia pedir 

ao Congresso e~sa intenenção, deYia ma.ndar 
calcular o que fL<sse apenas de dü·eito, e si o~ 
Bancos, por seu lado, não entrassem em ac
cm·do, que recorres~em ao poder competente, 
como de facto recorreram, que no C;ISO é o 
judiciario. E a nós dt'"putados, nada cabe dizer 
a J'\'!speito dessa indemnisação omquanto o 
judicíario não tiver decidido do feito, J:ara 
então decretar·se o credito neces~ario. 

Assim, cidadãos deputados, si fora outra 
occasião que não esta, tão especial, em que se 
discute apenas a materi:~ de uma emenda 
referente ao pt•ojecto que ji foi a.pprovado, 
eu viria apresentar um proj€cto ussim con
cebido (lil): 

«Art. 1.• Fica o Ministro da Fazenda auto
risada a entrar em accordo com os Bancos 
emissores, afim de ihes ser paga. a. indemni
sação a que tivE:'rem direito. 

Art. 2." Para este fim o Thesouro Federal 
dever<\ calcular a quantia que 1or precisa •. 

A!'t. 3. • O Ministro da Fazenda procedera 
ás necessarias operaçues de credito. 

Art. 4." Revogam-se as disposiç:ões em 
contt•urio. » 

Porque nos, cidad5o presidente, não temos 
a competencia e nem possuímos os documentos 
indispensaveis para o calculo que é preciso 
proceder-se e nem devemos interferir na o bri
g-atorie!lade e t'uncções que sãQ proprias do 
~[illiStl'O da Fazenda. 

hto, tanto mais quanto o projecto inicial, 
o substitntivo e a emenda não tratam pro· 
priamente da indemoisaçilo restricta., que de 
tacto é devida aos Bancos ; refiro-me aos 
Bancos que, rea.lisando um determinado de
posito, ticadio a quem da somma que repre
>entava o deposito que fizeram, par"' goza
rem do direito de emtttir. 

E' u que tinha a dizer sobre esteassumpto. 
Per consequencia, dec!a~·o ainrla uma. ve:<: que 
votarei contra. a emenda em di5cussão. 

O Sr. Fr-ancisco Glicerio -
Sr. presidente, intkrvenho no debate, no 1n· 
tuito de restabelecer o que me parece ser o 
verdadeiro ponto de vista .constitucional da. 
questão. Os nobres deputados enunciam ·um 
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principio verdadeiro, isto ó, que B:J.nc05 taes 
e taes que se julgam e>bulhados tJO seu dl
rei to. viio nos Tribunae~ • .i :i. q ne com o Poder 
Executivo não pulle1·am ehE>gar a m:n accdrdo 
e os Tribunaf;s que liquiuern e façam o paga
mento de\·ido a quem tiver direito a c.2sa re
clama.ção. 

O Sr:.. CHAGAS LoBA.To-Pague quem tiver 
de pagar tambem. 

O Sa. FRA:->crsco GUCER!O- Est:i. claro, a 
competencía da. jnst'r;a ot•dinaria e m~~mo 
essa: primeiro. verificar quem é o devedor; 
segundo. dec:r~br por sentença o respectivo 
pagamento. 

Peço. porem, licença para :ponue1':1r: e eSt:!. 
a. situaçiio em que nos acbo.rnos na questão 
dos B:~.ncos? 

Os Bancos como particulares estavam na 
posse de uma concessiiolegi~latil'a e exercen
do a profis~ã.o de commercio bancaria; niu 
o Pode1· Legislativo e decrewu a. dPsaproptia
ção da prop:'icdade perten te aos Bancos por 
utilida<ie publicu.. Nlio é outro o Donto de 
;ist<t jurid\co. • 

0 SR. ALBBRTO TORRES-Ha toila. a. historin. 
anterior. 

O SR. FRAll:crsco GucERro-Vamos á llis
toria antm·ior. Snppcnha que toda a histor-ia 
anteria autorisP de alguru modo ao Potler 
Legislativo a as>im prol·eder. o que é verdade 
é que os Bancos teern o direito i retecqiio 
sobre os seus la~trcs, c o B:mco da. Republica. 
do Brazil pam o qu<\l passaram ussc$ lastros 
e todos os devores inherentes ft eirculaçi"lO 
fiàuciaria do p<\iz. <lclw.-se nesta situa~iio: de 
ser o ro~pon~o:ve~ pe!v. circula~'ão ele notas 
cuja garantia não lhe "P\'l'rc·ncc. m~s a.os 
Bancos pa:rticnln.rcs que recl:l.mam a sua TC· 
tcnç.ão. 

0 SR. Ar.ll!i:l!TO TORRES- Então o Ba:nco 
11a Republica. n;io é o l'e~ponsavel, porque a 
dispo~i~'ão principal uo decreto de ctezcml,ro 
<n-a. a tramfeNmcia 1\<1. re~pons<1.bili,lade, s0 
per efl'eito dõJ. tr"nsfercncia da re>pO!JSalJili· 
tla.de e que o Banco ficn. subrogado da respon
sabilidade do lastro. 

0 SR.. FRANCISCO GLICERIO - Os Bn.ncos 
:podel'Ü.o dizer: Yos nos mandãis a.o Pod!;r 
Judicinrio, n~o temos outro reme<Jio sinão 
ir; mas não •am:Js perlir indemnisação, e 
sim o pa~ameuto dos jueos das nossas apo
lice:;, a ma.nutenç,lo WL noss..1. posse. 

O decreto de li dedezemb:·o, homologado 
pelo Poder Legi~lltivo. nM foi sin<Io uma 
de~apropl'i:lção _por utilidade publica do. pro
:pr;e(~ade dos ~anca~ sobt"e as upol1ces, pro
prreoude que n<to se 1::cc-rpava. ao P<\trimonio 
do Banco da Republica sinão depois de previa 
indemnisação, na fórma da C<lnstituiçãCl. 

O Banco da Repuhlica do Bmzil, o respon
sn.vcl pela circulaç[io do paiz, estó. em uma 
situa_cão singular, por!lu,:mto ns apolices ga
l'>tntl,Joras é' e stt:L emrsmo, em parte siio de 
alheia. propt•ieda.de. • 

O SR. ALBERTO ToaRES- Não ba tal. (Ha 
oul;·os apart·es .) 

0 Sr... FRAXCISCO GL!CEIUO- 0 Poder PU
blico concorre ltssim para que, is causas eco
nomica.; conhecidas ria. depreciação das notas 
bancarias, se junte es~a outra de repousarem 
em apotic~s que lhe não pertencem. que aiuda 
lhe lliio foram l'ogularrnente adjudicadas. 
!Apartes.) 

O.> nobresdepulados podem ter muita mzão, 
mas o Poder Legislativo e que foi inte~vir 
na vida dos Bancos, lançando ahi a anarchia 
e a desordem; e depúiS e esse mesmo poder 
que vem dizer: ide ao Pouer Judiciario buscar 
o vosso dfnlleiro. 

O SR. CII..tGAS LoBATO -E ha. de ser sem
pre assim. 

0 SR. ii.LCINDO G:liANAllAP..A- 0 Poder Ju
diciario inter-.rem. quando o Poder Publico 
não reconhece o direito, masquo.ndo o reco
nhece, o a.ccórdo e sempre mais vantajoso. 
(.át)a-r·tes.) 

Q SR. FRANCISCO GL!CllR.I0-0 nobre depti· 
tado pelo Rio de Janeiro diz que não tem Jm
pCir tan~i~~ a falta de· regulamentação dos 
lastros do Hanco da. Repub!fca, porqne o que 
regula o va.le é a !'esponsabilidade do go
verno. 

Mas entiio. a instituição repousa sobre a 
respons~ bilidar1 e pessoal do governo ou sobre 
a cxistencia de apolices (lUC devem ser depo
sitadas pa.1·a. gn.:·o.nti1' o~ seus lastros, de ac
cõrdo com a natureza. dessas ínstituiçues ~ 
(AllMIC~.) 

0 Sr.. ALEER.TO TonaEs - Não pretendo 
voltar li tribuna sobre e,;te assumpto, por
que t eria de repetir discursos que já. proferi, 
de modo que sou por isso obrigado a. intor
roinllr:r n. V. Ex. com apartes. 

O Sn. FJtA:->CJSCo GLICEI'.10- Lamento que 
o nobre deput:vlo niio se sint.a ol.Jrkallo a vir 
cs~larecer o i.leba.te pm· circum,tancHJ. muito 
justifico:vel, e assim peço-lhe que! tenha. po.
cien~ia. de ouvit·-me. 

Diz o nobre deputado IJelo Rio de Janeiro 
que pouco imporW.m us irregubridades da 
instituição responsavel perante o credito 
nacional pela circulação ftduciaria, porque 
tanto vo.lem as apolices depositadas quanto 
a r~spon~alJHidade J'e>soal do governo: equi
,·alem-se. 

~Ias, meu Deus l c é um !'epresentante da 
Nação, dos talentos do nobre deputado :pelo 
Rio de Janeiro, que vem dizel· que importa 
poueo para o credito da nota, que a situação 
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do Banco, responsavel pela sua circulação, 
seja. ou nã.o normal, fique ou não regulada ! 

Passo por sobre isse> e vou ao rlecreto de 7 
de dezembro de 1890 a que s. Ex. al\udiu 
como a.ntecenente principal na questão. 

O Sa. Fru.Kcrsco GLICERIO-Portanto o ar~ 
gumento sobre o Banco de Franc;a, não soe
corre o nobre deputado, é contraproducente. 

Esse decreto cassou o direito de emittir 
aos Bancos regionaes. marcan•to-lhes o prazo 
de dous annos para completarem suas emis· 
sões, sob pena de perderem esse privilegio. 

Mas o decreto de 7 de dezembro-é um ado 
irrito e nullo. 

O governo provisorio era tambem Podp,r 
Legislativo, mas elle mesmo, quando pro
mulgou o deCTeto n. l. declarou que respe'i· 
ta va os direitos :.W.quiridos. 

Si o governo provisorio no decreto fle !7 
de janeiro havia concedido aos Bancos o di· 
reito de emittir. e si por força desse decreto 
os Bancos se constituira.m e regularmente 
funcciona;va.m, o go1'erno provisorio nã.o ti· 
nha mais o :poder de cassar-lhes o direito d!l 
emissão. 

0 SR. ALllER.TO TORRES- Tinha O direito 
de regular essa emissão, impondo :peua.s para 
esse exercício. ( Out-ros apa1·tes.) 

O SR. FnA.:-:CISCO GucERIO- Em termos. 
Tratando-se de cassa. r~ faculdade de emissão, 
faculdade de soberani~ delegada aos Bancos, 
os nobres deputados a.preci<l.m essa funcçiio 
como excepcional e entendem que pôde ser 
excepcionalmente regulada. 

Entretanto. quando se procura regular a. 
situaçlí.o em que ficaram ta.es delegados da 
soberania. nacional em relação ás reciprocas 
responsabilida.des da mais a lta representação 
publica., vós dizeis ac>s Bancos emissores da 
moeda nacional : ide a.o juiz de paz haver o 
vosso equivalente. 

O Sn. AI..DErtro ToimES-0 mesmo se di 
com o Ba.nco de Fl'ança nas suas relaçvas com 
o Poder Publico. 

O Slt. Fn.,\NCisco GucEaro- Respondo ao 
nobre deputado. O Banco •le França tem o 
p1·ivile:;io da emi~ão; ma.s cada. vez que ~e 
prorogu. o privilegio de emittir ao Banco de 
França, isso se !i>z p<>r uma. !oi a que se se 
gue o contracto, ern que são ouvidas as duas 
partes. 

0 SR. .'\.LllERTO T ORRES- Mas durante O 
cnrso de cada prazo contractual, o Banco de 
França. não pórle emittir uma nota. sem ac
cordo com o governo. Logo, o governo é 
competente par.l reg11lar o exercido d:~o emis
são . 

0 SR. ALCL~DO GUA.NABA.RA.-M<lS O governo, 
com toda a certeza, não cassJria a fa.culdatle 
emissora desse Banco, quando cumpra o seu 
contracto. 

O StL Ar.BER'I' > TORRES- Não apoiado. Du
rante todo o prazo do privilegio o Banco não 
póde emíttir uma. só nota. sem accordo com o 
governo; não ha disposição de lei que o diga, 
é uma consequencta da faculdade soberano. 
do governo. 

O SR. F.ttA.Ncrsca GLtcEato- Eis porque 
tenho entendi•lo dever a.tfrontar uma certa. 
impopularidarle, quando se trata de attende~ 
a interesses pa1·ticula.res, atim de pooderat 
que não e licito ao Poder Publico intervir e 
anarchi$al' a vida normal dos Banco.;, e depois 
dizer-Ih~ friamf.nte que vão parélo a vi•t ordi· 
naria da ju.<tiça liquidar o que lhes deve 
pagar o seu usurpador. 

Concluindo, peco permi,.;ão pa.ra. ponderar 
que a situação anormal em que se acham, 
quer os Bancos regionaes, .qu.er o Banco da 
R•publica, foi creada pelo POder Legislativo. 
A eLle, portanto, ca.be a responsabilidade. 
grave sem duvida, de regular por uma lei, 
não 1!Ómente :~. situação do Banco unico que 
succerleu na. funcção de emittir notas aos 
Bancos regionaes, como tambem a destes, 
que demais a mais f•ll'am surprehendidos 
na vigencia. dB contra.ctos que estavam cum
prindo e que desejavam continuar a cum
prir de accordo com leis. regulamentos e 
'~Statutos anteriores. ( .ilfuito élem; Muito 
ben1.) 

Ninguem mais pedindo a. palavra. ê encer
rada a discussão e a1ia.rla. a. votação. 

E' annunciada. a continuação da 3• dis
cussiío do pro.jecto n . 35, de !395, a.utori
sando o governo a. rever o Regulamento e 
p1'ogramma dos estudos do Gymna.sio 1:'\a
ciooa.l, com o parecer so!) n. 35 A, deste 
anuo. 

O Sr. Thom:r.z Cava!c:anti
Espera.va que os membl'OS divergentes da. 
Commi~ de lnstrucção e Saude Publica. 
que deram parecer sobre o suDstitutivo apre
sentado pelo nobre deputauo por S. Paulo, o 
Sr. A. Gordo, viessem explicar os motivos 
por que niLo concordavam com o parecer ela
borado pel:l. maior ia. da COIIIIIÚSSiio. 

Enttoetanto, se:n que nisso vã. eensu:r-& a 
seus illustres collegas, tal não aconteceu; 
SS. Exs. não vieram orientar a Ca.mara. em 
uma. questão tão importante como esta. 

O substitutivo contém idéas novas que 
ainda não foram experimentadas. 

Pela. simples leitura, que em 24 bora.s póde 
fazer do projecto, viu que ao lado de idéas 
novas e boas algumas, outras ha iiHtcceí
taveis. 
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O projecto, além de regular o modo pelo boas o a.cceíta.veís e outras que não lhe po
qual devem ser feitos os estudos nos e:>tabe- dem merecer o voto. 
lecimentos oliiciaes da l{epublica, regula o O projecto exhorbitado progr.1mma de paci
modo pelo qual devem ser feitos os estudo~ ficaçã.o economíca. do actual governo, porque 
nos estabelecimentos particulares cré<~. lagares exaggeradamente remunerados. 

Talvez que o illustr-e relator rla cornmissão Refere-se ao supet•intenr1ente de instru-
pudesse oriental-o de algum modo, pois 0 pa- cção com o ordena.r!o de 20:0UO$ e aos delega

. recer limitou-se a dizer que as idéas eram dos nas cidades onde houver e"s:;es institutos, 
novas e boas. cada. um com 12:0DS de vencimentos. 

O orador ia requerer 0 adiamento, porque E~sa. creação é desne~essaria,rpo~que? ~li-
achando-se 0 projecto inexperadamente em perw.tenden_te nato d~ 1~strucçao e o Mmts-
3' discussão, 03 Srs. deputa(los não tiveram: tro do _I~terwr. _que d1spoe para lSS? de uma 
tempo de estudar a materia. e reclirrir as! repartl<(<i-O espe~1al em s~a secretarta. 
emendas que cada um approuvesse "'apre- Essa._ !JHlOvaçao podera C!'ear fu~uras com-
sentar. pl!ca(\Oes e e:;tabelecer sert_os ~ontl!ctos. _ 

Passa a eli:aminar alguns pontos do pro
jecto e, estudand.o o art. 1', critica a distri
buição das materias, acreditando a.ue quanto 
á ma.thematJca houvesse um erro de impres
são, porque um pr~jecto que va.e estabelecer 
bases pari.l todo ensino, tenha excluído da 
matbema.tíca a me~hanica., que l!Je e parte 
integra.n te 

Não comprehende ainda como se estabeleça 
a dualidll-de do desenho geometrico ou a mão 
livre, porque u1n não póde subsistir sem o 
outro. 

O modo por que està. redigido o art. I• im
possibilita. a acceitaçào do projecto. 

Nota ainda uma lacuna. que qua.lfica de 
imperdo3.Vel e é a divisão do curso de his
teria. natural. 

O projPcto nã.o obedece a um systellla., por· 
que si aeceita. algumas materias que fazem 
_parte do curso do Gymnasio, repelle outras, 
como o grego ; e. uma. vez qde algumas des
sas disciplinas siTo sacrificadas, não vê razão 
par:a qne se conservem outr"s como prepa.ro.
torlOs. as quaes <levem ser estudadas desen
vol.vidamente nos varios cursos stiperio· 
res, assim a zoologia, a ootanica., a minera
logia, etc, 

Para simples conhecimentos rudimentares, 
não era necessarlo incluil·as. porquanto es
~es elementos já. sãu eusinados no curso pri
maria do 2' grão. 

Alem da detlcieocia que notou quanto á 
mathematica, no art. 1" por ter 5ido incluida 
a mechanica sem o. geometria geral, ha outra. 
lacuna que não póde dei:\ar de profiigar, 6 a 
chorographi<l do Brazil, visto como todos os 
palzes exigem esse estudo especial. relativa
mente aos estudantes que t eem de matricu
lar-se nos cursos superiores. 

Lê o art. 4." e diz que não o comprehen· 
deu. esperando que sohre elle se Dtç.IJ. ouvir 
algum dos illustres membros da. commissão, 
facto que talvez venha modificar o seu modo 
de sentir. 

O art. 7. 0 representa. a construcção de um 
edificio novo em nossa pa.iz, contendo idéa.s 

C~tn~r~ V. VHT 

Concorda com o que d1spoe o art. D' do 
projecto, porque realrnent~ a conta do anno 
é ulll estalão muito mais seguro para julgar 
da capacidade do alumno do que o exame 
or·al. l1epara, porem a abolição da prova es
cripta. em algumas cadeiras, pois que o 
exame oral nii.O basta para base Je julga
mento. 

AI>plaude a doutr'ina de plena liberdade de 
ensino consagrada no projecto e conclue en
viando á Mesa. um requerimento de adia
mento da discussão por tres dias uteis, e vol
tara ent~o il. tribuna. pa1·a. justificar ampla
mente as emendas que pretent.lc olferecer ã. 
considera(,)ão da. camara. 

(Muito bem, mt>ito bem.) 

Vem á Mesa e é lido o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que a. discussão do projecto n. 35, 
de l 895, seja adiada por tres dias u teis. 

Sala das se~sõe~, 14 de dllzembl'O de 1895.
Thonw= Cavulca11ti. 

O Sr, Presid~nte-Nilo ha nume
ro -pa1•a se votar o requerimento do nobre 
deputado. Dedaro, portanto, adiada a. discus
são pela hora. 

Fica a l\iscu:;são a.diaua pela llora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 
O Sa. l" SEcRt>T.\RIO procede <i leitura do 

seguinte 

EXI:'EDlENTE 

Officios: 
no Sr. 1• secretario"do Senado, de 13 do 

corrente, e.ommunicando que o Senado, por 
dous terços dE' votos, manteve sts suas emen
das a propasrção desta. Ca.ma.ra., fixando a. des
pez;t do M\nisterio da Fazenda para o exer
cicio de 1896, as quaes ,;ão as seguintes: ao 
art. !•, us. 7, ll, lS, 27 e 32; ao art. 2•, 

2~ 
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ns. 1 e3; ao art. 8" e bem assim os ad1litivos 
II, H!, conformando-_;e com o voto da Ca:n:Lr.• 
reLativamente á.s outl:'as ememlas.-A' co .. \
mis.:;ão de Orçamento ; 

Do mesmo s0nhor e de igual da.ta, com!llu
nicando que o Senado envion á. -:;ancção os 
autographos do decreto do Congresso N:l.cio
nal reorga.nisando a corporação dos corretores 
de f11ndos -publicas da Ca-pital Federal e pro
videnciando solJre as operações por elles rea
lisada.s na Boba. -rn te\rada.. 

Requerimento do tenMte Ari>tide~ Armi
nio de Almeida Rego, pedindo que, por acto 
legislativo, s~jam considerados brazileiros os 
fiíhos do peticionaria nascidos na Republica 
Oriental do Uruguar oiurante u. emi;,;T<~.<;iio rlo 
mesmo.-A' Commtssã.0 de Constituição, Le
gislação e _Justiça. 

O §r. !Rri~io Filho-Sr. pt·,~si
dentc, poJi a. palavra para fazer unm re
clamação. 

Venho faltar contra o modo pot· que está 
se conduzindo a lmpl·ens<J. Nacion:<l com l'e· 
Iaçito aos trabalhos do Congresso ; nii.o JlÓllO 
ser mais detestavel o serviço pol' ellll !eito. 

Gravíssimas são a.s faltas pot· cll:• commet
tidas, e creio que a Cama.ra. devd estar ainda 
lembrada de que, em uma. rias nos·,:ts s~ssõ~s. 
começaram o~ nossos traba.lho,; Hl~t que a 
ordem rlo dia estivesse im:i)l'eS8õl., áei:mudo 
por isso desel' distJ·ibuida aos Srs. deput:J.dos. 

Muitas vezes a discu~Eão de pt'll,;ec:tos im
portantes tem sido adia.da, em vírtur1e da 
desídia, do pouco cas:.J da lmllrensa Nacional. 

Si não quizermos ir muito longe, !m.sta que 
examinemos o projecto n. 110 F, que foi hoje 
discutido, e ahi veremos mais Ui\I;J. pt·oya 
pa.lpavel das a.llegações que acabo de wd uzir. 
(Apoi<tdos.) 

E&'le impresso está dividido em duas co
lumnas. Em uma lê-se o seguinte titulo
Projecto da Camara dos Deputados n. ll O D, 

Ha. deputados que teem a sua residencia 
proxima. <i. lmpren<a. Nacional e que, entl'e
t:.\nto, só recebem o Dia1'io Officiat depois do 
meio-dia e mu:tas vezes á. ta.t'lle. (.4.poiarlos.) 
Eu, por exemplo, resido á rua da As,;emblf~a.. 
que niio é distant~ d:t Imprensa Nacional, e 
recebo frequentemente o Diario Officiat de
pois rlo me1o-dia. o em muita:; -occasiões não o 
recebo. 

Ora , nós, deputado~. temos necessidade de 
compulsar o JJim·io do C(mg,.esso, cie ver o 
que se p(l.SSa na outr;J. Casa do Congre:lso, 1lc 
acompa.alm.r' o; pr·ojecto~ e pa;·.ocercs que dJ· 
vem ser dlscuttdos, e entretanto, vemos a 
DO$S3. b::n1 vontade burlada. pela incorrecção 
com que anda. a Imprensa Nac:onal. 
(:1poíartos.) 

Está pt·esente n~. Cmnara um deputado que 
Jn(lr;~ em Xitileroy e QUe só letn o prazer lle 
contemplar· o Di•.o·io Ufficial no di11 seguinte 
ao de ~ua publicação. 

OS!>.. Trro:~rAz CA.YAJ.CA:>.:'l'l- E' verd.ade. 
Sü tenho conhecimento do que se p3s;:a no 
Congrt-s~o pelo que aqui vejo; o Dia.,·io Official 
nào me auxilia. 

O S1~. Br~rczo FILHo-Deputados ha que du
rante 15, 20 dias não logram pa&'lar os olhos 
pelo DiMio 0/ficia/., que se lembra tle primar 
pelil :tu,;encia. (A.poi·.ldos.) 

Ten·!o, Sr. pre~td~nte, a cel'teza. da solici
tude com que a :l!esa. costuma :.ütendcr as 
reclamações dos representantes da Nação, 
peço, e astou c::·rto de que serei aLtend.ido, 
as mais 5éd3S e energicas :p~·ovidencias junto 
a lmpre:lsa Na.ciollat para. que esta ordem de 
cousa.s não continúe a p•·ejudicar os l10S30S 
trabalhos. (Jlttilo bem, müito bem.) 

0 St~. PRES!DEKTE-A reclamação do illns
tre deputado será attendida. 

Continua a !liscussão do rGquerimento do 
Sr. Beli~a1·io de Souza. 

deste aono, que lixa a despcw. do :rnnisterio O §r. EeHsal!"']o de §ouza agra,-
da. Ma.l'ínlla para o exercício de 18Qõ. dece ao illustrc leader da ma.ioria. a extrema 

Na outra columna encontram·s~ as seguin- gentíleza com qu~ S. Ex .. antecipou a discus
tes palavras-Emendas do Sena•1o ao pro,jeeto ~ii:o •'o requerimenLO que ainda não estava na 
da Camara dos Deputados, que fiX<'- ~. despeza ord!m do J.ía. Esse tequer1mentu foi inspi
do Minbterio da Ma!·inha para o exercício de rado no zelo que o oradO!' tem pelus direitos 
189J, as quaes foram mantidas po•· i.lous] rlo ~eu Estado, e na. confiança absoluta que 
terços de votos pelo Seu:: do, na form~ do depos:ta. no governo do Rio de J:!llelro. :Não 
art. 39 § 1" da Cúnstituiçiio. linlia de modo algum o intuito ci~ fazer op
. Pois b3m, ê n~sta columna que es~:i. o pro- :posiçã.o a um ê!oCtC) do Sr. Ministro d~. ln
jecto da Camar.l, acha.u·lo-:;e na. outl·;J. as Liustri<l. e Viação; s. Ex .. ltana pouc-os àías, 
emendas do Senado. -pedira ao !'unc-Jionalismo do Estado, que o 

Sr- presidente, o príncipa.I motivo que me úl'iL 'ur rep!·e"cnt.<t, uma d"-S honros3s nomea
trouxe a trtbunil foi o ter úe reclamar contra çcõ;;~ d:~ stn pasta-a r'o director dos Correios; 
o akazo com que aos Srs. deput:>.dos é entre-~ e ante> diSoSO o governo r~deral ji havia 
gue o Di(l,-io Offici<ll, s~rvko esse que não aproveitado a capuci,Jade de mn dos antigcs 
póde ser m:l.ls ínconvenlentemente feito. ministros t\o Estado do Rio, para,llOnrando o 
(Apoiado$.) governo que o nomeou, honrar a propria. 
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Republica. no cargo de Ministro do Supremo ciaes rle fornecimento de agua 11ara esta. Ga.pí· 
Tribunal. Lembrando ainda a nomea~ão do t.c'll, e lemLra a làbula. do «lobo e ct.o cordeiro» 
Dr. Porciuocula para ministro brazi!eiro em para a.rplkal-a ao filete de ser a est rn.rla pro
Moutevir,eo, o ora.•'or accrescentu. que,quando jecta.dn. accusarl<~ •'e mn inconveniente tra
o governo federal assim tem testemunhado zido pela Companhia de lllelhoz·amentos no 
conl:llinça nll alta administraç:i.o daqu~lle es- Brazil. 
tado, claro ~;st;i. <J.Ue o seu requerimento niio Demai~, si o. engenharia. que fez o canal de 
podia ter outro intuito si não o dr,, mais Suez. a torre E i fi'cl e tantas pontes suspensas 
uma vez, demonstrar i Camara e ao paiz e t:lut:ls obr:J.S de a.l'te n:io tem meios 1le atra
que os actos <lo governo do Rio de Janeiro vessar um canal aberto sem pre.judical-o, 
são da mais per feita e completa cvnecc.:ão. então a engenhat·ia é rudimentar e está. 

O honrado leader tem a. autoridade do ~eu ent re nós em um atra.:zo lastimavel ! ... 
partido e da direcção da. Camara. ; roas, á. sua A e~tl'J.tl:~ conce•l ida. pelo E~tado não preju
a.utoridade ninda é maior em ma.terirL ~ lt:- tlíca a zo11a. 111:1. Cen tral, porque não lhe é 
nent~ ás nossas institu5Q(ie~ ferro-vi:t s para.Heia, como a. de Melhoram<•ntos no Rra
porque S. E:x: . , póde-se dizer, foi o unico Mi- zil. 
nistro da Agricultura à o govel'no provisor·io, Ass im. pois, o orador não póde acceder no 
tendo sido l'apida a. passag.:m 1!0~ S1•s. !!o- pedido do honrado Ítj(l(le:r, m:tnter~ o seu 
ca.yuva e Demetrio por essa past.1. requerimento, de~C'jando que o ministro 

Depois de apreciações sobre o plano do .1\li-~ envie á Garoara a~ informações, os projectos, 
nistro da viaç·ão do govnno provisorio, o os planos em que se baseou pata. 1à.zer o pro
or-ador diz haver nelle um ponto escuro. testo que fez! 
s. Ex. em uma contradicção que não se Vote a camars esse reQuerimento. certa de 
explica, em um acto adminisll-ati,•o que o que o omdor:J.pplauclirá.o Ministroila Viação, 
orador não póde defende1·. fa•oreceu os mais ~o as iotbrm~çõ' s rotisi:Lçam, do mesmo 
remotos Estados, ligando-os por fu t1.1rosas modo que ;·ae applaudir o Ministro do Inte
communicações ferro-viariM. mos :lpertando rior, cuja det'esa foi hontem produZida. IJelo 
o Estado do Rio em uma cinto. que nfi.o póde nobre d~putado por Permtmbuco . 
ser transposta. e renegando a~sim o proprio O orudor llaviu. pe"'guntado ao Ministro do 
pt'incipio fecundo da futurosa. inicia.tíYaado- Interiol' por que motivo demorava uma 
pta.da ! recla.ma\:ii.O dll governo <1o Estado do Rio, 

E' o caso que o íllustre ministro do gover·no pedindo Yalidaue p:~ra. os exames de prepara
provisorio assignalou ã. Estra1la de f' erro torios do Lyceo de Nitheroy. 
Central do Brazil uma zona de I 00 kilome- O Rio do Jan<.>iro, apezat· co esta.do de suas 
tros, para. (-ado. lado, impon11o aos iluminen- finanças não ser prospero, mantem quatro 
ses não pa.."Slrem desse jimite. lyceos com absoluta. gratuidade. onde se 

Este acto Joi combatido pelo então gover- ensinam as maiRr ia.s ào Gymnasio Nacional e 
nado r do Estado do Rio, o Sr. Dr. Portella, que estão privados do benetlcio concedido a 
cuja administração o orador combateu, mas outros. 
reconhecendo que elle prestou l'~aes :~erviços Pela explicação _do nobre deputado o orador 
quando se oppoz á erronea interpretação do viu que a demora dependeu da secretaria do 
illustre Sr. Glicerio. . . Elltacto do Rio e, portunto, só tem (lU e louvar 

o or·ador recorda esse facto ú Camara por- ao ministro . 
que, a.o ver hontem o honrado lcad~J~· dis- OutJ'<~ q ue.~tiio l?l':l a da reint.Pgração dos 
cutir o requerimento. pensou que ~ E:.: . Drs . Hílru·io de GC>uveia. e Gonçalves Maia. 
viesse confirmar o dito popular: odio velho A primeira j:i. está decrPt:•da; quanto it. 
n«:o cança. se.gunda, os a1·gumenios do nobre deputado 

Assim não aconteceu, porém; S. Ex ., por· Pernambuco so.tisfazem o orador . (Jfuito 
sem se . oppOr ao requerimento, declaJ·ou bem, mt~i:o bem.) 
que as informa.ções nelle pedilln.s constavam 
do ot!icio do Sr. Ministro da Viação, que o 
:proprio concessionario pedira licença 110 go
verno federal pa.r;o cruz:J.r a linha. reconhe
cendo a necessidade dellj!a licença para. levat 
a e1fel to a cone e:> são. 

O honrado leader disse mais que os Trilm
naes Judiciarios tinham competencia par:J. 
reso!l·er o con:flicto levantado pelo ?.1ioistro 
da Viaçã.o. 

Aprecinndo Ol' arg:nmentPs apresentados 
.Pelo ministro, o orador mostra que a conces· 
sã.o da estrada não vae prejudica.r os ll!anan-

O ~h-. G3Sp3r Dro lllmond -
Era ~:penas meu intuico, S1·. presidente, 
quando se :tnnunciasse (!. discussão deste re
querimento, para o qual me hn.via insc1·ipto 
previamente, visa.ndo apenas responder ao 
meu wllegn, represental!te de Pernambuco, 
o Sr. Cintra, a prspo$ito da. I'Ointegra~.ão rlo 
no$SO distincto collE'ga. o Sr. Gon(.'al ves .\1aia, 
r~nnniiar a pala-vru, aguardando-me para 
en~ejo ma.is propicio . 

O assumpto do requerimento não é atti
nente ao assumpto de que me propuz a. 
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tratar. O meu distincto collega que me pre-1 Tenho, pois, necessidade de occupar-me 
cedeu na: tribuna., formulou um requerimento deste assl!_mpto1 e a proposito deste requeri
a pr'?postto de uma estrada. de ferro do Estado mento, nao det~ando mais passar o ensejo, 
de R10 de Jaueiro, assumpto que est:i. atrecto uma vez que insiste e se recalcítra. 
a.o actual Ministro da Vtação publica. Mas pergunto si, estando tão adeantada. a 

Mas, S. Ex., por occasião de justificar o hora e necessitando eu de faltar. por espaÇO 
seu requerimento, teve ensejo de iazer um nunca mPnor de uma hora, V. Ex. acha mais 
a.ppello que ~biu expontane~ rla generosid!l-de conven~ente .r~se~var-me a palavra. para 
do seu coraçao, ao Sr. Mimstro do lnterLOr, amanha, ou StlnSiste pa.ra. qne eu falle hoje. 
ou antes ao go"\Terno, sobre a necessidade de Tenho motivos, t enho 1azões, tenho largo 
reparar-se ainda. algumas injusti(,:as. S. Ex., subsídio para demonstrar, mais do que isto 
alludindo {L reintegração do Sr. Dr. H·lario de para fazer profunda no espírito da Carnara ~ 
Gouveia, referiu-se tambem il. reintflgração convic~k.o de que o Sr. Gonçalves Maia, é 
do nosso collega o Dr. Gonçalves Maia. digno de>sa repartição,porser lentevitalicio. 

S. Ex.. explanou o assumpto de momento, Não o poderei. porém, fazer nos poucos roi
provocando isso uma larga. substanciosa e nu tos que faltam para terminar a Eessào. 
consi ~eravel resposta do meu companheir·o (Pcncso..) 
de districto, '"o Sr. deputaüo co~lho Cint~. O Sa. Pa.ESXDENTE-Desde que a hora está 
P;rece-me n~~ ser nzada a occn.sw.o, 0. enseJO adeantada., não vejo objecção em adiar a dis
nao ser propiCIO, para eu dar :espcsta ctrcum- cussão para a. sessã.o proxima. 
stanCJada e demorada a :respeito. 

S. Ex teve necessidade de alludir, como O SR. GASPAR DRID<OlO:.."D-Mas V. Ex. me 
que ao mesmo tempo, dando-se por satisfeito, reserva a palavra~ 
ás explicações com que o Sr. deputado Cintra o Sa. PRESioE::iTE-Sim, senhor. 
defendeu o actua.l Sr. Ministro da Justiça de 
não ter reparado a. falta. incriminada em re- r'ica a discussão adiada pela hora. 
lação ao Sr. Gonçalves Maia. Vae a imprimir os seguintes 

PrCJjectos 

N. 142. F- 1895 

Emendas do Senado ao p>"ojecto da Cama1·a dos DeptGtudos n. 1.42 D, deste anno que fixa :: 
despe::a. do .11Iinisterio da Fazenda para o exercício de 1.896, os quaes (oram manticl"as pro 
dous terços de -r;oros presentes na forma do a1·t. 39, § 1' da Constituiçao. 

Em cumprimento a disposição regimental. a. commissã.o de orçamento vem apresentar 
seu parecer sobre as em!'nd.as te i tas pelo Senado ao projecto que !ixa a despeza do i),liniste
r io da. Fazenda. para 1896, e que foram pelo mesmo mantidas por dous terços de votos, na 
fórma da Constituição. 

As emen<.las a.os ns. 7, ll e 18 do art. 1•, referem-se a creações de emprego e augmen
tos de vencirnento8 que a commis,ão, amparada pelo voto da Camara, julgou dever iazer. 
O Senado insiste em rejeital-as fundado em disposição (le seu regimento. A commí~são de 
orçamento persiste em affirma1' que esse regimento nã.o obriga nem rege a Camal'a dos 
Deputados. Portanto, parece-lhe que essas tres en;endas devem ser rejeitadas por dous ter· 
ços de votos. mantida assim a anterior resolução da Camara.. Pt•eciS•) é ainrla ponderar 
que o Senado, ao mesmo tempo que recusava a creação de novos logares, mantinha ooto v 
da. Camara. sobre a. rubrica 17 do art. ) o, que reduziu o pedido do governo para. os empre· 
gado~ addidos, quanilo essa reducção íoi consentida sob o fundamento de que muitos desses 
funccionarios iriam occupa.r os postos creados no projecto. 

Sobre a. emenda. n. 27, do art. l ' . que consigna 40: CO O$ para obras na Alfandega. de 
Maceió, a comrnissão, deante das "Palavras do relataria do Sr. ministro da fazenda, que 
transcreveu em seu p~recer anterior, acha que a ~amara. julgará, si essas obras são tão 
urgentes que exija. promptos recursos para leYaL·a.s a. cabo ou si deve manter seu -voto o.n
terior. 

A emeoda. ao n. 32, do art. 1", esta. intimamente ligada. á emenda do art. 2•. n. I. 
A commissão !usiste para que ambas sejam de novo rt.>jeitadas pela Camara.. A salutar me-
dida contida no projt<cto oril!"inal é digo a. ele ser inscripta na nossa. lei orçamentaria : o pro· 
prio Tribunal de Contas acha que ella, sem rece]o de desvios e abusos, satisr,,z _uma neces<;i
dade administra.tiva.. A rejeição da. emenda do art. ~·, n. 1, torna de:mecessa.no o avolu
mamento da verba-Exercícios findos-como foi obrigado o Senado a fazer. 
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A commi~síio tambem pede que a Cama.ra rejeite a emenda do Senado ao art. 2.•, n. S. 
Re-porta-se ao seu anterior parecer :para affi.rmar a utilidade da medida. que o Senado pre
tende supprimir. 

A cornmis,ão jáaffirmou e continua a austental' que a redacção que deu ao art. 8• do 
proj~cto é mais clara do que a que deu o Senado em sua emenda., O Senado manteve 
o sen texto ; a commissão de orçamento acha que a Camara deve tambem manter a sua 
redacção. 

Quanto ao additivo H sobre a autorisução para a rescislio ou revi$ií.o do contracio da 
Companhia de Saneamento do Rio rle Janeiro. a commissão de or-çamento acha. que elle não 
consulta o interes>e publíco. Desde que o governo nada pediu a. esse respeito parece ma.ís 
cur1al que o Congresso, em uma lei especial. estabeleça a~ bases a. que o governo deve se cir
cumscreve!' afim de ser feita a. revisão ou rescisão. E' ~abido que a Comp:1nhia de Sanea
mento tem tido duvidas com o governo sobre a interpreta.ção de seu contracto ; parece a 
primetra. vist<J. a commis,ão que a recisão traz logo o desa.pparecímento da unica. clausula 
tavora.vel ao go>erno, que é a r~ferente ao l'reço dos alugueis das babJta.çôes da mesma. 
companhia. Tudo isto pede reflexão e estudo. E' pois a commissã.o de parecer que a Ca.mara. 
rejeite a emenda do Senado. 

O addltivo lJl manda rever o regulamento e tabella do montepio dos funceionarios pu
blicas. A commissão nada tem a. accrescentar ao que disse em pal'ecer ante~io~. Está em 
andamento na. Cama.ra um projecto sobre o montepio; como, pois autorisa.r o governo a. 
rever o regulamento e tabella a.ctuaes 1 Acha, pois, que a emenda deve ser rejeitada. 

Sala. das commissões, 14 de dezembro de 1895.- João Lopes, presidente.- At~gusto 
JJ.iontenegro, re.lator.- .May'<'inlt.- A?tgttsto Severo.- Benedicto Leite.- Lauro MuUer.
Paulino de SoHza Junim·.- Alcindo Guanabam. 

Emendas do Senado ao p1·ojec1o da Cama.n.t dos Deputados que fi'J!a a despc~a rlo Minis~erio da 
Fa~enda pa1"a o exe1·cicio de 1896, as quaes f"om?it mantidc!S ilo;· dot<s rerços de votos 
p1·esentes na {on1w do ad. 39, § f• da Canstituiçt/o 

Ao mesmo arti~o. n. 7- SUOIWimam-se as palavras (<de 102:000$, sendo 92:000$ para 
o restabelecimenlo de duas sub-dit'ectori:\S extilictas, da Directoria das Rendas Publicas e 
(\a Contabilidade, com o pe~soal, cadiJ. uma, de um sub-director1 dous primeiros escriptu· 
rarlos, tres segundos e tres te:-ceiro5; 1 :SOUS "J.li.l.!'a a grotitiC<1ç[o Je um auxiliar da Di· 
rectoria das Rendas Publicas, q11e servir{t de secrelnrío do Conselho de Fazenda; de 1 :800~ 
para. o de auxiliar da Directoria dê Contabilidade»; Iicando o mais como esta. Altere-se o 
total da ve1·ba de 891:100$ na proporção das quantias acima, ,;ando a redacçã.o final como 
segue: Pessoal: augmeutmla de 3:000$, Sl•ndo 2: COD-8 p~ra lluebras no thefotlreiro; 1:000$ 
para o pag<\dor. 

Ao mesmo artigo, n. 11 -Supprlmam-se em to<lns as alfandegas, na verba- Pessoal
a consignação para equiparação dos vencimentos d~s !ieis _de arrn:.tz~m.e dos a.jndantes do 
administrndor das capatazw.s, MS seg-undos eocnplul'<"\l'lOS, snbshtumclo-se a verba. -
Pessoal - pelo.s seg-uinte~: 

Capital Federal- Pes~oal- nugmentada de 1:0008 para 
queiJras uo thesoureiro ............•....•.•....... 

Espirilo Santo- Pessoul- augmeutadtt de ::!00$ pam 
quebras ao . tbesoureiro ........•........••........ 

Bahia- uugmcntada ele 600$ :par:t quebras :.\0 thcsou-
rcir.:J .•....•...... ·• · · • · · · · · · · ·- • • · · · · · · · · · · · · · · · 

Aracaju- Augmentada de 300$ para quebl'as ao thesou-
reiro ...•..••....•...............•............... 

Maceió - augmenmda de 400$ para quebras ao thesou-
reiro ••.•. , •.........•.•...•...• , .... , ..........• 

778:000$000 2.977:503$400 

5S:fi40$000 ll7:488$0GO 

300:2008000 706:150$000 

42:420$000 81:840$000 

SO:lD0$000 152:860$000 
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Penedo - augmentadlL do 300$ para quebras ao thcsou-
relro ...... ~ ...................................... _ 

Pernambuco- a.ngment:1àa de 600$ pam quel:r<1S ao the-
soureiro ......................................... . 

Parahyb:<- augment<tlla de 300$ para quabra~ ao the-
soureiro ........................................ . 

Rio G1·ande do Norte- augmen ta da de 300S para. quebras 
ao tllesoureiro .................................. . 

Pa.roahyba- angmeutad:< de 300$ pam quebras ao the-
soureiro ........... ; ......................... , ... . 

Ceara- augmentada de 400$ para quebras ao the-
soureiro •..•......••...••.....•........•..•..•.... 

:Maran1Jão - nugmentarJa àe 400$ para quebras ao the· 
soureiro .......................................... . 

Pará.- augment:\da de êOO$ par;:. quebras ao thesoureiro 
e de 61:120$ para. grati!ic~cão até 20 o;,, que o Go
verno é antorise1do <l abonar ao~ Iunccionarios d:1 al-
fandega ..••....................•........•....... 

Manãos- augmen b•la de 400$ pará. quebras ao thesou
reiro e de 85:9GO$ p:1ra gratificação ate 40 '/o, que o 
Governo e autorbado a a\Jooar aos fuoccionurios 
dest:l. alfaudega .................................. . 

Paranagu!i. - augman ta da. de 300$ pa,ra. quebras ao the-
soureiro ........................................ , , 

Santos - au:;mentadl\ de 600$ para quehras ao thesou
reiro e de ll7:2SO.~ pu.m uma gratiti~tção de 40 •;., 
que o Governo e autorisi.ldo '~ auonar aos empregados 
destt\ alfandega .....•.........•.................• 

Santa Catharina - :mgmentada de 300$ para. qnebras ao 
thesoureiro ............................. , ..... , .. . 

Rio Gr:rnde do S_nl - augmenb.da. de 400$ p,u·a quebras 
ao thesoureirCJ ................................... . 

Porto Alegre - augmentad!t de 400S pin·a quebras ao 
thesoureiro. . . .. . . . .. • • . . . .. . .. . . • . . .. . • .. . . . .. . . 

Uruguayaua- augmentacla de 300$ para quebrns ao the-
sour·eiro ................•......................... 

Corumbá- augmentada tle 300$ para ~uebr:\.S ~o tllCSOU· 
reiro e de 23:656$ pu·a uma gr:ttitica~~io até 40 •;., 
que o Govemü é ;J.utorisado <t i\bou,u· aos emprc~aü•J~ 
ctest<\. alfan·lcg::t .................................. . 

S. Paulo- augment:uh\ àc GOO$ pctra qneln·,1s an t:wsou
reiro e de 11 i: 800$ ~ara uma gratificação ate 40 "/., 
que o Governo ficn nutorisado a abonar aos ewpre· 
gados desta alf't\nde~ .. , •••• , .................... . 

42:420$000 74:035$000 

297:800$000 766:268$000 

58:6i0$000 100:374$100 

42:420$000 75:482$000 

42:4~0$000 7 .j : 760$000 

120:100$000 212: 108$000 

143:100$000 317:868$000 

359: 320$000 848: 186SOOO 

125:060$000 251:648$000 

58:640$000 132:084$000 

400:080$000 804 :2-DS$000 

58:640!;000 94: 028$'000 

125:400$000 288:7ôG$000 

lG9:400$000 344:126$000 

58:6.:!0$000 176:232$000 

82:296$000 160:354$000 

346: 600$000 577:400$000 
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Ao mesmo artig-o, tJ JS - 8u;1primnm-~c as palavras - de 60:000$ até - que fi c~ 
crea.~lo- e reduzindo se ,, verba a~~~: l60SOOO. 

Ao mesr.1o artigo, n. 27- nugmente-se com 40:000$ :P<"~-1':1 a ~lfandega de Maceió. 
Ao mesm,; arti~o, n. 3~ - Eleve-se a v~rha ::\ 5.000:000$000. 
Ao art. 2", n. l- Supprimu-se as pn.Iavras: A's verbas- Snccorros publicas, exer

cícios findos e dLffereu~:1 11e cnmhio- poueri1 o G<werno abrir credites supplementarcs em 
qualquer mez do e:;ercicio. ccmtanto que ~ua totalidade, computadas com a dos mais credites 
abertos ils outras verbas, não exceda ao maxlmo ll:xado pela presmte lei quanto a verba
Exercícios findos- fic:m1o o final assim redigidl) : respeíta•la a disposiçio da lei n. 3230, 
de 3 de setembro de 1884, nrt. 11. 

Ao mesmo artigo, n. 3"- Suppr!In:l-S<~. 
Ao :lct. S•'- Sub>titua-sf' pülo se,!!'uinte: o GoYeroo poder:\ a.pplill<'H' as sobras llas consi

gnações de uma vcrlm á doticie11cia o.las ontens ccnsi;n:lçúcs da mesma verb:1, não sendo 
permilt ido f"tl zel-o da veri;..'\ - "latcrial - para n tle - P~~soal - e vice-ver:;;\ . 

ACI!!'c;;ceotem-se : 
li. Artigo. E' o Go,·crno u.utoris:1o.lo a ent rar em ncCOl'UO com l1 Compa.ohi:~o de Sanea

mento do 1\.io de Junt>iro para a revi:;fw ou rescisão do contracto a fJ UO se relere o Decreto 
o_ 5859, de 8 d11 feverei~o de 1888, appr·ov;ulo pela lei o. 3396, de 24 de r.ove:nbro :lo mesmo 
anno, que concede a esta. comp.:nhia a iseuç;i.o tle diNitos tle consumo c de cxí-edieote, sem 
restl'icçõ:::s. 

lll. Arlig-o. O Gm·crno lllnnthlrú l'e \·er o regnlamer.lo e a tabclla. do !\lontepio tios 
Fuuccionarios P<~blicos, propon<lo ao Congn~~so as moclific••Çües on quaesque1• medidas que 

jttlg-;tr CO!lvenientes, suspendendo a atlrn issio de novos contribuintes, t( ,>sde· n. d;\t:\ em qua 
oom~~ar a vigorar a presento:l l~i . 

Senado Fcder:\l, 27 de novembro de 1895·- lút.moel Viceol·ino Pereira, p••esidente.
Joüo Ba1'br:llw UcMr.. Cm:alcanti, 1" secreta.rio.- (}i.ma.1-o Richm·.l, 3" secretario , servindo 
de 2' . - Jo,,qui;;, Jo.<e P(:.cs da Silva Sanncnro, servindo de 3" secretario. -Domingos Vi, 
ceM e Gonçalves de Sou:a, servíntlo de 5° secretario. 

Pro}ecto da Cama r a dos Deputados a . f.i2 D. de 189f5, que fixa a pcspe~a pMo: o 
exercício de 1896 

o Congresso Nacional decreta. : 
,\rt. }.0 O Presi<lcnte ch\ R.epnblio::J. é :mlo<·bado :1. uespender pelo Mini$terin rln. Fa

zeoda com os serviço::; de::;iguados nas se.quiu tes T'llbl'icas a q<mnlh\ 1le 111.6'24:364$878. 
A saber: 

1. Ju~os, amortis..'l(:'.:Í.O e ma:.;; <lc:::p2ms d:t cli\·i,Ja o}xtern:t (como nn. pro-
posta) ....... . .... . .. , . . ........ · .................... . ......... · 

2. Juro:;, amorti;a.o:;ão c mais •lUS[le7.aS •l11s C!ll JH"cstimos nacionacs de 
lSôS. 1879 e !8S9, (.:urno na l•ropo,.t:o) . . ....................... .. 

3. Juros, :tmot•tisa•:iio ç u:: t i::; . !c~pcz:<,;da d idol:\ intom:t rn:J<!ada, incluída 
a somma ti c fl. :?õ:l:UIJU$ para o p:l 2't~ ll1Culo de juros r1o :) •; ,, 1h•s 
ap<.> lices :1. emittir em virt.udo do <lcc:·u to n. l . Uiü, uil :?5 tl<: feve-
reiro (le 1805 (ccmo n:t p:·vpos!.:i) .. . ...... . . ........... , ........ . 

4 •. Juros d:t div itht :uscl'ipt:\ n:io l'uml:l<l:l, :-.atc:ri ore:> ti. cmi:;~lio d:ts 
apolicGs, e -pagamento em dillhciro elas qna.nti:1.s inreriorc:> a 400$ 
(como oa pl'opost:l) ..•... .... ...... .. .•. . • . . .... . .......... . .. .. 

?>. Pensiouist,.s (como na pr<lpr•s:.n) .••.••.•••••. . •.••.•••.•••...•.••.• 
6. Aposen tados (como na pt•opo:;t.a) . ... .. . ....... . ....... ............ . 
, • Thesonro Fe·le1·:\l : 
Pe~soal: au;mentada de 102:0~0.~, senti<' 

9t : 400.~ pn ra o rc_sl:Ll K!IC\cHncn to de 
duas s uli-tlir~ctor1a~ cxlmc:ta; da 
Dit'el:tod<t das l{.eod"s Publicas e d<.: 
Con tabi lida de, COlll o pesso~\l para 
cada u!l1;.t de: um sub-director·, dous 
primeiros escripturario~. tt·es ~e
guodos ~ tres terceiros ; 1:800$ p:J.ro. 

13.387 :808$000 

9.038:805$000 

23. :3GI :612$000 

7 000~00 
4.724 5Si$9GO 
:-L 3US G'J5S:3SS 
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a gt•atificn~ão de um auxiliar da 
Directoria das Remias Public~s que 
servirá de secretario do con~elho de 
fazenrla.; 2:400$ para a gratificação 
do officinl de ~abioete; 600$ para a 
dos auxilíarr-s; de I :800$ p•tm a rio 
auxiliar da Directoria de Cont<ttdí
dada; 2:000$ p•tra. que!.lras ao the
soureiro; ds I :000$ para o pagador. 

Material, augmeotada de 20:000$ para 
publicaçiles e impressões ....•.••... 

8. Tribun<~.1 de Contas : 

Pessoal (como na proposta) ..•..... 
Material (como na. proposta) ......• 

i/5:100$000 

ll6:000$000 

320:íl00$000 
~0:200$000 

_891; 100$000 

361:000$000 

............................................ - .... · .................. -. -.. -..... . ........ . 

.............. .. ······· -~ .................................... , ....... ·-·~·-··~·-. ·· ········· 
• • 1. 4 o o t • o o o o • • • o o o O o o o o I o o o o I • t. to O O O O • • • o o tO 1 • tI I o o o to I o • o I I o o • o o o to 1 • o o o O o'. 10 • o • • to 

11. Alfandegas: 

Capital Federal 

Pessoal: 
Augmentada de 15:400$, sendo 14.:400$ 

para equiparar os vencimentos dos 
fieis de n.rm<tzem e dos ajudantes do 
administrador das capatazias aos Se· 
gundos esct•ipturarios e 1:000$ P<Wil. 
quebras ao thesou reiro .....•••...• 

Material, reduzida de 15:580$ a. verba 
destinada para o ser\·iço typogra-
phico ............................ . 

Diversas despezas (como na proposta) .. 
Companhia de guardas (como na pro-

posta) ...•••• , ...•...........••.•. 
Capatazias, tledur.idos 10:260$ de 21 tra

b:Llhadores e 12 auxiliares de porta-
l'ia, que licam supprimidos ....... . 

Apparelhos hydra.ulicos, comprehendidos 
os guindastes e elevadores (como na 
proposta ......................... . 

Deposito de polvora na ilha. do Boqueirão 
(como na propnsto.) ............... . 

Material das capata.zia.s. dimilluida a 
verba Je 10:000$ para acquisiçíio, 
reparo e conservar;íio, 5:000$ para a 
conservação das linhas J.e tL·ilhos e 
giradores, 5:000$ para concerto do 
material rodante e 6:200$ para en
eêi.namentos e nmis despez~s com 
illumioação, agua e esgotos ..•..... 

Servico marítimo e b.trcas de -vigit\: 
Pessoal, diminuída a verba de 7 :300$ 

para ser conservada a tabella esta
belecidtt pela lei n. 266, de 24 de 
dezembro de 1894, ................ . 

lllaterial, augmentada.de 80:0D0$ para a 
acquisiçiio de uma lancha, surda .••.. 

792:400$000 

51:000$000 
38:680$00[) 

455:800$000 

1.079:Si7$500 

56:882.$500 

2:4D08Q\JO 

166:000$000 

161:140$000 

187:723$400 2.991:903$-100 
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Espirito Santo 
Pessoal : 

Augmentada de 1:100$, sendo 800$ para 
equiparar os vencimentos do fiel de 
armazem aos 2"" escriptura.rios e 
300$ para quebras ao thesoureiro •• 

Material (como na proposta) ...•.•.••.• 
Capatazias : 

Pessoal (como na proposta) •••••. , .•.•• 
Matel"ial (como na proposta) ...••.....• 

Lancha a vapor e escalares : 
Pessoal (como na proposta).: .•.•..•.•. 
Material, augmentadaa verba de 2:000$ 

para combustivel. ............... . 
Companhia de guardas ( como na pro· 

posta) ............. , ............. . 

Bah.ia. 

Pessoal: 
Augmentada de 8:600$, sendo 8:000$ 

para equiparar os .-encimentos dos 
fieis de armazem e do ajudante do 
administrador das capatazias aos dos 
zos escripturarios e 600$ para. que-
bras do thesoureiro ............... . 

Material (como na proposta.) •.•••.••••• 
Capatazias : 

Pessoal (como na proposta) .......... .. 
Material (como na proposta) .......... . 

Lancha. a vapor, barcas de vigia e 
escalares: 

Pessoal : 
1 machinista a. 200$ mensaes •.• , •..•.• 
1 roguista a. 90$ mensaes ........ , ••••• 
3 1•• patri:les a 1:460$ annuaes •..•..•. 
6 2oa patrões a 1:245$ annuaes ... ; .... 

68 marinheir('IS a 3$ diarios em 3ô5 días. 
Material : 

Acquisição de umo. barca de vigia, IJOD-
certo de escalares ................ . 

Combustivel da lancha a vapor .•....... 
Acquisição d9 uma. caldeira para o. lan-

cha a vapor ..................... . 
Companhia de guardas (como na pro. 

posta) ........................... . 

Aracajü 

Pessoal: 
Augmentadn. a consignação de 2:500$, 

para a creaçã.o do Jogar de adminis
trador dns ec1 pa.ta.zias, com 1 :600$ 
de ordenado é 900$ de gratificação ; 
dt: 300$ para. quebras ao thesoureiro. 

Matenal (como na proposta) .......... . 
Ca.t!U'-tõlo V. Vili 

59:440$000 
6:958$000 

'12:600$000 
1:800$000 

17:280$000 

2:500$000 

17:700$000 

308:200$00fl 
20:950$000 

116:610$000 
14:000$000 

2:400$000 
I :080$000 
4:380$000 
7:470$000 

74:460$000 

30:000$000 
3:000$000 

8:000$000 

123: 600$000 

44:920$000 
7:600$~0. 

118:288$000 

714: 150$000 

2oé 
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Capatazias : 
Pessoal (como na proposta) •• • ••••• ••• , 
Material (como na. proposta) . ......... . 

7:200$000 
1:000$000 

b:scaleres : 
Pessoal (como na proposta) • •• •• ••.•. •. 6:720$000 
Material (como na proposta) •. ..•. .• . •. 1:000$000 
Companhia de guardas (como na pro-

15:900$000 84:340$000 post."'t) .•• •• , • •• • ••• •••• •• •••••••• • 

Macciõ 

Pessoal: 
Angmentada de 1:600$, sendo 1:200$ 

re:ra equiparar os vencimentos dos 
is de armazem aos dos 2•• escri· 

pturarios e 400$ p:tra quebras ao 
90:300$000 thesoureiro ....................... 

Material (como na. proposta) ... ........ 6:568$000 
Capatazias : 

Pessoal (como na. proposta) ........... 
Material (como na proposta) ........ ... 

18:315$000 
800$000 

Lancha. a. Yapor e esco.leres : 
Pessoal (como na proposta) •.• , •..••••• 13:177$500 
Material (como na. proposta) •.•..••••.• 2:300$000 
Companhia. de guardas (como na pro-

22:600$()00 154:060$50() posta.) .. . •..••. . ... . . .. , ... •...... 

Penedo 

Pessoal: 
Augmontad<l. a consig!lação de 2:500$ 

para a. creação do Jogar de admi-
nistrador das capatazio.s, com 1:600$ 
de ordena.dB e 900$ de gratificação ; 
de 300$ para quebras :~.o tbesoureiro. 44:W$000 

Material (como na. proposta)., •• .•• ••.• 6:793$000 
capatnzins ; 

Pessoal {como na 'Propost:l.) ••.•• , , .•..• 2:754$000 
Material (como na proposta) ...... .... . 400$000 

Esce.leres: I 
Pessoal (como na propost:~.) •• , . , • ••. . '. . 6:720$0{)0 
Material, auA"mentado de 2:000$ ••••. ·\ 3:000$000 
Companhia de guardas (como na. pro-

posta) ...... ........ .... , •••••••.• 1 li :Q48$000 
' 76:535$000 

Pentambuco 

Pessoal: 
Augmentada. de 8:600$, sendo 8:000$' 

para eqUiparar os vencimentos dos 
tieis. d_e armazem e do ajudante do 
ndmtmstrn.dor das capatazias aos 
2oa escripturarios e 600$ para que-
bras no thesoureiro... • • . • • • • • • • • • 305:8= Material (como na proposta) •• •••••. :. , 18:11 
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Capatazias: 
Pessoal (como na pt•oposta) .••.•.••..•. 166: 1!50$000 
Material augmenta.da a consignaçã.o de 

30:000$ para a.cquisição de material 
45:100$000 rodante & de um guindaste a. vapor 

Barcas de vigia. e escaleres: 
Pessoal (como na proposta) .••.•..•..•• 75:000$000 
Material (como na. proposta) •..••• ••••. 41 : 200~'000 
Companhias de guardas (como na pro-

122: I 00$000 posta) ............ ~ ........•.. . . .. • 
í 74:268$000 

Po:J"okyba 

Pessoal, augmcnta.da. de 1:100$. sendo 
80~ para equiparar os vencimentos 
do tlel de arroazem aos dos 2•• eseri-
ptut'lu·ios e 300$ po.ra quebras ao 
thesoureiro ..... .. . . ... ... ... .. ... 59:44= Ma.tcrinl (como na proposta) ...... . .... 8:718 000 
Capatazias: 

Pessoal (como na. proposta) . • •.•••.• . •• 
Matet1al (como na proposta) .. ........ . 

10:196$100 
400$000 

Escaleres: 
Pessoal (como na. proposta) ••. • ••• • •••• 5:520$000 
Material (como na pt'Oposta) . •. •.. • •• •• 400$000 
Companhius de guurdas •.•••.••.•••• • •• 18:500$000 

101; 174$100 

Rio Grc.nde do Norte 

Pe.ssoal, augmenta.da de 2:500$ para. a 
crooção do loga.r de administrador !. 

das capatazias, com 1 :600$ de orde-
nado e 900$ de gratificação ; de 300$ 

4•l : 920$000 para quebras ao thesoureiro ... ; ... .. 
Material,aogmentada de 2:000$ pa.ra in-

slalar em commodo proprio o nTchivo 
da. extincta tbesouraria ••• •• •• ••• • • 7:882$()00 
C.1.patazias: 

Pessoal (como na. proposta.} ••• . •• •..• ••• 
Material (como no. proposta) •.• • ••••••• 

4:500$000 
750$000 

Escaleres: 
Pessoal (como na. proposta) •••• : •..•••.• 6:780$000 
Material (como na proposta) ... •.• • ..• . 750$000 
Comprwhi:l. de g-unruas (como na pr(•• 

12:400$00(1 77:982,~00 posta) ... ... . ................... .. . 

Pat'11anyba 

t>essoal : 
Augmentada de 2:500$ para. a creação 

do logar de administrador das ca.pa-
tazias, com l :600$ de ordenado e 
900$ da gra.tifiea.ção ; de 300$ pam 
quebros ao tbesoureiro . ••• •• •• •• •• 44:920$000 

Material (como na. propost..1.) .. . .. .. , .... ·6:340$000 
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capatazias : 
Pessoal (como na :proposta) .•....•.••••• 

-Material (como na proposta) .......... . 
Esçaleres: 

Pessoal (como na proposta) ...•..•• ; ...• 
Material (como na proposta) .......... . 
Força de guardas (como na. proposta) . ~. 

Ceard 

Pessoal : 
Augmentada de 3:400$, sendo para equi· 

parar os vencimentos dos fieis de 
armazem aos dos 2•• escripturarios 
e 400$ par-a quebras ao thesoureiro 

Material (como na proposta) .......... . 
Capatazias : 

Pessoal, diminuída de 2:000$ para a 
acquisíçiio de uma baleeira de alto 
mar, por estar mal collorodílo .•.•. •. 

Mate!'ial (como na proposta) ... •••.••.• 
Escaleres: 

Pessoal, augmeutada a consignação de 
2:640$ para serem elevados os ven
cimentos do patr-lo a 1:200$ e dos 
reDladores a l:080SOOO ••.••.•. •... 

Material, augmeo.tada ·de 2:000$ paru. 
acquisição de uma baleeira. .•.•.••.• 

Força de guardas (como na proposta) .. • 

Mar~nlu!o 

Pessoal:_ 
.A.ugmenta.da de 6:800$, sendo 6:400$ 

para equiparar os vencimentos dos 
tieis de a.rmazem aos dos 201 escri
pturarios e 400$ pnra quebras no 
tbesoureiro . ........ ...... ....... . 

Material (eomo na propost:~) .....•..... 
Ca!latazias : 

Pessoal (como na proposta) . •.••....••• 
Material (como na proposta) ....•.... .• 

Barcas e escaleres : 
Pessoal (como na proposta) ... ...... . . . 
Material , augmentada. de 20:000$ para 

uma Jaocha 11 vapor ......... .... . 
Força de gun.rdas (como na proposta) .. 

Parei 
Pessoal 

Augmentada de 69:720$, sendo 8:000$ 
para equiparar os vencimentos dos 
:fieis de a.rrnazem e de ajudante do 
administrador das capatazias aos 2°• 
escrlpturarios; 600$ para quebras 
ao thesoureiro e 61: 120$ para. uma. 

3:300$000. 
800$000 

i:200$000 
1:200.$000 

.. 13:500$000 

123:10~0 
8:268$000 

35:940$000 
300$000 

12:000$000 

2:350$000 
33:150$000 

149:500$000 
8:768$000 

5-1:000$000 
2:400$000 

3'2:400$000 

43:300$000 
33:900$000 

77:260$000 

215:1013$000 

324:268$000 
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"'ratificação at& 20 • / 0 , que o Poder 
Executivo fica autorísado a abonar. 

Material (como na proposta) ... . . •. •.• • 
Capatazias : 

Pessoal (como na proposta) ..•. .. . ••... 
Material (como na proposta) ....••.•••• 

Cruzador Caçador : 
Pessoal (como na. proposta) •••••••.•.•• 

Aviso Ser:edello : 
Pessoal, augmentada de 2:040~ para ele· 

vara 1:800$os vencimentos domes· 
tre, a. 960$ os dos carvoeiros e a 840$ 
os dos trípola.ntes . ..... .......... . 
Lanchas a. vapor : 

Augmentada de 3:840$ para. elevar os 
vencimentos dos enc,U'reaados a 
1:800$; doo ajudantes a 1:440$; dos 
carvoeiros a 960$ e dos tr ipolantes a. 
84()$ ...... .. . . . ........ .. .. .. .. .. 
Barcas de vigia : 

Pessoal. augmentada de 7:200$ para. ele~ 
va.r os vencimentos do escriv~o a 
2:400$ ; dos mestres a 1:800$ ; dos 
:patrões a 1:200$ e dos marinheiros 
a 840$ ...•• , . ................. . . .. 

Material (como na proposta) ..•... . .. • .• 
1<'orça dos guardas (como na proposta) .. 

Mandos 

Pessoal : 

Augmentada de 37:560$, sendo 1 :200$ 
para equiparação do fiel de armazem 
nos ZO• esc:ripturarios ; 400$ p<wa. 
quebras ao thesoureiro e 35:96()$ 
para. uma 0'1'atificação até 40 •j •• que 
o Podar Bxeeutivo fica autorisado <\ 
abonar . . . . . . .... ...... ......... . . 

ll!ate1·ia.l (como na proposta.) ...... . . . . 

Ca.patazin s : 

Pessoal (como na poposta) .•.•. .•.•. .• , 
Material (idem) .. . .. . .. . , ...... . .. • . .. 

Escaleres : 

Pessoal (como na proposta) ...... . .... . 
Material (idem) ................. .. ... . 
Força de guardas (como na proposta) .. 

Santos 

Pessoal: 

Augmentada de 128:880$. sendo 11:000$ 
para equiparar os vencimentos tios 
rtels de armazem e do ajudante rio 
administrador das C:Ipatazias aos 2•• 
esc:riptur-.lrios; 600$ para quebr-.1s <lO 

367:320$000 
26:136$000 

153:180$000 
25:100$000 

28:060$000 

15:080$000 

li:260$000 

23:040~000 
52:060,$000 

148:950$000 

126:260$000 
12 :948$000 

li :8008000 
7:500$000 

15:540$000 
32:500$000 
40:300$000 

856:l8ú$000 

252:848$000 
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thesoul"eiro e 117:280$ para uma 
gmtificacã.o até 40 o/o, que o Poder 
Executivo fica autorisado a abona!". 

Material (como na proposta), ........ . 
Capatazias: 

Pessoal (como na proposta •.. o •••••••• 

Material ( idem ) ...••.......•.••... o •• 

Lanchas a vapor e escale!·es: 
Pessoal, augmentada de '7:200$ para 

mais dous machinistas, de I : 800$ 
para mais um foguista, diminuida de 
12: 000$ pela suppressão de 1 O rema-
dores ......................... o•• 

Material, augmentada de 20:000$ pam 
custeio e de 6:000$ para a constru
cção de quatro postes tiscaes terres-
tres ......... Oo······ o ........... . 
Força de guardas: 

Pessoal, augmentada de 24:000$, venci
mentos de JQ guardas que ficam 
creados . o. o ............... , ..... . 

Material ( como na proposta ) ••• , , , •..• 

Paranaguá 

Pe;;;;oal: 
Augmentada de 1: 100$, sendo 800$ para 

equiparar os vencimentos do fiel de 
armazem aos dos 2•• escripturarios 
e 300$ para quebras ao thesoureiro. 
Material: 

Augmentada de 30:000$ para a cornpra 
de urna. lancha a vapor ........... . 
Capatazias: 

Pessoal (como na proposta.) •.. o., ••• , •• 
Material (idem) ...................... . 

Lancha a vapor: 
Pessoal (como no. proposta)., ....•.....• 
Material (idem), •• o, ••••••••• , •••••••• 

Escaleres: 
Pessoal (como na proposta) ........... .. 
Material (idem) ••. o ••• o .... , .... , , •••• 

Força de guardas, augmen ta da de 2:400$ 
para dous guardas que tlcam crea-
llos ................ · •.•..••.•...• o 

Santa Oatharina 

Pessoa]: 
Augmentada. de 15:100$, sendo 9:000$ 

para a crea.ção de dous conferentes 
com ordenado de 3:000$, e gratifica
ção de I :500$; 5:000$. para a .erea
ção do lagar de guarda-mór, sendo 
3:300$ de ordenado e 1 : 700$ de gra
tificação; 300$ para quebr~s ao ~n,e~ 

411:080$000 
17:018$000 

15:600$000 
2:000$000 

58:500$000 

125:500$000 

I 83: 600$000 
2:000$000 

59:440$000 

33:218$000 

5:986$000 
600$000 

5:000$000 
2:000$000 

9:490$000 
700$000 

16:450$000 

815:298$000 

132:884$000 
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soureiro e 80G$ para equiparar os 
vencimentos do fiel de arma:z;em aos 
2°• escripturarios ................. . 

Materi~l (como na proposta) .......... . 
Capatazias: 

Pessoll (como na proposta) ••.••••••• , • 
Escaleres: 

Pessoal (como na. proposta) ....•••..••• 
Material (idem) ..................... .. 
Força de guardas (como na proposta) ... 

Rio Grande do Sul 

Pessoal: 
Augmentada de 6:800$, sendo 6:400$ 

para equiparação dos vencimeat<Js 
aos fieis de armo.?..em aos dos 2" es
cripturarios e 400$ para quebras ao 
thesoureiro ..• , .................. . 

Material (como na proposta) ........ , .. 
Capatazias : 

Pessoal (como na proiiosta) .......... .. 
Ma.terial (idem) ...................... . 

Barcas, la.ncbas e escalares : 
Pessoal (como na proposta) .......... .. 
Material (idem) ...................... . 
Força de guardas (como na proposta) .•• 

Porto Alegre 

Pessoal : 
Augmentada de 5:200$, sendo 4:800$ 

para equiparar os vencimentos dos 
fieis de armazem aos 2"1 escriptura
riC?s e 400$ para quebras ao thesou-
retro . •..•....... ~ ....•....•.•..•• 

Material (como na proposta) ..••••. , ••. 
Capatazias : 

Pessoal (como na proposta) .......... .. 
Material (idem) ....................... . 

Barcas, lanchas a escalares: 
Pessoal (como na. proposta) ....••••.• ,. 
Material (idem) ....... ,., ..... , ....... . 
Força de gnardas .......... , .......... . 

Uruguayana 

Pessoal: 
Augmentada. de 1:100$, sendo 800$ para. 

equiparar o íiel de armazem aos 2•• 
escripturarios e 300$ para quebras .. 

Mâterial (como na proposta) ••. , .••.•.• 
Capatazias : 

Pessoal (como na proposta) ....... , .... . 
Materi~l (idem) ...... , .. ,.,., .. , ..... , 

73:440$000 
6:348$000 

6:000$000 

6:240$000 
900$000 

15:900$000 

131:800$000 
9:136$000 

~9:350$000 
1:000$000 

28:680$000 
8:960$000 

66:240$000 

174:200$000 
24:386$000 

91 :380$000 
13:000$000 

6;966$000 
3:000$000 

36:000$000 

59:440$000 
3:962$000 

8:400$000 
6;560$000 

108:828$000 

295:166$000 

348:926$000 

215 
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Barcas, lanchas e escalares: 
Pessoal (ce>mo na proposta) ... . . .. " . .. 
Material (idem) . ......... . . ..... . .. . . . 
Força de guardas (idem) •• , •• .. •• • •.•.• 

Corumbd 

Pessoal: 
Augmeuta.da de 24:756$, sendo 800$"[)arr. 

equiparar o fiel de armazem aos 2 .. 
escripturarios, 300$ para quebras ao 
t hesoureiro e 23: 656$ para uma gra
t ificação arldicional até 40 •;., que o 
Poder Execut ivo fica. antorlsado a 
abonar . .. ... .. .. .... .. ... ....... .. 

Material (como na. proposta.) •..•..•.••. 
Capatazias: 

Pe$$0al (oomo na proposta.) . ..•. • •• .• . • 
Material (idem) . . .. . . ...... . .... . .. .. . 

Lancha a vapor e esca.leres : 
Pessoal, augmentada de 3:600$ para um 

rnac:hinista a. 2:400$ aonuaes e um 
foguista a J :200$ tambem annuaes. 

Material, augmentada de 1:000$ para 
combustivel da lancha a vapor ..•.. 

For~.a de guardas (como na proposta) •.. 

S. P aulo 
Pessoal : 

Augmentada de 7:600$, sendo 7:000$ 
para equiparação dos fieis de ar
mar-em e dó ajudante do admi
nistrador das capatazias aos 2" 
escripturarios e 600$ para quebras 
ao t hesoureiro ........... ... .. .. .. 

Material (como na proposta) .••..••.• .. 

Delegacia tiscal do Rio Grande do Snl : 
Pessoal (supprima-s9) 
Material (como na proposta) ...... . ... . 
Para despezas imprevista.s ou ur13:entes 

nas diversas alfan•iegas, renuzid11 
de50:000$ .. ....... ..... .. ..... . . 

13:140$000 
9:000$000 

76:500$000 . 177:032$000 

83:096$000 
3:518$000 

11:700$000 
1:500$000 

11:640$000 

31:400$000 
18:300$000 

235:800$000 
230; 800$000 

239; 000$000 

50 :000$000 

161:154$000 

466:600$000 

9.613:259$00C 
t t 

0 
t t 

0 0 0 0

' ' '

0 

•' 

0

' '
0 

• 
0 

• ' ' '• 
0 

'
0 0 
' ' t 0

' 0 '
0 t t t' t t ' • t t '' t t t t t t t 4 t 't t t t' • t • t • t t t t I' t tI t t t t t 4 ... .. ' .... ........ .. ... ............. .... ' ........ .. ..... ...... .. .. ............ ........... . 

18. Administração e custeio dos proprios 
e fazendas oacionaes, augmentada 
de 60:000$, sendo: 3:000$ para ela· 
var os vencimentos do zehulol'l. 
1:000$ para os do auxiliar; 6:000_, 
para o logar de ajudante do zelador, 
que fica creado, e 50 :000$ para o fim 
especilicado no art. 2• § 4• • • • ••••• 142 : 160$000 

... ........ ...... .......... .. ... .... .. .... ... ~ ................. -.................. ... ..... . ............ .. ..................... .......... ..... .-...... ............ .. .. .... .... ... , .... . 
2i. Obras - Capital Federal, dimina!da.. 

a verba : de 50:000$ p11ra o edificio 
do Thesouro; de 100:000$ para a. con-
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strncção de novos arma.zeos da al
fandsga. ; de 124:200$ pa.ra acquisiçã.o 
o montagem de novas machina.s; sup
primida a v erba de 50:000$ para 
concertos no salão do expediente da. 
alfandega; Estados, reduzidtl.. de 
20:000$ a consignação para obras 
imprevistas e urgentes;augmentadas 
as seguintes consignações: 150:000$ 
para a. alfa.ndega da. Bahia; 40:000$ 
para n. a.lfl).ndega do Cearà.; 100:000$ 
para a. a.lfandega de Paranagua; 
50_:000$ -para a alfandega. do Mara
nhão; 20:000$ para a alraodoga de 
Pernambuco e 20:000$para a alran
dega do Rio GI"J.nde do .Norte;50:000$ 
-para n. al(a.ndega da. Pa.rahyba.; 
20:000$ para. a. a lfandega. de Corum
bâ. e 50:000$ para. as alfandegas do 
Estado do R io Grande do Sul .•.•.. 

21'1 

1 .622:800$000 

. . . . . . .. .. ' ... .... ........ ........ .............. .. .... .......... ... .......... ..... ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ........ .. ...... ............ ...... ..... . 
32. Exercicios findos, inclusive 80:000$ 

para. pagamento dos ordenados rela
tivos ao a.nno de 1893, aos empre
gados das extinotas se(l\õeS de esta.
tistica commercial e que forem addi· 
dos em virtude do li. 7 do art. 7•, lei 
n. 191 B, de 30 de setembro de 1893. 
Art . 2.• E' o Governo autorisa.do: 

1.180:000$000 

L• A. abrir , no exerciclo de 1896, creditas supplementares :1té 8.000:000$ as verbas in• 
dicadas no. tabella. que acompanha a. presente lei. A' s verbas- Soccorros publicos, E xercícios 
fi ndos e Dltferença. tle cambio-poderá o Governo abrir creditos supplementares em qualquer 
mez do exercicio, comtanto que sua. totalidade, computada com a dus m~is creditos abe~ 
ás outras verbas, não exceda ao maximo fixado pela present e lei, respeitada quanto a. 
verba-Exercicios findos , a disposição da lei n. 3.230, de 3 de setembro de 1884, art. 11 ; 

2 .• A aforar terrenos da Quint\ da Boa Vista aos proprietarios dos predios ahi con
struidos com licença. do ex-imperador , s:J.lvo o parque e a. á rea necessaria. as dependen:'!ias 
do Museu Naciona l, e bem aS!:im aforar os outros terrenos da mesma quint<l.. de que não 
preciS<lt·, pa.r~ a. construcção de edi ficio~ publicos, tendo preferencia os aror..Lmentos para. fins 
de u tilidnde publica. ou melhoramentos de hygiene da. capital; · 

3_• A abrir os necessa.rios credites para. o. execução das leiíl ns. 148 A, de 13 de julho de 
1893, e 191 B, de 30 de setembro de 1893, art. 15, n. 2; 

4. • A mandar procetler ao arrolamento, discriminação, demarcação e verificação de to
dos os proprios nacionaos, nomeando para esse fim uma commissão, correndo a despeza. por 
conta da. qua ntia de 50:000$, consignada no n . 18 do art. 1• · -

5.0 A concluir o edificio e accessorios para. installação definitiva da alfandega. de Ma
cahé, installa ndo-a de:>de jà em editicio alugado, abrindo para esse fim os necessario creditos; 

······ -· ·· ·· ···· ·~ ·· ······ · ·· ··· ···· · ········ · ··········· ··· · · ·· · ······ · · · · · · · ······· ....... ,, ..................... ... ..... ..... ................ ........... ····· ... ·· ·· ····· 
Art. S.• O Governo poderá tra.nsporta t• as sobras a puradas em virtude de economias 

realizadas em sulxlivisões de uma mesma ver ba, desde que o tra nsporte se opere de umas 
para outras discrimina.çõe:; da mesma. verba. 

O transporte , porém, não é permittido si for feito do material pu.ra. o pessoal e viceversa • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . -... . .... .. . .... .. ..... ....... . .... .. ......... . . ····-··· .......... ....... ...... .. ..... ........... .... ·········· ····· ····· ... ········ 

Ca.rna.ra dos Deputados, 5 de outubro de 1895.- Arthu~ Oesa-r- Rios, 1• vice-presidente_ 
-A'I.If}tlsto Tauares de Lyra, 3' secretario, servindo de 1•. -Manoel de A&enccw Guimarães, 
4• secreta.rio, servindo de 2•. 

C:unra. V. VIU 
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21:200$000-Parit um servente e aluguel da snlo.s dcstinndas às 
EmtJ11da do 8eJiado ao 1JJ'ojecto da Cmmwa elos Deputado:J n. IdO D, I aulliencii1S nos juizes seccionaes. 

deste amt.,, gtte fl!>Ja a despeza dr> MinislM'io ela Justiça e l{cgocios 
lntc1'iores pa1·a o cxercicio r!~ 189(} A' 1-ub1·ica n, 13 

Confrontando·so a pt•oposta do orçamento da despeza elo Minis
teria do. Justiça e Negocias Interiores, apt•esentada polo governo, 
com o projecto envf:t(lo pela Cttma.ra. dus Deputados ao Senado, veri
.tlca-se á pl'lmoirn vista um augmento de 193:807$425. 

Para qllClll observa a progressão temerosa com que se desenvol
vem os nossos orçamentos de am1o para. anno e de discussão pM'a 
discussão, não seria este um g1•ando augmento ; ainda assim, c 
preci~o fo.zer a seguinte considcrnção om abono do espírito de rigo
rosa. economia, quo pt•esidiu, na Cam:ll'a dos Deputados, á confecçíí.o 
(}esse m•çamento. 

A vorba de 150:000$, para n. colonia dos Dous Rios, não foi ere~da 
1.JOla. Carnara na discussão do orçamento do 1\Iinislerio da Justiça 

·O Negocias Intel'iorcs. Creada eSSIL colonía em IS93 o organisada 
pala regulamento n. 1.794 de 11 de setembro de 1894, devia a 
verba ncccssnria 11ara o seu custeio ter sido contemplada na pt·o· 
f}Osta, do governo. 

Não o tendo sido o tendo o Ministerio do. Justiça. se tlit•igido 110 

'Congresso, pedindo o nocessa.rio crerlíto para. o proximo e:-;evcicio, 
a commis9iio julgou mais l'egullll' incluil·o entr-e as verbas orça
,menta.ri:ts. Sommumlo IJois essa importancio. L\ de lU.325:507$175, 
-em que o governo orçou as desper.as do Ministcrio da. Justiça e 
"Negocias Interiores, para o proxirno exercício, vorillca-ge que a 
·Ca.mara dos Doputados apenas a.ugmentou olfectivam<>-nte do 
t]3:897$425 O Ol'ÇILIDento proposto 1Jelo govorno. 

Vejamos agora as alteraç1lcs para mais e para menos, p1·opostas 
IJelo Senado nus emendas sujeitas ao estudo da. commissão. O au
-:gmento é o seguinte: 

A' ~·ubrica n. 5 

68:000$000-Mais 20 inspectores se~cionacs urbanos e restabeleci
mento de numet'O de suburbanos }'letlído nu. proposta 
do governo. 

10:000$000-Pat•a acquisição do tot•rcnos pn.ra a construcção do ca.
vullarlças, etc. 

A' ~·u7Jdca IL 19 

26:500$000-Conccrtos ela lancha Esqui1·ol. 

A. t·ufwica n. 20 

71 :000$000-Gompra de uma. Iauch(l.e seu custeio para o estado do 
Amazona~. 
Idem ptwa o do Espírito Santo. 

A' ~·t1b1•ica H. 32 

3:600$000-Material dns officinas (para mais) ferramentas e ouje· 
c tos destinados ao trabalho. 

.1i' •·ub?·ica n. 37 

80:0008000-20:000$ de subvenção a cadn. um dos Lyceos de Goyaz' 
Rio Grande uo Norte, Par-allyba. e Piauhy. 

A' rt(bl·ica. n. 39 

7-!:000$000-P~ra consb·ucção de urna mumlha no quartel da bri
gada policial. Para :.t construcção de um commodo 
para a llibliotbeca do Senado. Pal'a as obras da Fa
culdade da Bnhia. 

_22:500$000-Para a compra de livros, jornaes, etc.: publicação dos I A' t·ubrica n. 41 
debates (para mais) ; despezas eventuaes, inclusive 
acquísição e montagem de appo.relhos clectricos para\40:000!000-Criação de um orphanott•ophia do Rio Gt•ando do Sul. 
o serviço dns votações. Eleva-se pois o a.ugmonto proposto pelo Senado nas emondu.s meu-
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.oionadas 11 416:800$ além do credito deSOO:OOO.$ proposto ern emenda 
.no nrt. 1° § ~· n . I. 

São as seguintes as economias propostas, 

A ' )'Ubl'iCCl >1. 11 

"'7:200$000-Consignação par•a os vencimentos de uous escl'ivães da 
Côrte de Appellação. 

A' t'tjb1•ica n, 13 

J :200$0110- Augmenta nos vencimentos do medico da Casa de 
Detenção. 

A' n1b1·ica 11. 14 

I :200$000-Augmento nos vencimentos do medico da. Casll. de Cor
recçiío. 

A' t·&Wrica n. fó 

13:280$000-Diminuição no pessoal e no material da. Colonia. Correc
cional de Dous Reis. 

A' ?'Ub1·ica n. 22 

2'2:400$000-Gl·atificoção do dh•ector pela direcção do Curso Annexo. 
Gratificação do secretar io pot• ana.logo serviço. 
Gratificação aos lentes tlcsignmlos IJara. as bo.nc;ts de 
exames finaes . 
Premias n lentes que compm:orem obrns de morito, 
SulJvencção para viagens scient incns. 

.A' nlln·ic1• J>·, 23 

"22 :400$000-Rcducções analogas às da rnurica. n. 22. 

A' ntbt'ica tt. 24. 

á '3:60n$OOO-!tcduc.ção de vencimonto3 o suppro3são das subvenções 
pll.rn pt•ernios o viagens scientitlcas. 

,1' 1'ttúl·ica t~ . 25 

5.4:600$000-Reducções ano.toga.s ús da rubrica anterior . 

A' ,·ubrica ~~. 29 

12 :600$000-Gratifico.çiio a dous iostructores militares e a. lentes 
supplentes. 

A'n.tbric(l n , 32 

300$000-Gl'atiflcação á mes tra de trabalhos de ag ulha. . 

A' n.rli rica 11. 48 

77:904:\;525- Consígnacão para o. ct•eução de varios logarcs e do 
· ma.ia uma companhiCI . 

Deixando do lo.do o credito do 800:000$ : proposto pelo Sonn.do ô.s 
emendas, em vez de diminuit•em o orçamento, o elevou de 100$115 a 
472. A commissão é ele parecer qne aCamara mantenha o projecto de 
orçamento que enviou o Sooa.do, com as modificações propostas na.s 
!'eguintes emendas. 

DcJ)lczas com o 1>~lacio elo P1·esi<lente <lc1 RepuàUcn 

A emenda modifica. a. reda.CQã.o dos dize1'es lla tabella. e do projecto 
da Ca.mara, toL·nn.ndo·a. incontest.-welmente ma.is clara e mais com
pleta a enumeração, que ahi se faz. 

Se!!a<lo Federal 

São duas emendas, \\lni\ ó. l'Ubrico. n. 5 , out\·a Í\ rub~·icu. n. 391 

importam no tota.l lle 48:500$. Pareco fi. commissão que não póde e 
não deve entrar no exttme minucioso dessas despozas ; da necessidade 
ou urgcneia. deltas é o proprlo Senndo o melllOr, sinuo o unico juiz. 

Ju~tiça Federa~ 

A p t•imeira emenda estabelece a verba de 1:200$ para os venci· 
mentos de um escrevente junto ao pt•ocm•ador do. Rcpublica no 
Districto Fcdeml. glfectivamentB a lei n. 221, (lo 20 do novembro 
de I89t. art. ô", creou esse logar e, em curnpl'imento :i. disposição da 
lei, (le..,.o ser provido, o que não JlÓde tot• lagar sem a. consignação da 
verba ncccssa.r ia. 
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. A sogumla consignA. a impor~ancia do 20:000$ p a.t-n alug uel de 
llalus destinadas ás audiencias do;; juizes seceionaes o para. prevol-1\S 
dn, neccssaria mobilio. . Estl\ nec('.SSid!Ldo o. fa z; sentit· oom urgencia, 
conforme declara o Ministerio da Justiça, no t•elatot•io deste anno, 
pa.g. 38 . 

« Nos omcios que acompanham as relações tmnscript!ts, os j u izes 
fuzem sentil• a lilltn. do mlillcios publico8 dos tina<los }lelo Supl'OII\0 
'l'ribunnl p:~-t•a c.wto1·ios e audiencias. » 

Policia do Distt·icto li'eder((~ 

A commiss'ío acceit[). a scgurula das emendas propost(ls, pela. qual 
se nccrc.~ccntl\ a cousignll.ção de IO:OOO.t pJ.rn. ncqnisiçiio de tet•reno.;; , 
para consl,t•ucção <le c.'l.va.llariçll.S e outt·a3 d~;~pemloncirts, de que ca· 
rece o quartel da llriga.tla policial. 

O govcl'no em mensagem dirigidtt no Congresso, l'econ hece o. neces· 
sidade de~ses melhoramentos e a commiss..'i.o nnd11. tem a oft'erecet' . 

.ilssistenci<' d e .tllicmcdos 

Augmcnta o. ementla o. consignação do 26:500.) pat•a concct•tos do. 
lnnchn. EsquiJ·of.. Esses concertos import.\ndo, segundo o Ol'{'a.mento 
Jeito, em 26:~ c sendo a. verba de consct•vn.çiio do material nuctn
ante, pelo qual devem ser feitos, apGnns de 3:000$--é neces~t·io l'e
forçal-a Cl)lll n indicada quantia, pn.l'll esse llm destinado especial
mente. Constn. isto elo um officio dirigido á Camaro. dos Deputados 
polo Sr. ministro da. justiça. 

Inslille!O B enjamin Consta11t 

A commissão obset·va., corno tem feito om rclnc'io n, outms ome11· 
da.s, qu:) a elovaçã.o da ve1•lla do 3:690$ pn.t•a o mnLor· iul <los officinas 
a. O: 000$ é l'econlucidt~ como necessut•io. pelo g•)Verno. Nií.o concorda.
rl!t com a segund<~ parto da emenda, que vnc til•cu• á mcsh'ol. de 
trabalhos d<J agulha um diminuto augn1cnto quo a Cn.nHu'a httvio. vo
tado da suo. juslific~çio, o quo é injul;lLO, pois , os !l.U<flllentos unn.logos 
n. este nii.o silo suppt•imlrlos, cntre~anto, não lhe sendo Iieit'J , á. vista 
<los pi'ececlentes estabelecirlos m. Cnmara, tlivldil• a emenda. em duas, 
é forç11du o. accoil.al-a intcgl•alrn9nto,atten t:l a necessidnllo do a.lludido 
augmcnto do mater ial ll<~.s ol!icinas do Instituto. Com o. devida venin, 
pot'OII1,11 commiss1i.o pro !,esta contr ' css !S systcma de englobrw muitas 
disposiç&ls !leia sua ma teria inteiramente <lilferente,em uma só omemb 
ti l'ando Í\ commissiío e à Camara. o arbitr io do aco~i l.ttl' umas c re
cusar outt•ns. Ern idcntica censm•a. e ainda do modo mai:; pa.tente 

iníci<lem as emendas a.presen tada.s as rubricas ns. 22, 23 e 24, que a 
commi~siio viu-se forçado. a.recusa.r,emllora hnjaalgumas disposições 
que destacadas merecerliio a sua approvaçã:o. 

Inst ituiçucs sttbsidiadtts 

A I • omonda dâ. uma. t•odacção mais ndequedn e o.ccresconta que 
o Instituto Vacoinico fornecerá cowpox tís autoridnlles sanitarias ou 
dircctamen~e ou por lntermedio dos rasp!lctivos govornos. 

A 2" emenda jé se referiLL a commlssão sobre n. t•ullrica Senado 
Fecleml. 

A 3" tnmbom merece ser o.pp1•ovado.. A necos~idade ou ao menos 
conveniencia de auxilio.r a con&tl•ucçiío da matol'lliolude da Hnhin, 
j (l. reconhecida pela Gamara, consignando-lho o. verba do 30:000:!; 
no projecto do orçamento enviado ao Senado; quanto á con tinuação 
das obras da Facul,lado de Medicina é ponto que tambem não deve 
soffror duvida nem impugnação, {1. vista dns informações prcst[).das 
pelo St·. ministro da justiça no seu rehtorio do corrente a.nno • 

Art. 1°, §2', N. I 

A lei n . 12Z, de ll do novembro de I81H, uu torisou o govorno 
a fttr.er as dcspe?.as e a nbr it• os credites necess:\l'ios para. a constru
cçiio •los Iazaretos em Perna mlmco, Bah ia, Pnt•ô. e Matlo Grosso. 

Já se a.ch<t ndo a<linntados os tr,tba.lhos da constntcção do 
um desses htzn.rotos e tendo co.tlucado, no fim de dous o.nnos d EJ. tla ta. 
duquella lei, o. t•efel'illo. au tol'isação, é forçoso renovtll-a, pelos 
mesmos motivos q uo a detorml naram e ninda mais pela circum
stnncin. do ter o govet•no comecauo e pt•oseguHo na construcçiío 
do um dos laznretos. 

Ncsto sentido 11. commissiío do orçamento apt·cscntou um pro
j coto espccíal á Camara; mas níio sendo prova.vlll que st>jtt Ul>l'O· 
vnt1o nas duns on.sns do Congt·esso untes do sncerramento desta sea
são propo:>; o Scnudo rr no ftquo o governo n.uto1•isado a ab1•ir o cre
dito elo 800:000$, pa.rn. este tlm. 

Ar t. 1•, §V 

Refere-se as obras do mausoléo e esto.tua lle Bonjamin Const!l.nt. 
Sala. das commissões, 14 do dezembro do 1895.-Jo,<o Lopes, pro

sidente.-Pltulino da So11za Jtmi?t', relatol'. - 1lU(f!Uio Mo/JtetiC[J I'O,
F. P. llfayrinh.-Auousto Sc~ero.-Bcnedíc.lo Leito.-Latwo Muller, 
-Alcimlo G!Aa1wbm·a. 
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·Emendas do Sontulo ao P''ojcciGda Callla!'Cl dos Dc)mlmlos, n.i<JO D, 
deste a11110

1 
que fio;a a desptJW elo Jllitoistet·io da Justiça e Negocias 

Inte1·io1·cs ]Wra o exei'Cicio de 1896, 

A' 1'ubrica n. 3- Dcspe.as cmn o Pala cio da Presidencia da 
l?cpuõlica 

SubstiLuam.se os dizeres da tabella. pelos se
guintes : 

«PO.l'!l. pagamento lle voncimontos do pessoal do 
serviço e po.t•a as dospe;ms com il!uminngão, expe· 
diente un. sccretm·ia., mordomia e IJOI'tt\l'la, roparos 
nus co.nuagens o arreios, mu.terial para cocheira, 
CD.vallaJ•iç<tll e tratumento dos animaes das cat'
ruagens e objectos paro, n, limpeza elo Palacio, 
ja1•dins e de pensas.» 

A' rubrlc[l. 11, 5- Sec•·ot,1'i-z do Se11ado 

Accrescente-se onde convier : 
Accrescida demais 8:000$, a consign:tção pedida 

parn. compl'a de livros, jornaese outras pulJlicuções 
de 7:500$, mais n. pedida p!Wa. impressões e publi
cação do debates, sendo o augmGnto na razão tlo 
1:500$ mensalmente ; o do maia 7:000$ a pedidn 
para as tlespeza!l !l'Xtraordínnl'ias o eventuocs, in
clusive :t acquisiçfto de mutel'ial e ll[lpiuelhos 
olectricos o monta,gem dos mesmos pa.ra o serviço 
llas votações. 
Elevc-so a verba a.. , .... , ..... ~ ~ J ••••• ............ ~ 

A' rubi'ica n. 10 - Jv.stiça Fedel'a~: 

Accrcscente-so : 
Elevado. a verba a. I : 200$ pat•a vencimentos de 

um escrevonte de que trata a lei n. 221, de 20 de 
novembt·o de 1891, art. 6•, e de 20:000$ paro. alu
guel (lo salas destinadas ils audiencias tlos juizes 
seccionacs, onde ellas não funccionnm em propt·ios 
nacionues c pat'a proveJ-as da mobilia necessaria. 

Eleve-se a verba a., .• ,, .• ·.,,,,.,,,, •• ,,,.,,. 

325:760$000 

722:222$000 

A' rubt•ica n. ll-J!!stiça do Disltido FeileJ·al: 

Supprimam·sc as pulu.vrus-«do 7:200$ parn. 
os vencimentos do dous escrivltes, .. :.> até as 
palavrns-· «e I :200$ de gl'ailficução, » ltetlnzo.-se 
a verba a. •....•..•....•.............••..•.....•• 

A' pnb1•ien n. 13-Policia elo Disldcto Fcdcml: 

Em vez de (<reduziüo a úO» díga-so- l'eduzido 
n. 70 ; eliminrrn-se ns palavras «e a. 32 o dos Sll· 
bm•bano8». 

Accrescuntc·se onde convicJ': -incluída no ma
terial a consignação do 10:000$ para acquisícão 
de terrenos llara. construcção de cavallariças e ou
tras depandencias de que ncce.c;sitn. o quartel d<t 
brigada policial. 

Supp1•imn-sa o augmcnto de 1 :200$ nos venci
ment(is do medico da Casa do Detenção. 
Reduzn.·se a ve1·ba., ......... , ...•......• ,.,, ... , 

A' rubrica.n. 14-Casa àv Cot·recçdo: 

Supprima se o augmonto de I :;!.00$ para venci· 
mentos do medico. 
Rcduzkla a ve1•ba a •..••. , •.•• ,,.,.,,., •. ,, •.•• ,. 

A' rubrica n. 15-CúlO!Iia dos IJotiS Rios : 

Substitu:t· se a rubrica pela seguinte : 
Pesstal composto de director, u.judante, medico, 

sem a. graLificação de GOO$ pelo tra.balllo do ell
sino, que deYe fazer parte integl'ante do suas 
funcções, almoxarife, enfel'mch•o, e tres mestres 
de offi CillD , 27! 600.$000. 

Material : po,ra dhn•ias do um pellreiro e um 
carpinteiro ó. Htzã.o de 4$, para tres feitores á 
razão da 90$ mensaes para sustento, vestuo.rio e 
medicamentos para oscolonos 23:000$ ; ].llll'a ma
te~iacs de construcção, instrumentos agrícolas e 
despezas eventuacs 12:000$ e para o serviço de 
transporte 8:000$000. 
Reduzida a verba. a .••.•.•••. , •.•...••.•.. ,, .. ·,. 

345: ,jz9$ooo 1 

z. 750:230$0501 

197:444$950 I 

70:7;20$000 
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A' t•ubrica.n. l9-Assisicncia de Alienados: 

Accrescente·so onllo convier : 
Augment:1.da de mais 20:300$ a consignação pe

dida para custeio o cmmwvaçU.o do mo. teria! llu· 
ctuante das colonias, sando este atlgmento rles~inado 
aos concertos e rcpal'OS dl1 lancha EsqtUJí,·ol, con
forme o respectivo orçamento 
Eleve-se a verba a .. , ... , ... , .. , . , , ......•......• 

A' rubrica n. 20-SBI''l)iço 8attital·io Jlla1·ilimo : 

DetJois da palavra-ct!steio-em relação 110 estado 
!\O Pará, accrcscente-~e : e iguae!l ct uant ias pu.t•a 
compra de umn lancha a vapor e seu custeio pa.ra 
o estudo do Amo:wnas ; {lcpola das palttVl'lls- Per
na.mbuco e lO :000$ para setl custeio, accroscente
sc : 16:000$ pam compra do uma lancl1a a vapor 
para o estado do Espirito Sa.nto e 5:000$ pat•a seu 
custeio. 

A' rubr•ic(l. n, 22-Faculdalle ele Din:ilo ele S. Pl(ulo 

Accresoonte-se onde convier: 
Supprimida a consignação de I :200.~ pam grati

fl~aoão do diroetor pelrt dh·ccç.'\o do cu'rso unnexo ; 
~ de l: 200$ para gL"atificnção do secretario }lOl' 
aerviQo nnalogo; a de 4:000$ pam gl'll.tificnção n.os 
lentes designados para ns bancas de exames fi aos; 
o. do 3:000$ paro. premio tt lentes que compuzel'em 
obras da merí to e a de 8:00U$ para. viagens scienti
tilica.s ; elevada de mo.is 3:000$ a consignação pe
tlida. pura. despezas diversas e eventuaes. 
Reduza-ao a vet•hn a ....................... , • , ..• 

A' rubrica n. 23-Faoul(lacl6 de Direito da Recife ~ 

Accrescente-se on(le convier : 
Suppl'imid{\ a consignação da I :200$ para gra.tifi· 

cação do director pela direcção do curso annexo ; 
n de I :200$ po.t•n gmtilloação uo secrctnt•io po1• 
servtço a.no.logo ; a de 4:000$ para grateficação 
aos lentes designa(los para ns bancas de exames 

G75:304$400 

301 :400$000 

tlnaes; a de 8:000$ para }Jremio a lentes quo 
compuzercm oat·a.s <le merito; e a. do 8:000$ para 
Yiagens ~cicntiflcas, elev11da de mo.is 3:00\l$ a 
consignuiiiio padida. para despezas tlivm•.;as e 
overttttaea .......•.. , •.•....... , ... ,, ......... . 

A' l'Ulll'ica. n. 24 - Fact•Zrladc ele Mcc7iotm• do Rio 
de Janei!·o 

Eliminem-so as palavras - Augmentat!a o ns q110 
se lhe seguem ate o final do periodo, sendo sub
stituídas llCJI1.<! segnintes : Snppritnida n consi· 
gnação do 8:000$ parn premio n lentes (]UB co~
pmerem ol>ras de merlto e a de 8:000$ prtra. VHL• 
gem scientifica. 

Rcduz(L-86 a Yerba ...•.. , •••.•..•......•.....•..• 

A' rul.!rién n. 25-Fac!tlclmlc <le Meclicin« tltt Bahia: 

Eliminem-se, como na ru!Jrica anterior as palavras; 
Augmentada. e seguintes até o 1im do período, 

f{J]Hlo substituídas pelas seguintes - Supprimido, 
a consignação de 8:000$ pt~.m promios a lentes 
qne comiJUZerem obras do merito o a de 8:000$ 
para viagens scieutil!cns. 

Reduzll-so a verba ............................. .. 

A' rubrica. n. 2!J- Gym11asio Naciotwl: 

Supprima.m-~e as consignações elo 3:BOO$ pa1•a 
gratirlcnçií.o a dous instructores militares o do 9:000$ 
para lentes supplemento.res 

Retluza-so a verba. a, ......................... . 

A' rubrica n. 32- Instituto Be11jamin Omstant: 

Elevada a 6:000$ a verba tle 3:600$ para o mate
rial dns officinas, incluida a de 1:200$ para acquisi
çã.o :I e ferramentas o objectos destinados ao trabalho, 
eliminando-se as palavras: -augmentado.:; os venci
mentos da mestra de agulba, até no fim. 

Eleve-se a verba a ................. , •...•••••.• 

315:300~00) 

641:740$000 

655: 870~000 
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A' I'nbrica. n.87- Instíttliçücs su~sid(atla$: 

Dapols da paliWl'a «a.utoridados» diga-se-sanHa
rias ; supprimo.m-so o.s pa.l!wras-do po.iz-e depois 
da. po.Ja.vra- requis!tarom, nccrescente-se : dírecto.
mente ou por intormcdío dos governos dos respe
ctivos estados. 

Augmonto-sc a qutintía tle 80:000$, sendo 20:000$
pa.,ra cada um dos Jyceus dos estudos de Goyaz, Rio 
Grande do Norte, Po.ro.hyba o Piauhy . 

A' rubrica n. 39-0fwas: 

Depois dos palavras: «hmbem 1111. brigada» ao
crescente-se o se3uinte:-e a tle 18:000$ para. a con· 
atrucçíl:o do uma mura.lha que impeça o corrimento 
do terms do mol'l'o sobre o editlclo do quurtcl da re
ferid a hrigatln ú rua Evnristo da Veiga. 

Depois dM palavrs «Cttmarn dos Deputados», ac
cresclmte-se: e n de 26:000$ para a construcção do· 
commodo po.ra a bibliothcca do ~onodo. 

Substituam-se as llnlu.vt•as «suppt•imirl:~. a consi
gno.~o para. as obras ela (l'nculuado do Medicina. !la. 
Bo.hln.o npplicada a meama»- pelas seguintes: D 

de nccrescida a-; o em vc:r. das palavt•tts:- ((do. 
mesma capitall>: diga-se da capital do estado da 
Bo.hla. 

I•;lovc-se a vm•lm o. .•••.•• . , ••• , •• •• ••••••.•• , •• 

A' rubrica n. -:10- Col'J>O de bcmwi!·os: 

Eliminem-se ns pnlo.v t·as: ..:augmentadn a da 
IJ:207$» até o final do poriodo. 

Reduza a verba a .. .. .............• . , ...•..•.•. 

A' rubrica n. 41-EllcHt~wcs: 

Eliminem. se as palavras: « como na proposta»» 
pelas seguintes: 

Elevo-se a verlll\ 'do mais 40:000$ Jlnl'a ll&.Lrimo· 
nio de um Ol'llhnnotropho que se rund!l.l' no ()stado 
do Rio Grande do Sul }Jat'.tl\sylo o cducl\ção de me
nore~. cahi!los em Ol'lllmndudc, om consequCJncia 
da ·guerra oi vil nnquoHcestado, só podendo set• essa 

impOt·tancia entroguo 6. a(lnmistuçiio dn instiuiçiio, 
depois de orga.nlsa.da devidamente. 
Eleve-se a verba. a . . .. ........ •....•..•.. .•. .. ...• 190:000$000 

Art. I . • § 11 n. 1 . -Sub~titu.t-se pelo seguinte: nbrlr no exer· 
cicio desta. lei, um credito não excedente deSOO:OOO$ para paga.mentor
•le despe:t.as já ordenadas, em virtude da lei n . 122, de ll de novem- · 
bro de 1891:!, e j1!1.raeonclusiio, tiiOnt.ngem o funccionamento do um 
lazareto em Tamandaré, no estado de Pernambuco: 

Auditivos: 
V-O governo ma.ndara orçor a.s despezas com as obras do mat•

soléo e estatua do Benjamin Constnnt, afim de incluir na. propostll. 
para o or~mento de 1897 a despeza precisa pDtl'a attender a satlsfuçiio 
desse serVIçO. 

VI- O Ooverno, dentro <lo exercício desta lei, reverá. o regula
mento que baixou pnra execução da lei de J.!l de julho do 1893, afim 
de red\lzir o pessoal e os vencimentos respectivos tia Colonia Correc
cionn.l (los Dous Ríos e de íol'nar pJ•incípalmente agricola. o ti'nbaiho 
da mesma Colonia. 

Senado Federal, li 1le dezembro de 1895. - Manoel Victoi·ino Ye· 
•·cim, prcsillente. -Jot7o lf1trb11-/.ho Uc;hôa Oavalcanti, 1° secretar io.-
0<Hta.:o Ric/un·ll, 3• secretario, eervindo ele 2• .- Joaquim Josl! Paes 
da Silva fim·mcnto, 4• secroto.ríD, servindo de 3". - Jose B cr iUII'llo ele 
Mcdeil·os, servindo lle 4• sccreta\'ÍO. 

789:000$()00 1 P.ro}cclo da Camam dos Deputado:; n . 1d9 D, que (!3:{1 a despc::a elo 
'ilfinisterio 1/a J11 stiça e Negocies Intcl'ioras Jlll?'a o c,:e1·cicio 
ele 1890 

500:2d5$9i5 

O Congt>esso Nacional decrota.: 
Art. O Poder Executivo 6 anto1•isado a desl>elldcr pela Repar· 

tiçii.o do i\linistr.t•io da Jus liço. c Ncgocios lntorlúrcs, com os sorvloos 
!les!gnudus nos ~cguintcs rubricas , n quantia de \ 6 .5 19:•104$600 

A sn'ccl': 
I. Subsidio do Presidente da 

Republica,como na proposta 120:000$000 
2 . Di to do Vice-Presidente, 

idem....................... 3G:OOIJ$000 
3. Oespmm com o palncio do 

Pre~idente da Repnblica., co· 
mo na pi'Opoeta. •..•••• , • • . • 50:000$000 

O>' 
tJl 
Ul 

~; 
o 
!;ll 
I( 

...... 

""' ~ 
I.'J 

t:! 
t'l ,.., 
l'l 
~ 
O> 
::d o 
t:! 
l'l 

...... 
00 
<O 
CJl• 

("· w 
Ol 

() 

~ 
~ 
Q o 
~ 

~ 
~ 
~ 
3 
~ 
~ o 

\1 

~ 
S? 
"' @ 

til 

~ 
~ .., 
"' ~ 
w 

"' 



4. Su blidio aos senadores, idem. 
5. Seoret~rla do Senado: Modi

ficado. a verba da propostt~ 
por terem sido feitas as se
guintes alternções: suprimi
da no pessoal a consignação 
de I :500$ parn pagam~>nto de 
um continuo dispensado do 
serviço o falleoi<lo; u.ugmen
ta.da no maiOI'i<cl a consigna
ção de 31:000$ paru. o servi
ço do rcdacçiio c revisão dos 
debates, dUl'ante cinco me-
zes,.,, ••.. .. • , ... .••.... . 

6. Subsídio aos deputados, como 
na proposta ... . .......... . 

7, Secretttria da Camara. <1os 
Deputados: deduzhlaa. quo.n· 
tia. de 3:800$, venoimento3 
de u m official da secretaria, 
dispensado do serviço, quo 
fullecen;a.ugmentadns no ma· 
tel'ial as seguintes consigna
ções : para publicação dos 
debates do !<32:500$ pa.ra 
212:500$, po1• ter sido eleva
da. de 18:000$ rara. 28:000$ 
a quota. mensa elo contra
ato de tachygraphia.; o de 
compro. de livros do 3:500$ 
para 12:000$000 • •• ..•.•..• 

8. Ajuda do custo aos membros 
do Congresso Nncional, como 
na proposta .............. . 

9. Secretaria. de Estado, como 
na pl'oposta .. , ••.......•.• 

,10, Justiça Federal, como na p l'O· 
JXlSla. . • • •• , • , .• • .. . • .• , .• • 

'11. Justiça do Dístricto Fede1•al: 

Augmentada. a conslgno.ção de 
7:200.S para os vencimentos 
dos .dous escrf•·;tos da Côrte 

567:000$000 

303:200$000 

1.908:000$000 

395:760$000 

90:000$000 

449:865$000 

701:022$000 

de Appellação, vencendo ca; 
ela. um 2:400$ de ordenado 
e I :200$ de gratificação ; a 
tlo 30:000$ para reparação 
da mobillu. <l pt•edios em que 
funccion11. o Tribun11.l Civil e 
Crimínnl, e a de 6:000$ pa1•a. 
aluguel do uma casa desti
nada especialmente ao sel'· 
viço do Jury; l'eduzida de 
151 :200$ a. IOB:OOO$ a verba 
pa.rn. pagamento <le pretores 

12. Ajudas de custo a. magistrados, 
como ua.llroposta ..... . . . . 

13. Policia do Dtstricto Federal: 
Augmentadn. a consignação de 

40:000$ PD.l'O, pagamento do 
pesso[l.J de policia reser vada, 
de escolha e confiançu do 
chefe de policia; reduzido a 
50 o num<'ro de inspectorcs 
seccionaes urbanos e a 32 o 
doa snbul'banos; reduzírlo a 
10 o numOl'O dos agentes de 
i" classe, a 25 o dos de 
2" classe, a 40 o dos de 
3'' classe; augmentados os 
vencimentos do medico do. 
Casa de Detenção de 3:600$ 
para 4:800$, sendo 3:200$ de 
ordenado o I :600$ do gra.tl-
ficilção .. .... .•...• •.•• ••. . 

14, Casa de Correcqiio: 
Augmentaclos no pessoal os 

vencimentos do medico de 
3:600$ para. 4:800$. sendo 
3:200$ de ordenado e 1:600$ 
de gratlftca.ção ....... .... . 

15 . Coionin. dos Dous Rios: 
(Decreto n. 145, de 11 do ju. 

lho de 1893) 
I direetor .•... , •. • ..•... .•. • 
1 eJudantu ..•. , ... , .. . . . . .. . 

352 :629$000 

20:000$000 

2.754:436$750 

198:644$950 

6:000$000 
3:600.~000 
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medico., .•••.•. , •. , ••.•... 
Ao mesmo, pelo trabalho ee 

ensino, gratifica.ção ...... 
ese~•i'vão .... , ...•...•.•...• 
o.lmoxarífe ..... ,.,, ..•. , •. 

.l enfermoiro., ...... ,, •. ,, .. 
3 mest['('S do olllcina a. 1:800$ 
5 Jledreiros a -1,:; dia rios, .•.•. 
5 carpinteiros o. 4$ diarlos ..• 
6 feitores o. 90$ ............. . 

Comedorias para os podJ•oh•os, 
carpinteiros, e foi te res a 1$200 
diltrios pura catla u '11 ••• , •••••• 

Sustento, vestuaJ•io c curntl \'o de 
100 correooionaos, a 1$200 •• ,,. 

Objectos ele expediente .....•.• , •• 
Prompto pagamento ......•....•. 
Materiues de construcçiio c oult•as 

despezas .•. , •..•.•..••.•.••.•. 
Serviço ri" t.vansporte ••••.• , ••••• 

16. Guarda Nacional, como na 
nro pog ta ......... ' ..•••••• 

17. Junta Commercial da. Co.pitn.l 
Fcdeml, como na proposta 

lB. Archivo Publico : 
Augmentada de 5:000$ para 

10:000$ a consignaqào p~ra 
a compra e cópia do do
cumentos importantes, etc. 

10. Assistencia ele Alienados : 
Supp•·imhla. a consignação do 

7:200$ de combustível, da 
rubrica - .Material do nos· 
picín Nacional o inclui1la na 
consignação de 250:000$ para 
alimentação o combusti vel. 

20. Sarviço sanitario marítimo : 
Augmentadus as consignações 

de 40:000$ pam compra !lo 
uma lancho. a vnpor pm•a o 

4:800$000 

600$000 
3:600~00 
2:400~000 
1:800$000 
5:400$000 
7:20J$000 
7:200$000 
7:480$000 

7:008$000 

43:800$000 
I :200$'J00 
1:200$000 

22:71~000 
24:000:;>000 150:000$000 

50:000$000 

34:774$000 

ôS : 3SO.i'OOO 

648: SlH$100 

estado do Pará e do 10:000$ 
para. o seu custei u : a de 
30:000$ pm•a. compra de 
uma.la.ncha a. vapor pam 
conducção da doontos, no 
estado da Dilhia ; 5:000$ 
para constl'ucçii.o de uma 
ponte de dosoml:Jarque no 
Hospital Marítimo de nom 
Despa<!ho ; 5:000$ pam cor
locação e transporte dus 
ostufus de desinfecção de 
GeHest Hcn·scl1m' em deposito 
na Alfandegado mesmo es
tado e a acq uisiçiio de pul
verisadores do mesmo fubd· 
CUII te ; [} : 000$ pa fl1 O peS• 
soal que ter,\ de servit• nae 
lr.nchas o 10:000.$ pam o 
Custeio das mesmas o con
servação do material fiu
ctuantc ; de 40:000$ '[)aro. 
comp!'a do uma lnneha a 
vn}>Or para c esta.<lo de Per. 
nambuco e 10:000$ para. o 
seu cus leio; de 8:000$ lltua 
a compra tle uma pequena 
lancha pnra o estado da Ptt
rahyba ; do 5:000$ pa1•a a 
reforma. do material mari
timo a cargo du. inspectorin 
do podo •'e PaJ'anagmí, au· 
gmtmtada tt consiguação !lc 
5:400$ para as grati!lcações 
estabelecidas no urt. . elo 
regulamento 1la Inspecto
ctoria •la Snudo do~ Portos ; 
elevada 1lo 2:000$ pnra 
5:000.~ a consignação tJan
Despezas cvcntnaes, compl'a 
de moveis -, oubstituida 
rsta rubrica pela seguinte: 
-Despezas eventuaeB, com· 

~ 
rn 

~ 
f:1j 

~ 
...... -
11>-

g 
t:l 
t<t 

I 
t::J 
t'l 

..... 
00 
co· 
()'I 

~ 
0[ 

~ 
~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ 

I 
~ 

8 
~ 

~ 
Sl 
"' 
~ 

"' ~ 



21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

pra. de mo,•eis, tliarins pa.ra 
aliment!lçüo dos njudantes 
da. Jn.•pcotoria cncart•,go:1os 
da vlsit•t sauihtt·i~t do porto, 
n.~ t'nzão rl e 5$000 .•. , ..... 

lnstilutJ &~nitado Fe·!eral, 
como nn rwopost.u . . . ..... . 

Faculdade do Dil'cito do &1o 
Pa.11lo: 

Augmentn!la no mnteriat 11 
consignução pn.rn impres
sõe>.dc 3:500$ paro. 6:000$000 

Faeu hlndo do Direito do Re
cife, como na }lroposta •.••• 

l~aculthulo de Mcrliclna do Rio 
do Jnneiro: 

Atlgmentrula. a consignação 
para. g t•at itlcaçües a 20 inter· 
nos do clínica de 14:400$ 
paro. 24:000$, cabendo a 
cada um 1:200$; t>quiporiL
d os O.i vencimento~ de dous 
lon tos nos dos ou t•·os 27 6.'\
thedraticos; augmentndos os 
vencimentos do sub-secreta
rio a 4:800.::, sendo 3:200$ 
do ordenntlo o I: (}00.$ de 
gratiflca.ção; augmenta<los 
os voncimentQs dos amanu
enses t\e 2 :400$ pam 3:600$, 
sendo 2:400$ do ordenado e 
1:200$ do gl'atíflcaçiio; au
"'mentados os vencimentos 
da. parteira da Maternidado 
a 3:600$. sendo 2:400$ de 
ordenado e I :200$ de gratitl-
caçiio •. - ..•. __ .... . .•••.•. 

Faculdade de Medicir.u. da 
Bahia: 

Augmentada a consignação 
para gt'lltificação a 20 i·nter-

·············· 

.. ....... ., .... 

0-!0:269.$000 

236:360$000 

320:800$()00 

334: 700$000 

6711;340$000 

26. 

27. 

28. 

nos de cliniro., de 1-t:-100$ 
pa.ra 24:000$, c.'1.bondo a 
ca.dn. 11 rn 1 :200S; augmen lu
da. a consignação de grt1tili· 
cação da Santa cu~n lie liii
sei·icot•rlin. para 50:000$; 
equipnrados os vencimen tos 
de dous lentes aos dos ou
tros 20 cathe·h•aticos ; nu
gmontados os vencimentos 
do sub-secretario 11 4:800.~, 
!lendo 3:200$ <lo ordem1do o 
1:600$ de g t•atificaçi'io; nu
gmontndos os voncirnentoe 
dos n.mnnuctEes dll 2:400$ 
}lll.ra 3:800.) , senti o 2:4008 de 
ordonndo e 1:200$ de gra
tificação; a.ugmentados os 
vencimentos da paríoira. do. 
Matm•nidnde a 3:600$ , sendo 
2:•WO.S de ordenado e 1:200$ 
de gr~tificnção .•..•.••..•• 

Escola Polytcchnica : 
Augmentados os venolmontos 

dos tres a uxiliares da ga
binetes para. 2:000$ca•lo. um, 
sendo l :400.$ do ordenado e 
600$ de! grati/lcaQão; IIU
gmenta•la a consignação de 
I :000$ para gratificações aos 
conlinuoa por serviços ex-
traordinnrios ........ ... . , , , 

Escola !Te Minas, corno na 
proposta .....•.• - .....•... 

Pedagogium : a. verba desb\ 
rubrim terâ v. seguinte ap
plicaçiío : 
P~oal-corr.o na proposta •• 

Mo. teria~ 

Serventas .. , .••. . ••... .• ..• 
Objectos de expediente e dEs-

I f I f. e. I e I , f' f 

18:500.$000 

3:000$000 

710:470$00() 

520:147$000 

200: 800$000 

t\:7 
l\:); 
o;.. 

>-· 
~-

Z .. 
t'l 

"'· 
~· 
;..-

~ 
;.:. 
>
~ .... 

(") 

!!l' 
~ 
~ 
o 

i 
8 
3 
~ 

* l!l 

~ 
'" ~ 
ill 
;:/. 
"'-
~ 
~ 
10 
"' "' 



29. 

30. 

31. 

3" 

pezas de prompto pagamento 
Gra.tiflcnçít? no pcssonl o pro· 
!essorru encarregados dos 
cursos c confcl'encias .•...•. 

Illumínac;ito ............... . 
PniJHcJC~ii.o da Roviala, memo
rius o documentos escolat•es, 
tt·a.balhos tlí • lac~ícos,iUXJ.UÍSi· 
çiio cio livt•os jornncs, appa
relllos o instrumentos, obje· 
dos de ensino, encmlc['n llçi\O 
c conservação de Jivros,dcs
p c r. as cxtrnord i na l'ilis o 
cventuaes, ti'D.Lnlhos gt'O.· 
phicos. rnappas e quadros 
,13ta.tisticos, reparos de mo
·vo!s e utensílios, reparos, 
conservaçfto o a~scío do pre-
dio ...... • ...............• 

Gymnasio Nn.ciona.l, como na 
\)roposto. . ................. . 

Escola Nacional de llello. s 
Artes : 

i\ugmentada a. consignnQão 
de 2:300$ p:>l':l. prorogação 
por mai~ um anno rla pensão 
de J. Ltlllovico Berno. ...•• . 

Iosliluto Nacional de l\Iusica.: 
i\ ugmcntll.!l a a consign~ção 
do 10:000$ para acquish;:iio 
de apparelhos para o gnbi· 
nele tio acustic<t; o do 7:200$ 
p;~.ra. so p:·oroga.L' por um 
a.nno a 11emão mensal do 
]JensíonlstaFmnclseo B1•aga. 

InsLitnto Benjamin Constant: 
Augmenta.do;; no 11essaal <l~ 

uameaçr7a elo tlii'I!C!m· um 
mes ~ l' a d a o 1!1 c i n o. de 

2:000$000 

J4:550S000 
I :000$000 

18:000$000 57:Hí0$000 

5·16:555$000 

175;340$000 

I4.f:5W~OOO 

cartonagem c0m I :800$, um 
do esoovas o vassouras com 
I : 800$. um de mnpaihação 
com I :800$, nugol:ont.'lcla no 
mtttel'lal a consignação do 
3:600$ pa l'a rni\ lct·ial pat·o. 
as oJJlcimts ; u.ugmcntaclos 
os vencimentos do. mcs tt•o. 
<lo tt-a.t.alhos d!'l agulh(l, pat·u. 
1 :800$, ~emlo I :200$ de or· 
denudo o GOO.$ do grati · 
1lcação . .................. . 

33 . Instituto dos Surdos-Mudos : 
Augmcntnaa. 11 consignaçiio 
da 8:000;~ para acqnislçn.o 
de machiuas e material ... •• 

34. Biblíot heca Naciona.l : 
Augmentadas as consignaçõe.3 tlc 

serventes pnra mais d ous, 
de 5:400$ pt\ra 7:560$; de 
actt ubio,:ão de 1 ivrD!', jornnos 
o revistas 1lc 13:000$ p :1.ra 
16:000.~; 1to acquisição de 
mn.nuso1•iptos, es tam p(l.S, 
moerhlS e medalha, de 6:000$ 
11<1.1'(1. B:OOO$ ; do conserva· 
~ão uo prcdío, moveis o r e· 
p11.ros,dc I :500$ })lll'a2:500$; 
de aluguel do casa para. 1lc· 
11osito do li vt•os e jornncs, 
llc 4:80o:;; para. 7::200~00 . 

35. Museu Nacional: 
Como no. p ropostn ..•..•. . . • 

30. ServenLun.•·ios tlo culto ca
tholíco, a que se refere o 
decretou. 110 A, de 1801>1 

c,)mo n :t ]>roposta ........•. 

37. 1 nsti Luiçõcs subsillimlns pala 
União: 

Aug mentadtl. a con ~ignação p;u•a 
subsídio ã. Ac:u lomia Nn.cio-

r 

I{M:5~2$000 

1:?8:i75$000 

li O: 520$000 

171 : 820$000 

302:000$000 
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U!tl <lc Medicina pal'a. ô:OOO$; 
do 8:00tl$ pam 12:0008 o 
suhsidio dtt P"licliui"a Ge
t•nt do Rio de Jnneir•o; (\e 
Q:OOil$ par·a l:!:Ooo.:; o subsi
dio ao lnstitutn Hist •t•ico e 
Geogl'<\l)hico Bra~ileiru ; in
cluído u s11hsidio de IH:OOO.~ 
<W Instituto Vaccinico (\O 
Di~trict.o J?etler al pll.ra o 
llm de lbrncccr cowpooJ ás 
autof'i(hdcs do p<Llíl, que o 
requ i~itarem; c rnnutitla a 
consigmu;iio d(• IOO:UIJO$ do 
or~:amento em vigol' pal'a o 
Lycêo tle Ar·tes c Qtncios du 
Capital Fedm•al . •. , .. , •. , .. 

38. Soccor·:·Cls pnblicos, corno IH< 
proposta ... , .....••.•.... • 

39. Obras : 
Augmcntndas as comigrmçlies: 

de l:'iO:OOO . .:;d .. stitHl.da ã con· 
stL"ttcçiio llo dom crlificios 
para accomoda<,:ões do pcs
so:tl da Br·ig<tda Po!Hnl; ele 
25:000$ para construcçiío llo 
latJ"irPs e de um tellwiro 
1n•n·a.do ]larn.. cocheh•a n<J. 
mesrtHI hrigadtt : e «lc 
GO:OUO$ para. construcção ll e 
dous lw~pi lacs-barrar.:ts,sys
tem~ Lefort, e outro p:ua 
caso de 1110lost.ia$ contttgio
~as c de coY.inlm, plmt•nutcia, 
eulbrtmtrítt p<tl'a officiaes, 
dopo~ito para. c<tdavcros e 
s;tla do [l,Utopsi:l.s ~<.mbom 
na bt•igada; de20:000$ p;wa 
reparos de que precisa o 
a.rehivo da Galnaflt dos 
Deputados; suppt•imida a 
con~ignnção pura as ol)l•as da 

225:500$000 

I 00: 000:~000 

Faculrlade de l\Ietlicína da 
llaltia e ;tpplicad<t a mesma 
consiKnação de 30:0tl(l0 pam. 
uuxili:ti' a construC(,!ilo rllL 
l\'latcrnidade d'' mesmlL ca-
pital. ...•.. : .••......••.•• 

40. Corpo do bomheit•os : 
Augnwnbtb a consignação 

pa t'tl soldo das praça~ de pret 
d•l quantia de 38 :87!J$800. 
pura o flm do sot' cqnilliJ.t•allo 
o soldo ao d:ts pt•uça.~ da 
Tlrig-ada Policial ; augmen· 
tadtL a de 0:207.$, pa.r•:t crca· 
çl"lo rlc um logur· de ma,joL" 
fiscll.l do muteri~t c conhv'oJ' 
gel'ul, n. do li :572$500 pnr11 
a do um de cupiUio lLjuda.n to 
do mutet•ia.l e t)Hl~OUJ'Ciro, lL 
do 13:212$500 paro, a r!c um 
de capi lão 2,0 ci r·m•giiio, n. ele 
5:015$'250 para u elo um de 
tenen to pluumnceulico; ltUg· 
mcniad;t a consign<w~o llo 
!28:ROI$800 par,\ a CJ'caçüo 
da m:tis uma companhitt. 
Senti o a despe.za. desh~ verb[l. 
p~ga em metade pela Muni
"ipalida<le tlo Districto l>ede
ra,l , impot·ta o angmonto 
pa t•:t t~sle ot'Çitlll c;n to em 
l:l7:3,14s4:!5 ............. , .• 

41. Eventuacs, como na propos!,a, 
42. J\Iagistl·atlos em disponibili

dade.;.... Supp1•imidu ... , . , .. 

715:00~'$t))l) 

584:130$300 
150:000$000 

$ 

~ I. E' o go1·cma n,utoriso.uo a J•ovm· a. tabtllllL annexa ao de
creto n. f>913, do 19 do julho de lf>\JO, que fixou os emolumontos do 
pl·esitlonto, !l.,put:v!o3 e se~t·etal'io da Junta Gornmeroia.l, para c 
Um tio cievur os da. rubrica. om li vt•os commcrciacs ll ·l tiO!\. 100 róis, 
e o:; d os olllcia.cs do 6Cct·eturio de 1$ a 2$, sent.lo a. importancia da 
mctHllc dos augmentos dos cmolurncntn~ dlL rubrica distribLLida lJolos 
empregados da secretaria lllL mcsmll. junt(L, 
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§ [[. Fica, o Pocler Executivo uutm•isacln : I § 1\'. As vagas deixa•1a~ pot• oiTiciacs tlo corpo de policia serão 
!", :t nl.lrit• o nec~ul'io credi to p:.tt'õ1 da r começo t'ts obt•ns ch\ Pl'CCJlChidus p:JIOs que, tend•l ficado liim. do quadro em con,eqncncia 

ostntun e ma uso1•io de Benjamim Constan t i d:t t•efor f!:t:t da 1894, cont_lnuam nggr~gu d• •S aos respectt\'o~ corl'os . 
2", a despcntlc1' com a conclusflo do q tuvh·o nacional << A Epopó;ll Os quo nno scmlo npl'O\'c!tlHlos o contmu.lr~m uggregados sc1 ão pil 

Africana HJ'n?.ilei l'a »a IJllanthl 1Le 8:ooo .. woo. 1 gtls pelo s;ddo que se verrllcm• mcnsn.lmcnto 11a consignação para o 
§ lll . O Pütlet• E xec:ntivo premloheri\, com os cmprPg•ulos que. }JOSS.•a l. ~ 

oxistit·•:m nd·lido.~ Íl.~ di_tlorcnte~ I'Ol>:tl'tic:i•í'.~ 1leste mir~i:~ lel'i?· as/ Cam~J';l drJs Deputltlos em G do novcml.Jr·o · do· 1805. - Fm,.cisco 
va.gn~ qu., nolla~; fie vcl'tflen.rcm, nos termo.; 1la let n . . !:3 tl•~ 30 tio lie A~srs Ro'rt c Srtoa, pi'Ositlenle. - 1'/wnm:; V et{i11o, 1" sccrctnrio. 
outul.Jr·o de 1891, nrt . l i c' par;•gra pho u nico . - .. l11toain G. P. de Se! P ulo;oto, servinrlo de 2" sccrotaJ"io. 

O § 1•. 'Prosi<.ftcn to - Achan•lo-:;e 
ndeanl.;•il•t a hm·a. designo para. scgnnd••· 
feira, lü 1lo con·cnte, . a •eguinto or<.ltlln <.lo 
dia; 

Votação elos seguin tes proje~to~: 

N. ~!AB, elo 1805, autOJ'Í ~;tmlo o Po ler 
Bxccutivo a reformar o ensino dn. Escnlu 
Nllovn.l, aunexamlo-lhe um cut•.so especiul ele 
aspirantes a machinistne, tomn.ndo 11or bnso 
o projccto <.t)Jrcsen ~a do om 1883 pelo con
selho do instrucçiio da mesma escola (2·' clls
cussllo); 

Das em~ndas tlo Scmv1o ao pl'o,jecto 11. 110 I?, 
da 180:J, fixnnd.o a tlcspe?.a do MiuisteriQ da 
i\lorinho. J'llm o exercício de IHOO, ns q uacs 
for am muutir lus pot• tl.ous terÇos t!c votos pulo 
Senado, nn. fós•ma tio :trt, 3() § I" d:~. Consti
tuiçilo (ti is~.u~são unicn); 

Eti\Cndn. tlos St•a. t1cpu!aLlos Alcinr!o Gml
na.b:wa c J~ r·ico Coelho ao projr.cl o n. 212, de 
1603, l'cguhuulo a execuçi.i.o •'o.; :ll'ts . 6" e 7" 
da kln . 1~3 G, tlo :!3 de setembro r~c 1893, 
dctct•m iJHinrlo quo pelo govcmo sC'ja. su bsti
t u Hlo p{)t' api'Ji ico~ do cttpi tal o jm•,)s-out•o
rlo V<LIOl' nomi mll r lo 1:000$ o JUros de 4 "/ •. 
todo fi l11stro r•ITcctivamente r'cpositntlo a.té 17 
!le uezcm bro de 18~1 :2, pura ba.~ c da~ emissões 
bancarias {tliscu!isiio uniC'.'I}; . 

N. BO :\, do 18!15, opinando no sentido de 
não ~cr n )l JH'O\'tL!lo o projecto n. 89, dcst~ 
nnno, que substituo pelo que a ella ncomp:t· 

uhn a t-ollf'lla F , an ne:o á Coasolirla\!iío d e•.< 
Leis rl~u .:l!(antlt:ga~ c illestls cltJ /?t!n<las F!l
doJ·ac., 12' <llsctt:i~üo) ; 

~. ltl0, de llro-5, au!ori.s:tnt!o o governo a 
fti'Zcl' J'f\\'CI't6r it acti \'U., matiJlnn<lo a•~dir n 
uma d:ts l'ompanhias, comv tenente m~is mn
c.IN•no, :~tt! flUO lmja \'agn , o tenente refor· 
mado d1J c.)t'Jl:'l de h >miJei ro ; Jo~é J ulio, com 
11 111 ,-oto em .~epal':lt!o e parccor· tla commissãl) 
de .. onsli tui~ã<>, lcgishtção c justi\•:t (2" dis
CUS>iio) ; 

N. 2lti, do 189·1, autorisando o J>orlcr Ex
ccuti\·o a p:•:.rnr- ao DI'. Tibureio \'n let•iano 
Pcceguei!'U do ,\m:wal, 1wcpa 1'1Hlor ela me
tli••ina l •l{a l tln Facul•l:ule r..le Meclicina. <lo H.io 
de Jan eir.>, os \'cncimrmtos que tloixou de 
po·:·ccbcr do logtu• tlc pi·eparailot• tio chi micn 
inorganica da mosma. facuhlade (discussão 
uniea) ; 
~ . 225, tlc l Sr•5, dnnrlo JI0\'11. organisnr;ão n 

guat•tl:t nuciona I ( !> <1isc•rssão) ; 
N . ;?80, de 13~i5 , liJlpl'O\'IllHlo os qn:~t.ro pr o· 

tocollos r,n·muln•los n•• segumh cnnler·encío. 
rle il!ad,·id. em nbr il do l89fJ, pnm protecçào 
tle propriedade imlustrinl o r cgu lnmonto ela
llomdo Jl~la Sem•eLari<1. luternucionul sob n 
tlil·ccção do govC'l'llO suisso, contbr·me a au Lo
ri~ação t1ada. pela. mosma confet·oncia. ( I" tlis
en;~ão) ; 

N. 8 1 A, t.!c IS95, manda.nrlo consorvnr 
na col!ociiÇiio qna occupava no Almanack 
~I ilitar 110r occusiiio do seu l(\llecimen to o 

nomo 1! 0 Mat·eehttl f<'lor•in.no Peixoto (a•' d is
cussão); 

N. 22,1, do IBQ:; , c•mcodondo ao sold:tdo rc
foi'JIJ:l.do do excr'li to l~ t ·an l< lin [t'ort•ci ra de 
Mon1·a, um~ pan~1io tiO 30.~ mens,tcs (d tscus 
~ão unica); 

Discussão u nica das emenda;; do Sonnrlo, 
uo projeclo d>t Canutr:t<1osDepu t:t·1 • s n. 149 F, 
do 1805, flxttndo a despela do ili inisLet•io! da 
.J u st. içt~. o Nogocios ln teriot•cs,pn.rn o excrcicio 
de ISU6; 

Di~cussiio unica.das omendas do s·cuado ao 
p1'ojcdo n . 142. 1~. do 1895 (<la Cn.m:t ra dos r 
De}HlliLdos), llxttn•lo a. dospoza do Ministerio · 
da l~aZCtHht pal'a, O CXCl'CiCiO do 18!Jl), ás 
qu~tcs fo t\tm mnnti·las P''1' llous te1·ços d o 
votos ; 

Disenssi(o u n icn. do Pl'Ojecte n. 263 A, de 
1895, conceL!cndo a O. llmzilia Augusta tla 
Cunha a pensão annnal do 8:600.3000 i 
Continun~ão da 3• tliscussiío tlo pro,lccto 

n. :l5, de 1895, !lutol•is:lntlo o governo a. r cvee 
o r t•gulam<'nto c pt'Ogromma dos esttl!los do 
Gymnasio Naciona l, cr)m o ll lU'Jccn• mb n. :n A, 
dcsto anno ; 

l" cl iscus;;ito do pr·ojecto n. 230, do 1895, 
antoJ•i mntlo o Pode1· Execu tivo n tomn1• co· 
nhceimento tlt•S ost.utlos · definitivos tia 
a• secção d<1. Estt•a.da de l~et' t'O da Fict...wln a ' ' 
P llçn nlm, nprescn t;tdos pela. Comp:tnhio. Es· 
t t·atln dll Fet•ro Bt\llio. e Minas, inclep<Jndento-
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mente do c:orcesso ha.viuo no p1•a.zo estipulado 
para :J.presenta.c;ão desses estudos ; 

2;• discussão do pl'ojecto n. 133. de 1894. 
e:ncnda ao projcctó n. l -11 A, de 189J. offere
cida em 2• discussão pelos S1·s . Torqua.to 
Moreira e autrJs. isentando do imposto de 
importação os ma.terieesdestina.1os à Estrada 
de Ferro ~Viação Fenea de Itabapoana», no 
Estado do Espírito Santo; 

2• di.scuEs-:io do projecto 11. 157. de 1893, 
concedendo il. Comp:whia. de Ferro E5maltado; 
estabelecida na Capit:~l do estado da Ballio.. 
isenção de direitos de importa,ão por cinco 
a. unos da. ma. teria prima. destinada ao fal>rico 
de artelàctos e objectos de uso domeetico ; 

Discussão unica do parecer n. 133 C, de 
1895. sobre as cml'ndas offereciuas da g;. <lis
cus~ão do projecto n . 133 B ". de 1895, que 
classifica em q uako categorias :1s repartições 
f~deraes e equipara. os vencimentos dos l'espe
cti~o; runccionarios ; 

Levanta.~e a sessão ás 5 horas e 10 mi
uut--s. 

lE\i'· SESS:\0 EM 16 DE DE:'.E~IllRO DE 1895 

Presidencia rlos ,s,-.-, A1·thw· Rios, ( :L• 'llice
prcsidcntc), Ro!a e Sil1:<1 ( pre.~idtmte ) e 
Thonw; Delflno (t• sec;·etario) 

Ao meio-dia prcc~do- se a eh~mada. ã. qu:~.\ 
rcsjl~ndem os f:irs. Ro;;a e Sil":.,ArtiJUr, Rios. 
Cast" Azuvedo. Thomaz DelfillO, Tavares de 
Lyra. Lima Ba.cury. Gabl'iel S!Llg:do, M:Ltt:L 
naeell:~ol'. Au~usw Montenegro. )arlos de No~ 
vaes, Bricio Filho, Hollanda. de Lima, Bane
rlicto Leite,Luiz !Jomingues. Costa. Rodri"ues 
Anir.io ele Abrem, Al'l.hur tle Vasconcello~: 
Pires Ferreira, Frederico Borges. Gonçalo de 
Lagos. Thomu.z c._valc.'lnii. Joilo Lope~. Fr1U1· 
cisco Benevolo, Jost'• Bevilaqnn, Atwusto Se
vero. Junqucirn. Ayres, José .l\fariano

0

, Arthur 
Ot·lando, Tolentino de Carvalho, Martins Ju
nior. Pe~eir:~. de Lyrn., G:lSpar Drummond, 
Coelho Cmtra., Luiz de Andrnde, Cornelio da 
Fonseca, Lourenço de Sá, Metleh·os e .o\lbu
<\Uerque, Carlo~ Jorge, Araujo Góes. Clemen
t.ino do Monte, Rooha Ca.valcanti, Menezes 
Prado, Gouveia Lima.. Neiva, Zama, Milt.on 
Francisco Sodré, Manoel Caetano. Dionysio 
Cerqueira, Rodrigues Lima. Sebastiã.o L:l.n
dulp~o. Marcolino Mo~ra.. Torquato Moreira., 
Gnldmo Loreto, Anton1o do Siqueira, Serze
dello Correa. Fr ança Carvalho, Oscar Go~loy, 
Alcindo Guanabara. Timotheo da Costa 
Americo de Mattos, Lins de Vasconcellos Be: 
lisa.rio de Souza, Erico Coelho. Fonseca. Por
tella. Silva Castro, Nilo Pe~nha. Agostinho 
Yida1, Seba$tiãç> de Lacerda, U~bano Mar, 

. . . '·. ' . .. . , 

conde;;, PaulitlO de Souza .Junior. Mayrink, 
Ca.mpolina, Lima. Duarte, Carvalho Mourão, 
Vaz de Mello. Chagas Loba to. Gooçalves Ra.· 
mos, Luiz Detsi, Ferraz Junior. Fortes Jun· 
queira., Alv~ro Botelho, Lamounler Godo
rredo. R.ibeiro de Almeida, Arthur Torres, 
Cupertino de Siqueira. Olegario Meciel, Car
los das Chv.gas, Costa. Machado, ea,emiro da. 
Rocha. Almeida Nogueira. Dino Bueno, Gus
ta~·o Go-1oy, Ado1pho Gordo, Bueno de An
drada, Moreira da Silva. Francisco Glicerio, 
Furtada, "Crba.no de Gouveia., Xavier do 
Valle, Mari a.no Ramo~. Lamenha Lins, Lauro 
Muller, \-'aula Ramos, Francisco Tolentino. 
Emilio Blum. Fonseca Guimarães, Marçal 
Escobar, Pereira da Costa, Victorino Mon
teiro, Aureliano Barbosa, Pinto da Rocha., 
Vespasíano de Albuquerque, e Gassiano do 
Nascimento. 

Abi·e-se a sessão. 
Deixam de comparecer com cau:;a partici

pada os Srs. Coelho Lisboa. Alencar Gui
marães, Sá Pai::l:oto, Eneas Ma.rtins, Theoto· 
nio de Brito, Viveiros, Gustavo Veras, Edu
ardo de Berredo, Christino Cruz. Nogueira. 
P,tran~guá., Torres Portugal , lldeiilnso Lima, 
Pedro Borges, Helvecio Monte, Francisco Gur
gel, Cunha Lima. Silva Mariz,Trinda.de. Cl1a.· 
teaubriaod, Arminio T:Lvares, Marcionilo 
Lins. Miguel Pernarnbuc.J, Olympio de Cam
pos, S~ntos Pereira,Augustode Freitas,Tosta, 
Aristides de Queiroz, Paula. Guimarães, Edu
ardo Ro.mos, Vergue de Abreu. Flavio de 
Araujo, Par~nhos l\lontener;p•o, To1entino do~ 
Santn~. At haytle Junior. Euzebio de Queiroz, 
Ernesto Brazilio, Julio Sa.ntos,Ponce de Leoa, 
Almeida Gome!>, l.anrlulpho de Magalhães, 
João Luiz. Monteiro de B!u·ros. Joi'io Penido. 
Francisco Veign.. Leonel Filho, Octa.viano de 
!'!r ito. Ferreira Pi1·es. Valladares, Rodolpho 
Abreu, 1'heotonio do Magalhães. Pinto da 
F·m~eca, l'lhttta Machado, Manoel Fnlg-encio, 
Simü.n da Cunlla., Pa.raizo C:t,·alcanti, Lindol
pho Caetano. L:tma.rtine. Ali'.-edo Ellis, Fran
cisco de Barros. Domingues de Castro, Pa.u
lino Carlos, Cinctnato Braga, He1•menegildo 
de Moraes, Alves de Castro, Ovidio Abr:tutes, 
Luiz Adolpbo, Caracciolo, Almeida Torres,
Brazilio da Luz, Angelo Pinheiro. Apparicio 
Mariense, Francis~o Alenca.stro . e Pedro 
Moo.cyr. Esem causa os Srs. Hercútano Ban
deira, Gonçalves Maia, Fernandes Lima., Leo
vigitdo Filgueiras, José Jgnacio, Octa '\"iano 
Loureiro. Gemlníano Brazil, Clet.o Nunes, Jose 
ca.rlos, Alberto Torres. Bar ros Franco Junior, 
Domingos de Moraes, Paulo Queiroz, Costa 
Junior. Padua Sa.lle~. Vieira de Moraas, Al~ 
bet•to Salles, ~hrtins Costa e Riva.davia 
Cor1·êa. 

E' llúa e sem <lcb:~te approvad~ (\. açta d~ 
~ão antecedellte • 
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ORDEM DO DIA 

Não havendo numero para se votar as ma
terias indicadas na ordem do dia; passa-se á 
ma.teria. em discussão. 

E' ann.unciada. a discussão unica das emen
pa.s do Senado, ao projecto da Camara dos 
Deputados n. 149 F, de 1895, fixa-ndo a des
peza do Ministerio da Justiça. e Negocios in
teriores para. o exercício de 1896. 

São successivarnente, sem debate. encer
radas as emeadas do Senado ás rubricas 3, 5, 
lO, ll, 13, 14, 19, 22, 24, 25, 29, 32 e 37. 

Entra. em discussão a emenda do Senado 
ao art. 1°, § II, n. L 

O Sr. Medeiros e AlbuqueJ.
que-Sr. presidente, peço a. palavra apenas 
para fazer uma observaç~o sobre esta emenda. 
do Senado. 

V. Ex. sabe que está. em moda no Senado 
censurar o procedimento da Camara a. pro
posito de tudo ; são os senadores individual
mente, as commissões. todos emfim. 

A Commissão de Fazenda a. proposito deste 
ot·çamento, passou uma. formida.vel repri
menda á. Camara, censurando a falta de eco· 
nomia ; mas depois elevou o orçamento de 
algumas centenas de contos. 

O Senado manda. fazer no art. 1• § 2•, n. 1, 
uma. emenda. substitutiva de cousa perfeita
mente differente. A Camara no § 2•, n. 1 do 
art. l•,autorisa.va o governo a abrir o credito 
que elle solicitav<J. em Mensagem. para a es
tatua de Benjamin Coustant. O Senado sub
stituiu a estatua por lazareto. 

Elle podia mandar supprimir e3S[t parte 
da estatua. e apresentar uma emenda addi
ti va acerca desse Jaza reto que realmente e 
uma. necessidade imprescinnivel e mais ade
ante apresentar emenrla relativa. à estatua 
de Benjamin Consta.nt ; mas mandar substi
tuir esta.tua por lazareto. não sei si e muito 
regimental nem aq_ui nem na outra Casa do 
r..ongresso. 

Em todo caso. chamo a. attenção da Ca· 
mara para es;;e processo de impingir emenda, 
pondo a Camara na contingencia de ou ae
ceitar a estatua. ou o lazareto. 

Eram essas as observa~ões QUe queria tll.ze1• 
para. que quando tivessemos de emenrlar 
alguma emenrh\ do Senado, substituíssemos 
um palacio por um par de bo"t:Ls, já que lá se 
entende que substituth·o é isso. 

O ~r. Paulino de !§ou~a Ju. 
nior- Sr. presidente, effectiva.mente a 
Commissão de Orçamento sentiu-se deílnte 
dessa difficulda.de que o nobre deputado ncaba 
de n.ponta.r, em relação l\ emenda apresentada 

pelo Senado. Dizia. o projecto d:J. Ca.mara. dos 
Deputados. (Lê.) 

Diz a emenda. do Senado. (Lé.) 
A Commissão de Orçamento viu-se deante 

dessa difficuldade, não querendo eliminar o 
artigo do projecto da Camara, mas querendo 
tambem acceitar ~ emend3. do Senado, porque 
effectivamente, torna-se necessario que au
torisemos o governo a proseguír nas obras 
encetarias do Lazareio de Tamandaré. 

E' impos~ivel que as obras começadas e pro 
seguidas ate hoje sejatn interrompidas de um 
momento para outro, principalmente quando 
esi~o a findar-se as sessões do Cong-re~o. 

A Commissão de Orçamento em tempo apre
sentou um projecto de Lei especial, dando ao 
governo autorisação do credito a. que se 
retere a lei de 11 de novembro de 1892 e 
quanr1o havia tempo para o Cocgresso ap
provar essa lei especial. Mas. naturalmente, 
porque materias mais urgentes se imp~nham 
á consideração da Camara, o certo e que 
ficou prejudicada a marcha desse projecto 
especial. Nessa situação, a cornmissüo não 
podia deixar de opinar pela. medi~a mais 
urgente que era o credito para. o prosegui
mento das obras do Laza1•eto de Tamandaré, 
tanto mais quanto o Senado em out.r<1 emen
~a cogitou da estatua e do mausoleu a Ben
_jamin Constant. mas não do modo porque a 
Camara queria fazer e como era. justo que se 
fizesse, autorisando o governa a abrir o cre
dito necessario para essa est.a.tua, orr1enada 
por uma lei. O Senado manrla. orçar as des
pezas e depois de orçadas determina que entre 
no orç:nnento de Isg;, corno si com tanta an· 
tecedencia. pudessemos estabelecer verbas para 
esse orçamento. 

Vejo um remedio para o caso: é consiJ.e~ar 
es;;a emenda do Senado como compre11ens1va 
de duas: 1•, suppressiva do§2" do n. 1; 2 ', 
additiva. 

Effectivamente, ha dous pensamentos nes~a 
emenda do Senado: o primeiro eliminar 110 
projecto da. Camara as seguintfs pala.-ra~ 
abrir o necessario crediro etc. ; o segundo e 
a.bl'ir o credito de 800:000$ para o La.zareto 
em Tamandaré. 

Ninguem pedindo a palavra, ê encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

Entram em discussão que é sem debate en
cerrada os additivos do Senatlo ao projecto 
n. 149 F, de 1895, fixando a despeza. do Mi
nisterio d<\ Justiça e Negocios Interiores. 

Entram successivamente em discussão que 
ê sem debate encerr<~da as emendas r' o Senado 
ao projecto n. 142 F, de 1893, da C~mara. dos 
Deputados, fixando as dcspezas tio Ministerio 
da Fazenda. para. o exercicio de Iil\l5, as 
quo.es fot•am mantidas por dous tm•ços de 
votos. 
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E' annunciada a. d íscussã:o unica do projecto No art. 4•· encontro outra disposição que, 
n. 263 A, de 1895, concedendo a D. Brazilia como declarei na. sessão passada, não com
Augusta. da Cunha a pensão annual de preheudia, como ainda não compreheJldo 
3:600$000. hoje. 

Ninguem mais pedindo a palavra. é encer- No art. 7~ existem diversas dis~osições ne>;-
rada a discussão e adia.ila. a votação. vas_ que vao ser postas em prat1ca pela _prl-

' . . _ . me1ra vez entre nos e sobre as quaes deseJava 
E annunctada a. contmuacao da. 3• d1scus-l ouvir os illustres membros da Commissão ou 

.são do projecto n. 32, de 1895. autorisando o os signatarios do projecto. 
governo a rever o Regula_mento_ e program- Era isto que eu pretendia repetir agora, 
wa. dos eotudos d_? Gymna.s1o NaClonal, com o pela ordem, afim de ver se consigo que ai
parecer sob n. 3;> A, deste anno. guem me dé as e:x:pticações de que neces

O Sr. Thomaz Cavalcanti 
(pela ordem)-Lembro a V. Ex. que na ul
tima ~e;;são apresentei um requerimento de 
adiamento da. discussão do projecto. 

0 SR. PRESIDENTE-Na fórma. do Regimento 
são considerados prejudicados os req_uerimen
to5 de ~dia.men to si não houver na Camara 
numero legal para. se proceder à votacã.o. 

0 SK. THO~IAZ CAVALCANTI-Peço então 
permissão a V. Ex para renovar o meu l'e
querimento. 

O SR. PRESIDE::-<TE-Si não houver numero 
estarã o requerimento no mesmo caso do an
terior. e a discus~ã.o do projecto será encer
ra·' a si não houver quem sobre elle use da. 
palavra. 

O Sn. Tno:.r.u: GAYA.LCA.NTr-Considerei o 
assnmpto e o considero de grande magnitude. 
Impugnei algnns artigos do projeeto e desa
jaV'a, como ex:puz quando orei n'~ ultima ses
sf(o, apresentar algumas emendas. Não que
ria porem procede~ sem a nee~ ssaria. madu
reza, isto e. queria apresentar e nendas que 
fossem acceit:l.s pela Camara. 

Consulto por isso a V. Ex. si. por acaso 
não passa.r o requerimento de adiamento que 
tem de ser votado, como devo proced~r. 

0 SR. PRESIDENTE-V. E:c deve enviar á 
Mesa o seu requerimento de adiamento fi
xa.nco o tempo delle. 

A Mesa consultará irnmediatamente á Ca
mara. sobre elle; si não houver numoro len·aL 
o requerimento esmrá prejudicado. como" si~ 
!lão existi~se ; proseg-ue a discussão do pro
Jecto e, nao havendo oradores a discussão 
será. encerrada. 

O SR. TROlllA.Z CAvALCA:->TI-PecH da outra 
vez que me occupei do assumpt.o que alguns 
dos 1Ilustres membros da commissão me tles
seffi: e:l'plicações sobre alguns artigos do 
pro]ecto. 

No art. !•, por exernqlo. encontrei algu
mas du-vidas que me pa.reciam contrarias ao 
:proprio espírito do autor do projecto. 

No art. 2°, ha urna disposição inconstitu
cional que manda. a:posentar lentes sem os 
preceitos que a Constituição estabelece. 

sito. 
E si ninguem uza.r da palavra., peço licenca 

a V. Ex. Sr. presidente, para. me inscrever 
no detlate. 

O Sr. Thom.az Cavalcanti 
(contirtUilndo) vê-se na necessidade de repetir 
na sessão de hoje o que disse na ultima, visto 
que não tendo sido publicada~ no .Diario 
()(fiei al a~ oonsiderações que fez sobre o pro
jecto, alguns dos illustres aignata.rios do pro
jecto des~jam ou vil-as, afim da dar as expli
cações pedidas. 

Diz que a idea do art. l • é de estabelecer o 
ensino integral como base do ensino ~cienti
fico profissional que deve ser dado nas E~reo
las Superiores. 

No ta, porém, que o in tu i to do autor do pro
jecto não fica satisfeito visto que as materiaa 
detalhadas no referiria art. l• não conteem 
todas as partes integrantes do ensino in tegra.l 
por ella. estabelecido. 

.Assim é que não se encontra nestas mate
rias a geometria geral, sem a. qua.l não podem 
ser estudadas a. mecanica e a astronomia. 

Observa que tra.ta.ndo-se das línguas a.hi 
encontra-se a seguinte disposição: inglez 011 
outra viva.. 

Ora, este ::J.rbitrio que é altamente incon
-veniente, porque não sendo fi:.:ada a outra 
língua vlva. não se pó~e precisamente saber 
qual a que deve ser ensinada. 

Além deste inconveniente, diz que a. duali
dade estahelecida. traz como consequencia. a 
desnecessidade destas lingu<~s, visto que, si o 
inglez pOO.e ser substituído por uma outra 
!ingu<.~. que seje> substituído por uma. dellas ; 
si e. necessario, seja conservado. 

Tratando de desenho, diz que ta.mllem não 
comprehende como se consignou no projecto 
o desenho a livre mão ou geometrico, pois 
que. si. um ê nec€ssario, não póde ser substi
tuido pelo outro, visto que são inteiramente 
ditrerentes. 

Combate o art. 2° ao projellto por ioconsti· 
tucianal, -visto que. manda. aposentar com 
todo11- os vencimentos os lentes dos cursos ao
nexos as Escolas de Dheito. Pa:ra demonstrar 
essa. as..~rçã.o- faz a leituJ"a do arL. 75 da Con
stituição que diz: « A 11posenta.doria. só :põde 
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ser dada aos funccionarios publicas em caso 
da invalidez no serviço da !\'ação.» 

Faz a critica do art. 4" e hoje como na ul
tima sessão declara, que não o comprehende, 
visto que não sabe como a musica vocal possa 
:subseituir o ensino integral. 

A um aparte do Sr. deputado Adolpho 
l)ordo, responde que deseja ver consignada 
no ensino preparatorio, não só a mnsica como 
todas as artes esthcticas, visto que no ensino 
das scienciaa desenvolvendo·SC a intelligencia 
:prejuilica.ria. o desenvolvimento do sentimento 
si não houvesse a cultura dessas artes. Por 
isso, repete que si ti>esse de organisar um 
curso integral collocaria nelle todas as artes 
esthetica.s, não para preparar professores, 
mas para desenvolver·lhes os sentimentos 
afl'ectivos. 

Combate a criação da superintendencia do 
ensino e de seus delegados, não só, por jul
gai-a. inutil, como de encontro ao programma 
de economia do governo. 

A proposito do assumpto, faz algumas con· 
siderações sobre os funccionaríos publicas in.· 
vestidos de certos cargos de impol·tancia que 
esquecem·se pertencer a um mmisterio e di
rigem-se ao :Sr. Presidente da RepubHca di
rectamente. 

Assim, pois, vê nesta creação, futuros con
fiictos entre o snperintendente do en3ino e o 
Ministro do Interior. 

Além rlísso, parece-lhe que existindo nesse 
ministerio uma direcção de instrucção pu
blica com chefes e diversos funccionarios, não 
vê a nece~sidade dessa cre<tção. E com os 
grandes vencimentos que lhe são dados, julga 
que serâ. um verdadeiro chamariz não dos 
competentes, mas dos afilhados; e deste modo, 
longe de ser utíl esta. creação, e inteiramente 
improd ucti v a. 

Depois disso, volta a apreciação das mate
rias de que trata o art. 1•. 

Para dar uma ori<mta.cão segura ã. opposi
ção que pretende fazer sobre as materias que 
devem constituir o curso integral. declara 
que o estudo systematico das sciencías fur>da
mentaes, não cal'z.~isle em. (a~e,· uma s.h·ie de 
cursos especiaes sobre cada um dos rama.< rlos 
conhecimemos huma»os e sim uma serie de es~ 
tudos previas das diversas sciencias que sen;em 
de bnse a conheci·mentos reaes a positivos, dando 
uma idea. gerab do homem e rio mundo. 

Trata da. collocaçii.o que deve ter cada ma
teria no curso integral e mostra como torna· 
se necessaria a seriação estabelecida com as 
sciencias fundamentaes e diz que tão neces
sario e ao homem o conhecimento d3 matbe
roatica, phys;ca e chirnica, conio da. biologia, 
sociologia e moral, porque si aquellllS tratam 
do conhecimento do mundo e:x:terior, e~tas 
dizem respeito ao conhecimento do homem e 

C:~.m!!.r:l. V~ VII I 

da huma.nirlade. intermediaria indispensavel 
entre este e a.quelle. 

Faz algumas considerações sobre a emenda.. 
substitutiva que pretende apresentar ao. 
arL. 1", não só para restabelecer materia.s. 
que já. e:x:istindo no ensino do Gymnasio Na
cional, não foram consignadas no projecto, 
como para detalhar a materia dE cad.'l. anno, 
rnostraado n~8ta occa.sião qua pelo plano que 
apresenta, o curso ficará. reduzido a cinco 
annos, sem comtudo sobrecarregar cada. um 
delles. 

Tratava de ju~tiftcar cada uma das rnate
r·ias de sua emenda, quando foi interrompido 
pelo Sr. presidente. por ha-ver numero no 
l'ecinto para proceder-se ãs votações. 

Fica a discussão interrompida. ate a con 
clusã.o da votação dasmaterias. 

Sito successivamente sem debate appro· 
vadas as Reda~çlies finaes dos pro]ectos 
ns. 4 G, de 1895 (para ser enviado á sancção) 
e 265 F, de 1895, para ser enYiado ao Se
nado-

E' annunciada a votação do projecto n, 248, 
de 1895, autórisnndo o Poder Executivo a 
reformar o ensino da Escola Naval. anne
xando lhe um curso especial de aspirante;; 
a machinistas, toman~o po1· base o projecto 
apresentado em 1893 pelo conselho de instruc
ção da. mesma escola (2" discussão.) 

O §l". -~ugusto Severo (pela or
dem) pede a retirada do seu substitutivo por 
estar de accürdo com a Com missão de :Vlari
nha e Guerra, p:wa se apresentar outro sub. 
stitut ivo. em nome da mesma. Comrnissü.o. 

Con~ultada., a Cama.ra concede a. retirada 
pedida. 

Em seguida são successivamente postos a 
votos e approvados em 2• discn~são, os se· 
guint€s artigos do projecto n. 248, de 1895. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autori

sado a reformar o ensino da Escola Naval, 
anne:xando·lhe um curso especial de aspiran
tes a m"chinista.s. tomando por base o pro· 
jecto apresentado em 1893 pelo conselho de 
instrucçiio ,1 a mpsma escola. 

Art. 2. • Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

E' annunciada a votação das ernenrlas do 
Senado ao projecto n. 110 F, de 1895, fixando 
a despeza fiO 1Iinisterio da Marinha para o 
e:xer·cicío de 1896, as qu~es foram mantidas 
·por dons tercos de Yotos pelo . SP?~do. _na. 
forma. do art. 39, § l •, da ConstJtulçao (diS
cussão unica) ; 

E' 1•ostn a. votas e o.ppro,·ad(l. a seguinto 
emenda. do Senado: 

30 
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A' rubrica.J-Stlcl'et.a.ria.fde ;Estado- redu· 
z:~-se a. vel'ba a 154:252$000. >c;:i 

Pela eliminação da. despeza de 5:400$, des
tiaa.dos a pagamento de um ofiicial <!e gabi
nete e ao augmento de vencimentos do secre
tario em 1: 200$'J00. 

Sio successivo.mente postas a vot.os e rejei· 
tadas, tendo a.pem.s reunido I t votos a. fu.vor• 
as emendas do Senado ás rubricas 2, 6, 12. 
13. 14. li e ~8 aos§'§ Ju, 2'', 4• e 7•, sendo o 
projecto enviado á. commissão dP, Redacçü:o. 

O §r. JLa.mouinier Godo:r.redo 
(pela nrdem)- Sr. presidente. ficara m hoje 
encerradas as di$Cussões do Orç.amento aa. 
Justiça e Negocios Inter iores e bem assim o 
da !l'azenda. 

Tmtando-se de fmateria" urgente. peço a. 
V. Ex. q·ue consulte a Camar;l., sobre si con
sente na inver~[o da ordem do dia, afim de 
serem ess~s orçamentos Yota.dos hoje mesmo. 

o SP... NILO PEÇA:OaiA. - rsto e uma. Pl'OVa 
de desconfiança. á Mesa.. 

O Sr. 1:>rcsidemte- A Mesa nlto 
podia colloca.r os o:·çarnentos em primeiro 
Jogar da vota~iio, por isto que esta.vam ainda 
em discuss(io . 

Vou submetter ;i. votaçiT.o o requerimento 
do nobre deputado não de i nver~iiu, mas de 
pref!lrencia. 

Consultada, a Ca:nara approva o requeri· 
mento do St·. Lamounier Godoí'redo. 

E' a.nnunciada a votação das emendas do 
Senado ao projecto da. Camara dos Deputados, 
n. 14'J F, rle lti05, fixando a despeza. do ~fi
n!sterio da J ustiça. c Xegocios lnt~riores . 
pa.n o exercicio de J 896. 

O Sr. Alcindo Guanabara 
(pela o1·dem) - Esta emenda represe~ta :um 
interesse de ordem geral para o D1str1cto 
Federal, e não é uma emenda. para o cbefe 
de policia. 

0 SR. PRESIDENTE- A discussão já está 
e o. cerrada . 

O Sr. Au:JNDo Gu,~'i'ABARA - A discussão 
está encerrada ; ma.s esta declaração não 
deixa de ser necessaría. 

Sao successivamente postas a. votos e ap:pro· 
varias as seguintes ernenda.s do s enado : 

A· rubrica n. 3-lJespezas com o palacio da 
Presidencia da.Repu9Uoo . 

Substitua.m~se os d izetes da tabella. pelos se· 
guintes: 

« Para p~aamento de vencimentos do pes
soal do servi co paro as despezas com illumi
nação, ex!Jediente da secretaru~, mordomia. e 
portaria, reparos nas carroagens e arreios, 
material para. cocheira, cavallariças e trata· 
u1ento dos animaes das carr uagens e objcctos 
j.la.ra limpeza do palacio, jardins e depend.en
cias . 

A, rubrica n. 5- S~crc
taria do Senado : 

Accrescente-se onde con· 
vier : 

Accrescida de mais S:Ooo..:; 

()Sr. Paulilllo c]l~ §ouz:;t q.:Tu 
nio:·j(pela ordcm)- Sr . presidente. uero 
!it.:z.er uma rectiflc.1.çiio aliás necos.;;aria, para 
que a Ca.LUara possa votar com conheclm~nto 
de causa. 

E' um erro do impres~ão, mas que :1.llera 
inteiramente o sentido do parecer. 

a. consigna\~O pedida. parâ. 
compra. de tivros, jornaes e 
outras publicações; de I :500$ 
mais a pedid;J. par<~. impres· 
sões e publica.çao de debates. 
seodo o augwento m~ razã.o 
de l :5UO$ mens:J.lmente; e 
do mais 1 : OOIJ$ a. pedida 

• para. as despezns extraordt
na.r·ias e eventmtes, inclu
sive a acquisição de mate
rial o appa.relllOS electrícos 
e montagem dos mesmos 
para o s"rvlço das vota
~;ões . 

Diz o p:mcer!(lG) : 

«Dei:x:anrlo de lado o credito de 800:000S 
pro:posto pelo Senado, as emendas. em vez de 
diminuírem o orçam~nto, o e[evou t09: l 15$t75 
A commi~são c de parecer que a Camn.ra. 
ma ntenha o projecto do orçnmento que en
viou o Senado. com a~ modi fic:tções propo:>tas 
nas seguintes emendas.» 

Não é o projecto que enviou <' Senado ; e o 
projecto que a. Camara. enviou ao Senado. 

Este projecto é que a. commi:;sâo propõe 
que seja su~tentado com as devidas alterações. 

Eteve-se a verbo. a . . ....• 
A' r ubrica n. 10 - lu!liça 

Federa! : 
Acerescente-se : 

Elevada o. v e~ ba a l : :200:~ 
para. vencimentos de um es· 
crevente de que trato. a lei 
n. 221, de 20 de no•;embro 
de 1894, art . 6·~ .e de 20:000$ 
para aluguel de salns desti
nadas ás audiencias dos jui
ze5 ~ecc iona.es, onde e!la.s 
não funccionam em proprios 

325: 760$000 
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no.cionaes e po.ro. provei-as 
da mobilia necesso.ria. 

Elev3-se a verbn.a ...... . 
A' rubr ica n. ll-.Tastiça 

elo Distl·icto Ferleral : 

!Supprimam-se as pala
vras-« de 7:2008 para os 
vencimentos de dous escri
vães ... » até as palavras
« e 1 :200;5 de gratificação.» 
Reduza-se a. verba a ...... . 

722:222.$000 

345:429j000 
E' a.nnunciada a votação oa. emenda do 

Senado à rubl'Íca 13. (Polici:~. do Districto 
Federal.) 

(f)s Srs. ~edeiros e /~ .. 1 bu
<'1 uor{)11e e Pau li no <1e Souza 
.:run'io:a: (pelaol·dem) pedem que a votaçiio 
ua Pmenda do Senado ~e-ja feita. por partes. 

O S r::. . PRESIDE?-.'TE-Observa que a emenda 
só pode ser votada em glono, embora contP.
nlla d isposições diversa~. 

Em segui'"' a é posta a votos e approYada 
a seguinte E:menda do Senado : 

A' rubl'ica. n. 13-Policia 
do lJistricto Federa~ : 

Em vez do «reduzido a 
50» diga-se-reduzido a 70; 
eliminem-se as palavras« e 
a 32 o dos suburbanos». 

Acct'esccnte-se onde con
viet' :-incluiria no material 
a. consignação •le !0:000:), 
para acq uisiç~o de terrenos 
p :tra. <'onst rucçüo de c a vali a· 
t'ÍC:·<IS e ou tra.s (tependencias 
de que necessita o quartel 
da bt·igllda. policial. 

Supprima.-;e o augmento 
rle J ::200.~ nos vc::~cimentos 
do medico ua C;tsa de Den
tenção. 

Rcuu:~.-se a. vel'b:t....... 2. 7:.i9:23ü.ji50 

Sito succe3siv,1mC!nte postas a votos e ap
pr:wadas as s~guintes emendas do Senado : 

A' rubrica n .I 9- .-issis
tcncia de Aliencldos: 

Accrescente-se onde con
vier: 
Augmen tadade mais26:500$ 

a consignação pedida para 
cust eio e conservação do 
material lluctuante das 
colonias. sendo estA au
gmento destinado a.os con· 
certos e reparos da hm
cha. Esqueil'ol, conforme 

o rcspecti v o orçamento. 
Eleve-se a verba .......... . 

A' rubrica n. 32-lnsti
t·tdo .uertjami>t Canstant: 

Elevada a 6:000~~ a. verba 
de 3:GOO;:; para o material 
das ofiicinas, incluida a 
de 1:200$ para acquisiç_ão 
de ferramentas e ob.Je· 
ctos destíaados ao tl'aba
lho, eliminando-se aspa
lavras:- a.ugmentados os 
vencimentosd<t mest ra rle 
trabalhos de agulha, ,,té 
ao fim. 

Eleve-3e a verba a ........ . 
A' ruorica n. 37-Insti

tu içües .~t!bsirliaúas: 

675:394$400 

196:622$000 

Depois da l)alavra « autorirlades >> diga-se 
-sanitarias ; supprimam.-se as palavras- <1o 
pa.iz - e depois ua palavra- requisitarem. 
accrescente-se: dit·ectamente ou por mter
medio dos governo~ dos re~pectivos E$tados. 

Augrnent~-se a quantia de 80:000$, sendo 
20:000$ para cada um dos lyceus dos Estados 
de Goyaz, Rio Grande do Norte, PM~hyba. e 
Piauhy. 

A' rubrica n. 39--0úms: 
Depois uas pn.lavras: «tam

lJem na brigada» occre· 
scente-se o seguinte: -e 
a de 18: 00)$ p n.ru a con
struc~ão de uma muralha 
que imp~ça o corrimento 
de ter1•ns do morro ~obre 
o odificio do quar:el da 
r~ferirla llrigada á rua de 
Evarist'l da Veiga. 

Depois das 11:tl:wr:13: -«Ca· 
mar:t do;; Deputados», :tc
crcsccntc-se: - e ~~ de 
2G:(I00i;para :L crmstrnccfio 
d~ coznmodo p:tr:L :t bi
b!iothcc:t do Se1::Ldo. 

Substitu:tm-se :t> palan:ts: 
«supprimith :t consigna
ç~o p:tr:t as ohras d:t F:t· 
culdade d e Medicina d:t 
E:thia e applicada a . mes
ma» - pel<~s seguintes : e 
accrescida a-; e em vez 
da~ pal;J.VJ':Ls :-«da mes
ma Capital»:-diga-se: rla 
Capltal do Estado da 
Bahia. 

Eleve-se a verbl a......... 789:000$000 

Art. 1.", § ll,n. l-Substitua-se peJoS· 
guinte: abrir. uo exerc1cio desh lei, um cre
dita não e:tcedent e de 800:000$ para paga
mento de dc!i!pez~s já ordenadas, em virtud~ 
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da, lei n. 122. de ll de novembro r1e 1892.el tima do P1•ado. estado da Bahia. -A quem 
Jlara conclusão, montagem e funccionamento fez a reqnisiçã.o. ( O Sr. deputado Leovigildo 
de um lazareto em Tamandaré, no Estado d<' Filgueiras.) 
Pernambttco. Do Ministerio das Relações Exteriores, do 

Do additivo: hoje, euviando a seguinte 
V-0 governo mandará orçar as despezas 

com :l.S obras do m:tusoléo e esta tua rle Ben
j:tmin Constant, afim de incluir na propr.st1. 
para o orçamento d.e l897 a despe1.a precisa 
para atteuder a satisfação deste serv-iço. 

E' annunciad<t a votilçilo do seguinte ad.di· 
tiYO: 

VI. O governo, rlentro do exercício desta 
lei, reveri o regttlamento que baixou para 
execução da le' de l~~ rle julho de 1893. afim 
de reduzir" o pessoa.l e os vencirnen tos respe
cti-vos tia. Colonia Correccional dos Dous Rios 
e de tornar principalmente a:;ricola. o traba· 
lho da mesma colonia. 

Procedenr!o-se iJ. votação reconhece-se que 
não ha numero. . 

O Sr. Presidente -No recinto 
acham-se apenas 105 Srs. deputados. Com o 
presidente 106 Nii.o ha numero, vou m:l.nda.r 
proce,ler á charnad11. 

Proce•1endo-se á. chamada verifica-se, te
rem-se ausentado os Srs. Hollanda de Lima, 
Luiz Domingucs, Jose Mariano. Martins Ju
nior, Gaspar Drummond, Lourenço de Sá e 
Nilo Peçanha. 

O !!!h·. Presidente- RP-sronrle:·am 
a cha.mad<l apenas 104 Srs. deputados. fica 
adiada. a vot:t~:ão d:.s emendas do Sen(l.dO a.o 
prt..jecto n. 1·19 F, de 1895. 

Puss:t-::;e il. hora destin:Lda ao expediente. 

O SR. l" SECRE'l'AlU:) pro~ede ~ leitura. do 
seguinte: 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Do Sr. Jo secreb.rio •1o Senado, de 14 do 

corrent~. conunuuicando que foi restituidu 
Si1WCÍOllado Uln dosautographos do Congre530 
Nacional, auto:•i3an·lo o governo a contr"'tar 
por cinco annos co:n a companhia ou part]
cular, que melhores vantagens offerecer. o 
serviço de r1uas viagens mcnsaes dos port··s 
de S. Francisco eAmarante no Rio Parna.bvba 
ao de Tutoya no Estarlo do Maranhão . .....:ln
teirada.. 

Srs. Me::nbro3 do Congresso Nacional. -
Subm!'tto a. vossa. deliberação um trat:1do de 
amizade, commer-cio c nave;,:ação entre esta 
Republica. a o !mpcrio do .Jap~LO. firmado em 
p~,ris. em 5 de no••embro ultimo, e constante 
da cópia authentica. incltlsa.. 

,\campanha em m·iginal uma exposição 
que sobre o assurnptu me dirig iu o ministro 
de esbdo das rehç0es exteriores. 

Ca.pítal Federal, 16 de dezembro ele 1895.
p ,-udGnti! J. de Moraes !Jarro.~. P1•esidento da 
Republic<J.. - A' Commíssiio de Diplomacia. e 
Tratados. 

Sr. pre.>idente-No relataria ue 31 ele maio 
prox:imo Jlassado, tiYe a. honra de dizer-vo~ 
que. ,le conformidade com o •osso pensa
mento, !ta. via recommend:tdo ao nosso minis
tro em Pa;.•iz que por meio do ~eu collel,'<l. do 
Japão, procura~oe ~a.ber si o governo do~se 
lmperio aind:t estava rlispo~to <l- t1·a.tar com o 
d•l Brazil e si concordu.•a em faze!· a nego
ciação naq uella capital. 

E~sa recommendaçã.o f,Ji fdta pelo tele· 
grapbo em 5 de dezembro do anno proximo 
passar! o. 

Em 27 de julho ultimo expedi ao Dr. Piza 
instrucr;ões e plenos poll~res 

Só a 2 de ~gosto conununicO!l·lhe o ministro 
do Japii.o '!Ue esta,·a autol'isado pal'a no· 
goci:ll' com elle. l~Bs:t r1emora loi sem duvida 
occ:t$iü;lad:c pf>la gucrr:t com a China. 

O tr·atado. çujo texto portu~uez. que jit 
conllece:s. acompa.nh::J. esta expo~ir;io pam 
ser mbmettidn. à ;~pprovação (lo Congresso 
::\M:iOil<ll, foi <l.~signado :1 5 de novembro. 

O artigo XI ~'Ontém a seguinte disposição: 
« Ü:l cidar.llio~ e subrlitos de cada. umn. das 

altas partes contractantes gozal'ão re>pectiva
ment«, no> territot·ío~ e pos~e::;,ües d:1 outra 
pa.t·te, de inteira prowcc;iio pa.ra as suas pes
soas e propr-ied:\rl.es. terào li n·e e ücil acccsso 
junto aos t~ibun:tc3 p:\ra a rlêfC!sa dos seus 
direito;; e, d:1 mo;ma forma que os cidadi\os 
ou subditos do pa.iz, terão o direito de em
pre:;ar udvogados, solícitado1·es ou manda
tarios parit se fazerem representar junto aos 
ditos tribunaes.» 

Do Ministerio da. In'lustria. Viação e Obras Assim se eshbelec~u a reciprocidade que o 
Publicas, de hoje, ~atisf,tzendo a, requi- governo do Jap~o de~ejava em mataria rle 
sição des•a Camar-J.. conshme •'o o!licio de 7 ju~tiç<t. Os brazileíros fiec1.riio sujeiTOs à ju
de outubro proxirno findo, rt'liltiV<l.mente i ristlico,:~o Joeal ~orno "qu~ est<<l'\<tm os japo 
extracçào de areias do.s praias da co~ta mari- n<:'zes ainda que n:io houve:;se tr;tt<~do. 
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Corno >'OS expuz no cit..1.d0 r clatorio, já. a 
Inglaterra. concordou em r1esistir dos privi
legias de que gosava, os quaes cessarão cinco 
annos depois da. assignaturu. do novo tra
tado. A esta informação accrescento agora 
que desistem de igmtes privilegias os go
vernos dos Estados Unidos da. Americn, e na 
Italia. 

Esses pr ecedentes de nacões que teem im
port antes relações commercia.es com o Japão, 
justiOcam a r esolução que tornastes. 

Ntio se estipulou a respeito de emigração, 
porque of1.0 é preciso. O governo japonez re
solveu, como sabeis, não permittil·a. para os 
paizes que não t ivessem com elle tratados de 
reciprocidade. Temos tratado. e pois eUe, que 
é interes;:ado em diminu ir o e:cc<>sso da :;ua. 
populnção. não no3 creará diftic:uldadoo . 
S~guncJo o df'creto n. 097 B, de li de nu

vem tiro d~ LH90, e dispo,:i\:ões ameriores, cs 
vice-con~nles. e.:ceuto o da residencia do Coa
sul Ger;\l ou Co;•sui, são ::;ubstit uirlos nos 
seus impedimentos por a_qcmcs commercüw<. 
O governo japonez não acceitou essa deno
minu.ção p:1rque nns ~eus tmbn.!hos não tem 
inctnido funccíor:arios üo tal c.:ategorio.. Por 
isso no art. 2" se diz que earla llffi:1 das altas 
partes c'•ntractllntes poderá nomear consules 
geraes, vice-consules e agentes con.,ulm·es . 

Si o presente tratado for· a.pprovado ticar:'L 
o govemo virtuulmente autnrisa:lu. pot• ex
eepcão. a nomear par:L o .Japão agentes con
sulares em vez de a)!entes eommerciaes. Os 
Yice-consules não podeTií.o fica.r sem substi
tutos. 

O poriodo de 12 a.nnos foi pedido pclu :;o
ver no do .Ta.pão. Não h:wi:~. itwouvcnicntc 
em a drnittil-o. Jgu;tl pedido foi estipulado 
no tratado com a lt·•li:L-

C.tpital Fetleral, 16 do !l.::zcmbro t!c lfl()r •• -
Saurle e fra.tornid<tde.- Cm·lo>< tlc C.n·ucttl.o. 

Requerimento tlc Loonor tle Lemos l!o.rros 
Jar(lim. pedindo urn:t pens:io.-X Commissã.ü 
do Pensões c Contas. 

Ficam sobre :1 ?Ilesa. até ulterior delibera.
c;-.ão, os seguintes 

Projeclos 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I . • Fica crearla uma Mesa de Renda 

de 1• ordem. na Cída.rle de S. João da Barra~ 
no Estado do Rio de Janei.-o. 

Art . . 2. o Revogam-se as disposicües em 
contrar10. 

S . R .-Saladas sessões, 16 de dezembro de 
1895.- Nilo Peçanha.- U·~bano Il!arcondes
Silva Castro .-Costa Azevedo. 

Continúa a discossi:ío do requerimento do 
Sr. Belisario de Souza. 

O Sr. Presidente-Tem a :palavra 
o Sr· Gaspar Drummond. 

O Sr. Ga:S}>ar D•-uiDmond 
começa. d izendo que não dirig-e a mais leve 
censura :~-o honrado ?residente. da Republica, 
ern que tanto a.dmm\ a probida'' c de ca
racter. em cujo coraçü.o >ê um lar a.trectuoso 
sempre pr"'?Pto a._ acolher os filhos prodigus 
tla Repu bhca., d1spensaodo·lhes as faltas e 
relevando-lhes os erros. 

Em ~uas palavras o que h:J. é o. queixa 
:1marga. conr.ra o Ministro na Justi ça, em 
q?~m fol;.m de reconhecer um espírito con
cthador. rnE' no-;, porem. tratando-se de ne
gocias pcculi11res a Pernambuco. 

P3$5ll. o oradnr a J•esponder ao discurso do 
nobre deputa.do Coelho Cintra.. 

Pl•r occa.siúu de fazer a reforma do ensino 
supet•iot·, u goYerno provisorio jubilou o 
Or. "\lbino Meira, lonte da Faculdade de Di· 
r<:ito, dispcnsa.ndo ao mesmo tempo de pro
l'essorde pcwtnguez elo curso anne:xo do.quella 
F:tcltldadl:l. 

!'\rio podendo o governo cln.r ãquello dis
~incto pt·oressol.' unia dupla. jubilação, nem 
JUllllal--o em uma. catleira. deixando-o ao 
me~m_? tempo funccionar em outra.. aquella. 
soluçao nfigurou-sc-llle co:no a mais ra.
zo:tvcl. 

Vag-a. assim a. c.tdeira. de po1•tuguez, pela 
mesma reforma e pelo mesmo decreto que 
nomeou o actual r.nnistro da Just iça. lente 
da. Fuculr1o.de, loi tumbem nomeado professor 
de portuguez do curso annex:o o Dr. Gon· 
ça.l ves ~Iah. 

G Congresso Nacional decreia: Po,;tP.l'il>rmente . .ia em regirnen constitu
Arl . I." E' n Poder Executivo autorisado ciona.l, o marPcUal Floriano demittiu o Sr. 

Gon<;alves Maia, reintegrando o Dr. Meira.. 
a conterír o premio <1e :?O:OOOs ~-quem pri- Este acto do milrcchn.l. diz de pas~a~:em , foi 
rneiro montar u;na fn.b;·ic<\ ". te productos um C..1.Stigo pelo crime de ter o seu nobre 
ext1·no:-uinarios do Hcdycltiwn Conmm·ium. co!lega. apoiado 0 golpe de Estado, sendo 50• 

Art. 2. o Esse premio sera coofer1d0 logo liclar io com 0 Baxiio de Lucena. 
que ~s ~r~liuct~s ;<>j•~m_ exposto~ i v:enda. Eis, porém, que surge ensejo de reparar-se 

.AL· • .- • Revo,am-~e as chSIJOSiÇÕes em a. injustiça fei t:\, uma vez que se inicia. a po· 
contrano. litica. das r eparações. 

S. R .- Sah da.s sessões, 16 de dezembro l Então no &ma.1o o nobre sena.•1or João Bar· 
de 1895.- Urbano Marco--ttdes. balho e nesta Carnara, a :galavra eloquente 
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do Sr. Bclísario de Souza fazem appello rla 
tribuna ao honra.do Sr. Presidente da Repu
bEca, lembrando-lhe a reintegração do Dr. 
Gonçalves Maia. 

Este appello é, porem,combatido pelo nobre 
deputado pelo Estado àe Pernambuco. 

O orador passa a impugna1• os argu
mentos de S. Ex., mostrando a sua improce
dencia. 

Qua.nto á f<tlta de vitaliciedade do Sr . Gon
ç.alves Maia e falsa a argt1mcntrtção. Segundo 
o nobre deputado os professores elo curso an· 
nexo são equiparados aos do Gymna.sio Na
cional. 

Ora, allegou S. Ex.-os professores do 
Gymnasio são vitalícios sómenb depois de 
cinco annos de exe1·cicío. 

Logo o Sr .Gonçalves Maia niio era. vit3.licio 
no tempo de sua admissão,pois, não tinha os 
cinro ~-nnos de exercício. 

E' falsa a argument:J.ção. Pelo decreto 
n. !.2:32 H, de 2 de janeiro de 1891, art. 455, 
~Io estabelecicbs a igualdade de r1ireitos, 
obrigações e vencimentos daquelle instituto 
aos dos lente;; do Gymn?.sio. i.VIa.s não e ex
acto que es;:es lentes sejam vitalícios depois 
de cinco annos de exercicio, corno prova o 
orador citando as disposições dos decretos 
ns. I . 652, !.862 e 1.3 40. 

Si, pois, o Sr. Gonçalves 1\Iaia era vitalicio, 
por lei expressa, ao t~mro em que foi demit· 
tido, ca.he inteiramente por terra a. logica do 
honrado deputado por Pernambuco, desde 
que ellc funda-se na falta. de vitaliciedade 
daquelle professor. 

pepois de mais algumas considerações ter
mma o orador fazendo sentir qne o illustrc 
Dr. Prw:ente de Moraes, mandando addir ao 
curso aonexo, na qualidade de professor o 
Dr. Gonçalves Maia, tudo conciliaria, repa
ranio ao mesmo tempo, uma injustiç:• chmo
rosa. (Muito bem.) 

Fica. a discussão a•.liada pela hora. 

O Sr. President~- Achando-se 
adeantada a. hora, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

Votação dns seguintes pl'ojectos: 
Continuação da votaçii:o das emenrla.s do 

Senaao ao pr·o.í·~cto da. Cama.ra. dos Deputados 
n. 1-\9 F. d~ 1895, fixando a despeza. do Mi
nisterio. tia Jllsticn. e Negocias Interiores para 
o exerctcio de IS!J6 (discussão unica) · 

Das ~mendas do Senado ao projecto ;, 142 F, 
de 18D;,, da. C:J.mara dos Deputados, lixando a 
dc·peza_ do Ministerio da. Fazenda para o 
exerctmo de 1896, as quaes foram mantidas 
por dous terços de votos (discussão unica.) ; 

Da emenda doe Sr~. deputados \lcindo Gua
na-bara e Erico Coelb.o ao pro,jccto n. 21'2, 

da 1895, regulando a execução dos arts. 6• e 
7" da lei n. 183 C, de 23 de setembro de 1893, 
determinando que pelo governo sej:J. substi· 
tuido por apolices de capital e juros-ouro
do valor nominal de I :000$ e juros de 4 "/ .. 
todo o lastro effecti vamen te depositado até 17 
de dezembro de 1892, para base:das emis~0es 
bancarias {discussão unica) ; 

N. 89, de 18!:15, substituindo :pelo que a 
elle acompanha a. ta.bolla. F, annexa ã Con
solidaçao da.< Leis das Al(andegas e 1lle~as de 
Rendas Fcderaes (2'' discussão) ; 

N. 199, de 1895, autorisando o governo a. 
fazer reverter á activa, mandando addir a. 
uma das compa,nhia.s, como tenente mais mo
derno, até que haja vaga, o tenente refor
mado do corpo de bomb2iros José Julio, c::.m 
o voto em separado e par~cel' da cummis~ã.o 
de constitukão, legislação e justiça (2• dis-
cussão); . 

N. 216, de 1894, autorisando o Poder Ex
ecutivo a pagar ao Dr. Tiburcio Yaleriano 
Pecegueiro do Amaral. preparador de me
dicina. legal da Faculdade de Medicina do Rio 
de Ja.neiro, os vencimentes que deixou de per
ceber rlo logar de preparador de clümica 
inorga.nica da mesma faculdade (discussão 
unica); 

N. 225. de I 895, dando nova organisação 
á guarda. nacional (Ia discussão) ; 

N. 286, de 1895. approvando os quatro pro
tocollos .formulados na segunda conferencia. 
de :Madr;d, em abril de 1890, para. protet:t:ão 
da propl'iedade industrial e regulamento ela
borado peta. Secreta1•ia Intemacional sob a. 
direcção do governo suis5o, conforme a auto
risação dada pela mesma. conferencia (I" àis" 
cussão) ; • 

N. SI A, de 1G9:S, mandando conservar na 
collocaçãoque occupava. no Almanack Militar 
por occasião do seu fil.llecimento o nome do 
Marechal Floria~o Peixoto (3" discussão); 

N. 224, de 189v, concedendo ao solrlado re· 
formado do ~xercito Fraoldim Ferreira de 
Moura, uma. pensão de 30$ mensaes(discussão 
unica): 

N. 263 A, de 1895, concedenao a D. B:l.zilia. 
Augusta da Cunha a pensão annual de 3:600$ 
(discussão unica.) ; 

Continuação da 3·' discussão do projecto 
n. 35, de 1895, autorisa.ndo o Governo a revc1• 
o re~ulo.mento e prograruma de e;tu·fo~ do 
Gymnasio Nacional, com o parecer sobn. 35 A, 
deste anno ; 

i" cliscussii.o ao p~ojccto n. 239 de 189:5 
autorisando o Poder Executivo ~ tomar co~ 
nhecimento dos estudo3 definitivos da. 3• 
secção da E~trada. de .Ferro da Victoria a 
Pe~anh:.., n.pre~entados pela Comp:mhia. E>
tralla de Ferro Bahia c Mina~. indeptmdente
mentc do exceoso havido no pl'azo estipulado 
para apresentação desses estudos; 
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2• discussão do projecto n. 133, de 1891, 
emenda. ao projecto n. 141 A, de 1803, olfere
cida em 2' discussão, pelos Srs . Torqua.to 
Moreira e outros, isenbndo do imposto de 
importação os materiD.eS destinados á Es· 
trada de Ferro «Viação Ferrea de ltaba
poa.na>>, no Estado do Esplt•ito Santo ; 

2• discussão do pro,jocto n. 157, de 1895, 
concedendo á Compa.nllia de Ferro Esmaltado, 
estabelecida na. Ca.pitn.l do Eotatlo da. Bahia., 
isenção de direitos de importa~.ão por cinco 
a.nnos da. materio. _prima d.estinada. ao fabrico 
de a.rtefactos e obJectos rle uso domestico; 

Discussão unica. do parecer n. 133 C, de 
1895, sobre as emendas otrerecidas na 3• dis
cussão do projecto n. 133 B', de 1893, que 
classifica em quatro categorias as repartições 
i~eraes e equipara. os vencimentos dos respe
ctivos fnnccionarios ; 

Nova discussão da emenda sob n. 24 B, de 
1805, do Sr. Belísario de Souza e outros. que 
dispensa a Companhia. Estrn.da de Ferro Leo
polrlioa do pagamento rlos direitos de impor
taçiio de ir>do o material, que retirar da Al· 
fandega do Rio de Janeit·o. destacada. em 3' 
discus>ã.o do projecto n. 24, do corrente íl.Dno, 
para. de accordo com o art . l2U do regimento 
interno, ter nova tliscussito; 

3·· discussã.o <lo projecto n. 29Z, <le 1895, 
a.utorisando o governo a o.brir ao Ministerio 
da Guerra. o c1•edito especial de 2.220:000$ 
para. indemnisar prejuízos consequentes da 
revolta de õ de setcmbt·o de l8U3, a. Compa
nhia Na.cion:~.l Costeit"J. e :1. Lnge & Ir mão. 

2" discussão do projecto n. 151 A, de 1893, 
!sentando de diroitos llo importação e expe
diente os materines ~ m11chinismos destinados 
:'1. fundação de fo.b1•icas no. ltepublica.. 

Levanta-se a sesslio ús 5 horas. 

168° SESSÃO E )I 1 i DE DEZI-:.'l:URO DE 1895 

Presidencia dos Srs. A1•iltlli' .Rios (1° vice
presidente) , ~Rosa c S ilva (prcs ide>zle) e 
A:rtlw.r Rios (f • úcc-Jwesilltnte) 

Ao meio-dia procede·se à. chamada, u qual 
·respondem os Srs. Ro>a e Silva . • \rthur Rios, 
Costa Azevedo, Thomaz Delfino, Tavares de 
Lyra. Sá. Peixoto. Liwa Bacury, Gabriel Sal
gado, Matta Bacellnl', Augusto Montenegro, 
Carlos de Novaes, Bricio Filho, Hollamla. de 
Lima, Benedicto Leite, Luiz Domingues, 
Costa Rodrigues, Anizio de Abreu. Arthur 
de Vasconcellos, P ires Ferreira. Frederico 
Borges, Gonçalo de Lagos, Thom:l.7: ca.va.l
canci, João Lopes, Faancisco Beuevolo. Jose 
Bevilaqua, Augusto Severo,Junqueira Ayras, 

.José Ma.riano,rArtbur Orlando, Tolentino de 
Carvalho, Martins Junior, . Pereira. de Lyra. 
Gaspar Drumm?nd, Coelho Cintra.. Luiz d~ 
Andrade, Cornelro da Fonseca, Medeiros e 
Albuquerque, Gonçalves Maia, Carlos Jm•"'e 
Arau,jo G~es. Clement ino do Monte, Roch.a' 
Cavalcanti, Menezes Prado. Gouveia Lima 
Augusto de Freitas, Neiva, Milton. Francisco 
Sodré, Manoel Caetano, Eduardo Hamos 
Paula Guima1'ã.es, Dionysio Cc1·queira Se: 
bastião La.ndulpho. Marcolíno Moura ' Tor
quato Moreira. Galdino Lore to, Anto'nio de 
Siqueira,Serzedello Corrêa., França Co.t·vallio 
Ose<~.r Godoy, Alcindo Guanab.'Lra , TI mo t heo 
da Costa, Americo de Mattos, Lins do Vas
concellos, Alberto Torres,Belisario da Souza 
Erico Co~lho. Euzebio fle Queiroz, Silv~ 
C_a~tro, Nllo Peça.n h a.. Sebastião de Lacer;l :~ . 
Uroa~o M2.rconde~, Pa~lmo de SouzaJu ninr, 
Mayrmk. Campollna, L1mu Duarte. Cat'\'allw 
iviOUI"J.o, Monteiro rle _Ba.rros, Clt~ ;ras Lollato, 
Gonçalves Ro.~os, Lu1z Detsl, Ferraz .Junior, 
Fortes Junque1ra, Al\·aro Botelho. Oct:wiuno 
de Brito, L<lmounier Godofr·edo, RiiJeh•o 1!e 
Almeida, Cupertino de Siqueira, Matt:l. i\! a
chado, Artbur Torres, Olegario Maciel Pa
raíso Cavalcanti, Ca1•los elas Chagas, Co3ta 
Machado, Casemiro da. Rocba, Almeida No
guelra., Dino Bueno, Gustavo Godoy, Ado1pllo 
Go1'Clo, Bueno de Andradn., Moreira da SiJ Ya 
Cincinato Braga, Francisco Glicerio Furtado· 
Urbano de Gouveia, .Xavier do v'alle. 11a..: 
riano R:unos, Lamenha Lins, Lauro Müller 
Paula ~mos, Francisco Tolentino Emi!iÓ 
Btum, Fonseca Guimarães, Marçal 'Escobar . 
Pereira da Costa, Víctor ino Monteiro Aure
liano B!!.rbosa, Pinto da Rocha., Vespasiano 
de Albuquerque e Oa.ssiauo do Nascimento, 

Abre-se a sessão 

Deixam de comPa-recer com causa po.rtici· 
pada os Srs . Coelho LisbGa, Alencar Gui 
marães, Fileto Pires, Enéa.s Martins , Theo
tonio de Brito,Viveiros, Gustavo Veras Edu
ardo de Berrê•\o, Christino Cruz, I'iogueira 
Pa.rana.guá, Torres Portugal, Ildefonso Lima 
Pedro Boi"ges,Helvecio )'!onte,Francisco Gur: 
gel, Cunha Lima, Silva \1ar iz, Tr-indade.Cha
teaubriand, Arminio Tavares, Marcionilo 
Lins, Herculano Bandeira. Miguel Pernam
bnco, Olympio de Cam pos, Santos Pereira 
Tos ta, Aristides r!e Queiroz. Vergne c'e 
Abreu, Flavio de Araujo, Rodrigues Lima, 
Tolentino dos Santos. Paranhos Montenegro, 
Athayde Junior, F•1n~eca Portella, Ermst.o 
Br<~zilio,Poncc de Leon. Julio Santos,Almeid-l. 
Gomes. Landulpho de Magalhães, João Luiz, 
Va.z de Mello, João Penido , Francico Veiga, 
Leonel Filho, Ferl'eira. Pi res. \alla.dares, 
Rodolpho de Abreu,Theotonlo de Maga.lhã.es, 
Pinto rla Fon;;eea., Manoel Fulgencio, Simüo 
da Cunha., Lindolpho Caetano, Lama.rtine, 
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Alfredo Ellis, Francisco de Barros,Doming_ues 1 ção ao assumpto, declar~ão que foi feita. 
de Castro, Pa.ulino Carlos, Hermenegrldo : nesta Camara. por occas1ao de votar-se uma. 
de Moraes, Alves de Castro,Ovidio Abrantes, I emenda da bancada do Distrícto Federal, que 
Luiz Adolpho, Caracciolo. Almeida Torres, mandava que os impostos de transmissão de 
Brozilio da Lm:, Angelo Pinheiro. Apparicio propriedades e industrias e profissões fossem 
Mariense, Fra.ncisco Alencastro e Pedro Moa- cobrados pela MunicipalidadE!. 
cyr. O SR. TllO:~tiAZ DELFINO-Não está. lavrado 

E-sem causa os Srs. Lourenço de Sá, Fer- nenhum parecer; V. Ex. está enganado. 
nand.es ~irna,Octa.viano. Lour~iro, ~eminian~ 0 SR. CurERTINO DE SIQUEIRA - Eu tenho 
Bru.z1~. Za.ma, _Leoveg!ld~ Fll~Ue1ras, _Jose no Dí:1rio do congresso a declaração do re
Ig_naeto, Cleto Nunes, Jose ~ai'los, A~ostmho present:J.nte do Estado do Rio, relator do pro
Vuial, Barros Fra.~co Jumor, D~mmgos de jecto, culo nome peço licença para. declinai' 
Moraes, ~~ulo Queiroz, Costa Jumor, Paduo. 0 Sr. Paulino de Souza Junior. declaração 
Salle~, V1mra de_ Mora~s, Al~erlo Salles, feita de sua cadeira, que havia lavrado pa-
Martms Costa e R1va.da.v1a Correa. rccer sobre o assumpto. 

E'_ lida e sem debate approvada a acta. da o Srt. TIIOl>!AZ DELFIN0-0 parecer da com-
sessao a!ltecedente. missão é o parecer assignado pela maioria 

Passa·se ao expediente. da com missão, e este nao esta feito. 
0 SR. 1> SECRETARIO procede á leitura dO 0 SR. CUPERTINO DE SIQt;EIRA-EU não ne· 

seguinte cessito encarecer o valor do projecto nem 
exaggerar a necessidade de sua adopção, uma 

EXPEDIENTE vez que o relator da receita, representante 
do Districto Fedel'al, cuja competencia e au
toridade a Camara conhece e respeita, diz 

Communicaçã.o do Sr. deputailo Herculano I em seu 'Parecer sobre a emenda da bancada 
Bandeira de Mello de que, por estar anojado 

1 
do Districto Federal, quando apreciou, por 

:pelo fallecim_ento d~ sua mãe, tem deixa~o de 1 occasião de se discutir a receita. (Lê.) 
comparecer a5 sessoe_s da Camara · -Intelrada 1 Vê a Ca.mara que na discussão do Orçamento 
e mandou-se des:moJar · 1 da Receita o seu relator não queria tomar de-

. I liberação a. respeito da emenda, pedia mesmo 
O S:r.·. Cupert.ino de Siqueira] que ella constituísse projecto em separado, 

-Sr. presidente, pedi a palavra para soli-1 porque dependia. da Commissão do Orçamento, 
citar da 1fesa a inclusão na ordem do dia de parecer sobre o assumpto. 
um projecto que reputo de grande impor· Diz elle mais. (L§.) 
tancia para a União. Eu lembrarei á. Camara que o governo da 

Nós, os representantes de Minas, não pode- União se acha ligado a esses serviços muni· 
mos, nesta Ca.mara, aspi'rar sinão o bem estar cipaes por meio de contractos com força de 
da União, mesmo quando deste bem estai' lei em vigor, com compa.nhia.s estrangeira-s 
resulte ps.ra o nosso Estado prejuízo ; uma oriunda.s de Nação poderosa com a quai tem o 
vez que as aspirações minima.s estão condem-J governo brazileit•o pendencia diplomatica de 
nadas ao sacl'ificio summario nesta. Camara, que cston certo havemos sahir triumphante, 
nós somos forçados a adaptar como pro· tal a confiança que temos no nosso inconcusso 
gramma o silencio em rela~o aos negocias direito; mas que aproveita.r.se-ha. da primeira 
do nosso Estado, e procurar, com zelo mais opportunidade em que relampeje para si um 
apurado do que até então, defender os nego- vislumbre de direito para vir pedir ao go· 
cios que interessem especialmente a Uni5.o. verno uma forte indemnisação. 

V. E:t. r <'corda-se de que em 1893 a. Ca· Tal é a gravidade dos contracws existentes 
mara votou um projecto de lei determinando entl'e a União e essas companhias, sobre os 
e definindo as att1·ibuições entre a Capital quaes versa o substitutlvo enviado pelo Se
Federal e a União, projecto que daqui foi nado. 
enviado ao Senado, sendo lit, depob de detida O assumpto é muito grave e não devo 
reffexão, approvado um substitutivo, que foi coromettet• :1 indiscreção de vir trazer á pu
remettido à Camara dos Srs. Deputados. blicida.de factos que teem se dado em relação 

O substitutivo aq_ui chegou em juillo deste a esse assumpto, limitando-me a lembrar a. 
anno, mas, depois de cinco longos mezes, não necessidade de da.r á questão uma solução. 
con:<eguiu sa.hir do seio da Commissão de Or- 1 A Camara,ao votar o Orçamento da Receita, 
çamento, não obstante a declaração precisa, I tomou de certo modo o compromisso de Yo
cla.ra e ca.tegorica do seu illustre relator, tar e discutir a materia do projecto. que é o 
honrado representante do Rio de Janeiro de a.ssumpto da minha recl:1mo.ção. (Não apoia
que já havia elabora.do o parecer em rela.- do do 81·. Tlwma.:;; DeZfino.) Uma "Vez que na 
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occasião da. votação foi declarado á cam:wa. 
que o projecto estava aifecto ao lllustre re
presenta.nte do Rio de Janeiro , que t inh:t so
bre elleestudos feitos, quando anteriormente, 
no PM'ecer escripto, já se declarava que a. Ca
ma.I'a brevemente daria o seu parer.e1'. 

O Sa. P.UiLIN"o DE: SouH Ju:-.>on.- Declarei 
que já tinha apresentado á Oamal"a. Peço a 
palavra. 

0 SR. CUPERTINO DE SIQUEl R..-\- 0 illustre 
relator vem confirmar o que eu acabava de 
dizer. · 

G:u , pedindo a inclusão na. Ol'dem do dia de 
um projecto de alto alcance economico para a 
União, penso teJ.' feito obl'a de patriotismo 
com o proposito de zelar os interesses da 
União, os unicos que posso zelar nesta Ca.· 
mara. 

Tenho concluído. 

O Sr. Thomaz DeUlno-S. pre
sidente, pelas palavras do Hlustre deputado 
por Minas parece que possa e:I:istir entre o 
governo do Brazil e governos estr.1ngeiros 
graves questões que possam provocar attri
tos muito Eério~-

Ora, na verdade, nada disw existe. O no
bre deputa,! o acaba de enunciar um coojuncto 
de phantasia.s, filha de sua imaginação ou de 
informações falsas ou incompletas. 

ella tomo~ este ou aq u~Ue compromisso; 
S. Ex. nao tem competenc;a para isso. 

O Sa. C~PER.TINO DE SIQUErRA - Isso é da 
comp~tencla. de V. Ex., q_ue tem grande" 
autor1dade e prestigio. 

0 Srt. THOMAZ DELFINO-J.õso não C•)mpete 
a qualquer depu_!;a.do, qu_e s~ levante; qual
quer _dep~tado nao _se podeJulga.r no lli1·eito 
de v1r d1zer que e orgii.o da Camara ou 
tomar essa attitude sem que o diga. ' 

_O SR. Co~-~ M':CUADO- Eutre os deputados 
nao ha. d1stmcçao de qualidade alauma. 
(Apoiado do Sr •. Malta ]Jfachado. ) " • 

0 SR. THOM.\Z DELFI:-<o-Nas palavras do 
nob!e depu~do por Minas vejo uma. es
pec•e de ma.n1festação de odio, de má. vontade 
ao Districto Fe'leral. que é uma das mani
festações do monarchismo la.tente· esse odio 
~ :\Iunicip_alirlades e am governos Iocaes 
nao se mamfesta com a violencia de uma ex
pre~sii.o franca.. o regímen republicano e o 
regtm~u _da descentralisa.çã.o absolu ta, em 
que o lndlV!duo, o município e o Estado, cada 
um gove~na_ OJ seus negocio3 na esphera das 
~uas attnburçoes respectivas. Ora o "OVer
no mon:orchico é o contrario disso' é~ con
traliss.ção ab?o!uta.. Aquel!es que e; tão domi
nados do espmtO monarchico fazem o possí
vel P.az:a _ cha~ar. ao governo central essas 
o.ttr1b~J~oes du;trihuídas pelo individuo, pelo 
mumc1pto e pelo EstarJ.o. Dabi essas man!fes 
tações de monarchísmo latente que fazem in
voluntarias explosões como essa que V. Ex., 
Sr. presidente, a.ca.ba de -ver. 

VoZEs-Está com ca.r~ de monarchista.. 

O Dis~ricto Federal e regulado por uma lei 
espeoial, Lei ,Je 20 de setembro de 1892; ahi 
sã.o discriminadas as rendas do Districto Fe
derai das rendas da União. Não ha conllict.o 
possível entre a. União e o Districto Federal. 
Este cobra. as suas rendas, e a União cobra ns 
suas, excluída de cobrar a.s rendas que não 
pôde oobra.r nos Estados. O SR. TI_IOMA~ DELFrNo-Não digo que o 

No ultimoanno da. ultima legislatura. a.pre- nobre deputa1o e monarchista, longe de mim 
sentou-se aqui um projecto que dava iJ. União tal pensamento; o que digo e que é que ha. 
todas as rendas locaes e que não deixava para essas tendenci~, enraizadas por habitos an
o Districto Federal renda alguma. Foi appro- t;gos e que sulntamente fazem explosão. Es
-vado e remet tido ao Senado~ dahi voltou com sas manifestações dii.o--se na pr·opria. Camara. 
certas emendas; foi à commissão de Orça- O Sa. CuPER.TrN"o DE SIQUEIRA-O nobre de , 
mento, cujo relator, o Sr . Paulino de Souza putado de:>carrillou. (Riso.) 
Junior, la.v""u o ~u parecer, tendo estu- 0 LV SR.. THOãUZ DEtFrxo -Sr. presidente 
dado muito bem a materia., com aquella. longe de mim esta a intensão de o!l'ender o' 
oonsciencia e methodo que t odos lhe reco- b d d 
nheccm. Mas então o Sr. Alcindo Guanabara , no re eputa 0 ou á Camara, e isso seria 
membro da commissão, pediu vista do parecer inepto de minha parte ; seria pretenrler ca
d -11 t 1 to - · ~" ptar a boa. vontade da Cama.ra, começando 

o l us re re a r. A questao esta nesse~~<'· po-:- o!l'endel-a: Da minha parte não ha, por-
O SR. PAULINO DE SOUZA. JUNIOR-El:acta- tanto, O deseJO OU a intenção lon<>inqua de 

mente. ofl'ender nem ao nobre deputado n~m á. ca-
0 SR. THOMAZ DELFlN0-0 nobre deputado mara . 

por Minas, não conhece a ma teria ele que A minha intençii:oé mostrar a injustiça. com 
está faltando; a. Camara. não tomou com- que iavolunta.riamente o Dlst ricto Federal é 
promisso algum de votar neste ou na.quelle I muitos vezes tratado pela Ca.mara. e eu ex. 
sentido, nem existem questões de gravidade plicavn. até certo ponto eSS<). inju'stiça. como 
al~uma.. E não ~ra. . ao ?Oh~ deputado por habito antigo de desconfian~:.a para. com os 
Mmas que competia. VIr d1zer a Ca.ma.ra: que governos locaes. · 

ca..nara v. vrn 31 
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0 SR.. CUPER.TlNO DE SIQUEIRA - Declarei 
que tinha a mell1or boa vontade. 

O Sn.. TH'>MAz nELFI:>:o-Qne a boa vontade 
·do nobre deputado se estend~ a todos os il
lustres collegas para com esta circumscripção, 
a mais ~ivilisada. a mais intdligente, a mais 
progressist~, aquella que r epreõenta talvez 
no computo ge1·al das rendas publicas, a 
parte mais importante (não apoiados) a que 
debaixo de todos os pontos de vista. não e in
ferior a qualquer Estado. 

E' por is~o que estranho que o Estado dA 
Minas ou qualquer outro Esta.do se manife$te 
contra o Districto Federal, quando todos se 
ligam ....• 

0 SR.. CUPERTINO DE SIQUEIRA-EU não 
offendi ao Distrícto Federal pedindo que o 
p1•ojecto fosse dado para ordem do dia. 
' 0 SR. THOMAZ DELFINO-Certamente que 
V. Ex. vindo á tribuna, não o fez com o pro· 
posito de otrender o Districto Federal, porque 
não se comprebende que um depu.a<i;;- $tl le
vante para offender uma. circumscrllJ~O 
qualquer. 

Faço justiça as suas intenções que oão as 
mais ~e rias e, ~e quizer, as mais i o nocentes. 

0 SR. CUPER.TINO DE S;QUEIR.A-As conside
rações que fiz são de alto valor. 

0 SR. THOMAz DELFJJXO-Mas O que eu dizia 
é que muitas vezes a Camara. não trata com 
aquelle amor de irmão o Districto Federal , 
que pelos seus interesses, ]Jelos seus direito3 
estabelecidos na Constituicão, é, no conjuncto 
das unidades ftJdera~s, uma. dessas unidatles. 

Com relação ao pl'ojecto. a Camara não esta 
na contingencia de n.cceir.al-o ou não ac
ceital-o, porque si a Cama.ra não acceitar as 
emendas do Senado todos os impostos locaes 
tica.rão nas mãos da União. 

E' por isso que affirmo que o nobre depu
tado não conhece a questão ; S. Ex. pelo que 
disse mostrou que não a. conhece, que não 
sabe nem uma lettra do projecto. 

O SR. Cul'EI{TJNO DE SIQUEIRA.-Presumpcã.o 
e agua benta cada um toma a que quer. 

0 SR. THO:.IAZ DEU'lNO- Preciso referir
me a um ponto muito importante. 

O illustre collP.ga veio assustRr a Camara 
com horrores lmuros,isto e, veio dizer que a 
lngla.terra. de,de que se ~ ~j<L desembaraçada 
da questão da ilh~ da .. . dade ... 

O Sn. Cl:FEETIXO DE SIQUEIRA. - Em que 
ba é!e ser vmcida. 

O Sn.. Tno:.Bz DELFJ:so- Então não com· 
prehendo o argumento de S. Ex-

O SR. CuPER'l'lNO DE SrQUEll'\A.- A Ingla· 
terra, vencida na actual pendencia, senth·-

se-ha humilhada e mais tarde a proposito 
desses contractos ha de querer vingar-se. 

0 SR. ERICO COELHO~ Agora é QUC estou 
cornprehendendo que trata-se da Oity lmp,.o
,emcnts. 

0 SR. TIIOllfAZ DELF1:'\0-Nâo feri ainda O 
amago da questão; estava longe de tocar nos 
seus pontos mais dolorosos; estava procuran· 
rlo aproximar-me delles; mostrava. a. contra
dicção do nobre deputado que dizia que a In· 
glaterra, ilesde que for obr1gada a ceder a 
ilha da Trinda.rl.e, a Inglaterra., Nação forte, 
poderosa, acostumada ao dominio, virâ. re
clamar do- Brazil indemnisação. Ou não com
prehendi o argumento do nobre deputado ou 
então ba contradicção palpa.vel de S. Ex. 
Vou ferir a questão nos seus :pontos mais 
vivos. 

Disse o nobre deputado que o Brazil tem 
contractos importantes com oompanhias es
trangeiras e que os paizes fortes, voderosos, 
naturalmente virão tomar as dores pol' es
sas compa.nhias estrangeiras e metter a faca 
ao peito do governo po[' certas reclamaçõe>l 
que estas companhia~ estão a fazer, não que· 
rendo sujeitar-se dos Tribunaes ordina.rio~, 
commenosprezo para o Brazil. Os go1:ernos 
dessas nações hão de querer impor o pa,ga.
mento de fortes indemnhações .•• 

0 SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA.-E' uma. by· 
pothese. 

0 SR. THOMAZ DELF!No-Si é hypotbese O 
nohre deputado patriota, jamais deveria tra
zel-a pa.ra a tribuna. da Cama.ra. Que o es
trangeiro, disposto á violencia, que desres
peita o B1·azil, que não conhece ou despreza 
e odeia. a fórma republicana, uze ·desse pl'O· 
cesso, comprehendo; mas, que o nobre depu· 
tado, representante de um ~tado indepen· 
dente, forte, a.lti·:o e prospero, cidadão de 
uma. Republica livre como a nossa lance mão 
de tal argumento nos seus arroubos na tri· 
buna, não acho razoavel. 1\ão; S. Ex. dei
xou-se levar mais longe rlo que pretendia. 
Certo é que as pa.la.vras 11oam e o que se es· 
crev~ _perrn~nece. 

Mas aqni na tribuna as palavras ~ão ap
prehendidas no vôo e ferem-nos os ouvidos 
muitas vezes dolorosamente. 

Volto ao assurnpto. 
V. Ex. sabe, Sr. presidente, que o go

verno do Brazil, no regimen monar()hico, fez 
contracto com companhias estrangeiras para 
a. illuminação da. cidade, para os esgotos. 
Quando se orga.nisou a lei do Districto Fede
ral o Congresso mandou passar os contra.ctos 
des~as companhias para o Districto Federal.· 
Pois bem; o que aconteceu 1 As companhias 
protestaram, allega.ndo que os seus contra
ctos tinham sido celebrados com o governo 
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do Brazil, o governo monarchico, e nã.o com 
o governQ do di~tricto • . 

0 SR.. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Então 
podem tamlJem protestar as companhias que 
wem contracto com o governo da União, do 
tempo do imperio, alleganilo que contra
ctaram com o governo da. mona.rchi& e. não 
com o da. Republlca. 

O SR. THOMA.z DELFINO - Não discuto esta 
questão, nã.o quero dtscutir as razões apre
sentadas pelas companhias para. que seus 
cont1·actos vigorassem com o. governo da. 
União, e nã.o com o do Distrloto Federal. 

Acceito neste momento, pa.ra. argumentar. 
que essas razões são boas e valiosas; acceito 
em todo o principio, no principio constitu
cional e no principio simplesmente legal. 
O que digo, porém, é que entre as comP!L
nhias City Improuements e a. da. illuminí1.Çã.o 
da. cida.de, ha. contracto com o governo do 
Bi:'a.zil. Os contractos teem sido cumpridos iJ. 
risca.. strictamente á risca,' sem que ha.jtl 
possibilidade, ou melhor,sem que haja tenta
tiva de uma possibiiidade presente e futura 
de uma reclamação de indemnisaçã.o. 

v. Ex. nem ninguem será capaz; d•l mos
trar, nem mesmo por uma. razão sophistlaa 
que se possa. propor uma. a.ação de indemni· 
sação ao governG do Bra.zil, por te1· fa.lta.do a 
qualquer clausula. dos contra.ctos com as 
companhias e~Jtrangeiras. 

Mas os coo.tract0s teem sido cumpridos ri· 
gorosa.mente por pa.rte do governo brazileiro; 
sen"lo assim, a que vem, pois, essa ameaça 
ou esta. hypothese de reclamação de in'iemni· 
sação ~ · 

Sr. prJsidente, pergunto ao digno depu
tado que me mostre onde p~ssa. se levantar 
uma tentativa. de reclama.ção por parte dessas 
companhias ? 

S. Ex. não me mostra nada, absolutamente 
nada. 

O que existe presentemente é isto: é que o 
Distl'ícto Federal, é que esta circumscrípçã.o, 
ella. tão sqmente paga. 03 serviços e quem 
cobra. os impostos necessario3 para. es.se pa.ga.. 
mento é a. União. 

Sr. pre>idente, devo informar a V. E:s:. 
que a. Campanhia City lmp,·ot:ements terp em· 
pregado todos os esforços e feit:> tentativas 
extra.ordina.rias para modificar o seu con
tra.ct.o, mns de um modo odioso, que h~ de 
provoc:~.r reclamação energica. nest:l cidade, 
quando vier á plena. luz do dia; a. moditicacão 
reprasanta. onus fo!'te3 que a companhia quer 
impor,melhorando na. novação 11eu contracto, 
onus taes que vae ficar em condições infalli
velmente prosp"ra.s. emquanto que e. cidade 
que tem o serviço de esgotos irreguta.r e 
mal feito, ha de p~ga.r impostos pesadis;imoa 
além dos que j ã. pesam sobre ella. 

Quando a população desta. capital já. vive 
aca.bruoha.da. com o peso de tantos impostos 
e com innumeras ditncnldades, é oue o hon· 
rado deputado se lembra. de ·Vir apressar um 
projecto, que !ah.Imente ha. de levant:~.r um 
clamor geral; sim, porque no dia em que a 
população se vir opprimifla com mais est.. 
violenc:a p!l05 estrangeiros poderosos e seus 
impo.;;tos, ella. ha. de protesta.r com vehemen· 
cia e enrgia.. 

Eu terei occasiã.o de vir á. tribuna. exami· 
nar a novação do contracto da Compa.nkiu. 
City l mpro11ements desde o a.rt. 1• até o ul
timo, e mostra.r que, nã.o tendo a companhia. 
melhorado as condicões hygienicas desta ci
dade, quer agora obter mell10re~ vantagens 
pela ameaça, pela. força, á custa desta. des
graçada população colonial. 

Si por um la.do lastimei este encontro com. 
o nobre deputado, em quem vejo um dos 
membros mais trabalhadores desta Camara, 
por outro lado tenho intima. satisfação por 
ter dado este grito de alarma contra essa. 
tentativa. que eu não classificarei sinão como 
um a.ct.o de violencia. e de força. do governo 
est:-angeiro contra. o gove~rno do Br.Jzil, que 
é civilisado, talvez mais que muitos outros 
que o julgam ser; e que está sendo tru.t~do 
corno a ultima tribu da Africa civilisada, ã. 
bala. e a. ferro. 

São estas as considera.çõe:! que devia. pro
duzir em ro>sposta a.o nobre deputado por 
Minas. 

Repito mais de uma vez e com toda. a. 
calma.: eu não tenho desejo de offender o 
nobre nepntado nos seus melindres. 

A mio h a questão não é com o nobre depu· 
tado; é com a. violenci~ e~trangeir;J.. que mais 
umo. vez se ma.niresta. pJr inj ustificavel im
posição ao Districto Federal. (M~ito bem; 
mui•o bem.) 

O Sr. Fa•e.:lerieo Borgei -
Sr. prasidente, c'mprehendo que é cedo de 
mais para se escrever a historiu. dessa iucta. 
tremenda que se chamou a revolta de 6 de 
setem:n•;, de 1893; comprehend" que ao mo· 
manto a.ctua!, no terreno da.s p:lixües que 
a.inda. dotninam os espíritos, é cedo de mais 
para. derramar·se a luz de u .u modo com
pleto e satisfa.torlo s:Jbre aq uelles lu.ctuosos 
acontecimentos. 

Entretanto, Sr. presiden~e. si assim penso 
e si neste pen>;.lmento me acompanham ami
gos que .e3tiverarn a.o la.do da. lega.lirtnde, por 
parte dos nossos a.tt>er~arios igual procedi
mento não tem sido observado. 

Convencido;; de que são o:; s~nhm•es da.·· 
situação, que dispõem da conâa.nr,;a. dos Po
dere3 Pnbticos, que dornina.tn completamente 
o s~ena.rio poli ti co, elle> · nii.•) perdem ocea
siã.o, não pe1•dem o mínimo en~ejo e a.. ma.is 
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insignificante opportunidade para atirar aos 
ventos da. publicidade tudo quanto ha. de 
9dioso e de ultrajante àq uelles que se bate
ram em prol da Republica. 
. S-r. presidente, a. imprensa fede:ra.lista 
desta Capital, enf~udada nos interesses do 
governo actual e influindo directamente na 
direcçã.o do paiz, já não se contenta. com a 
apreciação injusta e severa dos factos-in
venta. e phantasial 

Ainda. hontem nas columnas do maior 
orgão de publicidade desta Capital, sob o 
anonymato, atirava-se-me um golpe nas tre
vas para. se·. dizer que um funccionario pu
blico, sa.bvenciona.do pela policia secnoeta, 
o1rerecia.-se yara. denunciar inimigos de ami· 
gos seus, e 1sto noticiava-se com capricho de 

. odios políticos. 
Analysa.r o momento politico actual" e mos

trar qne tudo por a.bi anda. cheio de preven
ções, de odios, amarguras, de represalias, 
pequenas vinganças, seria neste momento 
abusar da. paciencia da. Ca.mara. e desviar-me 
do proposito em que estou :para que se fa.~ 
de modo completo a. luz sobre os aconteci
mentos do revolta de ô de setembro. 

Mas, Sr. presidente, si e esse o pensa.mento 
dos amigos do pranteado marecba.l Floriano 
Peixoto, dos def~;nsores do principio da au
toridade, estâ tambem na consci.encia. do pa.iz 
que essa conducta não tem sido observada. 
pelos seus adversarios. 

Ainda., Sr. presidente, IJ.Ua.ndo no feito da. 
dôr, no leito do soJl'rimento o marechal Flo
riano Peixoto empregava todos os seus es· 
forçOs, toda a sua grande resistencia para 
entregar a Nação, deposito sagrado que lhe 
fôra. confiado, mas entregar a Nação engran
decid.a pelos seus esforços pa.trioticos, ao seu 
successor, sabe V. Ex., sabe a Ca.mara e sabe 
o pa.iz que, em roda desse leito de dôr pul
lu!a.vam os espiões da policia. (Apoiados gc
raes.) 

O Sa. LA.uour-."'!ER GoooFREDO-Ma.s como a. 
policia espiona. va ~ 

Entrava. ella. no proprio leito do m(l.rechal~ 
O Sa. NILO PEÇ".A.~R"--A :pergunta é digna 

da. inquisição. 
0 SR. ALCINDO GUA.NABA.R.A~A pergunta 

e engra.ça.da.. 
O SR. LAMOTJ"ri!Ell. GoDOEREDO-A pergunta 

não !oi feita com intuito ue produzir graça; 
foi feita. com toda a. since.ridade. 

0 SR •. FRIIDERICO EORGEs-Sr. presidente, 
não posso res-ponderaoaparte do nobre depu
tado :por Minas. 

Apeza.r de amigo dedicado· do lllll.recha.l 
Floriano Peixoto, não tanto pela. sua pessoa, 

como pelo principio que elle defendeu, apezar 
disso, Sr. presidente, eu nunca pude abeirar 
o seu leito de dôr para., como o nobre depu
tado e os seus amigos fazer maiores investi
gações. 

Mas, sr. presidente, si a. longa.minidade 
daqnelles que se esforçaram pela. defesa do 
principio da. autoridade e da ordem consti
tucional, tem siuo levada aos extremos a que 
me a~abo de referir, poupando accusações 
serias, poupando espetaculos deprimentes 
para a Republica, eu Sr. presidente. neste 
momento dirigido a Camara. um requeri
mento, silencio deante dos factos que me 
parecem gravíssimos e que a serem verda
deiros, devem merecer toda. a attenção dos 
PodereS Pubücos, si delles teem sciencia. 

Sr. pre~idente, li no jornal O Correio Pau
listano, orgão republicano q lle se publica na. 
Capital do Est~do de S- Paulo, um telegra.m
ma que noticia constar que entre-os papeis 
do marechal Floriano Peixoto ba via. uma· 
ca.rta do Sr. Garcez Palha para o Sr. Salda
nha. da Gama.. 

VozES-Oh! Isto é muito grave. 
0 SR. FREDERICO BoR.<:>Es-No mesmo dia, 

Sr. presidente, um outro jornal da.quelle Es
tado O Estado de S. Paulo.~. 

0 SR. BUENO DE A.'.rDRADA.-QUe ta.mbem é 
republicano. 

0 SR. FREDERICO BGRGES ••• jornal de in· 
teira. confianç.a do governo daquelle Estado, e 
que merece toda. a consideração e todos os 
respeitos da familia. republicana (apoiados ge
!'aes), porque é orgã.o do Dr. Bernardino de 
Campos, cida.dã.o que é a. psrsC>niticação da 
lealdade e da dedica.ção republicana (apoia
dos), do Dr. Berna.rdino de campos, que dei
xou nesta Ca.ma.ra a conftrmação mais bri
lhante das suas tradiccões de chefe e pro
pagandista esse jorna.l, Sr. presidente, se 
exprime de mono ainda. mais claro, definindo 
nomes e articulando factos. 

O SR.. NILo PEÇANHA. - E dizem que o 
actua.l governo é o continuador da politica 
republicana passada, da política. da resisten
cia! Tem graça ! 

0 S:a. FREDERICO BORGES - Depois da lei
tura. desse telegra.mma, dado â. publicidade 
em um orgão insuspeito â. causa republicana. 
e insuspeito quer ao governo· de S. Paulo, 
quer ao governo da União, eu nada mais, 
Sr. presidente, tenba. a àizer á Cama.ra, si não 
que, a. serem verdadeiros esses fa.~tos, elles 
são de tamanha gravidade que devem mere-· 
cer a. immediata attenção da Camara e do 
pa.iz, e ao me;;mo tempo, que deve o Sr. se
cretario do Ministerio da Marinha conven-
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cer-se de que está. incompatível com o cargo 
que occupa. 

Sr. pre3idente, eu não tenho a. honra de 
conhecer o illustre ofllcíal de marinha capi
tão de fragata. Garcez Palha; não ligo o nome 
à pessoa; não -venho, portanto, leva.nt.a.r uma 
accusação a e.;se o!Hcial, que estou conven
cido, será muil1> criterioso, muito digno ; 
i'enho unicamente proporcionar ensejo a esse 
militar de fazer uma d.efeza cabal, de demon
stra. e. falsidad~ dessa asseveração. 

de mappas demonstrativos da8 dilrerentes po
sições do exerci to legal e indicação sohre os 
ponto.s da. Cidade do Rio de Janeiro, em que 
os revoltosos da. esquadra poderiam fazer 
de~e!J}barque. 

Sala. dá~ séilsões, !7 de dezembro de 1B95. 
-Frc<Urico Borges. · · 

Sinão o fizer, não pód.e dignamente con
tinuar mais um momento no cargo de confi.
ança. que occupa. no Ministerio da. Mari
nha. 

0 SR. MEDEIROS E AL:BTJQUERQUE - V. Ex. 
;;;stà. o in(lica.ildo pa.ra. a primeira. prolllo
cão. 

0 SR. FBEDER!CO BORGES-Sr. presidente, 
o meu intuito. trazendo ao conhecimento da 
Co.m11ra esses factos, que reputo sérios e grs.
ves, e de que dão noticias esses telegrammas, 
a. tirar.se a limpo 3. verda<le da falsidade 
desta. noticia., e a.o mesmo tempo dar Jogar a 
que a. opinião publica. se pronuncie de modo 
mais criterioso. 
. Neste dentido, Sr. presidente, eu ftmda· 
mento um reqnerimento de informação. 
(Lê). . ' 
. Eis, Sr. presídeute, o pedido de informa

ções que rlirijo á Mesa, e a.Camara com
prehendeque,vit,do á. tribuna neste momento 
tratar mais uma. vez de factos relativos á 
revolta. de setembro. não é um empeuho 
fazer opposições ao actual governo_ A Ca.
mara. verà. nisSo simplesmente o desejo que 
nutro de que se estabeleçam accusações que 
trazem consequeucias tão funestll.S para. a Re
publica, e a dar logar a que os poderes da 
R&publlca procedam com o rigor, com a leal
dade que lhes cabem nessa. emergencia. 

Tenho dito. (Kuito bem ; n~uito bem. O 
orador ti muito felicitado.) 

E' lido, apoiado e posto em discussão que é 
adiada. por ter pedido a. p1la vra. o Sr. Medei
ros e Albuquerque o seguinte 

Requerimer~eo 

O Sr.Cupertin.o de Siqueira 
(para uma exp&ic'Zçiio pessoal)- Sr.presidente, 
eu dirigi um pedido á Mesa sobre um proje
cto que reputo de grande importa.ncia para. a. 
União, mas assim procedendo nii.o estava no 
meu intuito a.tta.car os interess~s do Districto 
Fe-ieral. e estou mesmo convencido de que a 
discussão do pr0jecto não é uma. otfensa ao 
Districto Federal e mtiíto menos ã. sua 
emenda. . .. 

O illustre representante do 'Districto Fede
ral veio com tal calor a.tta.car de antemão o 
projecto quemeéspa.ntou porque lendoo prd
jecto eu não vejo nelle materia.· que venha 
offender direitos de tão respeitavel circum
scrípçã.o do pa.iz. 

Dada esta. explicaçã.o eu desejava que 
V. Ex. me informasse qual a. solução que 
tem o meu pedido, porque, caso a. Mesa. não 
se sinta na obrigação de da.r uma. solução ao 
pedido que :ti~ eupo1erei mandar um req_ue
rimento pedindo que o projeoto seja. dado 
D'J. ordem do dia.. 

o Sa. PRESIDE::-i'T&-0 § 1 o do a.rt. wg dis· 
põe o seguinte.(U.) 

Desde que o projer::to não tem pRrer::er da 
commissã.o só póde ser dado para. ordem do 
dia . depois de requerimento approvado pela 
Ca.mara. 

O Sr. Thoma;,:; Delftno (para 
uma: explicação pes.sval)- Sr. pre~identEl, o 
nobre deputado, a. proposito de uma explica
ção pessoal rtisse que o projecto cuja. inclusão 
na. ordem no dia tllquereu, não traz otrensa 
nenhuma ao Districto Federal, o que nenhum 
transtorno ou perturbação lhe ca.usa., que 
não ha. motivo de tanto ca:lor de minha 
pa.rte. 

Requeiro que por intermedio da. Mesa in· 
forme o governo se está. de -posse do Archi vo 
c'lo ex-Vice P~sidente da Republica.. mare
chal Floriano Peixoto, e no caso affi.rma.tivo 
si se encontra entre os \locumentos do mes. 
mo Archivo uma ea.rta. do ~apitão de fragata 
Garcez Palha. actual secretario do Ministro 
da. Marinha ao ex:-contra·almirante Sald<tuha 
da Gama, carta. de que dão noticin. teie
grammas do Rio de Janeiro publicados em 
jorna.es do Estado de S. Paulo, acompanhada 

Ora, eu devo dizer a V. Ex. e á Ce.ma.ra. 
que o projecto perturbá. a. orga.nisacãa eco
noroica do Oistricto Federal, arrancando-lhe 
todas as rendas e trazendo completo trans
torno pa.ra. toda. sua orga.nisa.çã.o. 

Relativamente á ultima. part€1 da. ex:plics.
çã.o pesi!Oal do nobre d~putado, devo di:~:er 
que das explicações que da tribuna. dei a 
S.Ex .. s. Ex.rlevia ficar sabendo que houve 
um- parecer elaborado pelo Sr. Piuliilo de 
Souza. Junior, que o distincto deputado, o Sr. 
Alcindo Guanab:~.ra., tinha chamado a si este 
parecer- pa.ra examinai-o e ver si con~ordava. 
ou não com elle. 
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Parece-1ne ,que depois das informações que 
t1ei, S. Ex. se devia julgar satisf~ito ; mas 
independente dellas S.Ex. se dirigiu á M~sa. 
e V. Ex:.Sr. presidente, consulta,ndo o .Regi
mento acaba de lhe dar a resp<Jsta que era 
de esperar, e eu nada m~is tenho· a accres· 
centar em deferencia a S.Ex:. 

ORDEM DO DIA 

Havendo numero é annunciada a votação 
das ma terias. 

São lidos e julgados obj~cto de deliberação 
os seguintés 

PROJECTOS 

N. 299-1895 

CrGa <Uma Mesa rlc Rendas de ·:1., ordem na Ci
dade de S. Joao da Bm·ru, Estado do Rio de 
Janeiro 

O Congresso !\acionai decreta: 
Art. I.• Fica creada umn. Mesa de Rendas 

de 1 ~ ordem, · na Cidade de S. ·João da Barra., 
Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sesssões. 16 de dezembro de 1895_ 
-Nito Peçanhu. -Urbano Marconcles. -Luis 
S. de Castro.-Costa A;eudo.-A' Commis· 
sii.o de Fazenda. 

N. 300- 1895 

Autórita o Poder Ea:ecutivo · a con{e1·ir o 
p1·emio de 20:000$ a quem primei1·o montar 
gma fabrica de productos extrahidos do
Hedychiwn corona1·ium 

O Congres~o Nacional dec1•eb: 
Art. L• E' 'O Poder Executivo a.utorisado 

a. conferir o premio de 20:000$ a quem pri
meiro·monta.r uma fabrica de productos ex
trabicl.os do Hedychiu.m coronarition_ 

Art. 2.• Esse premio será conferido logo 
que os productos sejam expostos á. venda. 

Art. 3.• Revogam-seas disposições eni con-
trario. . 

Sala das sessões, 16 de dezembro de 1895.
Urbano Marcondes.-A' Commi~são de Fazenda 
e Industria: 

E" annunciada. a continuação tla votação 
das emendas do Senado ao projecto da. Ca.

. mara. dos deputadas n. 149 F, de 1895, .fi
xando a despe.,;a do Minister~Q d~ Justiça e 

Negocios In t~riores. pa.ra o exercício de 1896 
(discussão unica.). 

E' posto a. votos e rejeitado por 103 contra. 
í votos o additivo do Senado sob n. VI. 

São successivamente postas a votos e rejei
tadas por dous rorcos as emendas do Senado, 
sob as l'ubricas ll, 14, l5, 20, 22, 23, 24, 25,_ 
:29, 40 e 4!. 

E' o projecto n. l49 F, de 1895. fixando as 
despezas do Ministerio d11. Justiça e Negocias 
Interiores, devolvido ao Senado. 

E' annuncia.da a votação das emendas dn 
Senado ao projecto n. 142 F, de 1894, da Ca
ma.ra dos Depu~a.dos. Jlxando a despeza do 
Ministerio da Far.enôa para o ex:ercicio de 
1896, as quaes ficam mantidas por dous 
terços de votos (discussão unica). 

São successivamente IJOstas a votos e rejei
tadas IJOr dous terçi.'S -as emendas do Senado 
sub ns. 7. 11, 18,27 e 33, ao art. 2• n. l, no 
art 2•, n. 3. 

E' annunciada. a votaç;;:o do seguinte a.ddi
tivo do Senado. 

Accrescente-se: 

Il Artigo. E' o governo autorisado a en
trar em accôrdo com a Companhia rle Sanea
mento c).o Rio de Janeiro para a. revisão do 
contracto a que se refere o decreto D. 5.859. 
de 8 de fevereiro de 188il, a.pprovado pela. lei 
n. 3.396, de 24 de novembro do mesmo anno, 
que concede -1. esta companhia. a isenção de 
direitos de consumo e de exiJediente. 

O Sr. Augusto :r.lonl.enegro 
(pela. ordem)-Sr. presidente, eu pediria a. 
V. Ex., uma. vez que se trata. de uma questão 
bastante importante, que V. Ex. les5e, ou 
mandasse ler, a parte do parecer referente a 
esta emenda. 

O Sa, PRESmEN"l'E-0 parecer da cümmls
sli.o que vae votar e o segui o te (M): 

«Quanto a. additivo I! sobre a. autoriea.ção 
para a a rescisão ou revisão do con tra.cto da 
Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, 
o. Commissão de Orçamento acha que elle não 
consulta o intere>se publico. . 

Desde que o governo n!IJla perliu a esse re
speito parece mais curial que o Congresso. 
em uma lei e~pecial, estabeleça as bases a 
que o governo deve se circumsrrever afim de 
ser feita a revisã.o ou rescisão. 

E' sabido que a Companhia." do Saneamento 
tem tido duvidas com o governo sobre a in
terpretação do ~eu contracto; parece a pri
meira vista a commissão que a resci~ã.o traz 
logo o desapparecimento da uni1la clausula 
!a.voravel ao governo. que e a 't'eferente ao 
preço dos alugueis das habitações da, m~sma 
companhia, , 
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Tudo isto pede retlexão e estudo, . 
E' pois tt commissão de parecer que a. ca. 

ma.ra rejeite a emenda. do Sena.do.» 

O Sr . .Bellea:rio de Sou~a.
Peço a. palavra. para encaminhar a votação. 

O Sr. Pre8idente-Tem a. p&Javra 
o Sr. Bellsario de Souza. 

O Sr • .Bellsarlo de Souza (pela 
ordem)-Sr. presidente, ha um equivoco no 
parecer . O parecer diz que o governo nada 
pediu. Ha., entretanto, nm.despa.cho em que 
o governo remette os papeis da companhia 
ao Congresso. 

Votam pela emenda. 52 Srõ. deputados e 
contra 57. 

O Sr. Presidente - declara que, 
uma. vez que a emenda não obteve siníio dons 
terços de votos, prenlece a emenda a.dditiva. 
do Senado. 

O Sr. Drleio Filho (pela ordem) 
pede a.o Sr. presidente que mande consignar 
na a.cta que votou contra a. emenda additiva. 

E' o projecto enviado á. Commissão de Re
dacç1i.o. 

O Sr. Presidente declara termi· 
nada a. votação do orçamento, e a.nnuncia a 
votação da. emenda dos Srs~ Alcin:lo Guana· 
bara e Erico Coelho ao projecto n. 212, 
de 1895. 

O Sr. Driclo Filho (pela orclem) 
Sr. presidente, vou fazel' um pedido á Mesa.. 

Por occa.sião de se vot.a.r nesta Camúra o 
projecto primitivo, relativo ó. indemnisaçiio 
áos Bancos emissores. taxando a indemnisa
ção na quantia de 18.000:000$. um iUustre 
deputado pet\iu a V. Ex. que consultasse a 
Cama.ra. si concedia. votação nominal. 

Por occ3.Siii.o de ser vota.da., ha poucos dias, 
a emenda. sobre a. qual nos vamos pronun
cia.r neste momeoto. emenda. que orça em 
21.000:000$ a indemnisação a. esses mesmos 
Bancos, isto e, mais 3 .000:000$ do que a 
quantia estipulada no projecto aqui condem
nado ... 

0 SR.. ÁLCINDO GUANABARA- Peço a pala
vra pa.ro. tlefender a emenda. 

0 Sa. PRESIDENTE-V. Ex. não póde fallar 
sobre o vencido. 

O SR. Bructo Fttri•- Perdão ; não estou 
falla.ndo sobre o vencido ; estou fnndamen· 
ta.ndo o pedido qul' estou fa.zendo à Mesa. 

Nessas condições, Sr. presidente, peço a 
V, Ex. que consnlt~ a. Ca.mara. si concede 

igualmente votação nomin:J.l para a emenda 
que se va.e votar. Estou certo que a Camara 
manterá. a. sua collerencia, permittindo que a. 
emenda seja. votada norninalmente , jã que em 
face do Regimento ella, teve de ser sujeita a 
nova discu~são. 

Venho, pois. neste momento fazer um pe
dido identico. e estou certo que a Camara. m& 
attenderà com a mesma. solicitude ja mos· 
t ra.da. em duas vezes. e principalmente agora. 
que o nos,o meio financeiro está. tão abalado 
e os nossos títulos não teem no estrangeiro 
a. merecida cotação, (Apoiadcs.) 

E' concedida a votação nominal. 
Procedendo·se a votação nominal. respon

dem sim , isto e, approvam a. emenda. dos 
Srs. Erico Coelho e Alcindo Guanabara os 
Srs . Lima Bacury, Gabriel Salgado, Si~ Pei
:xoto. Costa Rodrigues, Pires Ferreira, Frede· 
rico Borges, Gonçalo de Lagos, João Lopes, 
Francisco 1-lenevolo, Augusto Severo. Ta.vares 
de Lyra, Junqueira. Ayres, José Mariano. Ar· 
thur Orlando. Tolentino de Carvalho, Mar
tins Junior, Pereira de Lyra. Gaspar Drum
moud, Coelho Cintra, Luiz de Andrade, Cor
nelio da. Fonseca, Medeiros e Albuquerque. 
Gonçalves Maia, Gouveia Lima, Neiva.. Fran
cisco Sodré, Manoel Caetano. Seb"stião Lan· 
dulpho, Artbur Rios. Torquato Moreim. AI· 
cindo Gua.oab:~.ra, Et·i~o C~elllo. Nilo Per;a
nha.. Urbano Marcondes, Mayrink, Artbur 
Torres, Paraizo Cavalcanti , Cv.semlro da Ro· 
cha., Almeida. ~ogueira, Gusta,•o Godoy, 
Bueno de Andrada, Moreíro. d11o Silva, Fran· 
cisco Glicel'io, Furtado. Xn.vier do Valle, 
Lauro Miiller. Paula. Ramos. Francisco To
lentino, Ernilio Blum, Fonseca Guimarães. 
Mnrçal E·cobar, Pereira. da. Costa., Victorino 
Monteiro, Pint o da. Rocha. Vespasiano de AI· 
buquerque e Cn.ssiano do Nascimento (56)-

Respondom não, os Srs . Matta Bacell:tr. 
Augusto Montenegro. t...:arlos de Novaes. 
Bricio Filho, Benedicto Leite. Luiz Domin
sues, Anizio de Abreu, A1·ttlur de Vascoli· 
cellos. Thomaz Cavalcanti , José Bevilaqoa., 
Araujo Góes, Clementioo do Monte, !tocha. 
Cavalcanti, Men~zes Prado, Augusto de 
Freitas, Diony ffio Cerqueica. Ma.rcolino Moura, 
Galdino Lore to, Antonio de Siqueira.. Serze· 
dello Corrêa, França Ca.rvalllo, Oscal' Godoy, 
Timotheo da Costa., Thomaz Del tino, Ametioo 
de Mattos, Lins de Vasconcellos, Alberto 
Torres, Belisario de Souza, Eu~ebio de Quei
roz, Costa Azevedo, Silva. Castro, Sebastião 
de Ln.cerda, Paulino. de Souza Junior, cam
polina, Carvalho Mourão, Chagas Lobato, 
Gonçalves Ramos, Ferraz Junior, Fortes Jun
quetra, Octavia.no de Brito, Olegario :Maciel, 
carios das Chagas, Cosü Machado, Dino 
Bueno, Urbano de Gouveia, Mariano Ramos, 
Ls.menha Lins e-Aureliano Barbosa (48) . 
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O Sr. Presidente-Votaram a favor J vota.çã:o .nomin~l anterior implicitamente 
da emenda 56 Sr5. deputados, e votara.rn con- constitue uma chamada. 
tra 48, o que perfaz o numero rle 104 e com o Posto a votos o requerimento do Sr. Tho
presidente 105, pelo que se verifica que nii.o mar. Ca.valcunti verifica-se não haver numero 
ha numero. A ctlamada. implicitamente esti para votar, IJelo que fica prejudicado o mes
feit<L, por is;;o que a votação foi nominal. L\'ão rno requerimento. 
"P~dem por conseguinte proseguir as vota- Contimia a. discu>são do projecto n. 35, 
çoes. de 1895. 

E' annunciada a contihuação da 3• dis-
. cussão do projecto n. 35, de 1895, autoris<l.nno 

o gove1•no a rever o Regulamento e pro
gramma dos e.;.tudos do Gymnasio Nacional, 
com o parecer sob n . 35 A, deste a.nno. 

O Sr. Thon1az C.avalca:nti
Sr. presidente, D.Utes de entrar na discussão 
do projecto, vou fa~er uma consulta á Mesa. 

Depois que a Me~a. annuneiou o r~sultado 
da votação, declarando esta rem prescnt~s 
106 Srs. deputados. entrou o Sr. rleputado 
08:rlos Jorge e a seguir os Srs. deputados por 
Mmas, Lamounier Godofredo e Ribeiro de 
Almeida. 

Portanto, 1lca.ram existinrlo no recinto 109 
Srs. deputados, numero sufficiente para se 
:porler votar. 

Pergunto a V. Ex. o que ba a fazer nesse 
caso 1 

O Sr. Presidente-Procedendo-se 
a chamada verificou-se haver no recinto lu5 
Srs. deputados, com o presidente 100, e não 
h:!-vendo numero para proseguirem as vota
ÇOêS, fica V. Ex. com a pabvra. 

0 SR. THOMAZ CAVALCA1'1TI- Nrste caso 
para. dar· a prova que ha. numero na. Ca.mara 
~equeiro o adiamento Lla. discussão do pro
Jecto, para a qual V. Ex. acaba de dar-me a 
palavra. 

0 SR. NILO PEÇANIIA-ÜS deputados que 
~c ret1ral'em assumem a responsa.bílid:tdo do 
seu acto. (Jp(1rte.~.) 

O Sr. P•·e!;loid.ente-V. Ex:. tem 1le 
ma~Jnr i1 Mf\sa o seu requerimento pot· es
crp1to. 

Vem á. Mesa e é lirlo o seguinte 

Reque,·imento 

_ Requeir~ o adial!lento da discussão do pro
Jecto n. 3;), de 189<:>, pot• tres dias. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1895. 
-Thoma:: Ca1:alaanti. 

O Sr. Presidente-Vou submetter 
a votos o ;requerimento do nobre deputado e 
proceder a contagem. 

_Si acaso se verificar que não ha numero 
nao procederei á chamada uma. vez que a. 

O Sr. Thomaz Ca:va)cant;i (pela 
o1·dem)-Sr. presidente, V. Ex. sabe quanto 
sou submi~so as resoluções da Mesa ; mas não 
pos:;o ma conformar com a deliberação da 
Mesa neste momento, porque a praxe é ~ta.: 
desde que, procedenrlo-se a uma votação. 
'-"erlfica-se não haver numero, faz-se a cha· 
mada, uma; dua.s. tres e quatro vezes. D~
clr.ro que, depois da declaração d;t. Mesa, de 
que havia na Camara 106 Srs. deptttaàos . en
traram mais tres deputados, cujos nomes 
citei; por conseguinte, existe numero no re
cinto. 

Não se póde obrigar um deputado a tomar 
parte em certa. votação, mas agora que se 
trata d~ nova vota~ão poclerá. tomar parte. 
Si, pois, V. Ex. tocar os tympanos, chamando 
ao recinto os deputados que estão na Cama.~a 
mas fóra. do recinto, poder-se-ha votar, pois 
que na Ca.mara. existem 114 Srs. deputados. 

0 S~. PRESIDENTE-A Mesa jà. decidiu a. 
questão. Prosegue a. discussão do projecto 
n. 35 e continua com a palavra o Sr. Thomaz 
Cavalcanti. 

O Sr. Thomaz Cavalcant.i 
vem cont.inuo.r as consideraciles interrom
pidas, hontem sobra o projecto. 

A emenda que pretendia apresent:tr ao 
arL. 1• con$ignav(l. não soas materias rela· 
tivas ao ensino secundaria no Gymnasio Nn
ciollal. como ninda. as materias que ~ão 
exigidas para o curso superior de nossas 
Escolas. 

Passa a justificar as ra.z<Je~ porque con· 
servam as ma terias que coostítuem o actual 
programma do Gymnasio, e as razões porque 
eliminou algumas lioguas. 

Quanto a co!loca.ção da arithmetica, a.l· 
gebra. geometria prellminar e geral. me
canica e astronomia, physica e chimica, não 
faz o orador mais do que reproduzir o sub
stitutivo em discus~ão. 

Observa, porém, qrie a biologia, a socio
logia e moral, em um curso integral, são tão 
nece~sarias quanto as que acaba de men
cionar. 

Todos sahem que a biologia divide·se em 
duas partes-um estatica e outra dynamica.. 
Tt·a.tando a. primeira dú.systematisaçé!o succes·· 
siva dos tres grãos nom~aes dq. analyse esta-
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tica, caractertsanào os elem~ntos, os tecidos e 
os orgãos ; assim como instituindo c• hierarchia 
vital afim de ligar a TJegetalidade propria
mente dita a humanidade segundo a saie a~ 
grdos qu~ comporta a animalidade ; em re
sumo, dar leis geraes de a.nawmia. 

A dynamica ou a physiologia nos ensina 
as leis fundamentaes da vida vegetativa, 
isto é, a de renovação, desenvolvimento e de 
reproducção ; as leis rundarnentaes de anima
lidade-lei do ex.ercicio, do habito e do aper
feicamento ; a. lei de hereditariedade; as 
relacões necessarias entre o organismo e o 
meio em que vivemos; e finalmente. o es
tudo geral da modifi.ca.bilidade vital fundada 
sobre as modificações quaesquer da ordem 
universaL 

A um aparte do Sr. Bueno de Andrada. diz 
que o projecto assignado IJor S: Ex. consigna 
botanica. zoologia e physiologia humana, sem 
consignar as leis fundamentaes destas mes
ID.ll s sciencias. 

Tratando da sociologia diz que ella ensina. 
as theoria.s da. propriedade da familia da 
linguagem e da sociedade. em sua parte es· 
tatica; e na parte dynamica. a marcha geral 
da humanidade desde o fetichismo, passando 
pela. theocracia. até ã. tríplice transiçãQ que 
completou a. iniciciação accdental. 

Pergunta o ora.dol' si este-s conhecimentos 
não são indispensaveis a todos os cidadãos 
que desejam ~aber qual a posição que oc!!upa 
no nosso planeta.. 

Declara que assim se 'Pronunciando não 
obedece sinão ao desejo que tem de ver a 
mocidade de seu paiz estudando ma.terias 
uteis e indispensaveis â. sua condição hu
mana. 

. Não vê o inconveniente no estur'lo das 
theorias do cerebro, 1la humani<!a.de, da 
unidade. àa vitalidade da intelligencia e 
da actividade, em todos os detalhes inte
grantes. 

Considera estes conhecimentos como base 
fundamental para o ensino superior das Es
col~s scientico-profissionaes, niio s•j como 
elemento material como pelo desenvolvimento 
mentaL 

Com este estudos desenvolvemos o methodo 
de 1iliação ~ocialogica. e de comparacão bio
logica, do mesmo mono que com o estudo das 
outras sciencias desenvolvemos o da experi
mentaçào physico·cbimica, ~a. observação 
astronomica e da deducção rnathema.tica; não 
esquecendo o methodo subjectivo desenvol
'Virlo pela mora.L 

Sustenta que é tã.o necessario ao ensino in
tegral o estuno da mathematic<J.. astronomia, 
:physica., chimica, como o da bio!Ógia. social e 
mol'al. Entretanto se tivesse de reformar o 
e?-sino publico com intuito positivista, cOlHO 

diZ o nobrll deputado por s. Paulo, princi-
Cam~>r• \', V Ili 

piaria. por eliminai-o do domínio official ; 
porém, como se trata da reforma de uma lei 
re.;ulando disposições constitucionaes vê-se 
na necess:danede com batel-a por insufficiente 
e restabelecer no eiBino rlo Gymnasio as ma
terias que ahi jà eram ensinada.s. 

Prefere conservai-as taes como se acham a 
fazer uma retorrna incompleta e ana.rchica. 

Eram estas as considerações que tinha o 
orador a fazer. (Mtl!to bem.) 

São lida.s, apoiadas e postas conjuncta
mente em discusão as seguintes 

Emendas 

Ao substitutivo r1o Sr. Adolpho Gordo. 
(Projecton. 35, i!e 1895.) 

Ao art -a) onde se diz- da ingleza ou 
outra. viva-diga-se-da ingleza e allemã. 

b) onde se diz- e do desenho a. mão livre 
ou geometrico - substitua-se o-o -ou
por-e. 

Ao art. 2.• Supprima-se o tinal a partir de 
-cujos membros vita.licios- a.te o final
na provisão do seu ensino _ 

Ao art. 3.• paragrapho unico- onde se 
diz- em 1896- diga-se -em 1897 . 

Ao art. 8. • a) onde se diz - pelo prazo de 
cinco annos - diga-se- pelo prazo de quatro 
annos, terminanrlo o -primeiro período a 31 
de dezembro de 1898 - supprimindo-se o 
resto. · 

Ao art. I L Accrescente-se- in fine- su
jeitando-o, porém, nessa parte antes de pôr 
em execução a approvação <lo Congresso. 

S. R . -Sala. rlas se;;sões, 17 de dezembro 
de 1895.-Medeiros e .lllmquerq·tte • 

O Sr. Bueno de A.ndradl'
Peço a palavra_ 

O Sa. PI\ESlDENTE-0 nobre ileputa.do jâ. 
fallou as vezes que tinha direito pelo Regi
mento. 

O Sa. Bue:<o 'DE A:-.I'DRADA.-Fallei duo.s 
vezes na discussão do projecto; nuo das 
emendas. 

0 SR. PRESIDE~TE-0 projecto está em 
discussão com as emendas, ma.s a discussão e 
a mesma. 

O nobre de:putano tendo .iá fallado duas 
vP.zes, embora a discussão tenl1a. sido adiada, 
não póde fa.Jlar mais. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA - Acho que 
ba uma espfcie de tyrannia mas submetto-me 
a eila. 

O Sr. A.dolpho GOJ,"dO (Este dis
ctwso deixa de se,· publicado, tendo sido em 
tempo entregue a.o orador.) 
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N-inguem mais pedinrlo a palavra,é encer
ra.da a. discussão e a.dinda. a votação. 

Veem !i Mesa as seguinte; 

1Jeclo.raçü~s 

Declaramos havermos vota.do contra. a. 
emenda do Senado ao art. 8" autorisando o 
governo a entrar em acrôrdo com a Com pa.· 
nhia de Saneamento do Rio de Janeiro. para 
rever ou rescindir o contractoa que refere o 
decreto n. 5.859. lle 8 de fevereiro de 1888. 

Sala das sessões, 17 de dezembro de 1895 . 
-.4nton.io de Siqueira.-França Canalho . 

Declaramos que votamos contra a emenda. 
do Sem~rto autorisando o governo a entrar 
em a.ccôt•no com a Companhiu. de Saneamento 
do Rio de Janeiro. 

de Modrirl, em abril de 1890, para protecção 
da. propriedade industrial e r egulamentoe1a.
boril.do pela. Secretaria rnternacional sob ·a. 
direcção do "OVerno suisso, conforme a auto
torisa.ção dada pela mesma. conferedcia. (I •dis· 
cussão) ; 

N. 81 A, de 1895, ma.ntla.ndo conservar na. 
collocação que occupava no Almanak Militar 
por occasião de . seu fa!Iecimento o nome do 
Marechal Floriano Peixoto (3• discussão) ; 

N. 224, de 1895, concedende ao soldado re
formado do exerceto Franklin Ferreira. de 
Moura., uma pensão de 30$ mensaes(discussiio 
unica); 

N. 263 A, ae 1895, concedendo a D. Ba.zilia. 
Augusta da CUnha. a. pen$ãO a.nnual de 3:600$ 
(discussão unica.) ; 

N. 35, de 1895, autorisando o governo a. 
rever o regu1a.meuto e Pl'ogra.mma. dos es
tudos do Gymn~io Nacional, com o parecer 

Sala das sessões, 17 de dezemqro de 1895.- sob n . 35 A, deste anno ; 
Bl·icio Filho. - CassiaM do Nascimento. 31 discussão do projecto n. 292, de 1895, 

autorisando o governo a abrir ao Ministerio 
o Sr.· Presidente_ Acbando·se da Guerra o credito espec1al de 2.220:600$ 

para indemnisar pr('juizos conseq_ue~tes da. 
a.deanta.da a hora., designo para ama.nhii a se- revolta. de 6 setembro de 1893, a Com· 
guinte ordem do dia : pa.nbia Nacional costeira e a Lage & Irmão ; 

Votacão dos seguintes projectos. 1" discussão do projecto n. 230, de 1895,, 
Da. emenda. dos Srs . deputados Alcindo autorisando o Poder Executivo a tomar co

Guaoaba.ra. e E:rico Coelho ao projecto n. 212, nhecimenco do3 estudos definitivos da. 2' sec
de 1895. reu1andG a. execnção dos arts. 6' e ção da. Estrada. de Ferro da. Victo:ia ao Peça-
7• da.1ei n. 183 C,de 23 de setembro dé 1893, nha, apresentados pela Comp:tnbia. Estrada. 
determinando que pelo goveruo seja sub~ti· de L?erro Babia. e Mmaq, independentemente 
tuido por apolices de capital e juros-ouro- do excesso havido no pra.z;o estipalado para. 
do valor nominal rle 1:200$ e juros de 4 o; •• apresentação desses estudos; 
todo o lastro etfectivamente depositado a.té 2• discussão do projecte n . 157, de 1893, 
17 de dezembro de 1892, para ba.se das emls- concedendo á Companhia. de Ferro Esmaltado, 
sões bancarias (discussão unica) ; estabelecida na. Capital do estado da. Bahia., 

N. 89. de 1895, substituindo pelo que aelle isenção de direitos de importação por cioco 
acompanha. a tabella. F. a.nnexa á Comolúla- annos da. materia prima. destinada. ao fabrico 
ç<To rla.s Lei.~ das .1 lfandegas e Me::as d~ Ren· de artefactos e obj~ctos do uso domestico ; 
du.s Federaes (2• discussão) ; Discussão unica elo projecto n .192, de 1695, 

N. 189, de 1895. autorisa.ndo o governo a coneedendo a D. Joaquina. Angelica Bragança. 
fazer reYerter á ar.tiva. mandando addir a Dias dos Santos. v iu va do major Fra.ncisco 
uma das companhias, como tenente mais mo· Antonio dos Santos a pensão a.nnuat de 
derno, até que haja. vaga., o tenente refor- 100$000 ; 
mado do corpo de bombeiros José Julio, com 2• discussão do proj€cto n. 133, de 1894, 
um voto em separado e parecer da. commis- emend(l. ao projecto n. 141 A, de 1893, off'e· 
sã.o de coostituiçã.o, legislação e ju s tiça recina. em 2• discussão pelos Srs. Torqua.to 
(2• wscussão) ; Moreira e out-ros, isentando (1o imposto de 

N. 216, 1ie 1894, autorisando e PolieP Ex- ·importação ou materiaes destinados ã. Es
ecutivo a pagar ao Dr Tiburcio Valeria no tra.cla de Ferro Viação F Jrrea. de Itabapoana., 
Pecegueir<> do Amara.!, preparador de me- no Estado do Espírito Santo ; 
dicina legal da. Faculdade de Medicina.do Rio Discussão unica do parecer n. 133 C, de 
de Janeiro, os venciment.os que deixou de 1895, sobre as emendas otrerecidas na 3' dis· 
perceber do lagar de preparador de chimica cussão ao project o n. 13::! B3, de 1895 que 
ioorganica. da. mes ma faculdade (discussão classifica. em quatro categorias as repartições 
unica.); federa.ese equipara os vencimentos dosrespe· 

N. 225, 1?e 1895, dando nova. orga.nisação á ctivos funccionarios. 
guarda naciona l ( I• discussão) ; Nova. discussã.o da. emenda sob n, 24 B, de 

N. 286, de t895,o.pprovando os quatro pro- 1895, do Sr. Beli~a.rio de Souza e outros,q~e 
coUos forii!.1~ l~dos !la segunda conferencia. dispensa a Compa.nlüa. Estrada. d~ F~rro foe~h 
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poldina do pagamento dos direitos de im· 
portaçflo áe torio o material, que retirar da 
Alfandega do Rio de Janeiro, de;ta.ca.da. em 
3" discussão do projecto n. 24, do corrente 
anno, para., de accordo com o nrt. 129 do 
regimento Imerno, ter nova discussã.o ; 

2" di,cussão do projecto n. 151 A, de 1893, 
isentando de direitos de importação e expe
diente os ma.teriaes e ma.chinismusdestirra.d.os 
á fundação de fabricas na Republica.. 

Levanta-se a ses5ão ás 4 horas e 20 minu
tos. 

]69• SESSÃO EM 18 DE DEZEMURO DE 1895 

Presidetzcia. à os Srs. Artlwr Rios (to v[ce
pres:dente), Rosr;_ e Sava (presidente). 
Arthur Rios ( 1° vice-presídent~) e Thonw.;; 
Delplliuo (to sec!-etario.) 

dares. Cu:pertino de Siqueira, Ar~hur Torres, 
Olegario Maciel. Para.iso Cavalcanti, Carlos 
das Chagas, Costa Macha<lo, Casemiro da 
Rocha, Almeida Nogueira, Dino Bneno, Gus
tavo Godoy, Adolpho Gordo, Bueno de An
drada. Moreira da Sit-va, Francisco Glicerio, 
Furtado, urbano de Gouveia, Xavier do 
Vatle, Mariano Ramos, La.rnenbã. Lins, Lauro 
Muller, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 
Emilío Blum. Fonseca. Guimarães, Marçal 
Escobar, Pereira da Costa., AUreliano Barbosa. 
Victorino Monteiro, Pinto da Rocha., Ves
pasiano de Albuquerque e Cassiano do N~s
cimento. 

Abre-se a sessão-

Deixam de comparecer, com cans11. :partici
pada, os Srs. Coe1ho Lisboa, Al~nca.r Guí
rnal'ães, Fileto Pires, Enéa.s Martins, Theoto
nio de Brito. Viveiros, Gusiavo Véras, Edu
ardo de Berrêdo, Christino Cruz. Nogueira 
Paranaguâ, Torres Portugal, lldefonso Lima, 
Pedro Borges. Helvedo Monte, Francisco Gur· 
gel, Junqueira Ayres, Cunha. Lima, Silva 

Ao meio-dia procede-se á. chama•~a. à qual Mariz, Trindade. Chateaubriand. Artbur Or· 
respondem os Srs. Ro;a e Silva, Arthur Rios, !ando, Martins Junior. Arminio Tavares, Mar
costa Azeyedo, Thomaz Delfino, Tavares de cionilo Lins. Miguel Pernambuco, Gonçalves 
Lyra, Si Peixoto, Lima Bacury, Gabriel Sal- Maia, Olyrn:pio de Campos. Herculano Ban· 
gado. Matta Bacellar, Augusto Me>ntenegro, deira, Clementino do Monte. Rocha Cavai
carlos de Novaes, Bricio Filho, Hollanda. de. ca.nti, Santos Pereira. Milton, Tosta. Aris
Lima, Benedicto Leite, Luiz Domingues, tides de Queiroz, Paula Guimarães, Ver
Costa R drigues, Ani7.io de Abreu, Artltur gne de Abreu, Flavio de Arau,jo, Paranbos 
de Vasconcellos. Frederico Borges, Gonçale> Montenegro, Atha.yde .Junior, Ernesto Bra.· 
de Lagos, Thomaz Cavalcanti, João LopP.s, zilio, Julio Santos. João Luiz •. João Penidi), 
Francisco Benevolo, José Bevilaqua. Augusto Francisco Veiga., Fnreira Pir·es, Theotonio 
Severo, José Mariano, Tolentino de ca.r. de Mog<llhães, Pinto da Fonseca, Matta Ma
valho. Gaspar Drummond, Coelho Cintra., chado. Manoel Fulgencio. Simão d:t Cunha, 
Luiz de Andrade, Cornelio da Fonseca, Lou- Lindolpho Caetano, Lama.rtine, Alfredo Ellis, 
renço de Sâ., Medeiros e Albuquerque, Car- Francisco de Barros. Domingues r1e Castro, 
los Jorge, Araujo Góes, Rocha Cavalcanti. rau\ino Carlos. Cincinato Bragn. Herme· 
Menezes Prado, Geminia.no Brazil. Gouveia. nr.gildo de Moraes. Alves de Castro. Q\-idio 
Lima. Zama, Augusto de Freitas, Neiva.. Abrantes, Luiz Adolpho. Ca.racciolo, Almeida. 
Francisco Sodré, Manoel Caetano, Eduarde> Torres. Brn.zilio da Luz, Angelo Pinheil\l, 
Ramos, Dionysio Cerqueira. Rodrígue> Lima, Appo.ricio Mariense. Francisco Alenc:lstro e 
Tolentlno dos Santos, Sebastül<.J Landu!pho, Pedro Moacyr. 
Marcolino Mour~, Torqua:to ~oreir~, Galdino· E sem causa. os sr3 • Pires F'erreira. Pereira 
Loreto, Antomo de S1quetra. ~erzedello de Lyra, F~rna.ndes Lima, Octa.viano Lou
c_orrên, Oscar Gado~, França Ca.rva.lho, Al· reiro. Leovigildo Filgueit'as. José Ignacio. 
c~ndo Guanabara, :r1motheo. ria Costa, Ame- eJeto Nunes. José Carlos. Ago;tinho Vi•lal, 
rtco de Mattos, ~ws. de vasconcellos, A!- Barros Franco Junior. Domingos de Moraes, 
berto Torres, ~eltsar10 d~ Sou~a, Fonseca Paulo Queiroz. costa. Junior, Padmt Salles, 
\~rtel!a, Euzebto de _ _9uetroz. Stlva. Castro. Vieira de Moraes. Alberto s3ues, Martins 
N1lo Peça.nha. Sebasttao de Lacerda .. Ponce Costa. e lUvadavia Ce>rrêa,, 
de Leon. Urbano Marcondes, P(Lulmo de 
Souza. Junior, Mayrink, Almeida Gome.~. E~ lida setn· debate approvada a neta da 
Landulpho de Magalhães, Cnmpolina, Lima sessao antecedente. 
Duarte, Carvalho Muurão, Vaz de Mello. Passa-se ao expediente. 
Monteiro de Barros. Chagas Lobato, Gonçal-
ves Ramos, Luiz Detsi, Ferraz Junior, For- O Sr. !• secretario procede à. leitura do 
tes Junqueira. Alvaro Botelh•l, Leonel Filho. seguinte expectiente : 
Octa.viano de Brito, Rodolpllo Abreu, Lamou- Requerimento de Antonio Pimentel Lyd e 
:nier Godofredo, Ribeiro ele .A,lmeida, VS.ll!J.- outro, pedindo um au~ilio pecunialio para os 
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estudos e melhoramentos de um systema de 
aerosta.to denominano-Aerostato Brazileiro_ 
-A' Commissão de Fazenda.. 

-põe que o signatario do requerimento de in
formações ignorava isso. 

O decreto n. 545 de 16 de setembro de 1893, 
é bem claro quando dispõe que os patrões do 
Arsenal de Marinha. devem ser pagos como si 
fossem de 2• classe do Arsenal de Guerra, e 
isto porque nesse Arsenal ha tres classes de 
patrões. sendo um unico de I"; que é o di
rector do trabalho marítimo. corr&.1londente 
ao 'Pa.trão-mór do Arsenal de Marinha., e os 
de 2• são os que correspondem aos patrões do 
Arsenal de Marinha que não teem classi.· 
ficação. 

O Sr. Ribeiro de Almeida
Sr. presidente, ha. muitos dias que desejava 
ía.Ua.r no expe~iente para fazer um pedido a 
V. Ex.; mas oradore:s precisaram com mais 
urgencia uza.r da p~lavra para ou fazerem 
requerimento ao governo sobre informacões 
que julgaram necessa.rias ou para. apresenta
ção de p1•oject~s de ma teria- transcendente. 

Acima de t udo isto. Sr. presidente, está. o 
projecto vindo do Senado que t rata da loca
ção de serviço, projecto indispensavel para o 
progrC~~so da lavoura deste paiz (apoiadosj , 
e que já. teve ba muitos dias parecel' r~~.vol'3-
vel da Commissão de Constituição, Legislação 
e Justiça, sendo relator o illustrado mestre, 
o meu amigo deputa.do por S. Paulo, Dino 
Bueno. 

Venho pois requerer a. V. E:x. que seja ia
cluido este projecto na ordem do dia. para 
vermos se ainda, na. prorogaçã.o das sessões, 
até 30 deste mez, possamos converter este 
projecto em lei do pa.iz, pa.ra. começar a vi
gorar no proximo a.nno. 

Creio que V. Ex. não porá objecçáo nem 
indeferirá. o.meu requerimento, 

0 SR. PRESIDENTE-Em occasião opportu
na responderei a V. Ex. 

O Sr. ThoDlaz OavaleanU 
recorda. á Cama.ra. que a 30 . de julho apre
sentara um requerimento de informação so
licitando algumas informações ao Ministerio 

-.da. Marinha, requerimento esse que foi ap
'provado pela C:~.ma.ra. 

Nelle se continham os seguintes itens : 
1•, tabella detalhada de todo o pessoal, com 

a declaração dos resp~ctivos vencimentos ; 
:20 , lista. dos navios de guerra. em a.ctivid!lde 

e em disponibilidade ; 
3". em que disposicüo lega.I se fundara o Sr. 

Ministro da. Marinha p:n'& mandar ~a.r os 
vencimentos de patrão de 1• classe aos pra
ticas do Arsenal ile Marinha : 

4•, ma.ppa da. força armada e sua distri
buição. 

O art. S• da lei n. 40, de 12 de fevereiro de 
1892 nos diz jusú:.mente o contrario do que 
escrevera o Sr. ministro, os patrões não de
vem ser de 1• classe. 

Deixa de parte essas informações; qile le
varam quatro mezes a vir á Cama.ra a des
peito de suas reiteradas solicitações, con
tentando-se em deitar essas notas á. margem 
antes que fos~em publicadas, como vae re· 
querer. 

Antes. porém, de deixar a. tribuna não 
póde exhimir-se de estranhar que o Sr. Mi
nistro da. Marinha tenha crea.do uma. nova 
legislação regulando os direitos dos officiaes 
de marinha. e isso por meio de um aviso. 

DepOis desses oito ou nove mezes de ac
cusa.ções diaria.s dirigidas aos que se collo· 
caram w la.do do govel'no legal. especía.l
mente ao illustre chefe da esquadra legal, o 
Sr. almirante Jeronymo Gonçalves. S. Ex .. 
vendo que o Poder Publico não desmentia 
essas accusações que rliziam respeito a sua 
llonorabilida.de pessoal, acudiu em propria 
defesa.. 

Todos sabem que a Ca.mara. determinou 
por unanimidade que fosse oonsignada. nas 
Annaes essa. brilhante defesa e no entretanto 
o Sr. ministro encontrou nisso um ataque â. 
disciplina., um crime talvez. 

S. Ex. 'ba.ixou um n.viso prohibindo que os 
olllciaes «ie marinha daquella data em deante 
se defendessem pela imprensa dos ataques 
que lhe eram feitos pela mesma.. 

Nã.o se lembrava S. Ex. de que uma reso· 
lução existe do Supremo Tribunal Militar, 
sa.ncciona.rla pelo Cbere de Estado de então, 
que regula o modo pelo qual os militares 
devem se conduzir quando se encontram 
nessa emergencia. Essa. resolução é de 3 de 
novembro dd 1886. 

E' que o Sr. ministro entende ta.lvez que 
essa resolução só se refere aos otnciaes do 
exercito 1 

Para. obviar essas interpretações sybillina.s, 

O orador recebeu essas informa.cões ; deve, 
porém, declarar que quanto ao 1•, 2• e 4• 
quesitos as respostas satisfizeram mais ou 
menos ; mas relativemente ao 3·• silenciou o 
Sr . ministro. Em tal caso, uma das duas : 
ou o Sr. mini$tro não deu importancia ao 
pedido da Cll.lllara. ou não leu a. informação 
que assignou. 

Os decretos em que diz S. Ex. ter se fir
mado para ma.nl\a.r fazer pagamentos a. func
ciooarios de suas pastas, .são di;;posições que 
se oppoem a. essa pratica, e que s. Ex. snp-

o orador em tempo opportuno apresentará. 
um projecto de lei regulando a. mat.eria, para. 
que os futurcs Ministl'Os da. Marinha não 
sigam a mesma orient<lçã.o do actua.l, que não 
respeita a lei, ora. não cumprindo a de 
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n. 249, o anuo passado decretada, ma.ndando j etc .• isto é, um lente que ha.via. adquirido o 
pagar vencimentos contra expressa disposi-1 direito de vitaliciedade sem sua. cadeira, po
ção legal, ora mandando por simples a. viso, dia. s.er pelo governo demittido, por que o go
prohibir que os militares entrem no uzo e verno não :podia jubilai-o t 
~pzo pleno de preroga.tiv:ts ?onstítu~ionaes, o SR. GASPAR DRUMMOND-v. Ex. esta al
Ja r~gula.da.s por le1 ordma.r1a.. (Multo llem; terando Oi: termos. 
mutto liem.} 

O Sr. Coelho Cintra- Sr. pre
sidente. ha dias occupando a. tribuna desta 
Cama.ra. para satisfazer a justa. curiosidade do 
meu honrado amigo, de:putado :pelo Rio de 
Janeiro, tive occasião de pôr em evidencia a 
justiça com que o governo havia proee~ido, 
reinte,"'l'a.ndo em uma cadeira do curso ao
nexo do Recife um professor Vitalicio qne 
havia. sino della arredado ; tive a ventura 
de, no desenvolvimento da. these que me 
:propoz, convencer o meu honrado amigo e a 
outros dignos membros desta Camaro. do pro
cedimento correcto que o governo de 2.3 de 
novemloro havia tido, e, ainda. mais, da sem 
razão absoluta com que se reclamav>t uma 
rei>al'll.ção pa.ra íll.cto que já em si havia tido 
a repara~o legal. 

O honrado collega. de districto, não se ten· 
do, porem, convencido deante de disposições 
claras e terminantes da legislação que rege 
a materia., procurou estabelecer a duvida. e a 
confusão na. argumentação oue havia. dedu
sido para. o :fim talvez de justificar a mpplica 
que afinal, dirigia ao honrado Presidente da. 
Republica, appellando para os seus sentimen
men±os caridosos em favor do seu cliente. 

S. Ex:. começou a ser infeliz na simples 
narração da. questão que me trouxe a tribu
na. S. Ex. nessa narração disse qne o go
verno provisorlo haviajubilado o Sr. Albino 
Meira., lente d<1 Faculdade de Direito, dispen· 
sando-o a.o mesmo tempo de professor de 
portuguez do curso a.nnexo daquella Facul
dade e nomeando, em acto continuo, o sub
st·ltuto do Sr. Albino Meira, por ser em acto 
de reforma do curso annexo. 

Esta affirma.tiva e completamente falsa. O 
acto que reformou os cursos anne:x:os e de 2 
de janeiro de 1891, e o acto q_ue demittiu o 
professor vita.Ucio do curso a.nnexo é de 21 de 
fevereiro do mesmo anno ... 

O Sa. VALL.WA.n.ES- Põde sel.' deruittido 
professo L' -vitalício? ! 

0 SR.. COELIIO CINTRA. . • e O acto que f! O" 
meou substituto para este professor demittido 
é do mesmo dia. e anno, isto e, de fevereiro 
de 1891. Por consequencia. ba.sta a simples 
comparação de data par;L ver que a proposi
ção de s. Ex. não tem o menor fundamento. 

Dis5e mais S. Ex., não podendo o governo 
dar áqnelle distincto professor uma. dupla. ju
bilação, nem jubilai-o em um1~ cadeira, dei
xando ao mesmo tempo funccionu.l' ~m outra 

0 SR. COEUIO CINTRA-V. Ex. disse o que 
acabo de lê r e que novamente passo a lê r. (Lê.) 

0 SR.GASPAR DRUMMOl'\D-E' O que affirmo; 
o governo, assim, fez cessar uma anomalia. 

0 SR. COELHO CINTRA-0 governo demittiu 
o professor vita.licio da cadeira de portuguez 
que acumulara com a cadeira de curso juri
dico, nas quaes elle haviB. adquirido a vitati
ciedane, não tendo em nenhum"' dellas o 
lapso de tempo preciso para, nos termos da 
lei, ser jubilado. 

O governo provisorio, uzando de attrí'oui
ção legislativa neste caso dejnbilação. e não 
de attt•ibuição administrativa porque feria de 
frente a lei, jubilou o Sr. Albino.Meira com 
todos oo vencimentos, acto que os illustres 
collegas sa.bem, sómente o Poder Le.,"islativo 
podia e;,;ercer. 

0 SR.. GASPAR DRUMMOND-0 governo pro• 
visorio poditdazer. 

O Sa. CoELHO CL"lTRA.-Si o governo, uzando 
de ~ttribu~ção legi"Olativa, podia jubHar o Sr. 
Albmo Me1ra no cargo de lente da. Faculflade 
jurídica, pela mesma razão podia jubilai-o 
legi~lativa?lente na. c_adeira de portuguez. 
. Nao hav1a, como nao ha, lei alguma que a 
Isso se oppuzesse. O governo, portanto, jubi
lou o Sr. Albino Meira contra a sua vontade 
no cargo. de lente e o demittiu para. nomear 
o Sr. Gonçat>es Maia. 

O Sa., J osÊ MAR.IAtW-V. Ex. não mette 
p1'ego sem estopa. A defesa que V. Ex. fa.z: 
prova o interesse que o ministro tem na. 
questito. 

0 SR. CoELHO GINTRA.-Acceito O papel que 
V. Ex. me dá. 

0 SR. JoSE MARIANO-Podia dal-o peíor. 
O SR. CoELHo ClNrl~A.-No regimen em que 

nos achamos desde que seja arguido qualquer 
ministro de faltas que porventura tenha com
mettido, ê dever de seus amigos procura.rem 
informar-se dos actos que são assim atta.cados 
e vir ao Pariamento explicai-os. 

O SR.. JOSÊ MAlUANo-0 ministro não tem 
nada com isto ; V. Ex. não conhece o re
gimen. Eu me vingo por que elle pedia o lo· 
gar de lente e o Dl'. Gonçalves Maia não 
pediu. 

O SR. CoEL:t!o CINTRA-Eis ahi o ponto em 
que eu deseJara. chegar. O illustre oollega. 
pl'éza os Pl'incipios de honra, préza. os princi· 
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pios de ca.valueirismo; pois bem: appello 
para S. Ex. e provoco-o a provar o seu 
asserto. Atllrmo ser f31so o que diz, S. Ex.; 
o Sr. Gonçalves Ferreira não pediu a no
meação de lente. (T1·ocam·se -vehemen tes 
apartes 81~t~a o orador e o Sr. José 11rw:ano. 
O Sr. 1n-e~idente, rlepois de pediT 1·epetidas 
õC::e~ ardam, stt,<pende a sessiio .) 

O Sr. Presidente- Faço um a:p
:pello aos nobres deputados para que sE:>jam 
SS . EExs. os primeiros a dar o signal · de 
respeito ao Regimento da Carnara e da consi
deração qm lhes deve merecer o mandato 
que receberam para que o decóro da Camar.• 
nã.o venha a solfrer com incidentes como 
aquelle que acaba. de dal' lagar- a suspensão 
da. sessão, e que a. Mesa. tomou a deliberação 
de mandar riscar dos Ann!tes por não ser 
digno de nelles figurar. 

Continua. com a palavra o Sr. Coelho Cintra. 

O §r. ·Coelho Cint:ra (cantinu~n
do)-Outro ponto, Sr. presidente,deque S.Ex. 
se occupou arguindo de falsa a argumenta
ção que eu aqui adduzi. e aquelle que diz 
que o professor nomeado para o curso anoe
xo é vitalício desde a data da investidura. 

S. Ex:. diz que é falsa. a minha. argumen
tação. 

A lei n. 1.332 H, r1e 2 de janeiro de 1891, 
estabelece no seu art. 456 o seguinte (Zé): 

«Os vencimentos, direitos e obrigações dos 
lentes ~erão identicos aos· dos lentes do Gym
nasio NacionaL.» 

Ora, quanto a esses lentes do Gymn0sio 
Nacional vigorava n:1que!Ia epoca (189! ), 
como ainda hoje vi::o;ora, o principio geral 
estabelecido no ar t. 24, do decreto n. 1.331 A, 
de 17 de feverelro de 1854, que assim deter
mina. claramente (lê): 

«O provimento em qualquer cadeira, guar
dadas a.s regras precedentes, serei. considera
do vitalício depois de cinco annos ele e(fectiuo 
se1·viço, na fórma. das leis penaes e das dispo
sições do regulamento.» 

O nobre deputado pois, por sua propria. 
cita.ção,e_,ndemnoua. argumentação que addu
zío, justificando plen~mente aquillo que aqui 
affirmei. 

Citou aindl. V. Ex. os dectetos ns. 1.652 e 
e l.862. 

O decreto n.l.ü52 de 15deJaneiJ'O de 1894, 
a que, referiu S. Ex., consubstancia em si 
todas as disposições desde o art. 2! do regula
mento já citado n. 1.331 A de 17 de fevereiro 
de 1854 até o art . 50 do decreto n. 2.006,de 
24 de outubro de 1857, bem como o a1•t. 51 
do decreto o.l.l94 de 2S de dezembro de 1892, 
os qua.es todos sem discrepancia, uniforme
mente e~tabelecem a doutJ.·ina que acabei de 

expender. Basta a sua simples leitura. para 
mostra.rque toclos eUes reproduzem o refe
rido art. 24 do decreto n. 1.331 A de 1895, 
que e a base da. vitalicídade dos !.entes do 
Gymnasios e cursos anoexos. 

Para m:~.ior clareza repito a. leitura dos 
texto desse art. 2.4 \lê): oi O provimento em 
qualquer cadeil"a, guardaria.s as reg ·as pre
cedentes, será considerado vitalício depois de 
cinco annos de effect'.~:o serviço.» 

O Sa. JosE: MARrAxo- Guardando as re
gras l Isto prova má fé. 

0 SR. COELHO CINTRA- As regras a que se 
refere este artigo são as condições geraes dos 
concurrentes ãs cadeiras e as formalidades 
que devem ser observadas nos concur sos: e o 
que esta prescripto nos a.r ts. 20 a. 23. Por
tanto, nenhum valor tem a objecção. 

Como dizia, Sr. presidente, o art . 24, que 
acabei de ler novamente. e que esta repro
duzido em todos os outl"Os re~la.mentos, ga
rante a vitaliciedade aos professores sóment.e 
depois de cinco annos de exercício. 

0 SR. GASPAR. DRUàOIOND- Isto está revo
gado. Citei lef que não esta revoga.~a, que 
manda que a. vitaLiciedade seja conferida de
pois da posse. 

O SR. CoELHo Crl\'TRA- Sr. presidente, o 
nobre deputado pregou uma doutrina sui ue
neris. 

Si, a Ca.mara. encarar com certa. attenção 
esses factos, verá com facilidade o a.bsurdo da. 
argumentaçiio de S. Ex:. 

Diz o nobre deputado, Sr. presidente, que a. 
vitaliciedade deu-se pelo decreto n. 1.862, de 
30 de outubro de 189-l porque esse decreto 
manda garantir aos professores do Gymr"a.sio 
Nacional o direito conferido aos lentes e pro
fessores do ensino superior pelo a.rt. 27 do 
codiJl'O approva.do pelo decreto n. 1.159, de 3 
de de?.:embro de 1892. 

Realmente, Sr. presidente, pretender que 
o governo em 1892 pude:se arlivinhar e ter 
em mente as disposições do decreto de 189! 
(que é nullo de pleno direito, como mostrarei 
a camara) é uma doutrina que f:Uta a com
prehen~o. 

Em primeiro Jogar o decreto não :podia ser 
applicado ao caso do Dr. Gonçalves Maia. 
porque só f"i promulgado mais de dous 
anno:; depois do facto occorrido em se
tembro de 1892; e não era possivel pretender 
que o governo d~ 23 de novembro pudesse ter 
em mente que mais (1e dous annos depois 
fosse decretada a vitaliciedade dos PL'Ofesso
re6 e que ... 

o Ss.. GAS~AR DnU.I(~lOND-0 decreto e de 
consolidação . 

0 SR . .CoELHO CI!\'l'RA.-Não .ti tal. 
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O Sa. CASPAR DalJMMoNn-Leia. o deareto. 
O SR. CoELHO Cll'ITRA (lê): - «0 Yice-Pre

siden te da Republica resolve. de accordo com 
o art. 2' do decreto n. 1.340, de 6 lle feve· 
reiro de 1891, torna:r extensivo aos lentes e 
professores do Gymnasio Nacional o direito 
conferido aos lentes e professores rlos institu
tos de ensino superior pelo art. 27 do codigo 
promulgado por decreto n. l. 159, de 3 de 
uezembro de 1892. sendo revogadas a.s dispo
sições em contrario.» 

0 S~. GASPAR D&UMUOND-Agora leia. O 
art. 2•. 

O SR. COELHO CINTJU.-Cbego lá. 
O art. 2• do decreto citado n. 1.340 manda 

que o governo consolide todas as disposições 
que existiam até 1891 e formasse o que se 
ebama hoje codigo do ensino. 

O SR. NILO PEÇANHA.-Aeh() escusada toda 
esta discussiio. 

Pelo que se tem visto, deve se reintegrar 
até o Sr. Conde d'Eu. 

O SR. CoELHo Crr·<TRA-Os lentes e os pro· 
fessores do curso superior sã.o vitalícios desde 
a. posse, e o proprio codigo que o diz-mas 
~ão sómente os dos cursos superiores, não os 
dos cursos annexos. 

O Sa. GASPAR DRUMMOND da um aparte. 
O SR. CoELno CINTRA-ComG é que JJodia o 

governo que consolidou estas disposições em 
virtune de autorisação legislativa, s·,\ber que 
um rlecr-eto dous annos depois ia tornar ex· 
tensiva. esta disposi<;ão aos do Gymnasio ~ 

O SR. GASPAR Dxww.roJSn-0 facto é que a 
vitaliciedade está. consolida.ila. 

0 SR. COEL!IO CrNTRA- Não est<i. tal; é 
C!lara e terminante a disposição. O decl'eto a 
que me refiro nii.o podia. se applicar aos 
cur~os annexos, tanto ru>sim que o governo, 
tendo necessidade de declarar ta.ml~m vita
lícios, por pedido ou ror qualquer outra 
circumstancia., os lentes do Instituto Nacional 
de Musica teve necessidade de recorrer a de
creto especial pa.ra declarar que a. el!es se a.p
plicava. esta disposição. Mas, disse eu, esse 
decreto não tem valol' constitucional, não 
pode subsistir e vou da.r a razão. 

O SR. GASPAR D&urrmoND-Pa.ra destruir 
a minha argumentação pedindo a nullidade 
do decreto. 

0 SR. COELHO CrNTRA-A argumentaçãO de 
V. Ex. esta destruída, porque não era possl
vel que o governo pudesse attender em 1892, 
ao que havia de ser promulgado mais de 
dous annos depois. Até 1891, direi mais até 
ii.ns de 1894., todos os decretos que tratam da. 
vitaliciedade dos IJrofessores <le instrucção se· 
·cnndaria, do Gyronasio e cursos anMxos, 

fazem condição sine qua :non a existencia. de 
cinco annos de serviço, 

Desde que não tivesse cinco a.nrios de ser
viço, era demillsivel ad n!ltttm. 

0 SR. GASPAR. DRUM~roNo-Vem o governo 
consolidar esta d isposiçã.o e declara vítalicio. 

O SR. CoELHo CrNTru. -V. E1e. medes
culpe, não en1bruthar8. mais a. questão. Jà 
demonstrei que a propria, lei que S. Ex. 
citou, diz o contrario do que S. Ex. affirma, 
pol'que os arts. 456, 51 e 80, dos decretos 
que S. Ex. citou. ns. 1.8:32. H de 189!, 1.194. 
de 1892. e 1.652. de 189.(, são os que acabei de 
ler. 

O SR. GASPAR DRUMM:OXD-Foi o que S. Ex:. 
citou ; não eu. Citei decretos posteriores. 

O SR. CoELHo CrXTRA- O decreto de 30 de 
outubro rle 1894, que concede aos lentes do 
Gymnasio Nacional o direito de vitaliciedade 
igual aos lentfis ca.thedraticos dos cursos su· 
periores, disse eu, não pódesubsistir, sí bem 
que aproveite a.bsoluta.rnentê para destruir a 
argumentação de S·. Ex .• pelo facto de não 
ter sido promulgado ao tempo em que se deu 
a exoneração do S1'. Maia, e depois porque o 
Ex.ecu ti vo não tem competencia. pa.ra conceder 
vtialiciedade, ê a.cto legislativo. 

S. Ex.. que nega aos seus collegas, que não 
sã,o bachareis, competenci<~ para entrar no 
estudo de regulamentos e de leis e que taxou 
a minha. al'gumentação de engenha:ria jurí
dica., ha rle permittir que classifique a argu
mentação de S. Ex., de advocacia de aldêa. 

O SR. GA.sPA.R DauM:-.toND- Agradeço a. 
V. Ex. mais esta amabilidade que é propria 
de seu caracter. 

O SR.. CoELno CrmRA- E' a r~sposta que 
devo dar a S. Ex. . 

s. Ex. esqueceu-se de que as autorisações 
legislativas por acto expresso do Congresso, 
caducam no fim de dous annos, quando o go· 
verno dellas não faça uzo e caducam desde 
que o gove1•no dellas faz uzo dentro desse pe· 
rio~o biennal. 

O Srt. GaSPAR DRuor:.roND-Caducam sem-. 
~· ' 

0 Sn.. COELHO CINTRA-Ül'a, esse decreto 
a que me refiro e baseado no art. 2• do de
creto legislativo n. 1.310, de 6 d~ fewreiro 
de l89l ... 

0 SR.. GASPAR DRU)IMOrw-Está dando as 
provas provadas de sua incompetencia; agora 
e que esta dando ellas plenamente. 

O SR. COELHO Cll':TR,\, •• que autorisou o 
govemo a consolída1' a.s disposições I'elativas 
ii.S ''a.nta,;ens, g1·atificações, licenças, substi
tuições. etc., dos lentes e professores. Da. au
torisaçã.o assim conferida., o govel'no fez uzo 
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promulgando, entre outros actos, o decreto 
n. 1.194, de 28 de dezembro de 1892, espe
cial aos professores do Gymnasio Nacionol. 
aos quaes estão equiparados os dos cursos 
annexos. 

Depois dessu. autorisação caduc 1r, claro 
est:l. que o governo por acto seu não podia 
declarar vitalicios destle a pO'se os cargos dos 
proressores do Gymnasio e do Instituto N•l
cionat de Musica., unicos a que elle t>stenueu 
os fovores outorgados aos lentes das Faculda
des. 

Ainda S. Ex. foi infeliz na citação que 
fez quando apresentou o a.cto de exoneração 
do Sr. Gonçalves Maia, como um acto de in
justiç-a praticada. contra aquelle nosso co!lega, 
allegando que, si havia razão para. se proce
der em relação ao Sr. Maia po1· esta fórroa, 
razão havia de sobra para reintegrar o 
SI'. Ca.rlos de Laet. 

O ~'R GASPAR. DaumtoNo-Não é exacto; 
eu não disse isto; V. Ex. está. emhrulba.ndo. 

S. Ex. disse que o governo não podia 
demittir o Sr. Albino Meira porque é vita.

. licio; então disse eu, não devia demittir o 
o Sr. Carlos de Laet :porque é vitalício 
tambem. 

O SR.. COllLHO CrNTRA-V. EJt . veio per
feitamente a.o a:ppello que indirecta.mente 
lhe ftz. 

V . Ex . :~.gora deu-me arma. perfeita como 
·eu desejava., díz>3ndo que o governo provi
sorio podla demittir porque estava. no pleno 
gozo de todos os poderes dicta.toriaes. 

Não é exacto, e quem o diz é o proprio go
verno provisorio no acto em que reparou a 
iOlUStiça feitt~.aoSr. Carlos ~e Laet, acto que 
s. Ex .• lido como é em questões de direito 
deve conhecer, para podermos trazer ao Pa.1'
la.mento como argumento contra as premissas 
que eu aqui estabeleci. 

O decreto de 12 de janeiro de 1891, co
meça dizendo (k} : 

<0 generalíssimo Ma.noel Oeodoro da. Fon
·seca, a.ttendeudo a que o Governo Brazileiro 
garantiu respeitar todos 03 direitos adqui· 
ridos; a.ttendeodo a. que o bacharel Carlos 
Maxim!a.no Pimenta de Laet, como professor 
do internato do ex-Instituto Naeional de In
trucç,ã.o Secundaria. era. vitalício; attendendo, 
finaimeute, a que já nã.o sotbsistem as causas 
que determinarem a demissão do mesmo pro
fcsssor : resolve aposenta! -o com todos os 
vencimentos no allndido Jogar ; ficando assim 
revogado o (lecreto de 2 de maio de 1890, que 
o demittiu.l> 

O governo tendo commettido o a.cto de de
mittir o Sr _ Carlos de Uet foi o proprio que 
veio reconhecer a vitaliciedarle desse dístincto 
!uncci.onario e íez-lbe justiça por esse de
creto, aposentando-o com todos os venci-

mentos, o que equivale a reintegração, por· 
que o principio foi reconhecirlo, o proprio 
governo viu que não lhe e1-a. lícito o.lemittir 
um professor vi talicio. 

Portanto, illegal, foi o acto do governo pro
visorlo que demittiu o Sr. Albino Meira, e 
o governo de 23 fazendo a reintegroção que 
fez, agiu dentro da. esphera constitucional 
como havia promettido. restabelecendo um 
lente vitalício que havia sido privado de seu 
cargo unicamente pa.ra abrir uma. va,aa.. 

O SR. PRESIDE~!': -Lembro ao nobre 
deputado que a hora doexpediente esta finda. 

0 SR. COELIW CIN1'RA. - S. Ex. ainda. re
feriu-se ao facto de ter colla.bora.do em um 
projecto de lei que pende de sancção e que 
estabelece as delegacias fisca.es, mandando 
que o governo aproveite nessas repart ições 
os empregados que tiverem sido demittidos 
contra. lei expressa, e deste ponto tirou o ar
gument.o para provar a inoollerencia. do a.cto 
que eu havia prati.cano colla.borando neste 
projecto, e do facto de ter aqui vindo sus
tentar um direito que tinha o I!Overno 
para praticar um acto de justiça. reintegra.n· 
doo Sr. Albino Meira e exonerando o Sr. 
Gonçalves Maia. Este acto do governo e per
feitamente l egal por ter sido baseado em dis
posição claríssima e terminante de lei que 
S. Ex. j:tmais poderádestruir. 

Mas, Sr. presidente, S. Ex. esqueceu-se de 
que nesse projecto de lei em que aqui ·colla
borei e em que vem exarada. essa dll!posiçã.o, 
vem ta.mbem exarada. a disposição que man
da derogar o art. 9• da lei de orçaLl~onto de 
1853, e si S. Ex. tivesse se da.do ao trabalho 
de ao menos ler essas disposições citadas te
ria visto que o procedimento e perfeitamente 
correcto e de perfelta coherenllia com os me
nos procedente~ porquanto esses empregados 
foram demittidos na. •·ígencia de uma lo-i que 
lhes d a. va vltalicie"ade, e derogando uma lei 
eu quiz ao menos dar ao go•erno a. ampla. li
berdade de poder agir na. esphera de suas 
attribuições. Não na. portanto, incohereocia. 
no meu procedimento quando queria manter 
a vitaliciedade de professores como os do 
curw annexo depois de cinco annos, empre
gados quebavia.m sido exoneratloscontra ter
mina.ute dispos1ção de lei. 

Para concluir, Sr. presidente, ainda tenho 
de voltar ao ponto que S. Ex. julga. muito 
humodstico e fez com que S. Ex. . andasse 
por campos e vaJJes, encontrasse rios cauda· 
losos, crianças e tantas outras fantazia.s que 
sen espirito illustrado a.cha sempre a pro
posito tmpreg:tr quando se trata de questões 
po;;itivas como esta. de simple$ d isposições le
ga.es. Refiro-me ao facto de ter dito que ainda. 
mesmo que vagas se dessem nos cursos au
nexos, não e!':.! de boa. l!Olitica. do governo 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 09:30+ Página 7 de 17 

SESSÃO EM 18 DE D~ZIH!BRO Dg 1895 257 

preenchel-as, porque es;es cursos estavam 1 de 1395, regulando a execução dos arts. 6• e 
extinctos de direito. S. Ex. referiu-se entã.o 7" da Lei n. 183 C, de 2:3 de setembro de 1893, 
a. uma. proposta da. Commissã.o de Orçamento determinando que pelo governo seja substi
que a Cama.ra. não acceitou, autorisando a tuhlo por apolices de capital ejuros-oura
tra.nsferencia desses cursos aos Estados. do valor nominal de 1:000$ e ,1uros dt> 4 o/. 

S. Ex., Sr. presidente, com essa afl:irma- torio o lastro etrectivamentedepositadoaté 17 
tiva mostra. que ainda descuidou-se profunda- de dezembl'O r' e 1392, para base das emissões 
mente em nem ao menos ler as disposições bancarias (dlscusEãO unica). 
cla.ras e ~rminan~s dessa mesma lei que Procedendo--se ã. votação nominal, respon
S. E~. citou· e e o art .. 443 do_ d~cr~to dem nao, isto e, uã.oapprova.m a em0nda. dos 
n. 1.232H, de 1891, que diZ o segmnte (_te): Srs. Erico Coelho e A1cindo Guanabara, os 

«O governo j)romoverâ a substituiÇ':io dos Srs. Matta Bacellar, Augusto !\-lontenegro, 
cursos annexos â::; Faculda•1es por estube- Carlos de Novaes, Br·icio Filllo, Benedicto 
lecimentos de ensino secundaria integral, Leite, Luiz Domingues, Arthur de \'(I.Scon
seg-undo o pl:1no do Gymnasio X:J.ciona.L, <\OS cellos, Tho-~az Ca.v(l.lcanti, Jo:;~ Bevilaqua, 
quaes conced~l·<'l, mediante condições, sub- Carlos Jorge, Ara.ujo Góes, Menezes Prado, 
venção e lll.'<:rogativas iguaes as daquelle Geminiano Bra.zíl, Augusto rle Freitas, Dio
Gymnasio. » nysio Cerqueira, M•trcolino .Mour::t., Galdino 

Vê, portanto, v. Ex. que, dizendo eu que Loreto. Antonio de Siqueira, Serzeàelio Cor-
o governo não devia., por boa -polltica., -pre- rêa. !.<"rança Carva\ho, ~ct>.r Godoy. Timo
encnel' essas cadeiras porquanto tinha de dar theo da Costa, Thomaz Delfino, Amel'ico de 
execução a essa terminante disposição tle lei. 1.\Ia,ttos. Lins de Vasconcellos, Alberto Torre~, 
não me releria. absolutamente ao parecer da Belisario de Souza, Fonseca Portella, EuseblO 
commissão, como V- 8x. a.ttribuiu, que a de Queiroz, Silva Castro, Sebastião de La~er
Camara não acceitou. N:lo foi uUI simple:; c'>~- da, PauEnci de Sou'la Junior, Almr,ida Gomes, 
tello de cartas aqui engendrado para com o Landulpbo c~e !\1agalbães, Campolinn.. Lima 
sopro r1a razão e das disposições teriDi!)antes Duarte, Carvalho xlourào, :\Ionteiro de Bar
da lei ca.hir, Coi a. cítaç,ão de uma terminante roo:, Cha.!!aS Loba to, Gonçalves Ra:nos, Luiz 
disposição de le' que o governo era obrigado Det$i, Ferraz Junior, Fortes Junqueir:t, Al
a d::t.r cumprimento em prazo ma.is ou menos varo Botelho, Leonel Fltho, Ocbviano de 
remoto. Er·íto, LamouniP.r Godofretio, Ribeiro de Al· 

Tenho, Sr. presidente, provado que, longe mélida, Yalladares, Cupertino de Siqueira,Ro
de s~rem theorias f;.;.iso.s. como S. Ex. rlis~e d(>lpho Abreu, Olego.río ~[acicl, c,u-los dt~.s 
em su:t argumentaç:Io, as allegaçües que fiz, Chagas, Costa Machado, U1bano de Gou~eia, 
S. Ex. mesmo nas proprias citaç()es que fez ~I:wianoRa.mos. Lam~nha Lms e Aurehano 
p:·ovou a uJtim;J. evi(\encia que ·bem ra.z[o Bar bom (5:3). 
tinll:1. eu quan<!o a.qui sust<mtei a d.;utrina Ro~pondem ;im 03 Sl'S- Lima Bacury, Ga
quo nwreceu o asseneimento r~o meu mustro bl'iel S:1lgado, S~ Peixoto, Cost<t l~~:drigu~s, 
amig-o e coll~ga n. quem respondo. Frede1·ico Bor~es, Gonçalo üc Lo.:;:os, Joao 

~(to é, St·. presidente, a.panugio lks blchu- Lope~, Fmncisco Benevolo, Augu~to ::;evero, 
reis o poQee lêr e conhecer simples di5posi- Tuva1·e~ d~ Lyru, .lose :,-r:wiano. To!entíno de 
çües ue artigos regularncnbres. isso osta ao Cal'V:üho, Ga.spa1· DrummomL Coelllo Cintra, 
alc:.~.nce de qul"llquer, a.inJ:t mesmo que não Luiz da .-\ndm.de, Corne1io da Fun~ec<t, Luu
tenlt:o os • u~imentos mais C0lllesin itos dos l'Cll~O de s:t. iv!cdciros c A!Luqucrqu~. Gou
e<>tudos superiorês; qualqner nestas ccndi- vei~\ Lima , Zama., ;\eiv~., Fro.nci~co Sodre, 
~ões póde absolutamente coroprehenà.er a :Mun,1el ca.et.n.no. ::::ebastião Lamlulpho .. -\rthur 
razão e a ,justiça, t~ assim se manifes~ar nesta ruo~. Tor~nato :.ror·eim, ALcindo Gtnnabara, 
tri.lJUn:i com a. me~n:n independencil'. c <t Erice Cnelho, Nilu P€<:Jl.nll~, Pouco de Leon, 
mEsma competencia, e~tu.lando os f<J.ctos, Urbano M<Crcomies, :O.l:lyrink, Artur Torres, 
como aqueUes que presumem fazer monopo!io P:~.r::t.iso C:tv~dcanti, C:l.Semiro da Rocha,· Al· 
da sciencia e n5:o concertem :·.os seus coUegas meit!c< Nogaeir~. Gu:ot~.vo Gocloy, Bueno de 
nem ao menos o !lireito de liberdade da tri- Andro.da.~.!ot·eir<Í. d<l Silva. F r anci8r;O Giicario, 
bum. qu~ <t Coa;;tltuí~.ào g:wama. Furt:(iO, Xavier do V3.l!e, L<turo ~Iuiler.Pau-

Tcnilo coaduldo. la. lbmo~. Fr<l. r.ci~co TolentinJ, Emiti•) Blum, 
F<l ns·ca Guilmm1c~, Marr;a! E:;cobar, Pereira 
ch CQst::t. , Victoi'ino Monteir0, Pinto b Rc~ 

OlWE:.\1 llO ll!.\ ch;\, Vcsp:1~iall·) do ,\lLuquerq_ue e C~.ssbno 
J.o l'\a>:cimento (53.) 

· E' annunciadu a votaçiio nominaL 
Da. emenda rlosSrs. deputmlosAicincb GtHI- - O§~·. Pi'0.S~dcut.e- A emenda. foi 

naoara. e Erico coelho ao pl'Ojecto n. 212, l'ejeitacla por 58 votos co:lti'<1 53. O projecto 
CO.!Ulm v. Yl rr 33 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 09:30+ Página 8 de 17 

258' ANNA.ES DA CAMARA. 

n. 212, de 1895, vae ser enviado á Com
missií.o de Redacção. 

Acha-se sobre a. Mesa. o officío do Sr. 1 • 
secretario do Senado, datado de hoje, envi
ando o projecto que proroga a. presente 
ses~o legislativa até ao dia 30 de dezembro 
do cor-reu te anno. o qual, por ser mat.eria 
urgente. vou ímmediatarnente submetter a 
apreciá.ção da Camara. 

Em seguida é sem debate approvado o se
guinte 

PROJECTO K. 301 DE 1895 

(Do Senado) 

O Congresso ~aciona.lre:;olve: 
Artigo uuico. E' prorogada. a presente 

sessfi.o legisla.tiva a.té o dia 30 de dezembro do 
corrente anuo. 

Senado Federal, 18 de dezembro de 1895.
Ma.noel l7i-,tr,,·íno Pereim, nresidente.-Joao 
BarbnJlw Uchoa Cavalcan:i,-1• secretario.
Ousta.vo Richanl. 3' secretario, servindo f1e 
2•-.looqtdm Jo.~e Pae.~ da SiltJa Sa1·mento, 
4° secrei<'l.rio. servindo de 3> - Domingos 
Vicca:e Gonçal~es de Souza, servindo de 
4• s€cretario. 

O Sr. Thoinaz Cavalcanti 
(pela o.-dcm)-Sr. presidente, pura. orientar & 
votação e para que a Camara VE\ja quanto é 
incDnstitucional, peço a V_ Ex_ que mande 
lêr o art. 2' do substitutivo. 

O Sr:-. Bueno de A-ndrada (pela 
ordem)-Peço a V. Ex., Sr. pre~íilente, que 
mande lêr o parecer da commissão a re,:,peito 
do art. 2.0. · 

O SR. PRESJDEXTE-0 Sr. 1• secretario vae 
pr~ceder a leitura do parecer. 

0 SR. 1" SECRETARIO lê O parecer. 

O Sr-. Adolpbo Gor:-do (pela m·
dern.)-Sr. presidente, em relacão ao art. 2•, 
que o nobre deputado, o Sr. Thomaz Caval
canti, considera. inconstitucional, ha duas 
emendas suppressivas, urna da Commissão de 
Instrucçãr, Publica e outra do Sr. Medeiros e 
Albuquerque. E' a declaração que"tinha a 
fazer. 

Prece-lendo-se á votaçíio do substitutivo do 
Sr. A doi pho· Gordo, reconhece-se que não ba 
numero. 

O Sr. P:t.·e-!>.Edent;e- Não ha nu
mero Vou mandar proceder á chamada. 

Pt•ocedenrlo-se a chamada, ve-;·ifka-se haver 
numero, l?elo qu~ ê de novo :mnuncin<la. a 

O S~·. lFtibeh.·o de Ahneida votação do sub~titutivo do Sr. "~dolpho 
(pel(< ordP-r•l) requer prefer<:ncia. na Yotação Gado 
p&ra 0 projecto n. 3:S, de ISH:S. a pre!ieren- Proredem1o-se:::. I"'Otação reconlHlCe-se que 

Consnltada, a Camaro. concede nii.o lu numero. 
cia. pedida.. 

E' annunciar!a a votaçiío t1o pl'Ojecto n. 35. 
de lS95, au oris:tndo o ~on>.rno a rever o 
Regulamento e prog1•amma. do~ e..:tudo~ do 
Gymnasi•.• Nad~:Ja.l, com o parecer sob n. 35 A. 
dc~teanno. 

O .§~·. lll..<~olp~!O C.:o;-dn. (pela m·
clem}-Sr- presidt>.ntc. peço a V Ex. que 
consulte á C••mam ~i concedG prelerencia 
pa.m o meu subst;tutivo. 

O SP... Pr.EsmE:-;TE - O ~ubstituti>o de 
V. Ex. foi a1Jresenta<lo em :.1• ·1íscussão. per 
c3nseg:uinte é colJsideJ·:~do como emenda, e 
em 3• discus~ão a.s emend(l.S ;.ão votadas em 
}lrimeiro Jogar. 

0 SR. ADOLPHO GORDO-Perfeitamente. 

O Sr. ~fedeh·os e "'"'.i...!buquerM 
que (pc-ia o:·cbn)-Sr. presidente, si for 
rejeitada a emenda. do Sr. Adolpho Gordo, 
peço a. \'. Ex. que consulte a Camara si con
sente na reti1•ada das minhas e:nen·1as. por
que dou o meu voto a emenda de S. Ex. 

O Sr-. Pr:-es~dcnte- Vou mandar 
proceder de noYo á clHl.m:-.da. 

Procerlt"n•l o-s·~ a nova cham~dn. >critica-se 
terem-se :ws~nt:Hlo o~ Sr::. Fl"~urrieo Htl:·:;cs, 
Gaspar Dru:nmonr\. Coelho Cintm. Lniz de 
Andraà~. Lmli"<'ll(,"l\ de Sá, Z un '· Uanael 
C:L"tano, Ed n:1rdo Rnrnos, Rorlrigues Lima, 
Mar~olino Mnum, Torqnato ~·lorell·a. Aldndo 
Guanabara, Belisario de Souza .. Er"ico Coelho. 
Fonsec:1 p,,rtf•lla, Mayrink, Dino Bueno e 
Cassiano do N11scimento. 

O §r_ Pre""'!íd:ente declara queres
p~nder.•rn á cl1amada a1Jenas 99 Srs. depu
tados, pelo que tícam adiada, a. Totação do 
projecto n _ :ri, <le !895. 

E' annunciad:J. a 3" discusõli:O do projecto 
n. 2D2, ~e !895, autorisando o governo a 
a.brir ao Mitli~terio da Guerra o credito e:,pe
cial de 2.220 :OO:J$ para índemnisar prejuizos 
co11;eqnrnteil da revolta de G d~ setembro íle 
I 8!13 á Companhia Na.ciona.l Costeira e u. Lage 
& Irmão. 
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O Sr. Tllomaz Cavaleauti.
Sr. pr~sidente, perU a palavra não para. me 
oppor ao projecto em discussão; porém, para 
solicitar algumas explicações a illusire Com
missão de Orçamento. 

Tenho duvida sobre a discrimina..,;ão feita. 
pela illustre commissão no sell. parecer, 
·quando di:~;: - valor- do v:lpor Itaóca., con
servado por conta. e risco do '-:O ver no durante 
a revolta, no dique da ílba. do Moca,ngué Pe
.queno, onde f0i destruído. 

Etfectivamente esse vapor esteve no dique 
do :'<focangué Pequeno durante a revolta e 
ahi foi destruido em virtude de um incen
dio. 

Desejo saber si a quantia de 2.250:000$. 
que figura no parecer, está incluída na de 
"2.220:00[);(; que o governn pediu para indem
nisa.r.a coroya.nhla reclamante. 

O §r . .!L:!!.u:-o ~Ji~Ue~-llra ausen
·Cía do relator do projecto, cabe-lhe declarar 
ao íllustre depatJ.do que o credito pedido 
pelo go<emo é o resultado de um ajuste 
muito a quem da quantia a que se julgava. 
·com direito a co:npa.nhia recla.mante. 

O gov~rno, t()mando em consideração as 
ditrerentes verb:1s at'bitl'ado.s peh. comp~tnh ia 
-e achantl<) e~agger:~.das algumas e s~m direito 
outras. declarou em 1\Iensagem que o illustl'e 
<leputado encontra ~unto rlo parecei". que 
havb por acc~ir· 1o, chega.clo a esta reúucção. 

S. Ex:. c anpreltende que c ::.cto elo acc6rdD 
.é pratic;·:d·;, pelo Poder Executivo, a quem de 
facl.tl co npete, não 11os c:abondo sinüo a a.d
opçio o:1 rejei<;il.o do c:1·edito. r·ejei(:iio que só 
se poder·i:t .imtilicar si pudessemos repnt;Lr 
quaiq ue-r ue~sas despez11s C•Jrno nã.o tendo 
proc~U.er..cio.. :\'las CO!UO o lll)bl'e J.epat.:J.'~O 
decbrüu. u vu.oor D'<ócc< estev-e ás ordens do 
gc~·er·no c í\.Ji gor ordem de::te d2stl'uido. 

O Srt. Tuo:.az CA VA!.CA:'\TI-Nl\o apoiado ; 
foi clrsr.!·ni:.iu por lncenttio. 

O SR. L.,uw ~IüLLE:l. ni.io tem (·lementos 
pal'~,, P-Jltr:~r nesta ind:q:;<lí:íí.o; \·criíic'l <~pen:1s 
~que: c<J..Jia ao Podo r Ex.ecutivo. Foi elle quem 
r&."'nheccu a d1VI·'a,c como o· nobre deputado 
ve, a cllvída primitiva. mont,wa a5.00U:O:JO$, 
tendo pot• cans::guinte fic<'do reduzt<h a 
2.220:0Lt0s. Naturalmente <t dedacç-ão em que 
o gover·D.o entrou corn a. coll\p~.nhi:'- pl'oveio 
de conteswçiio de dire[tos, além di) auatt· 
menta das verb:\s esce.lente~: 

E~~•l'> eXJ>t\c;tçõ~~ não ve?.J!l , porem, deta
lhadas na :vlens:t.g-em. O parecer é elaborado 
em facl:l llo acconl.o dado como existente. feir.<'J 
COlli O g;Jverno depois de EIX<1!nill<lda. a razã.o 
de ser (bs •.\iffereute;; YCl'bas e feitas a.s de
ducçõ~s-

POde ser que o relator da commissã.o em 
particular, houvesse tidQ outras informações; 

p<>.ra.ute a commissão, JlOl'ém, nã.o fora.mapre. 
sentados outr.Js documentos si não os que 
co_nst.D.m da. M~nsagem do Presidente da Repu. 
bl1c~, no pedtdo de credito q,ne faz, para 
reaL!s:J.r o aecordo feito entre o governo e a 
compwnhia. 

Siío estas a$ _unicas explicações que pude 
dar: na :~.usenct:• do relator, que aliii.s estão 
contidas no proprio parecer. 

O §l·. Thomaz Cavaleanti
Sr. presidente, acllo natura.! que o illustre 
membro da Gommtssão e Orçamento que me 
ac:lba. de preceder na. tribuna, não passo da.J: 
a explíc·~ção que pedi, visto que niio foi 
S. Ex. l'elato:- do parecer_ 

Em geral, o l'elator e quem recebe tadas as 
informaç•ões, e depois de. elaborado o parecer 
leva-o no;; sens co!le:m.s rle eommissão. dis· 
cute·o, e, si asiliéas nelle contidas são accei
taveis elles a ncceitam. 

Mas. Sr. presidente, a pergunta que fiz a 
commis~iio foi suggerir]o. pelo seguinte , Os 
imeressados petllt·am 5 mil contos do inde
mnisa~ão ; o ~overno pt~gou da primeira vez 
1.1:30 contos :ficando, por conseguinte, are
clamaçã.a reduzido 8. ;j.880 contos. 

DeiJOis os interessados abateram a quantia 
de 1.250 co:1tos, porém este abatimento refe
ria-me ao vapor I:aõpü que ficou tambem a. 
drsposküo do governo por muito tempo. E 
como as parcellas ~ii.o iguaes, tiesP-jo saber sL 
este aba.timento ref~re-se a.o vapor Jtaipú ou 
Itaó~a. 

Não qt1ero neg<1r os l'eleva!ltc.s se;oviços que· 
Lage & Lrmãos presta;·a.m ao governo no 
tempo dn. ~·evoiCJ. de se <:em IJro. 

Vtge&I;·mã.o. senhores Jl[O poup<1.varn o" 
maiores S<'l.Cr-itlc\o~. c8ontando Qne as ordens : 
do g:,>·cr·no, ordea:> que t inhu.m tle ser pai:' fim· 
cmnpridas, fossem ex<·~cu;,udus. 

DeiX;arei mesmo de rJ:\r<;e tle sa.l,el' si c. 
íacenJio que de-struiu o hui~l'!. foi üt·"ad.o pol' 
o~-,.!~m do ,g-onrno. Ent~·,•i:l uto. devo dizer 
que tenho ií. eonvic;,;ilo de que u~o fui. 

Mas, eu d,;s •jàl'<t >'Ú.Ier, da<lo meomo o caso 
de ;;er esse incendio orderw.do pelo governo .. 
si e&se na.vio podia ter custaclo á co:tcpauttia. 
1.250:1!00$, mot·mwte so.bendo q <!e, <1pez~1· 
do :ncenuio, c.!nda exist::!lll em pel'féitO estado 
a mnchina. gr&nde parts do illl\.terhl, que 
~in<l<J. poJ.e:n ser apr<J'i'eitados. 

De,ej:> s:t! ,e;·, porw.ntn, si na quant'· i& 
2.~;20:000.'; P:stã. incluida a de 1.250:0UO$, 
pagos })elo ltaoc·•. 

~~· ver·d<tde que a Commissão de Orç•tm<mto 
elaborou <1 sett parecer base;:~d,} unicamente 
na Memagern ; }Jtmirn, eu que conheço essas 
C<lUSaS, que as vi e que as ObSet'Yei. e que 
encontro uma certa difliculdad.e. 11m dar o 
meu voto sem uma expli.ca~'ão. 
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Eis o motivo porque pedi à commissão que 
me désse e~ses esclarecimentos. 

Diz, porém, o meu ili!LStrado collega. que a 
quantia de 2.220:000$ é o resultado de com
binações no governo com a. companhia. 

Ora, eu pergunto, si o governo pagar a. 
quantia Lle l. 250: ooo.~. isto é, pa,n-ar o valor 
do ltc>óca, todo o material que alli existe não 
pertencerá iio governo 1 

Eram estas, Sr. prasidente as explicações 
que eu desejav;,. que ·o illustre r elator da. 
oommissão m'as désse, mas uma vez que 
S. Ex. não se aclla presentes e o meu illus
trado collega, que e um dos membros da com· 
missão, não m'as pode da.r igualmente, 
assento-me, esperando que em outra occasião 
S. Ex. m 'as fornece r-ã.. 

O Sr . .Lauro Muller observa que 
o exame que o nobre deputado acaba de fa
zer. envolve inda..,<>ações que só ao Executivo 
ca.be verificar-na. questão de se saber si por 
sua ordem, foi destt•uido o Jtatica. 

o governo propõe e diz-indemnisação por 
equicta.de. O que parece deduzir·se da Men· 
sagem é que o governo tomando em conside
ração as reclamações da compa.nhb, attentas 
os serviços por ella prestados a causa. do go
"erno durante a revolta, fez este accordo. 
Não entrou ahi a de·\uçü.o do V().por Itaóca, 
porque não importava em um ac~ordo. Si 
dednçãv houve, era. porque o govemo não 
ae reconheda com o dever de pa.gal-a. 

Ignora si o vapor foi incendiado. O que sabe e que esteve sob a vigilanoia do governo. 
Quanto a dedução que fez :~o valor pedido, 

como se vê da Mensagem, ella foi e1IIlctua.Ua. 
Si o valor deste valor entrott nest.l quantia, 
é evidente que o material pertence ao go· 
verno. 

Nem é crive! que o governo pague o valor 
de um navio, deiX<\ndo o material a compl· 
nbia. 

Turlo ist.:l eutr-on no a.ccordo que o governo 
tinha feito. 

São estas a.s informações ql!e pôde pt•estar 
no momento, em fa.ce da. "Ie:.Jaagern, princi
pal ele1nento qlle teve a cornmissão para. o 
seu estudo. ( .lfuito bem, m.t!ito bem. ) 

Ninguem mais pedindo a palavra ,e en~er
ra.da. a di scus-ão e a.·: i:).da. :1 vota.çã.o. 

Entra em 1·· <liscussiío o -projecto n. 239, 
de 1893, atttorlsa'!do oJ Poder Executi 1'0 a 
toma.r conhecimento dos estu ·<os detltlitivo5 
da 3"• secção da Estr~~.~la de Ferro da. Victor·ia 
a Peçanllo.. a presentados pela Comp(tnhia E. 
F . Bahia. e Minas, indepenõ.entemeute do ex· 

· cesso havido no pnzo e:;tipula.do para apre· 
senta.ç.ã.o desses estudos. 

Ningnem pedindo a p:l.la-.ra., é encerrada a 
discussão e adiada. a. votação. 

Entram successivamente em 2• discussão ,. 
que é sem debate encerrada., os ar tigos do 
projecto n. 157, de 1893, concedendo á. Com
panhia de Ferro E5ma.lta.do, esta.belecid.a na 
Capital do Estado da Bahia, isenção de direitos 
de importaçiio por cinco annos da materi.a 
prima destinada. ao fa.brico de artefactos e 
objectos de uzo domestico. 

Discussão unica do projecto n. 192, de 1895, 
concedendo a D. Joaquina Angelica. Bra..,<>a.nça. 
Dias dos Sanl.os, viuva. do major Francisco 
Antonio dos Sa.ntos, a pensão mensal de 
100$000. 

Ninguem pedindo a. -pala.vra, ê encerrada a 
discuosão e adia.da a votação. 

E' annuncia.da. a 2.. discussão do projecto 
n. 133, de !894, emenda ao projecto n. 141 A, 
de 1893, o.fferecida em. 2' discussão, pelos 
Srs. Torquato Moreira e outros, isentando do 
imposto de importação os materiaes destinados 
a. Estrada. de Ferro " Viação Ferrea. de lta.ba
poana », no Estado do Espírito Santo. 

Entra. em ~iscussão o art. 1•. 
E' lirla, apoiada. e enviada. á commissão a. 

seguinte 

Emenda additiua ao projecto n. 1.33, de 1.894 

Onde couber-igual ta vor fica con(le(\ido aos 
ma.teriaes <lestinados ao encanamento de 
agua. na. ~pital tle Sl!rgipe. 

S. R.-Sala das ses;ões, 18 de dezembro de 
1895 . -Gouveia Lima. 

Ninguem pedindo a palavra., e encerrada. a 
discussão (to ar t. l" e sem debate a do art. 2•, 
tlc . .mdo adi:tda a vot<~ção do projeeto n. !33, 
de 1894, ate que a cornruissão dê parecer sobre 
a •:mendo. do Sr. Gouveia. Lima. 

E' aunuaciada a di'il:u;;~fio unica do pa.t'ecer 
n. 133 c. t:ie 1805. sobre as ernenda.> oJ:l'(Jre
ci·las na. 3 • dircussii.o d.o projccto n . 133 B, 
de JS93, que classiUca em quatro categoria.s 
as rep:utiçõe~ fedemes e equipara o; venci
mentos cloo respecti.-os funccionarios. 

o §r-. ~~e dei T~S. e A.lbuq ner
rnue-Sr. pre;idente, tomei a. palavra. para. . 
f~zel' apeno.s d ua.s declarações: a primeira., e 
que o Pl'Ojecto, rer~:o:·indo·SB a.o Tribunal de 
contas, :'alb er:t secre taria desse tribuna.l, 

Eôt.o. desigm~()ií.o a sec;·etal'ia- ref'ere.se a 
todo o pes ;o:.l buro~r;ttico. 

Como a commissã.o veio a sabe~ posterior
mente que ha. emprega,dos que se consider:1.m 
de :recretaria. e outros a. nã.o de secretat•ia, era 
necessa.ria esta dedaNçã.o, pa.l>a se saber 
qua.t o pensa.mento da. commissão. 

A segunda., é que holl ve omissão no p llSSOa.l 
ela Fabrica de Ferro de Ipa.nema., onà.e não 
for.lm incluidos quatro empregados. 
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E' tarde para a Camam reparar o erro, só 
o Senado poderã. fazel-o por meio de uma 

-emenda ao projecto. 
Ninguem mais pedindo a pala-vra, e encer

rada a di~cussão e adiada a -votação. 
E' annunciada a nova discussão da emenda 

sob. n. 24 B, de 1895, do Sr. Belisario de 
Souza e outros, que dispensa a Companhia 
Estrada. de Ferro Leopoldina do pagamento 
dos direitos de importação de todo o material 
que retirar da Alfandega do Rio de Janeiro, 
destacada em 3" discussão do projecto n. 24. 
do corrente anno, Jla.ra, de ~lccordo com o 
art. 120 do Regimento Interna ter nova. 
discussão. 

Ninguem pedindo a palavra, e encerr-ada. a 
discuSõão e adiada a. vc;tação. 

Entram successi-vamente em 2• discussão, 
que é sem debate encel'rada, os a1·tigos do 
projeoto n. 151 A. de 1803, isentando do 
direitos de ex:pm•tação e expediente os mate
riae~ e maehinismos d{>stinado3 á funcação 
de fabricas na. Republica. 

Vem á. iliesa a seguir.te declaração : 
Declaro que si estivesse presente ú vot!tção. 

como das outras vezes, teri(l. negado o meu 
-voto á indemnisação ao:; Bancos Regionaes. 

Sala das sessões, 18 de dezembro de 1895.
Anisio de Abreu. 

Vão a imprimir cs seguintes 

PROJEC'l"OS 

N. 11 A- lS95 

Concede a pensao ann-nal de 2:000$, a co~HM' 
da data da r--rcsenle iei, a D. 1lfaria Vit[finia 
de Sou;;a Coelho. 

A commissão l,l.e pen~ão e contas, tendo 
examinado o incl.uso projeclo do Senad<) con
cedendo uma pensão annual ele 2 000$ a 
D. ?daria Virgínia de Souza Coelho e de 
parecer que o mesmo projecto seja adaptado. 

Sala das commissões, 2.3 de outubro de 1895. 
-Fonseca Guima,·ues, preshlente. - Lirna 
Bacv.ry, relator.-· llfal'ia,;t o R.:t ;;;os.- Gados 
No-r;aes.-Manoe~ Timotlwo dcc Costa, Tencido. 
:-- LeoMl Filho. 

N. ll -189'5 

(Do Senado) 

O Cangresso Nacional decreta: 
Art. unico. E' concedida a D. Maria Vir

ginia de Souza Coelho urna pensão annual de 

2:000$, a con~ar d(l. data da presente lei· re..; 
vogadas as disposições em contrario. ' ; 

Senado Federal, 27 de maio de 1895.-: 
Dr. Manoet Victo•6no Pereira, presidente.~ 
Jo,7o Barbalho Uchôa CaM!calllli, 1" secretario; 
- Joahhlt ele O. Cat1mda, 2' secretario.-.: 
Gl!stavo Richa1·d. -Domingos "Vicente. -Go~ 
çal'l)es de Sott~a. 4? secretario. 

N. 302- 1895 

!l.pproça o tratado de amisade, de commercic 
e de ~•a'-'egaçüo enlre tt Republica dos Es
tados U "idos do Brazil e o impeYiO do J'aptio; 
firmado em Pa;·is em. 5 de no,;embro di, 
co·,·;·ente anno 

A' Comm1ssão de Di'plomacia e Tratados foi 
presente a mensagem do Sr. Presidente da; 
Re:publica subrnettendo á a.:pprovaçã.o de\ 
Congresso Nacional o tratado de amizade, dEj 
coromercio e de mwegaçã.o entre a Re:publicar 
1'os E_· stados Unidos do Brazil e o Imperio dGi 
.Tapão, :firmado em Pa.riz aos 5 de novembro dq 
corrente anuo nelas enviados extraoruinarios 
e rnini:,tros plon"i potenciarios acreditados juntq 
ao Governo da Republioa. Franceza. ' 

As reite!·adas tentativas para iniciar rela-1. 
ções commerciaes com os povos do extremd 
Oriente, no duplo in tuito ele abrir novo~ 
mercados <

1e consumo P" ra os nossos :pro-t 
duetos e de attrahir pa.ra. o no~so solo immi~ , 
grantes perfeitanHmte adaptados aos cUmas 
troplct>.cs, farniliarisados com as cultura~ 
llredomina.ntes em todo o norte da. Republic:Jl 
e pa.rt.icuhrmente not.a.veis pela tenacidade f) 
1'e~·seve"i';tnça, quo desenvolvem n~t execuç~-: 
<los mais ~.rduos trab:.!hos, ~tl l i : .da~ a um 
proverbial sobriedade, n~o sV:o ,;r: reccn 
dat;:~,, pois remontam aos t~mp~s do regime~. 
monarchico. I 

Das di ligencías do governo imperial resultou,· 
o tratado celebrado com a China em 5 de se~J 
tembro de 1880 pelos Srs. Eduardo Callado ~ 
Arthur Silveira da Motta, enviados en;; 
missão especial para t al fim. Este tratado fo:~ 
su},ito a uma revisão que introduziu-lhE: · 
algumas modificações, e as::im foi firmado e~ 
Tíen·Tsin a 3 de outuliro de 1881 pelo pri-; 
meiro dos referidos enviados. ; · 

A mudança da forma. do governo do nossc; 
pa.iz impediu que e~se pacto IJroduzisse seu~. 
nece~sarío5 eíl'ei tos, tornando-se forçoso re~ 
noval' as mesmas negociações. . 

Com este fiw o Congres;;o Nacional decretot· 
a 1ei pJ•omulgada sob o n.97, de 5 de qutubr(. 
de 1892., antorisa.Prlo o Poder Executivo a. proi 
mover a execução do mencionado tratado e ~
celebraroutro com o Japão pa.ra fins identicas; 

Para desempenh~r essa. missão foram na:
meados o almirante José da COSta Azevedo i. 
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;Jose Gu-rgel 1\o Amara.l Valente. mais t;n·de 
substituído pelo Dr. Francisco de 1\~sis 
Bra.zil. 

Por circumstancias rle força m&ior não 
.alcançou essa. missão o resui tado ~ que se 

· propunha, nãv havendo mesmo nenhum dos 
ministro3 conseguido apresentar suas cre· 
der..cio.es. 

Conforme ~e infere do ultimo relatorio 
- a'Presentado pelo ministro das Reia<;li€s Ex· 

teriores (pa.gs. 44 e 45) e de v~ri~ ctech~ r~
ç~ feitas na tribuna do Sen:.tdo pelo a.lrnl· 

1 rante Costa. Azevedo, não se entaoolaram 
. · negoci:'lÇ(ies com o Imporio Japon€z por não 
:. estar o go~erno ~es~ paiz_ d!spost:? a con· 
1 ceder-nos o IJrivilegJo da JUrJsdJcçao extra· 
; territorial que reclamo.vamcs em beneficio rl os 
: ciua:lãos bra.zileiros. alli domiciliados . ~ta 
~ regalia fôra conced !da a di-ve-rsas n:>\êes em 
I tratldos ~signados em outras épO<'aS. mas o 

I Mikado ·~ EcÍa.ra.va não mais admittil·a em 

I 
novos pactos nem renoval-a, quan,.~ o e::s::
tinctos os a.n tigos. 

I O escrupulo, então pl:>namente .iust ificavel 
I. do nosso govemo em não acceitar condições 

l dive1•sas das que até alli proporciona.r~~ o 
!.<Iika.no ás potencias occidentaes, determinou 

! o aba.nrlono das PNiectadas negociaçüe~. 

siçÕ€s apresentam a necessaria amplitude 
par a assegurar e proteger relações commer· 
ciaes as ma-is desenvolvidas e extensas que 
possa.m existir entre os r1ous povos, feita, 
quanto á na.vega~ão de cabotagem, a. indis· 
pensavel resalva.. 

Relativamente á substituição da denomi· 
nação de agent es cornmerciaes pela de agen· 
tes consulares, que se observa no art. 2'' do 
Tratado. nenhuma importancia merece, visto 
niio a.ffect ar a. hyerarchia, nem a natur eza. 
das fUncções de taes agentes. 

Nest."l.S condições e atteudendo q:ue a U D Í C'A 
objecção opposta. peb. nossa ch:\.Dct:llaria. f0ra. 
a reserva du. juri~dicção extra-territor ial. e 
que esta exigencia j á. niio tem razão de ser
em -vista. de tratados celebrados com duas po· 
tPncia:s sem incluEão de tal clamula; e da. 
renuncia. feita por outras nações que a ella 
t inham dü'eito em vir-tude de ant igus con
venções, segundo consta d<~ e:xposi~;Io do Sr. 
Ministro das Relações Exteriores ; a ttendendo 
ainda, que o Governo Ja.ponez sü permitte a 
emigração para os paizes com os quaes tenba. 
tratado de reciprocidade, penm a commissão 
que denl ser adopta.do o seguinte 

PR C JECTO DE LEI : O reconhecimento, porem. d ~'s grandes pro
!. gresws realizados pelo .Tap5.o, não ~ó no ~er-
! reno industrial, co:no tam~em nJ. admmis- O Congre~so Nacional resolve: 
~ tr:J.çã.o. nn política, D:l. .inri~pl·udenc-ia. e . em Art.J.• Fica approv:-.doo Trata.do deAmi7.a· 
~ - uma palavra, em tod;,s as muni!; st:.lc,,·,~s dn de, de Cornrntrc!o e de N:.wega«;:ão c·ntr e a 
' nossa. civilisação, deveria Mcessa.r inmente Republica dos E~tados Unidos ào Brazil e o 
: modificar ns idéas preconcebid :IS mste as- IrnllE'J'iO do J:q:ão, íi~maclo em Pariz acs 5 de 
' sumpto. como suc<X·deu t>m lngiateiTn, cujo novembJ•o do co;·r::nte a.D:no. 
i· Governo celebrou com aquelle pttiz. em 
i_· la de Mrosto de 1$94. um tr-ak\d() que não AN. 2 · '' Re,-of:am-se as di~po;J ~êes em 

-- cont.rnrio . 
~ ~:xirne os subdit os britannicos residentl's no 
r Japão i~ jurisdic~ão das a utc.~ri d~Hles locaes, Sala das CC'mmi!>l5i3es, JS de dl?zcmbro de 
I A Repul.i lica. ao :Mexk o tarnbem tratou com 1895.- Y~clol·i11o il.üp•leiro, }ll'esitieull'.- La-
1 o Governo Japonez em ccndiçõe.s de perfeita 1uen1ra L:m . rel:tUlL-UrLa;;o .ilícll·c cmle<. 
i igualdade. L l!i.: de A lrcl!·crc:c. 
, A lista destes precedentes e r a segurança I 
\·de que os cidadãos brazileiros não ficariam Mensagem 
! sujeitos aos caprichos de uma legislnc:-:io in-
j-oompativel com os habitos da civi!isa~ão oc- Srs. Membros do Congresso Nacional -
:·cide~ta.J, reso~veu o no~so Go:er no neg~ciar Submet to á. vo;sa deliberação um Trat~tdo de 
:·por mtermed1o de s'!la ~egaçao_ e1~ \ar1z o Amizade, Comrnercio e Navegação entre esta 
;'Tratado_ or!l- submetttdo a api·eciaçao c. o Con- Rep_ubllca e o Imperio do Japão, .firmndo em 
! gresso Nac10nal. ParJz em 5 <le novembro ultimo e constante· 
i · Por esta succinta narraç-ão patent.eam-se ela cúpia. authentica indu~a. · ' 
!-~s grandes esforço~ e despezas que_em dtve~sas Acompanha em original uma e:xpcsi~ão que 
1-épocas fez o Brazll para c?nsegu1r o ,.<les:cle- sobre o assumpto me dirigiu o ministro de 
:s·atun• 9ue o Tratado alludJdo vem .sa•JSfa.zer. Estado das Relações Exteriores. 
·!- . Cons1derando esse mesmo Tratado em suas ,., . , _ 
!<li-versas disposições, encontrar-se·ha sempre ~npltal FEderal, 16 de dezembro ~,e l89o. -
1a clausula. de nação mais tavoredda para P rude 71_1c J. de ;lforaes !Ja!-ros, Pr~~ndente_ àa 
'\&lilOOs os paizes, o que bem demonstra liS l'e· R~pubhca.~ A Ccmmmao de Dl'plom:;,c1a. e· 
;Ci:pt·ocas vant<Jgens que o:l!ereee aos gover- Tl atados. 
~~s contractantes. Sr. Pres.idfnte-No Relatorio de 31 de maio 

;: -cumpre ainda notar que as citadas dispc- proximo paseado tive a honra ~e dizer-vos 
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que, éle conformidade com o vo.sso pensamento, 
havia recommenrlado ao nosso m inistro em 
Pariz, que por meio do ~eu collega. oo Japão 
procurasse saber si o Governo desse lmperio 
ainda estava disposto a trata1· com o do Bra
zil e si concordava em fazer a negociação na
quella e<1 pita. I. 

Essa. recommendo.ção foi ft!ita pelo teleg'ra.
pbo em 5 de dezembro do anno proximo p;J..."
sado. 

Em 27 rle julho ultimo expelli ao Dr. Pi~ 
instrucçües e plenos poueres . 

Soa 2 de agosto communir·ou-lhe o minis
tro do Japão que estava a.utori,ado para ne
gociar com elle. 

Essa demom foi sem dm·irla. occasionad.a 
pela guerra com a .China. 

O Tra.ta.do, cujo texto portuguer., que .j:i. c.::.
nbeceis. acompanha esta exposi~ão p:1.ro. ser 
submettida ;i. approv3.(,:áo do Congresso Na
cional, foi assignado a 5 de novembro. 

O artigo XI contém a. seguinte tiisposicão : 
« Os cidadãos e subditos de cada. uma das 

Altas Partes contractantes gozarão rcs!Jeci:i· 
vamente. nos territorio;: e posse;;,;ões da outra 
parte, de inteir a protecção para as suas pes
soas e propriedades, terão livre e t'acll acce~so 
junto aos tribunaes para a det·es:J. dos seus 
direitos, e, da mesma f:.irma que os cid;:ulão~ 
ou subditns do paiz, terão o direito de em
pregar advog:\dos e solicitadores Oõl mantht· 
tario5 para. ~e fazerem representar junto aos 
ditos tribunaes.» 

Assin: se estabeleceu a recip1·r.ci•hdn que o 
Governo rlo Japão uesej .• v:~ em m:üct·itJ. de 
justiça . 0:> brazi!eirus ti<::t!':":11 ~u,ieitos ;, jul'i~

. clicç~o local. como :tqui esta t· i;tm us juponezes, 
aiod:~ que m'i.o h(IU>cs~e t:·ata•~o. 

Como vos e:xpur. no ciLad•1 lll!hto:·io, j:i. a 
Inglaterra e.:mcoruou em d~~istir do,; pr·ivile
gios U<' que goza v:~. Oll quae~ cc&<:1rii.o cinco 
annos depois u :l assigmttum tio novç Tratatlo. 
J. esta informaçã.o accresccnl.o n.go1·o. que de
sistem de i f!'Uaes pri<.·llegios os G<)\'ernos <los 
Estados 'Cnidos r.la America e na. rt~llia. 

Esses precedentes de naçües, que t eem im
-portantes relações commerciae~ com o Japão, 
JU!>iificam. a resolução que tomaste:> . 

Não se estipu!ou a respeito de immigração, 
porque não é preciso. O G<lverno J<tponez re
solvtu. corno sabeis, não permittil-a para os 
paizes que não tivessGm cnm elle trat.a..los de 
reciprocidade. Temos Tratado, e poiselle, que 
é interess.ldo em dimi.uuir o excesso da sua. 
populaç-ão. não nos crearà difficuldades. 

Segundo o decreto n. 997 B, de li de no
-vembro r1e 1890, e disposlçi.les anteriores, os 
-vice·consules, excepto o da. residencia do con-
su! geral ou consul, são substi.tuidos nos seus 
impedimentos por ;lgentes Commm·ciaes. O 
Governo Japone;: nlio acceitou e~sa denomina-

çã.o . porque nos S('>US trahall:os niio tem ja
cluido funcciona1·ios de tal ca.tt-goria. Por 'isso 
no art. 2" se di7. que cada uma das Altas Par
tes Contractante:; por1erâ. nomear consules 
geraes, Yice-consules e lliJC11tescoasulm·es. 

Si o presente Tratado lOl' approvndo,ficarã o 
Governo vil·tualtnEnte auto1·isntlo. por e:xce
p~-ão, a nomear pa.ra o Japão agente~ con~nlll.
res. em vE>.z de a.J,tentes comm:·rciaes . Os viee
consuies não pod.e:rão ficar ~em sub,titutos. 

O periodo de 12 annos !oi peuicto pelo Go
verno do Japão. Não havla inconveni en te em 
admittil·o. Igual pedido foi estipulado oo 
Tra.tarlo com a It.1lia . 

Capital Fcder:J.I, l ô de dezembro de 181:i::i.
Saude e fraternidade . - Ca;·los de C:anccllto . 

Sua Excellencin. o Senhor Pr,,si•' l':1f.:l dos 
Estados-Unirlos do Brnzil e Sua. Mages.ade o 
Impel'<vlor do Japão. 

Igualmente animados tlo rlesejo de estabe
lecer sobre b:1ses so!iclas e duradou;·as rela
ções de amizade e de commercio entre os dous 
Estados e seus cidu.diios e su!Jtli to:> respecti
vos. resolveram celebl~u·nm Tratado de Ami
zade, de Comr.~ercio e de 2\;1.vega.c;üo. e. p.::.ro. 
esse fim, nome:t.ram seus P!enipotenciarios 
respectivos ~ tt saber 

Sun. ExccHcn<:i:1. o Senl1or P1•esiclent·' dos 
E:stados-l;nillos do B!·azil, o Sr . Dt· . Gab!·ie-.1 
d l! Tolcdo Piza. e ,\ l:!teitla, ~eu Envi.,do Ex~ 
traordioario e }linistro Plcnipotencia:·io em 
Pari;:, 

e S. i\L O lmporn!lor do .1:-tprío. o Sr . Soné 
Ara.suke Jushii, ~C<l Env in.·~o Extruut·tlinn!'i e> 
ei\linlstro Plcn ip<'~t~:nciat·hl w.mbem em Pal'i4. 
os quaes. dPpois ,le !:ommtmicarC>m os seol' 
P lPD(tS PO<ier~s. O li C (Or:llll :tdl:llÍ•) .; ~ ;:> o;Jn, C 
devida 1iil'lna, co1Ívio1·am m~ ;ntig 1; s~gm;:.
tes: 

At-tigo I 

Havera paz per-petua e amizade const:mte 
entre os E~tados-t'uidos do Brazil e o lmperio 
do Japão, assim como entre sE:us d.ladãos e 
subditos respectivos . 

Artigo H 

S. E:~:. o Senhor Presiuentc elos Est..'\dos 
Unidos do Br?.zil poderá, si assim lhe aprou
ver, acr editar um Agente •iiph·matico junto 
ao Go..,·erno do Japiw, e S . i\1. O In:p~n;.do? 
do Japão :poder-~ igua.lment~. si o julga1' con
veniente, faze!' residir um :~gente ripln:na.
tico no Brozil; e cado. uma. ,\as duas Altas 
Partes Contractantes terá o dh·eito de nomear 
Consules Geraes, consules, Viee-Consules e 
Agentes Consulares, que pode1'iio fi=-ar suas 
residencias em todos os portos e cidades dos 
Territorios da outra. parte Contra.ctante, onde 
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á funce.ionarios identicos da Kação mais 
favorecida for pe1wittido residir. Todavia, 
para. que possa exercer as suas funcções, 
necessitará o Consul Geral. Consul. Vice
Consul ou Agente Consular, s~guodo as fór
mas usuG.es, que seja a. sua nomeaçào appro
vada pelo Go~erno do paiz plr&. onde for 
-envi~o. mediant~ um Exequatur gratuito. 

Os Agentes diplomaticos e Cousultwes de 
cada uma das duas Alt~$ Pal't.es Contr-actan
tes gosarfuJ, conforme as estipulações do 
presente Tratado, nos Territorios da outr11. 
Parte, dos direitos, p;·ivile~?ios e immuni
dacles que são ou forem concedidos aos mes
mos Agentes da. Ka~ilo mo i~ fa >orecida . 

Artigo III 

nos Esta~os-Unidos do Rrazil e reciproca
mente. niio serão lançados á. impor tação nos 
Estados-Unidos do Brazil de todos os artigos 
produzidos ou fabric!\~os no Japão. direitos 
differentes 01.1 mais elevados r1o que aquelles 
que ,-[o ou forem impostos aos mesmos 
artigos produzirias ou fabrica~os em todo e 
qualquer paiz estrangeiro e importados para. 
o mesmo ftm . 

Não serão tampouco impostos nos Territo
rios ou Possessões de uma das duas Altas 
Partes Cc.ntra.ctantes á exportação de to·!os 
os artigos para os Territoríos ou P~~ssões 
<1a outra direitos e contribuições díJTerentes 
ou mais elevados do que aquellcs que são ou 
forem pagos por artigos similares. com des
tino a outro qualquer paiz estrangeiro. 

Nenhuma prohibiçã.o serà imposta á im
Existir;i, entre os Territorios e Posses>ões portação de a.1•Ligos produúdos ou fabricados 

dtl.S duas .\ltas Putes Oontractantes liber- sobre os Territorios ou Possessões de uma das 
dade r ;'Ciproca de C<Jmm~rcio e de navegação., duas A !tas Par~s Contra.ctantes, nos Territo-
0;; ci·'arlãm e suMi tos r~pe>ctivos terão o l'iOS ?~ ~o;;ses,;<ocs ~a ?utra, a menos ~ue es~ 
direito de kansitar !ivJ•emcnte e com inteit<l p!·ohtbll)ao nao S~Ja. 1;ualmfnte appl1cada a. 
se<>m·ançi1 com sem naviüs e mercad;wias e:n lmportn.<:iío (los artigos similares p!'<>d uzi~los 
todos os portos. r ios e Jogares onde igual o,u fahricado.s em ou~r? gua.lq'-:e~· paiz. o.utro
favor for permittido aos cida'.iii.::~:; ou subditos Stm, nenhuma prohtbH;<w Sl'J'U. tmposta a ex
da ~a(ão mais ia\·orecida, e n.hi poderão p~rta.ção de ;<rtigos <~os Tcnitarios ou Posses
alugar ou oc~upar ca.s:J.S e armazeno e entre· 30e~. de uma. das dt!as Alta~ P3.~·te~. Con
gal'·Se ao commercio :por atacado on a varejo tr•actatl!es com destmo aos Terntort.os ~u 
dz to•lo3 os oraductos e mere-1d•>lÜS de COitl· PosS€SSLlCS da. ontl':l.. se:1: que eo:s.1. pt·nlnbtça.o 
mercio licito. Qaanto ao que diz r~speito á se estcnd:t igualmente ó.s cxporta~:ües de 
acqu l:;ic;d.o , goso <l c;;süo (lc propriO'Ja•.les de arr.igo> ~imik•re:; com d~stino :L outro qual
toU.u. a : •spe~it·. , !IS eiua·l~.os ou snb,lit•.•s de que1· patr. . 
u ma d<tS duus Ai :.as P:LJ·t ·s Cu::r.t·act:lntcs 
s :·r-à•) collo~dos noo;; Terrir.odcl:> t · 1'•)'"-'~"sõcs 
d:> out l'a P:trtt>. ao mesmo p<i de i:;ual.Ja:le 
que ( IS ci ia6ios <' subtlito~ da :\ :~~~·:i•> mai..: 
1"tt.Vl' t·eeit:.ht . 

Artigo IV 

,u dnao Alta~ J>:u·tl>S ConlJ'act.ant.e.; con
v-:vm que. t· .•. :.; ia·ivilcgit>, ::,·.-o:· O:t i:llm'tll i· 
dad!: (•m !!ln. t.:·r:a. •'e cummrrcio, (\(: lla\·(·:.:•l· 
ção. ~ 1 r·~ t:"i\.n~ito ~ 1le l'~~i . !:~tH!i::... q tw uma da.~ 
duns . . \has Pttr te> c ... ntracbuw~; CO!tcede:· 
actualmenw ou v:er a conceder aC!~ ci•\adão; 
ou subditus il!'l um 01.1tro Estado, se e;;te!!de· 
rão &o.s cià'l.dãos ou subclitos r1a outrr. P.ll't.e 
Contractaute, gratuitu:n('nte . si a concessão 
feita :-·m f:.wot• deste allu~ido Est:1do ror gr<L
tuita, :; com· as mesmas condições. ou :;ob 
coudi<.,:ües eq uivalente5, si a. concessão f.Jr 
condicion;ll ; S!!ndo :ma intenç.ão rr.ciproca de 
col!OO<H', sob todos os p:mto.> de vista, o com· 
mercio e <1. m vegação de cad1 Pai~ no pé da 
Nação mais favorecida. 

Artigo v 

Não ;;erão lançados U. impm·taçiio no Japão 
de todos os artigos produziuos uu !abricados 

Artí:;o V! 

Q1u.n t<> :to que <l iz n·~Jlrit.o a" dit•fitode 
tr:ut>íb•. arm :tr.<'na~;.o.tn , ! ll'<' t ll i t•~. J)lcili•l :l<les e 
tlt"<lWl>a~k:<,u,; ci•lit.iiio.{ ' '" "ub.liws 1le c:tda 
uto:t >ltl> dua' Alt-1.~ P:wt.r·,:; eoutmdnnt.es 
'el'<io 11 ·s 'l'e l'ri torin" ~~ l'n•~~s~•!e~ do. . ntra., 
~PI' todt.l~ os P'~r• t· ·S de vi~t:t , <:ollocatlos nl) pé 
•\;t 1\:u;;,., JnU.Í S f:.t.\"OI"et~ioa., 

.\rtigo VII 

Não ~e1•:ío impostos nos pol'úE do Japão 
sobre o;; navios do; E:;tados·Unidos do Bt·~zil, 
e no> :portt'S dos E~tados-Unidos do Rt•azil 
sobre os navios do Jap:to direitos ou tributos 
de tOnelagem, phu.róes, porto;, pilutagem, 
quarentena sa!vamentüs ou outros dit-ei~os ou 
contri bui~ües similares ou analogas, de qua.l
quel' denominação que sejam, Jan~ados ou não 
~.m provei to do Governo, dCis funccionarios 
publicos. do.; }Xlrticulares, das CO!'poraç:ües ou 
de qualquer estabelecimenio, di:ffer·ent':s ou 
mais elevados do que o.q_uelles que sãu a.ctual
mente ou forem pa1·a o futuro 3.pp!icados em 
iguaes circumstancia~ nos mesmo~ pot•tos so
bre os navios da. Nação mais favorecida. 
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Art igo VIII 

A Cabot9.ge~:~ das duas Altas Partes Con
tz:actantes tlca exceptuada. das disposições do 
pre~eote Tratado e será respectivamente re
gularisadn. pelas leis, decretos e regulamentos 
dos dons Patzes. 

e Possessões da outra dos mesmos privilegias, 
immunidades e isenções que os cidadãos ou 
subditos da. Nacão mais favorecida. 

Ar tigo IX 

No presente tratado todos os navios que, 
pelas leis brazileit'as, puderem ser considera
dos como navios l:'razileil·os e todos aquelles 
que, segundo as leis j"ponezas, puderem ser 
conside1•ados como navios japonezes. ~erão 
resp~ctivamente considerados como navios 
bra.zileiros e j a. ponezes. 

Art igo X 

Os subditos e os navios do lmperio do Japão 
que furem ao Brazil ou às s11as aguus ieri'i
torial"S ~e snbmettorão, duran te todo o tempo 
de suo. estuda, ús leis e. á juri.sdicçiio do Brazil, 
bem como se sujeitarão ás leis c á .iurisdic\·ão 
<lo Japão todos os cidadãos ou na v h s hrazi· 
leiros qu~ fc>rem ao Japiío ()U ás suas aguas 
t err i t1rinos . 

Artigo Xl 

0> <·ld :~dãos e ~ubdi tos de c:,da. um:1. das 
dual; .Alln:> Partes ContractnntE-.s gozarão 
r e::;l;ccti\·;tnwntc nos Territor io., e Pns.~e>~-" 
d~ ou!r:l. Parte tlc intc:it•a. protee<-;io p:n•a. a.s 
su:l~ J:c~soas e pr,prieú<~ lll•.~ ; r.('T'ÜO livre e 
t;Lcil acce"-<O junto :v·s trillunac>: ))<~.ra a de Je~a 
de seus direitos; e, da mesma fOrma que o;,: 
ciii:Ldõi os ou subditos do jo:.iz, terão n tli l'eilo 
de empn::;o.r :•. d vugaJo~ . $t,lidtadorcs, ou 
mancl8tnrios para te fttzr.r(ltn representar 
junto :l(,s 1.i í t .. s tribun;; es. 

Artigo XI!l 

O presente Tratado entrará em vi.Q"or im· 
mediatamentedepois da troca das ratificações 
e se torn:~.rá obr igatorio por um período de 
12. annos a. pa.rtir do dia. em que tor posto 
em execução. 

Cada. uma das Altas Partes Contractantes, 
decorrido~ onze aonos depois de entrar em 
vigor o pre.;,ente Tra.tado. terá o direito, em 
um momento da.uo, de o denunciar á outra, 
expira.ndo elle no Jim do uecirno ~egunrlo mez 
a contar dessa notificação. 

Artigo XIV 

O presente Tratado s"rá leito em duplicata. 
nas línguas :pm•tuguc,za .. ,japcneza e iranceza. 
e no ruso de diver·gencia nos ü:xtos j aponez e 
portuguez, se recor rerá ao te.x:tc fraccez, o 
o qual serã obriga!orio para os dous go
vernos. 

Artigo XY 

O llresente Tl'a.tado sE:ri ra: iíicado pelas 
Alt:ls Partes Contrn.ct:tntes e a trcca das rnti· 
fic.'lções tem legar em Parlí: logo que for 
po~sivel. 

Em teetemuaho do que os Pl ~nipotet,cia.rios 
re:.-pectivos o assigna.t·mri e 111.:: ti~e!·am pôr 
sello de suas armas . 

Fei!o Qm S(;is QXempl~.rc·s eu.: P:\I'Í7., aos 
cinco di:1s do : :,ez de Novem\;; o ..;,, unHo de 
mil oít.ocen to~ e no venta e cinco, cun·cspon· 
<len te ao vig~$imo oitavo de Meij1. 

L. S. GtJ.lH'icl d~ Toladfl p;~r: e A lmcida. 
L. S. $o11d .4rr.:..·a~hd. 

Go>~riio igualmPnk de Ul:i:l. inteira liber-
dade t!e CO!lscienciu, e. confol'runudo-se com Confi.lrme. - O director g~ral, J. T , do 
as leis e regulamenlc:< em Yígor. t o:-riio o rli- :h mwal. 

N. 30:3 - 1895 
rei~o d•' exercer pubi!c,, on prlvadamen ie o 
seu cul to; ter-ão igualmente o direito de en
t errnJ• ~<'U~ nacionae~ respectivos segundo o:; 
seus rit• ·s no~ logo.I•e,; convenientes e apropri- .·bto'l'isa o rwr:~;·;10 1r eoo:cede,- oo baclta,•e7. 
ados que, para esse 11m, forem €Stabelecidos! Aclolpho E. G~~;;;1a:·acs de Azclledo ou a 
e roan t.idos, quem ,,lclho1·e$ vantagans off'eHcer o di1·cito 

de con~tnd1· arma;e;ts nos ter,·e;los t!"tt?·e a 
P nnte das Barcas Fc;Ty e o A•·.<enal de 
Gt!er·1·a rt,a Capital Fede1·at e afti colloca.r 
utlJ.Ntrellto.~ de co.rga e desca;-ga d e merco.
dol·ias, ,·o,a t:Oto em ~epm·a~lo dos Srs. 
Cu.pr:rtiHO de .Si(fwi1·a c Artlmr To ,,-es. 

Artigo Xll 

Quanto ao que rl iz r espeito a obriga~ãl) de 
hospedar militares, ao serviço obrigatorio nos 
exercites de terra. e mar, ás requisições mi
litares ou aos emprestimos forçados, os cida
dãos o.u subd itos de cadíl. uma das duas Altas 
Partes COntractantes gosa.rào nos ·TGrritorios 

Cntnnra Y. VJII 

Em re;uerimento de 19 de agosto do cor· 
rente rtnno pede o <:idadão Adolpho E . Gui-

3i 
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:marã.es de Azevedo que o governo. DS..'lndn do As formulas concí~as ainda que mal funda
arbitrio que lhe freou permittido na escri- mentn.das parecem gosa.r de decidida. superio-
:ptura. de accotdo com a. Compaoliia Gel·al ridade. _ 
de Estradas de Ferro. em data. de 9 de se- As grandes e profundasargumentaçoes ex
teml>ro de 1891. de reha.ve>' os terreu)s geru longos e~tudos e demora.das dernonstra.
que se estendem da estação das Barca.s Fe:-ry I ~0es. só ttproveít:Lm os l:lspirito:s pacientes e 
ao Arsenal de Gu~l'l'a de~tf~ cap1tal, afim educ:!dos na analyse. 
de serem os mesmos t(·nonos arrendados I Enumeremos alo-uns dos fundamentos de 
ao requerente, que os utí!isari na consi.ruc-~ nossa divergencia"' e aguardElmos opportu
ção ile a1·mazens, docas. etc .. pora f2-ci!i- nidade uara ma.is uma vez pormc;s em 
to.r o dcsemba.rque tio mel·cadod<ls neste J pruva. o :iwseo ;,elo pelos publico::; negodos do 
pot to. . paiz. . 

Gon~Jderando qne e;_ses terrenos foram con-
1

1 E rimento d'rigido ao con"resso 
cedtdos a t1tulo a •·i'Ull · · m reque 1 ~ 

. 1 .,r-" .o' - r . Nacional, prec~dído de motivos e razões clas-
Conslderauuo ~u~ o governo uao tem_nm-1 sicas. e submettido ao seu criterio e pa.trio-

tes n:tquelle ar-bhtlO; ... . o- . • . 
Considerando s~1r de utilidade geJ·al melho- ti~mo a se.,Ulnte propo.ta. 

ra1· os meio:;; de desembarque de mercadorias « l." Obri~a w o proponente a construirn()S 
neste porto ; to;-renos de prapr-iedada nacinal que vãll ,da 

Con~íderando :l-inda ter o goveJ'nC a.e~pen- 1 :ponte dn. Estaç--J.o da~ B~rca;: Ferry ~te o 
di do capítaes na. construc,:ão do caes e aten·o i' Arsem.l de Guer;a.. :.1rma~en~. docas, c~es_ e 
junto. a ser conveni ?nte tíl'ar rcnd:1 &m pontes pe!os mo•.1e!os ma1s aperfctçoad~s. ae 
pro•·eit(l dos cofres do. vn::~o dos capitaes ja I modo;\ lacilit~r o atraca.mento dos nav1os do 

. gastos. é a commis~ii.o de obras publicas de grande cala.do e descarga de mercatlorms de 
parece i: que SE-ja approvar.o o seguinte pt·o-1 wrlu. e:<pe~ie. . . _ 
jecto: 2. • otmga-se a SUJeitar a approTaçao do 

o CGnn-re~~o Naciona.' resolve.: I governo fedr:r:tl as plantas e pbnos detalha-
' o -- ' Jos de todas as obl'a,; dentro de nm anno e 

Art. 1.° Fica o governo autorisai.l~ a co_n- come~·ar as mes!lla.to lq~o qu_e forem appro>a
cedcr ao ba.charcl Aüolpl\o E. Gmm;w:L~S' das us plantas; estas serão Julgadas ~ app_ro
Aze,·ed.·• p:t_i.L q11ern mdll~res vant1gen~ oíie-·1 di!S, si ap:·ese.mnd;1s. o gove:l'no as nuo t'PJel
recer o d 1 r·~J to de con~cnur armazens nos ter- to. r· dentr-o de 90 dias. 
renos •:nt,J•e :t pon•.e rias Hurcas Ferry e o 3. • Obriga-se,:. p3gar, a. iitulo ,,e atren
,\rsl,llal do Guen:~ Ja, C1<pibl Fede:·al; e ;\!li i damento. :.!:000$ (dm1s contos de réis) men
colloc:w OlliJa.l'elhos üe c;trga e desca,·ga de ~aes. duro.nte o p razo da coucess:i:o e a. datar 
ffil'l'c:u!ol"las. l.!o dia em que fur1c~ionar o primeiro a.rmn-

Pnl':'l1(ra.p110 uuico. A.., eoncessionario c1esse zem : 
~crvi~o nfio svr:~ fJl-!'filittit.lo con~truit· Llocns 4." Obriga-se a no flm do pr:J.zo que pede. 
mtci'LUJ'('~. restituir ao "o>·erno federal os mesmos ter-

AI't. 2." Rcn.lgüm·:;c ;'l.S dispo;;i~·lié·!Hém con- renos com t~las as ohr-.lS de te•·rll e ma1· per-
tml'it). !'eit<J.mente collsei·>adas e sem ínl1emnis:tção 

S:tb. das commi~soJ- ·s. lS <1c tkzcmht·o Je a.lgum<L. 
11'!15,-. ~ristidvs de •Jttd,·o;;. presitl•:nte.- . 5." Obriga-s,e o. núo cobrar pelas me:•c;tclo
E~wn•> de .l;,drade, l'elo.tor.-J:rnr11wim /l!Jt·c.~. rw.~ cepos1t:>.uas e~ estes armnzens tax~s 
- UJ•IMno de Gouo~!l.- JosJ Bod!aqaa.- maJOres que a;; hc.Je cobradas pelos trapt
Cupc:·!ino úe Si2ueire< com voto em sepa- ches àl!h.nr1~gados. 
rado. ' 6.• Ob1·iga-se a. não cobrar taxa alguma de 

desmbarque sobre a,; mercadorias importadas 
pelo"governo ela. União. 

1 7. Obriga-~e a depositar no Th€souro Ka
t cional. no acto da as,ignatura. do contra~to, 

Profunda é a nossa divergencia em relaçio '50 apolices da divido. publica pa1·a ga.rantiá 
a.o Jjresente projecto e aos consideraudos do do mesmo contr:J.cto. 

Voto em sepat·o:do 

parecer do seu illustre relator. P.::ra corresponrlcsr a. estes enca.rgos que 
São mu-tiplos os fundamentos do nosoo a.n- toma o p1•oponente o governo compromette-se 

tagonismo e longe se tornaria. uma. enumer;;:.- a fazer desoccupai' tona a área de proprie
ção com pie ta, si no presente voto em separado duele nacional desde a ponte das barcas Ferry 
pretendessemos det<tllls.damente explanar o até ao Arseno.l de Guerra e a entregal-a. ao 
assumpto. proponente, toda de uma só vez, ou por pl<rtes, 

Obedecemos no presente Toto em separado la medida que for s~ndo desoccupada . 
. mats as liçues da experiencia que os ensina- A entrega. total ser:i. feita dentrs de dous 
.mr,ntos da logica e do. razão. annos, o governo conceder<\ a toL\os os bapi-
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iches e armszens que o proponente construir 
!nesses terrenos o direito e privilegio de al
;fandegados pe!o ptt\ZO de 50 aunos. 
' O go.,.erno ~oncederâ isen1:ão de direitos de 
·importn~ão a todo material par(l. Ds con~truc
ções necessarias. e para. os machínism0s a 
empregar-se na construc<;ão e uso das obras . 

Na expiração do prazo supra . si o governo 
resolvf:r annullax·· ~sobra~ o proponente ou 
quem por elle, em igualdnd.e de wndiçees, 
serà. preferido, bem como si o go,erno en • 
tender prolongnr r' e um iado o1.1 den,ro ([OS 
terrenos ora concedidos as obras no caso de 
:concurrencia publica. o proron1·nte ou quem 
:por elle será pr.eferido, aiiSim no caso de con

Pod~r Legislativo. med idas por elle lemLta
das ao Congresso Nacionül. 

Os fundamentes d o parecer se basenm em 
eonsidera~ões gnafs, oriunàas ele neces,i~a
àes ~tm conta, ema nantes de um ))niz novo. 
cujos ~crviç<:os se iniciam d;a a dia ; náo 
firmam convicções nem esclar~cetu o as
sumptO. 

De accordo com as razões exposta.e. nosso 
parec .. r· ê que seja iudc!cx·iclo o rcquel'iment~'l 
do peticionaria . 

Sala chs commiss0€s 18 de dezembro de 
18~5. - Ctlp~1'CÜIO de s:queim. - .l.:rihttr 
'i'orres. 

:··•ssã" O §r. Pr-ee.iiden:te- Ac:lmndc·-se i"" O go'verno cnncederá o direito de transfe- ndeantada a. hora. designo p;ua amanhã a. 
•rencia dest1 con~ess~o á c<•mpanhi:J. (1U n<so- ~eguinte orrlcm do dia : 
'cinçíio nucional ou est rangeira que o propo· Votação dos seguin~es projectos: 
nente organisar .» 

Depois de alguns consideran:lr..~. conclue o N. 35, de 1895. auto!'isando o gon:rno a 
parecer pelo seguinte prcject0 t'e lei: rever o regulamento e progrütftlna. lks es

tuldos do Gymnasio i\acional, cem o parece::.-· 
«Art. 1.• Fira o goveT'!:o a\Jtori~ado a con· 5,,b n. 35 "\, de..,te anuo; 

ceder no hach urel A• 'ol ~·ho E. G\tímarãe:; Aze· N. 89, de 1896, sub.stituindo pelo qlÃe a 
vedo, ou quem melho;·esvan tagens <,lferE:cer. r;lle acompanlla a. tabclla F, ann~xa à to1wJ·· 
o direito de construir llrmazens nos te1·renos lidaçtJ.o (/11s Leis da~ .·li(amle:;u~ e -~Ie~" ·~ de· 
entre a:; pontes das barcas Ferry e o !\!'>enal Rc·nda• Fede1·ac.~ (2" ui~c·•~siio) ; 
de Guerra. da Capital Federal. e abi collucat· K. 199. <.te 1895, ;;.utorh:.LIH.Io 0 gCI,·e1·no a. 
appar~lhcs de carc;a e dcsc<~.rga. de mer·cudo- lner 1·evcr t.r:r a ::<.: t iva, m3 n.!anúo adnit• a. 
rias. mn:~. da.:! c<·m~anhi:l~. come• tenclltc mais mo-

Paraaaapbo unico. Ao conces~ionario desse derno. au~ ql!e unja yag;t, 0 tcr.cn te r.~ror
serviíiO não serú perm itt ido construir a1·ct>S m~do do co1·po •'c uomLci:os Jo;ll Jtt lio, curn 
inter:ores . t<m voto em ::t:p~rad•:> e p;1reee:• tlacun:mi:;sã.o

Art. 2." Re'l"ognm se as disposil]u<•s em con· de cc:nstítui~ito , lq~ i Shl<;:"LO c ju~l.i •;·a (:.!' tlis-
trario .» cus:,ão ) ; 
AfigUI'a.-noS~ 'POr ckma.i~ '73{:3 e at·hitr3ri!l o N. ~hi, lle lf.!J.l, :;.utorkaml•.• o l'o•'t-r Ex-

autori~aç;io dada no Potl.c~r executi,·o; nl:oob· eculil'o a ptt!(lll' au Dl'. Til•ut·cit• \'alcr!ano· 
stame . àann a cont:innça.qu<.' em seu po.trioti$- Pecl'gueiro t!o Amar:;!, p:·t•Jmrtn.lot· ,'t: n:f.!
mo depositamo~, ~litarmo~ Cl'rt<.l$ que dell i\ se dic;na l~gal u~ Faculuudl: lle .:O. le,![cin:L •i O R!o 
utili~tui:t rom a 1' e\·ida r•archnoni~t e de modo de Jam·tro. 1)1; n·nci:nctl to:; q uu úeixuu uc 
a g:11'antir ~enormes intert·~, <'~ tlt• TheSNl!'l• llerct\;l:r elo ](•g:n· de prtpar:;dur tk clínica 
que ~ão expo~tc·s de envolta com n prnjccto. inorg~niC'.l. da mesma lltculdade ( d ioc:..!~~ã.o 

Por outro lado rcnut~mos inwffictente o unica); 
docum€nto uni co que"in~true a p~tkíio e que N. 2.~5, de 1805, danlto nova organisa~:ão á 
não nco~ habil ita a julgar da nece~sidadEI,Utlli· guarda nacional (l• discus;: ãe. ) ; 
dade e vnntagens de s<:mellio.ntes ~e1·v:~·os , N. 2S6, de lS05. n.pprovac do os quatro 
quando dellcs não ha cogitr.do o Poder E:x- protocollos forrculadús 11a scgundiL conferen
ecutivo, nem sido ouvido a ra.>:peito, sendo . cia de ?.Jadrid, em abril de 18\JO, pa.ra protec
que a elle cabe a rn~ior somrna de responsa- çlio ela propriedade industrial e regulameato 
bilidades pela boa a dmir.iEtra1·ão dos publicos elabora<lo pel~ Secretaria lntei'Dacional ~ob a 
negocias. direccão d<• g~verno ~nisso. c: nrorrue a auto-

Não nos julgamos obrigados a entrar em risação t:ada pela m~ma conferencia (1" d.is
indagaçêi~ a respeito, por entendermos que cusoão). 
ao petciooario cumpre faze l-o no interesse N. 81 A, de lSSS, mandando conservar na 
proprio. colloca~ão quecccupn>a no .Almana~k )!ilitar 

Nem se justificorin. o nosso empenho em por ccca~ião co seu iallecimento, o 11o1ne do 
prO<:ura.r a.ccumular dados, estatísticas e do- Marechal F,oriano Peixoto. (3" discus>ãú) ; 
cumentos necessnrios ao bom exito da pr~- N. 224, de 181!5, c.::ncedendo :10 :ovld:1do re
sente propcsta e a. solução de problemas Dão formado do e~10rcito 1"1 a nkli n F erreira de 
lembrados pelo Poder &~:ecutivo, quando ?<loura, uma pensão de 30$ memae~ (discm~ão 
jazem ~em solução, bem a ~ontra gosto do unica) ; 
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N, 263 A, de 1895, concedendo O. D. Bazilia. lú7~ SESSÃO E)I 19 DE DEZEMBRO DE 1895 
Augu~ta. da Cunha a pensãoannua.l de 3:tl00$ 
(discussão unica.) ; Presidencia dos Srs. .-il·thu1· Rios (:1 ' uice. 

N. 263 A. de 1895, concedenf,o a D. Bazillo. pres idente) e Rosa c Sil1:a (]_]l'esidente) 
Augusta 'da Cunlla a pensão annual de 3:600$ 
(discussão unica); Ao meio-dia procede-se á chamada, à qual 

N. 292. de 1895, auiorisa.ndo o gove1'no a respondem os Srs. Rosa e Si!va,Artbur Rios, 
abrir ao 2-Hnisterio da Guerra o credito es- Costa .-l.zevedo, Thomaz Delf.no, Tava.!'es de 
pecial de 2.220:000$ para indemnisar pre- Lyra, Lima Bacury, Gabriel Salgado, :Matta 
juízos consequent~s d~t rev~lta d~ 6 de se- Bacellar, Augusto l\I011tenegro,Carlos de No
tembro de lS93, a Companlm. NaCional Cos- vaes ~ricio Filho,Holla.nda de Lim:~., Bene
teira e a Lage & Irmão (3' discusãr~; : dic~Leite,Luiz Domingues,Costa Rodr igues, 

N. 239, de 1895, autorisando o Poder Ex- ~ Anizio de Abreu, Arthur de Vasconcellos, 
ecutivo a. tomar conhecimento dos e~;tudos Pires Ferreira, Gonçalo de Lagos. Tllomaz 
definith·os da 3• secção d:t Estra1' a. de Ferro Cavalcanti, João Lopes, Francisco Benevolo, 
da Victoría a Peçanba, aprese1_1ta.dos pela. I José Be-vilaqua, Augusto Severo, Junquei.rn 
Companhia Estrado de Ferro &,h la e. Minas, Ayres, José Mariano, Pereira de Lyra,Toleo· 
independentemente do exceS>o ba.v!do no tino de Carvalbo,G-aspar Drummond, Coelho 
prazo estípul_ado !!.ara a apresentação desses , Cint ra., Luiz de Andrade! Louren<:o de Si, 
estudos ( 1" d•scussao}; l Hercula.11o Ba.ndeirc~., Medeiros eAlhuquerque, 

N. 17, r' e de l893, concedendoá. Companhia Carlos Jor«e, Ara.ujo Góes, Menezes Pra.do, 
de Fer:ro 'E~m:~.ltad~), ~stab~Jecida ~Ja _Capital Geminiano" Br azil, Gouveia Lima, !\ci 'ltL, 
c1o e~tado da. Bab1a, J~ençao de dJre:tos de . Frandsco Sodré,Manoel Caetano,Eduardo 'Ra· 
importação por c!nco annos da ma teria ~rima mos, Paula Guimarães, Dionysio Cer queira, 
destínadJ. ao fabrico de artefactos o obJectos Ro~rimEs Lima. S.;bastião Landulpho.Tolen
ce uso dc.mé·~tico (2·' 1\iscmsão); tino dos Santos, Torquato ilíoreira. Gltld in~ 

N. 192. de 1895, concedendo a D. Joaquina Loreto, Antonio de Siqueir a, José Ca.rlos. 
Angelica Bragança Dio.s dos Santos, VlU'VU. do Serztdello Corrêa. F:ranç:a Car,·allio. O<car 
major Francisco Amonio dos Santos, a pensao (iodov, -.Ucindo Grianabv.ra,Tiruot lteo da Co~
annual. de 100$ lrliscussão unica}; ta. -~merlco de Mattos, Lins de Vasconcellos, 

N. 13:> C. de 13~·5, sot:re as emend;;s on·e· Belisario de Souza. E!'ico Coelho, Fonscat. 
recidas na 3" di~cussão ao projectCl u. l3S B3• Po1·tel!a.. Silva Castro, 1'\ilv Peçan '•a, Julio 
de 1893, que classifica. em quatro catego!·ias Santcs Sebastião de Lacerda, Ponce de Leon, 
as r epartições fEderaes e equ~p:traos ven.ci- Urban~ )!arcondes, M:t?:r ink,,\ l!Tlcida. Go~es. 
memos dos re8pctJvos funcciOn!l.r los (d1s- L.1nthllpho de Maga.lllae;;. Campolwa , Luoo 
eussi\.o unie<\) ; Dual'te. C:J.rvalho Monr·ão, Yn de Mello, 

Da emenda ~ob n . 24 B. <le 1S95, ~o Monteiro de Ba.t·ros. Cho.~;:t.:; Lol.~to. Gonç.'\1· 
Sr. Be!i~aric de Souza . e outros. que d1s- \'eS Ramos, Luiz Detsi, Fol't~ ;; Junq ueu~1, 
pen~a n. Companhia ~r-ad;~ de Fe1-ro Leo- . Ai varo Botelho, Leonel FíHiCI, Oct;wiuno de 
pld!,na. do pagamento dos_ direitos drJ ~!Tlpor- ; Bi'i1o, Lamou niel' Godoü·cú~. Wbciro __ üe .Al
ta('ao de todo o mat crHJ.l, que ret!ra r da , f1l(>ida 'Vallada.res C tlp Gl'tl llO de S1que1ra. 
Alfandegn. do Rio de Janeiro, d e.~ t.'lcada em :~· 1 Rodolpho Abreu. ':ll1<1tt;t }.!admdCI, A rthur 
di~us,ão do projecto n . 24. do co1·rentf! ~l.lmo , ' Tol't'es Ole,..nr io ~!aciel. Paraíso C<w;llcanti. 
:para., de accordo c~m o a:t .. 1 ~9 do ! eg-im.euto' co.r !osd<\S Clt:~.gas. Co>;t:~ ~lachado, Ca;,c,mil'(! 
int(:rno, ter nova di scuss;to ( C:hscu,~ao unl<·a ) ; ! da. Rocha Almcid:\ Nogtwir:t, GustnYO Gor)()j , 

N: 151 A, !!-e 1863, ise_nt•n:do •!e. rli :·~itos I Ad<•IJlliO 'Gor-do, Bueno de_An•lr-J.<l:c. ) Io:eira 
de Importaçao e ,,:x:pedlente os ma.ter1a~s e i da Silva. Padua Salles,Cincl!lato Braga, Fran· 
ro~chi nismos cl~s.tinadl.ls. a lU!J•lncão de ta- ~1 ci~co Glicerio, Furtado, Urbano de Gouveia, 
br1cas na Repubhca (2' d1~cussao) ; xa.-ier do Valle, Mariano Ramos. Lamenlla 

1" discussão do -projecto n, 279 A, de 1895, Lins. Paul:t Ra.mos, Francisco Tolm tino,Erni· 
auio'l'iSmtdo o Poder E.xecutiYo a despender ' li o Blum.Fonseca Guimarães, Ma.rçal E:;cobar, 
a.té a quantia. de 1.000 :000$ com os prepan -! Pereira c1a. costa, Victorino 111onteiro, Aure~ 
t i vos, installação e edifícios necç.ssnrios a! liano Barbosa. Pinto c1a Roch~t e Vespasiano 
uma grande ex:posição de productos naturaes ! de -•Hbuquerque . 
e industriaes, destinada a. commemorar o A..b ·e a cessão 
quarto centena.rio do descobrimento do Bra- • 1 ·se ~ • t· 
zil. Deixam de comparecer, com causa ]J~t I· 

cipada., os Srs. Coelho psboa,A.lencar GmDl~· 
Levanta-se a. ses.são as 4 horas.. r -J.es, Fileio Pires, En~ Martins, Tbeoton1o 

' de Brito, Viveiros, Gustavo Yéras, Eduardo 

I d~ BeYrêdo, Chri1>tino Cruz, Nog~eira P3.ra
uag·uá , Torres Portu~l, Freder1co Borges, 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 201051201 5 09:31 - Pêgina 2 ae e 

SESSIO EM 19 DE DEZEMBRO DE 1895 269 

lldefonso Lima., Pedro Borges, Helvecio Mon
te, Francisco Gurgel,Cunha. Lima, Silva ~1a
riz,Trindade,Chateaubriand, Arthur Orlanrlo, 
Me.rtlns Junior, Arminio Tavares, Marcionilo 
Lins, Miguel Pernambuco, Gonçalves Maia, 
Clenn.entino do Monte, Rocha Cavalcanti, 
Olvmpio de Campos, Augusto de Freitas, Santos Pereira., Milton, Tosta, Aristides de Quei
roz, Vergne de Abreu, Flavio de Araujo, 
M11rcolino Moura., Paranhos Montenegro, 
Athayde Junior, Euzebio de Queiroz, Ernesto 
Brazilio, João Luiz, Ferraz Junior, João Peni
do, Francisco Veiga, Ferreira Pires, Theoto
niode Magalhães, Pinto da Fonseca, :\1anoel 
Fulgeocio, Simã.o da Cuoba, Liodolpho Cae· 
ta.no, La.martine, Alfredo Ellis, Francisco de 
Barros, Domingues de Castro, Dino Bueno, 
Panlino Carlos, Hermen~o;jdo de Moraes, Al
vES d~ Castro,Ovirlio Abra.ntes, Luiz Adolpho, 
Caracciolo, Almeida Torres, Brazilio da Luz, 
Lauro ~Iuller, Angelo Pinheiro, Appa:ricio 
cio Mal'iense, Fr-<>ncisco Alencastro e Pedro 
Moacyr. 

E sem causa. os Srs.Cornelio da Fon~eca. , 
Fm•naodes Lima., Octavi::tno Lourí!iro, Za.ma., 
Leovigildo Filgueiras. José Iguacío, Cl<~to 
Nunes, Alberto To1·res, Agostinho Yidal, 
Bar1·os Franco Junior, Pa.ulino de Sou.za Ju
nior. Domingos de Moraes, Paula Queiroz. 
Cost~> .Junior, Vieira de Mora.es, Alberto 
Saltes, Martins Costa, R ivn.'lavia C01•rtla e 
CassillliO do Nascimento. 

E' lida e sem debate approvadn. a acta da 
scssií.o antecedente_ 

Pasm-se ao expediente_ 
O StL I" SECRt'TARIO procedE, â. leitura do 

segu inte 

EXPEDIENTE 

Officio üo Mlnistêrio dos NP.gocio.s •l a Fa
zcn<ln. de 18 do corrente. enviMdoa. segu inte 
Mcns:lgem: 

St•.,_ yjembros do Congt·esso Nacional-A lei 
n. 266. de 24 de dezemt>ro de 1894, ti"ando a 
despeza. ge1·al da Republica Jlara o exercício 
vigente, dotou diver::as rubricas do 3-linistel'io 
da Fazenda c. ·m quantias que no <lecurso da 
execuç~o tlessa lei recon!Jecu-se não pJderem 
comportar despezas que nellas deviam ser 
classifi.c:vl n.s-

A insuí:liciencia dos credites Yotados m~.ni
festa.-se principalmente n;J. consignaçílo-:-:1Ia.
tería1-de cada rubrica em consequ~:!~·l:l. da 
grande r,Jev<t\.ào dos preços por que se oiJteenn. 
actua.lmente os objectos indispen5a.Ycis ao ex
pediente das repartições . 

Na impossibilidade r1e l'estringir, em -cal 
caso, as despezas ao limite orç.amentar io, sem 

perturbar a. marcha regular da administra
ção, tem o governo de autorisar algumas, 
por natureza inadiavcis, para cujo pagament o 
faltam-lhe os necessarios meios. Além disso, 
carece de recursos para. attender ao paga
mento de ajudas de custo, commissões e cor
retagens. restituição de direitos e acqui.sição 
de baleeiras e lllnchas a vapor para. o serviço 
de fiscalisa.,:ão da.s alfandcgas _ 

A demonstra~;ão junta, que submetto á 
vossa. a.precia9'7iO, orga.nisada. pelo Thesouro 
Fe'!eral, mostra a. necessidade de, para satis· 
façao desses encargos, ser concedido ao Mi
nisterio da Fazenda. um a.ngmento de credito, 
que vos peço,daimportancia de L017:581$568, 
distribuído p5las seguintes verbas do orça
mento em vigor: 

§ 8 Tbesouro Federal ....•. 
§ lO Recebederia. da. Capital 

Ferleral- -- _.- _. -·- -- · __ 
§ li Caixa da Amortisação. 
§ 12 Alfandegas . ............ . 
§ 13 Delegacias Fiscaes __ .... . 
§ 15 Casa da ~'loeda .. ....... .. 
§ 16 Imprensa _N:'-cional e Dia-

no Offic""' - · ..... --.-
§ 18 Administração e custeio 

das fazendas nacionaes 
§ 18 ,\judM <lec:lsto ...... __ _ 
§ 25 C:ommissües e correta-

gens_:·-- .. ---.-·----_ 
S 27 Obras .. .. ............. . 
§ 29 Reposições e restitulçues 

8:000$000 

800$000 
100:000$000 
334:230$488 

4:408$000 
199:500.$000 

1:000$000 

31 :767~760 
30:000$000 

IO~;?t~~~~g 
200:000$000 

l-017: 581$568 

Capib l Feder:J.l, 16 de dezembro de 1895. 
-Pnuleiile J. de Jforac" Bo..-ro~ - Presidente; 
do. Republ ico. .-A' Commissão de 01·ç.amento. 

{") . o ~lin\;:terio da ludustl'ia, 'v'iM;ão e Obras 
:>uh!icas, de igual d;tta. ~tif: ~ 7.en<lol a requi
si<;ii.·• tk<t'l. Ca. :nto.l'a c•:•n:<t.~tnt.e do officio de 2G 
do m<>z tlndo, relo:r.ivamente a inde:nnisaçües 
rccln.mo.dns p üt' compa.nhia.~ nacionaes 11e na
ve:;ac;-.ii·J. -A quem fez a requbi.,::1o. (OS~·. 
L•mro Müller e outros .); 

Do C.Iinistet•io dos ~egccios da Guerra, de 
17, eu\·hnuo os pa])eis do coronel do corpo 
de engeuhe: ros ~~ll're·1o Cat•los Muller de 
Campos, p:!dindo ser t•eintegr·a.do no loc;·a.r de 
lente cat i1euratico da cadeim do 2• perio:l.o 
do :3• anno do curso geral da Escola )JJiiitar 
do R!o Gl·o.nde do Sul.-A's Commis,ões de 
Constituição, Le!(iS!ll.çi\.o e .!u:>ÜÇ:J. e a de Ma· 
r i.nba e Guerra :' 

Do f>íinis terio dos ~egocios d a Marinha, de 
hoje, satisfo.zendo l1. requisição desta Camo.r-J. 
constante tlo nfficio n. 200, de 23 de outubro 
do con·ente a.nno,r·Jiati vamente ao almirante 
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.Teronymo J!'~a~cisco Gonçalves.- A quem\ eUa. pede ao governo, não sei em que se 
fez a reqUlSlÇao. (O Sr. deputado Torquato : b:tseia o seu p3dido, nii.o sei o q u3 · o g()
Nloren'a.) ) verno despachou; mas vejo que o governo 

tern algum interess8 em dar andamento a 
O §r. Alei ndo Guanabara - ! esta. questão. e ai r~da h a dous r1ias o nos~ o 

Sr. )lt:esldente .. 1Jedi a palav-ra pa.~~ apresen-1
1 
honrad~ coUega d>l. ~a.ncacla. min9ira, o Sr. 

'tar um requertmento em que sohcJto do go-. Cupertmo de Siquerra.. cuJas relações pe:>
verao al~um·1s informaç-ões. O requerimento l so:tes e políticas com o Ministr·o da Vkçiío sü:o 
é o ~eguint, ;, (Lê) . i ~em conhecidas, veiu solicitar que e:s::e pro . 
. Nao peço e>sas mformncões por mera c_urtO· li Jec:to entrasse para ordem do .dia· 

sl.dade. C?mo V. Ex. sabe, e ~a dous rh~s se o sa. ATIIOR ToRRE.q -Pos~o ":l:rantir que 
d1sse aqm, acha-se em meu poder o pa1ecer , 0 s·• cu e c· d s· ·. :-"' . 
<ia Commissão de Or"amento sobre o p"ojecto I '· P r 100 e 1quen_u. ~a,oJ tocou ne~se 
vindo do Senar1o, ;:~gnlando a distribuição \ assumpto ao Mrmstro da Vut.~<LO. 
das rendas entre o DistdctJ Fe1lcra.l e a União; I O Sn.. ALCINoo Gu,I....~ABARA.- Taml-em não 
e eu pedi vista. desse J)arecer. porqur; nã_o i o a.ffirmei. como es~e cidMão que fali:\ ~or 
-concordo absolutament:e com o projecto e d!· i parte de C<t,1; Im1n-ovements Oompany, tem dtto 
Yirjo ~o pat•ecer. Relati,•amente a esscncia. 1 que o govern·) pracisa Ge t~r ~m:t ~olução 
-do pl';"J.]ec.:to, tenl]O po1· certo que sobre a sua. i para_resolver soure a protecçao uella; e como 
constit-ucion;~tidade, nii.o po<lel'emos dispenôar i en_vl um_ ~ernbr,l pt·estigioso da bancada mi
a. <Cud.ierrcia da Commis::ã0 de Le!tblação e! ne1;a. soltcttar a presenç.a. desse projeeto. con
lustiçn, vi~to que ~e tra.t:t d~ um líonto con- [ cl:n que o Sr. llfinistro do. Yíaçií.o de~ej:Lri:t 
-stitucional, qual ~eja a discl'imina.ção de reu-j"J>: a questão solvida para a.tten,ier á peti
das est:tbelecido..s pela Const.ituição. como se i Ç<:t.O da companilia. 
so..be n District.o Federal. esti1 equiparado a! Qu~ ess;1 petição é im']Ortante, dí$S8·0 o 
um E~tado e em go,.o de todas as rendas que i prop1·1o Sr. depu;;ado pm• ).ínlas al\ud\nde> 
não sejam privativas da União. Ol·a. o pro-l ate á condição de estrangeira fJUe ella tem. 
j~c~o ti!·a:-lh~ t_odas "s. suas rendas, priva.-o f Niio ha J~as minha.~ pll.!a.vras ~enão. !iQUillo 
rlo liUP'Sto de mdu~tr1as e proti.ssões, (tO de! que Pll:1,; dtzern. Cre1o, J.lelo qw" $01, que o 
transmis3ii.o de r;roprierlade. llo de pen~.s de [ goV'er·no tem interesse em sol ver lL que~<<'io ; 
agua, ·i~ [)r~d ial e do tr-ansporte no pel'im.e- i t;l.m~em _nito tenil,, interes;;e em adial-:1.: so
Wú ·h ctd:ulc. 1 IUI:\n:;e nao posso ,J..,r o meu p:l.l'eter soo;•e o 

Porcsõa :iirma. lk~r:í. o Distri~to Fetieml! pro.i•;cw em que:<,ito, sem est:n· munido das 
com a.;; Nmdas qur. tinh:~ a llr!tiga. Cam:lr;t! llli'vt'maçUe; que solicito. 
}bnitiptü 11•:. H.io de .J;;.n;o,iro, i'to é, re.Juzitla i. Peç,.J, po!' con-e;.:uinte a V. Ex. que su
do qu;o pu !e pl·.,vil" •hs ~u:1~ post1e.1s ; e :•o ' JCitc o t·equerim(,nt., n. vohçã.a •b C:t::J:u·:• e 
mes no pass·) que a<$];n ~e !ira.m a.o Di~tr•icto: >e merec~,. apjli'<H'a•Jio, que V. Ex: .. r·~u.: ;:t c:);n 
Fed~r<1.l to.ht.< as ~uas rend;ls, • 1 (:ixa-~e ~- ~e;tl qne a,; inf:Jl':naç::):~s venham co;n a. m:•i.re ur
.ca:: ... _::o-o sc"L·~-·iç:n ~ eo·i ~o dn 11ygtcnl~, ins~+[·uc{:.ã.o. geacia. de a.cccn·do c.un a. ne·.:ess.i·la~te. d .. o go· 
p:lblica. etc.,~mp8rt:•n:b '"''!espe7.:l. üre<t!ísarj vernrJ e co:n ~ •1esejo que tenho de ni\IJ pro-
em cel'C<> il.() !:J.OlQ:(}O() <~nnuac~. \teLt~· ;1, que8t.:o. 

o 'i\, j)l'ÍHN (ar.·?>, Í:<SO e Ulll G.b>urJo. E :\.0 I E' i ido. :;.: •oi:l<lo e sem delnto O.j_Jpl'O :o.•l) o 
con>i<lern.t-o. iw!:~.guei por·que e~se prnjecto! seguinte · · 
qn<~ roi ,·ot:vlo peltt C<~.m:~ra em 1893, qna1YIO 1 
u. si t\1a:,:5.o do Uistri :to en :mtra .o qu.e ikou I . 
uo Senado du'! .. n..nt~ dous ~tu.n·:J-1, \-elo &goro.l Reryge}·im.en!D 
resu~,:! ta r. i 

E~~'·' mnti1·o niio é hoje _segrcd? pt:.ra nin-, Rcogueiro qne se solicite do Pod.-~r Ex
g~c~n; süub~-o porqn6, n~o l'H1 ~111 r-m que. ecuti v o o seguinte : 
mv• e~teontt·e nos correuores dest·:. Camat'a., • . . . . .. 
um c~valheir:t fJU~, :por parte d·c ü:mpanhh \ Cop1a. dos eont,rc.ctos ex.1sten':es. t;:om :1 Ci:y 
City Imp-. .. o~;cme~z:s rne pode qne dê p:.\!'e ·er 1.-n}.i(~ove;nen~:~ C~i:·nprtn?~ ~ ~!.Soe ~ etc _·Lnro1yútC 
p:.Jrque e necess<~:·io que o i!llVe,·no se l!au!Ilte dil ' ,r:. : 1ht 1,,1 r':e ./a;!.et>"J ,; . 
a :~nender a uma. pret•myão cles5l~ comi)~tnlü:\ que to forme s1_ alguma y.es~o.s comp:t:lh1~ 
e pelos modO$ não vórle !it;o;el·o ~0n1 que ;;~te ~equereu alteraçao, modlll(;;J.Çao ou no ,·a~:J.O 
projecto tenha anrlamc1lto. ue seu. contracto ;_ 

E' po5sivel que a companhia tenh:L as me- no C$.~0 affirmat1vo, q;1aes os fundam t''lt.?s 
lhores razões pal'a pedir· a. 00,,ar•io do seu alle~a~os pwa JS'<O, as ba8es ~<L. mocilfk,t;;<w 
contracto ; m>.s só por isso não vô~so collcor- l'equerHla e o tle5paclJ.O prof'"ndo pelo go
rer para que se de.<pojc o Dístricto Federal. ve,·no · 
Ignoro absobt:tmente, não conheço o cou- Sltla das sessões, 19 de dezembro de 1895.-
tri!.cto da. City Im.provc;'lenls, não sei o que .. Aicindo Gl.lanu('ara, 
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O Sr. Gaspur Dro:mmon.d acbal da :Medicina do Rio de Janeiro os Drs. Rocha. 
orlginalissímo o que se tem passado a r e- 1 Faria e :\'uno de Andrade. ' 
spe~to da reintegração do Dr. Gon~.a.lves O requerimento desses lentes fui indeferido 
Mat~. _ . . . . ~ ror simplesacto do ministro, quando o direito 

Ao IUtcJar-se a larga polt t1ca de repa.r11çoes, r!e perm uta era irrecusa. veLe q ua.ndo o Codí"'O 
a voz a utoris:~.da do semdor Joiio Barb~lbo e d~ e_n:;iuo estab~Jece que. <'m ma teria. de dls
o verbo eloquente do •1eputa.do Behsarto ~e ctpltna as Congregações teem plena. autonomia. 
Souza. fizeram um_ appello ao bonra.do PrE>:st- e em tna.teria. de permuta. de ca1leiras apenas 
dente da. Repubhca., lembr-,w•lo-lhe a rem- dou~ requisitos 8ão necessarios : 
tegracão do Dr. Gonçalves Maia na cadeira 1,; . - . 
.de portuguez do curso annex:; à Faculdade . · fl:U 9 a Con~re.!açao mforme sobre a pro-
·de Direito do Recife. Estava. porém, reser- cedeneta do ped1do ; 
va.da á política de Pernambuco, a es:;a pol i- 2•, que ~s partes, -reciprocamente, nomes-
tica de odios. de vinganças e de sangue. en- mo r eque,·1mento, a peçam ao mini~tro. 

'?etar na Camara u~a camp~nha ingloria e Pois bem. a Cotlgregação u nan imemente 
mgram contra tal remtegraÇ<tO. (porque o voto diver-gente er;l suspeito) ma-

Coube ao nobre deputado Sr. Coelho Cint ra nife.>tou- se no sentido de ser conce''ida a pet·
a taref<t de combatel-a, t.ornanolo-se o écho muta que o:; dou s lentes requerei'[1.ffi ; e, 
das opiniões apa.ixon<ldO.S do Minist-:>o da .Jm- ne&tas cotviiç-ões. o miuistr o só linlu~o que 
t iya e levantando uma questiiú que não es· ap~stll!a.r a p~rmut:;.: i'iü entretanto. intle
t ava su}•ita a deb:üe, p01·que o requerimento feriU o reque!'llnento sem ouvir o Presidente 
do nobre dcputo.do pelo Rio de Janeiro 1·efc· d>t Republicu, que mostrou-se ~orpreso t~e
ria- se a estradas de ferre aí)enas. Segundo ante de tal despacho ! 
S . . Ex .. o Dr. Gonça_lves M3:ia. _niio deve ser Apt-o·;eit?..ndo a. opportunidr!.de de acha.~·-se 
remtegrad? porq':l~ _llüO era Vlt:lhclO ao tempo na t ribuna. o orador jmr.itl.(!;J. um requeri
·em qne to.• dewtt.1do, \'lsto como o~ p::-ofes- monto a. respeito do qo1e se passa no hospital 
sares do~ cursO;'> annex~s ~rat~t ~'1mpara·'os de isolamento dll Ilha Granrle. Todn a im
aos ~o Gymu::wo, que s~ sao vlta.ltcto~ d epo1s prem;a tem-se occupado do :~ssumpto. miJs
de Ctllcu armos de exerc:c;o. . tr;tndo que tu:io quanto ha ;t r e.:<peito de~se 
M~s o Ol'ador_ a~~c~entou um r' ecret·J QUP. pseu,io-hospita.l de i~OhLmento e (.;J.I) e:xccpcio

-estat>elec_e a \'ltanc1edade dc~(le a c!ata Ja. nal e ano:nalo quo nilo p<i<ie dci x~r de me
posse. DH·-se- ha_que o dc-cre~o ~ p~stenor ::.os :·ecer a o.tba:;ilo do Pvder L~:.:ülttLil·o . 
acto~ d:t tiomc;tr;uo e da. demtsmo c;o Dr. Gon.- , , · .• ·· 
çal res :-laia.. ?-:~~sn. emer·>encia do; Jous de- , .quede l!os:n.:~ l , b:Jf!,e d·~ pl'e~ncher os 
eretos, o Ol'aU.c•r r·t;)~'OrTe~ :.1. um demun to •ic fins 1' q::o &: destma .. ye.o ~o:m·: ~n~· , ':a('·Se 
hermt:nlmti r.<~ pa l'tl aprofl•n1lar o~ fotnda.- ccrn·,_rt<·~hlo e r11 um iiJCO de mt<·1:çu~s e 11'.' . <~t· 
m e u tos .lo deci·cto que consa.::r:J. n. vit.ulicie· t'ae•;:l' ' ~~~\.; r·p! l\Cm!a..~ qu~. ~':.. }J:'o'lt't.n·a e\'ltut·. 
dade <l;•,;tle :! posse. • P:•:·qne e cN;·:l._:lo •!·~ h::lm··•:u:!S. 11:1 0 t.0:11 ~o

llenl::cn tr.. o Pude1· ExecutiY:1 em <lecretn 
receut<! u ~c l u!':l. vit:tlicio3 os p;•ore~snres do 
cur~t' ?.nue:w. equiptn•adt'S - já ~e ~ttbe-nos 
~o Gyum:~~io. d~~de [1. data. ol,a p<Hsé; p1.ra 
1sto. :,,_,·;~ i:H !eC!S~tc !adt! tl e ~scunar·~e e1.n outrl1 

;wt !l:t no ed:hct<~. so te:n nm c~JIO de t·~o-:,:os 
p:.tr.< •~> d:·jec:;:6cs, tttc . 

Ti.ttlo isto teria p:1s,;;•.-\o ,!C.'jl<'rcr::l•itlo si o 
actLial i n;p~c••Jt' tlo S<\ll ·,, 11,.1o so:icit:t:>.->1' uma. 
li cc::1~·:1. l;P.nrlo sub; : itniclu ;>( l•l fll' , :-ac.linha . 

dect·etu-o ole 11:'91 -mandamlu que 0 Ex- Atl t t'm:tc' cont:t :io o:~:·;:;oo. " IH'. Sa r-din!1n. 
ecutivo c:Dnsolidassc :J.s disposi1;{•e~ r·::J'crc:Jt~s, re\'i."lOU ü.:. ;.n·at1d ~' Z<'ll). "\ tll: onlta dc·' i:::t:,'llo 
ao <~n;:i :w ~uperior. no ucs":~:p~'aiJ •J o!o~ dcl't'rcs >ltJ .<c11 c::rg-o, qa~> 
Poi~ h::!tll, c.•nsrolichndn esta s !li~posir.:ií<S foi proriuziu uma ,-er,la: 'eil':t l'l:~·otw.::i.o (•õ: t t.ut!o 

que o Podel' Execu tivo declar·:•u vitalício> o~ aciu ilio, '-'Índo a luz:: q:Je.-;•iio « qu~stiio do 
)>rof~ssor·~s oles:le a data d't posse ; c, a.s dis- esct~ncl:Lin tlo hospit;ll do i~I;J.r!H', n to» . 
posiçõ. s consr;Jidad:ls ~ã.o anteriore;;; a lS!:ll e, Os l10r!~ontes 1;:úlmt·am-~e tauto que o i n· 
porta··:t·~, anteriores ã no;nc;t~~·}!. :"J e rt denüs .. s_p~ctor ..::ht~gou a dc~i~til' do r~sto da. licen~~ 
são do [);·. Gonç•a.!ves .\Ia,in.. Per~nnta o or a- entrou prec:p it.'t:ncnte no exerc\cto o}• ~eu 
dor : e.;se ·~ecrcto não ~proveit<l ao Dr. Gon- ~ (·ar<rio . Então, ao deixa..· o exN·cicio, o in:;pe
çal ~e:; . .\faia. 1 ! CenamentR. qne sim ! ctor intet•ino relatou em otfic.io :to miui:>tl.'O 

Demais , vitallci~dade só ~g-ravaria. a., todo o o~cor::-ido !" por sua ver. o Dr. .José da. 
inju~ti:,:;~., que permanece sem;m~ ; in:tS, a 

1

: Sil \'eir;l , ou viela pelo mi•üstro . li~u respo~ta. 
pol itie;:. (J\rbara e ít:!roz de Pernambueo niio :10 {l!llclo. 
entende n.ssim; ma.s, o Sr. J).t in istt·,; do ln te- Termina, dizendo que tem cóp!a dos d ous 
rior est;'i. proceden-lo em todo est.e negocie , offic;os, m:JS que~· requerel-a ao ministro, por
como procelleu n:\ ccle!Jre que;tã.o ela per- 1! que desl'jn. basear-se em documentos o.fficiaes_ 
muta t.las catieira.s dos lentes tl::. Faculdade (.JitJito bem ,) 
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Vem á. Mesa é lido, apoiado e posto em dis· fõra, por dua.; -vezes, utilisada po\' elle - e 
cussão o seguint e. essa a.utorbação só podia. servir por uma vaz. 

Requerimento 
Em seg1mdo logar , dando o caso de estar 

bem fundamentado o decreto, as suas dispo
sições não podiam retl'oa.gir de 1894 a. 1890. 

Requeiro que se solicite do Govemo Fe- Em tercü ro logar, si devessem ret roagir, 
deral : então ainda assim nada lucraria o Sr. Gon

I•, côpia. do offi.cio dirigido ao Ministro do 
Interior a proposito do hospital de isolamento 
da Ilha Grande, pelo Dr. Sardinha, quando 
ultima mente em exercício de inspectot• da 
sa.ude dos portos ; 

2•, copia das informações prestadas a re
speito do assumpto da.qnelle offi.cio dirigido 
ao mesmo ministro pelo Dr . José da Silveira, 
quando reassumiu o e.sercicio do c.-u·go de 
inspector efi'ectivo daquella repartição. 

Sala das sessões, 19 de dezembro de 1895.
Gas:par Drum mond. 

çalves Maia., po1•que isso provaria que a 
demissão elo Dr. Albino Meira. não se podia 
dar e que a sua propria nomeação nulla fôra. 
igualmente . 

Passando aos casos dos Drs. Rocha. Faria 
e Nuno de Andrade. o orador explica como o 
ministro procedeu correctamente, sem (lesat
tender em nada a Congregação da Faculdade 
de Medicina.. Foi a propria Congregação que 
se rlesu.ttendeu a. si mesmo, fornecendo dua.s 
informações formalmente contro.dictorias, am
bas votadas por un3.nimidade e a.mhas refe
rentes ao Or. Nu no de Andrade. Quando em 
cer ta epoc.\ a.pprouve a esse professor pa,s,;·a.r 
da ca:leim i e hygiene para a de clinica, re. 

O Sr. !\.ledeiros e Albu<Joer· quereu M então .Minister io do Imperio, e 
que vem dizer duas lJil.la.vras sob o reque- entre outras consa.s a.llegou as sua. menor 
rimeato cuja discussão foiannunciada . Antes aptidão pu·a a de hygiene que exercia do 
disso, por ém, alludirá. a duas questVes de que <tUe para. a. de clínica que desejava.. Agorn, 
ta.mbem tratou o representante de Perna.m- porém, a.praz-llte fazer nova troca e voltar 
buco que o prec.:deu na tr ibuna· p3.ra a catleil':t de onde sahira com assenti-

O caso do Sr. Gouç:Llves ~Iaiil e o se- menta da. Con:;regaçl o _ com 0 !ne:;mo as-
guinte : sentimento ua m~ma. Congre;:a.c:-ão o seu re-

0 governo provisorio entendeu a certo q ueriruento. em sentiúo contrat•h ao primeiro, 
tempo retirar do magisterio o Dr. ,\lbilto ê nnttnimemente a ppt•ova.do. 
1\1eira. Como este fo;;;;e >10 mesmo tempo Oro., sem du vi · ~n o ministro deve louvar· se 
profess•;, r na. Facultlad.e e no cu t'So annexo, t.anto q Uilnb pos>i vclna. autoridade scientitica 
aposentou-o no primeiro desses cargos n de- das Congre:,!ao;-•;e.;;. Qu:J.nrlo porém, esõll. n.u
mittin-o do seguntlo. )1este ;;cgundo ellu, torida.de ;;e cnfra.qucct~ pot· in rormações no· 
porém, era ja Yita.licio, por corüu.r uw.is de torilmcncc cont t•adicr.orhs. cabe,ao ministro 
20 a.nnos de ser ~t,o. E o.~sim, qunntlo um <lecithr , e.>eolllen:lo umo. <lellas . Foi o que 
anuo tlop:Jis reclam•Jtl a sua reinte:;r~\ ç: ;i.o, fe1. S. :•:x. 
como um acto de j ustiça, um :teto de t•epal'a· Estr ibou-se em um•L in!orma.ção tiLO boa. e 
çü:o p~los ~c ns dit·eitos violado;;, tvmou-:;e Vto vali• la ·~omo a scg-tttHln, sen•.!t,qu:) a inter
mis ~tn· demlttlt· (} St·. t>o!ll;;ti\'U:i ~lata, que pret~•::Io CJLte al·rcd:wa o rk. I'l' uno de Au· 
P:l.l'(\ o SNl loglll' r,·,!':L lltlllH!:t•lo. I rlr:tJe ,\;, ~.l tlci L'<L ele hy_:den~·. t in lt:L ai nd~ em 

A -\cmissit.O elo Sr. , ; ,) U•;-:t[\' e '-' ~hil\ , em, sou !it.\'01' n ue;h r.tç:i.o il•.) prv;•L' iO Íl\ t 13t'c.;So.do 
porem, legal, i lt•lepondentr~ de;;:;,, ::wti vo. n•) s~u pt•imP.iPo rcr[u.;rimcnt-•. 
uma. vez qn::: S. Ex. ;titvla niil' tin!n o.< Dcmo.l~ . o ol'a•lor :p.-di! assc;; Ltra r quo o 
5 nonos neces$a. t·io~ p:1.ro. m Drce::t• '' ;tpo;;till<L Sr. Prcs id.Qnte •h llepubiiCl\ tere C: !t seu 
de vita.! icieuade, que a. lei de então consl- poder b dos os p:\p.~i;. iaformar;.:>il~ o m:..is 
grava. . clem<~nto:; ,!_c t!eciiiil.u nece:ô~.n·io3, antes desta 

Mas agora. o repres~nta.n te de Pcl'!l:Lmbuco set• :mb!icadas . 
que o I;H'ecedeu, <1cabu.tl~ expõe um no•·o rnn- Entt'o.ntlo, alln:t.l, no n.s:mmpb pl'op,·io do 
damenLo desse pretenso clireíto. clebaL\:, o o ~·u ·!o:· in;;L:rc ·.-c-se de;;de j il cotltra 

Diz S. Ex. que o ctecret() do 2.nno p \ssatlo o prel!ed-mie oue o re JUerimeniiJ uo nobre 
C(Ue concerleu a vitalícieda.tle immediata aos d.cp~tt<v!o qn!\t; c:·ent'. 
lente:; do Gymnasio, fundan'1o-se no decret' Ant~s. '[Xlt'em, de chegar lâ, co:neç,u·ã. pro
de 6 de j:J.n ~i t•o de 1891, ap"'oveitavu. ao testaat.lo contra a expres5ãO I1o-1piwl de iso
Sr. Gonç~h·es ;)!o.iíl., devendo reir•oagir em lame,~to de que o nobre deputado se serviu. 
seus eífeito5. \ Nií.o se t ra.tr. disso. 

E1n primeiro lagar, é coutes~vel que o o que htt, e uma simp!es en!~rma.t·i:J. pro~ 
decreto a. que S. Ex. allude possa baseal'·Se visaria. p:~ra a qual o gove:·no mandou con
no _de _fí:wereiro de 189_1 , pl)rquanto a a~1- st.ruh>, segundo ,,s pl'Oj,)i'ios termos tlo aviso , 
torlSaçao neste conced1du. ao governo Jà. um bcnnu;,lo ele madc:m. 
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Ora, si e o gov_erno que ma!lda const~uir 1· Alonga.ndo-se na exposição de outros mo
um m~ro b~rracf~O, construcça.o pas~agel ra, tn·o:;, o orador mostra que sõ quando o mi
como e possJvel que se cen,sur,_o ao in~pector nis~!l vier a praticar qualquer acto, cabeto:i. 
ge1·a1 ite saude dos portos o na.o ter f~1to um 1 entao urn requerimento acel'ca dellc cum
ll?spital de !SOI~mento. 0 tra~alho é por tal \ prindo ao mesmo ministro dizer os motivos 
forma prov1sorJo, que nem fo1 mandtvlo pa- tlUe teve par a agir de tal ou qual modo. 
ga.r pela. ver?a- Obras, ~sim peln. de-;-Suc- A um aparte do Sr. Gasp:tr Drummonà , 
corros pu~l!cos- q_ue nao comportar1a se· qu? di~ jâ pos~uir cópia. dos docutn~mos quo 
melbante ~.espeza: ~J :por ~caso se trat.:lsse de s~llcJt<l, re$ponde o or·ador que isso torna 
ccmstrucçao defimtlva. Amda ha :pouco tem- amda 1nais rlesnecessario o requerimento, 
po o Sr. Pr~si~ente da. Repu bEca., .aeompa- porqua:nto elleser virú. unicamente ~r a. afiil'· 
nbado do mm1stro r espectiVO e do mspector mar uma. doutrina ·erTonea. e perniciosa . 
de saude esteve n.es_se barracão : viu, examí- Assim, portanto, ou pot inutil, ou por in
nou as suas cond1çoes e npprovou o que es- correti) o requerimento deve ser rejeitado . 
tava feito, dando pequenas providencias, en· ' 
tão necessaria.s. Fíca a díscnssã.o adiada. 

Tsso prova. que, em caso algum, a. respon· 
sabtliriade do inspecior ~ral por si só pode 
ser destacada d:l. do Pres1dente da Repu btica 
e seu res~ctivo se<:reta.rio, como ngora o 
pretende fazer u.roa campa.nhia. eroprebendida 
contra. aquelle digno funccLonario. 

Essa campanbi:~. pela origem que teve, r. e
via demonstrar claramente os seus intuitos. 
Tendo o inspector pedido uma curta licença. 
de dous mezes. para. tratar de. sua s11.ude, o 
ajufia.nte que o sub!:.tituiu interinamente en
tendeu demonstrar um excessivo zelo, nunca 
vista actividade e extra.orrlinar ios dotes de 
direcção sanitaria. Pa-ro. isso, em u m cspa

ORDE)l DO DIA 

O S:;.· .. F1.·aneisco G lice'X"io (pelcL 
orMm.) - Venho pedir que se consulte a 

Camara. si me eoncede l O minutC•S de urgencia 
para apresenta. r uma moção c fundament al- a.. 
Vou manrlar a Meoa o meu requerimento. 

Vem á ) lesa. e lido o sem debate (l,pprovado 
o seguinte 

lhaflitOso arranco, entrou a. í':!.zer descobertas Requeiro urr.;onclõ.t por l O minutos pa.r;t ,jus
de cousas -velhissiroas e que deveria conhe~er WicJ.t' um requet'iment.o rel;ltivo:i.Mensagom 
se estivesse t:m pouco m~ds a par do archivo do ,.;r. Presid~;ute üa. Republica. dos Estados 
da. sua. propna. repa.tttçao. 1 Unidos ela. Ameríca do ~orte. 

Esse flnthusiasmo, excesso de ze~o. m-1ni- s. R. - Sa.lt\ das ~e~sões, 1 (I de d.ezembro de 
festado <:om tanto espa.llu f~to, ~etxa:m bem 1895.-Johmci.<co CHicerio . 
clarCl o fim que vzsava. esse funcctouarzo. . . . . 

~ía.s a s acausacõe.s de quo se fez écho o no- Consltlt~~.h, s1 a mater1a de urge ncza e tttl 
bte deputado nà.o tem a menor cons isteucio.. que d~wa _mtet·r.Jmll.~l' a. o_r ilem do dta., J. C;L-

0 Ot'1tdo1· explica. porque motivo de hygiene ma.rr. decule pela.at,mnatt,•a. 
e, sobretudo de $egura.nç~.. llcolt a. coz:inua. 
arredada d e1 alguns met1·0~ do pavilhão de O ~r. F•·auci$CO Gli(.';el·io
m:uieirt~ ; mostr-J. co;no a coostl·ucção das Sr. pn:::>ident e, o;;j or naesd.:J. manhã pul)licam 
sentinas é perfl'! itamente racional. quando despa.C!tos tclegnphicos tr&~l'n<lo a m mma. 
nli:i.s nellas não se pode tleito.r cousa alg uma.. da M~nsagem dit•igida ao Go:Jr,:re:sso dos E;
antes de sofl't·er de~infec.,ií.o rigat\lSõJ. ; rQb~'te ta.dos Unidos, pelo presidente daquella. Rap u
a.[nda todos cs outros pontos '~ q ue ttlludira o Mica. o Sr . Cleve!aod. 
deputado a que t•esponde. A suro.roa. dessu. Mensagem e a. consa.g-ra~:ão 

O orador chega. afinal~\ questão da impro· expliclta da doutrina 1.te 1-Ionroe, dout.rina 
llrieda.de do requerirnenw. !\·ão compre!lende que nao recon llece ás pocencia.s não ameri· 
que o f-oder Legislativo po~sa querer co- canas o díl'eito de intervençã.o em ~\Ssumptos 
naecer a corre5pondencia administrativa. que int.eres:sam ã. soberania das nações do 
entre o:; va.r íos runccionar1os dos mioister ios. contine:1te. 
Entre papeis são simplesmente pal' ,t iofor- O Senado Brazileiro a quem incumbe pelo 
maçU.o pe~soal do ministro cuja. responsab!· nosso l'egimen, larga parte de íniciati'\'a e 
!idade, uma vez o a.cto pra.ttca.úo. col>re in- \ competencia. em mat~r1a de rdaç&.:s intet·· 
teira mente a dos funccionarios que lhe s5.o nacionaes, a~ba. de vota.r maç.ã.o congratula
subordinados. No caso }rasente nem ao me· toria a este nt:to do p residente Cle~·dand, 
nos o ministro (l.té agora , pl'aticou n.cto al· enviando-lhe. com as segurauças tie sua. soli
gum novo que poss:~. p!'OVO~:J.r pedidos d'J ia- darieuado politic;J., a. stw. complctt~ u.dbe~ã.o á 
torm<J.ções. doutrina. de ~!onroe. 

C:uno.r"' V o VIi l 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 20105/2015 09:3 1 + Página 7 de 8 

ANNAES DA CA::.!ARA 

----------------,~----------------------------·--~----------------~~--~ 
A Cama.ra, por sua. vez. não se desviará da 

linha que até a.qui tem guardado em taP.s 
assumptos, rorrendo a offerecer a sua sol ida· 
rieda.de ao voto do Senado (c<poia_dos). man
dando p<!r modo igual a mais expressa, sin
cera. e desanuviada congratulação á •loutrina 
de política. internacional, tão opportunamente 
opposta a.o povo do continente (apoiados ge· 
1·aes) pelo illustre presidente Cleveland. 

VozEs-Muito bem. 
0 SR. FRAXCISCO GLICERI0-0 Bra~il tem• 

no momento, pendencias de excepcional iro
portan<'ia., com potencia.s extranhas ao nosso 
continente. Esta bem claro, portanto, que o 
voto üo. Camara visará somente assignalar a. 
natureza e a tr::diQJior1a doutrina deMonroe, 
reiterar a. sua solidariedade com ella. sem de 
nenhum mod.o filial-o ás in~piraçiies patrioti
cas do momento. (;\poiado~ 

:>:"iio faço ~-ta declaração para d.iminuir o 
vigor do sentimento político que domina. a 
moção que von a_present~r. mas para tornar 
bem claro que e c<mvicção dos brazileirosque 
a hom·a de ~ua. ban(leira.. que o decoro de 
suos instituiçi',c~s e a soberanill. do territor'io, 
estão a.nte.;; de tudo e a.f!ima da.~ mais duras 
contingencias. confiarias á efficiencla dos 
nos~os recurso~ e ;, <lltivez do nosso caracter, 
( tl po ia da,, gera e.<,) 

Voz.r.:3-Muito bem. Mui to bem. 
O Sn.. FruMxsooGr.IcEiuo-E assim penso, 

menos por nm movimento de enthu~iasmo, 
ainda ft11C muit•ljustic;tvel. do que por um 
~entimento de politicr1. conserv~dora. que me 
adverte, que os tJOVO~ gozam tanto mais de 
p::lr. int.l.'rn:r. (l do respeito dos outros ó. sua 
mdGpcnd(·ncí<t política. o à. integridade do seu 
t~nitoriC1, ~u:1nto pm·mancce vivnz na mc
mori•\ pu 1,1 ica a no:;iio de que O!> depositar i os 
tle ~ua confi:tn(::t ní'Lo fundam as sE>guran~as dl\ 
~ua grandeza 1113.1.e1·ia.l. com a possibi!ir1ade 
(1o mais leve ~<J.crificio da grandeza moral, 
ítue ~c.iment.e fun,1am os sentimentos da ho:1ra 
nacional e cio de \-e~ ci vico. 

VozEs-:\-lalto bem. 1\!uito bem. 

0 SR. FRANCI~CO Gu.:ER!O-A JllO('ãO do 
Senado, tanto c:•mo a que daqui lia. :pouco 
submettere1 ao ex~me do. Ca:nara, não expri· 
mern um sentimento de n.ggressio, rn<:s antes 
a assígn:t!a.m a doutrina da politica americana 
que reconte~,, e procl~mJ. um principio 
11 bstracto de (lorur.n, da soberania territorial 
do continente. (.·Lpoiados (}e1·aes.) 

Mas e. ninguem offendemos, otrerecendo ao 
chefe (las potencias americanas, as seg-uran
ças da nossa. ~olidariedade ao principio da. so· 
berania territorial do continente. 

VozEs-Muito bem. Muito bem. 
Em seguida, é sem debate e unanimemente 

appro-vada a. seguinte 

A Ca.mara dos Deputados da Republica. dos 
Estados Unidos do .Brazil, :t'elicit!l. á Camara 
dos Representantes da União Americana, pela 
digna. Mensagem do Presidente Cleveland, 
que tão nobre e altivamente defende os di
reitos, a soberania e a liberdade das Nacões 
americanas, consagradas nas doutrinas de 
Moaroe. 

S. R.--Sala das sessões, 19 de dezembro de 
1895. -F~·m1cisco Glicel"io. - f)iony.~io Cer
l]tlCiw.- .. llmeida .Nogueira.-Rodolpho Abreu 
--Roddgl'rJS Lima. - Torquato Moreim.
Thomaz Cana!catlti.-A1tguslo Se-ve1·o.- Jose 
.il!at·iano .. - Paulo G••ímarães. - Vidori;~o 
il!onteiro.-Cu_perlino de Siquei1·a.-Jtmqueim 
.·tyt·es. -Jo.~d Carlos.- Tavares de Lyra.
Fomeca Gtti·rrwníes.-Hercula;~o Bandeira.
.Neiva.-Lamenl!a Lins .--Bueno de Andrada. 
--ClJelho Cintra.- Ltdz de And1·ada.-Tho· 
ma~ lJelflno.-Fl·anci.<co Tolentino.-Americo 
de .iJiattos.- A.llto;tio de Siquei1·a.- Marçal 
Escooar.- Pi-nto da Rocha.-Tolentino de 
CaJ-'IXtlho .-P,mla Ramos. -Gttbriel Salgado. 
-Pe1'ei1·a da Costa.-'- Francisco Benevolo.-
11fcdeiros e Atbuquerqtte.--Pe-r·eím de Lyl·a.
Carlos Jo1·ye,- Sebastião de Lacerda,- Sâ 
Peixoto. -Pm-o,iso Cavalcanti. -Erico Coelho. 
-Fo!·te:s Junqueira.- A-t~reliano Bm-bosa.
Mattcz Bacella1·.-Ltei:: Domingues.- Timo
theo da Costa.-Frcmça Carvalho.-Josc Be<!i 
laqva.-Seba.~tião Lcmdnlpho.-Oscar Gorioy. 
-Costa :Machado.- Li11s de Yasconcellos.
Ca!"!os rlc };ovcv;s,-Vespasico1 o d ~ .4/bttgu~~-
otte.-Lzti.;; Det.•i.- VaUadarçs,- Olegm·io 
,1facicl. Almeida Gomes .-Canalho JI10!i1'ilo, 
-Ctwlos das Cha,qa.< .-Chaga~ Lobato.-Lima 
lh<aJ·tc.-Ga~pw· Dnsmmond-.-Sil~a Cast1·o. 
-.l,dio dos 8auto.<.-Poncede Leon.-Urba110 
Marconde>·.-.Mm·eira da Silea.- lv!atta Jlit· 
ç/,rdo.-Bn:do Fil!w.-Jlonteiro de Ban·os,
Ribe•:,-a r/e Alrneüla .-Octaviano de Brito.
C'Jst,, RodrigHes.-A.l~aro Botelho.- Arthtw 
Ton·es. -Cronpolina.- Leonet Filho.- Lcm· 
dt!lpho de Na!}alhcTes.- Fartado. -ll!ene:es 

E os americanos contam (]lle o bom senso e Prado.-Geminiano Bra::il.-L'ima Bactwy. 
3. circumspecçào dos o~tros povos concorra.m -Mi:rian'1 Ramos.-Arthur de Vasconcellos. 
tu.nto quanto os <;t1e neste momento politico -L~mor~nie1· Godofi·edo.-U,·bano d~ Gom:eia, 
ce!ehram o. dO'..Itrin<:~. de ~.!onro~. para a. ma- -.{u!]u>·to J1fonlenegro.- Manoel Caetano,
nutençii.o da.. pat. no mundo civi!isrtdo.

1
1 Cú1cinato Rmgo..--Padt!a Salles.-ri;•isio da 

(Apoiados. Nwto bem; mu:ro 11em.) Abl·eu.-JOlio LOJlCs.-Gustwco Gor!oy.-.-idol· 
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pho Gordo.-Benerlicto Leite.- Casemiro da 
Rocha.- Alcõndo Guanabara. - Xa'!Jier do 
Tlattc. - ,Nila Peçcmfw. -Amttjo Góes. -Gal
dino Lal'eto .- Ser=ede!l~ Con·êa, - Fonseca 
Pa•·tella .-Gonçalo de Lanos .-Emilio Blt1m." 
-Talentino dos Santos.- Ecluanlo Ramos.
Francisco Sorlré. -Gou~cia Lima, 

commemorar o quarto centena1·io do clesco 
brirnento do Brazil. 

Ninguem :peclindo a palavra, e encorrada a 
discussão e adia~la a votação. 

E' a.nnuncia.cla a. vobçü:o do projecto n. 3.5, 
de 189~, auto1·i~~ndo o governo a. reYer o 
regulamento e -progra.mma dos estudos do 
Gymna.sio Naciona.l,com o parecer sob o. 35 A, 
deste anno. 

O §r. Presideute- A lista da 
porta ac~usa a :presença de 112 Srn. depu· 
tados. 

Vae-se votar o substitutivo oJrerecido pelo 
Sr. Adolpho Gordo e outro. 

Na sessão do hontem, porém, um Sr. depu
tado requereu que a votação desse substitu· 
ti vo fosse feita por partes. 

A Mcsn. tem aín~. a. duvida si o Regimento 
permitte que esta votação seja feitJ por par
tes, pz1o qc;e vae com:u!tar ã. Ca.rnara. 

O S1•- .. los? ~lari:ano (pela o;·rlem) 
-Sr. presidente. eu j;i. retirei o meu reque
rimento porque verifiquei que aquelle período 
ou aquelle artigo que eu desejava destacar jii. 
se acha incluído no mesmo substitutivo apre· 
sen ta1o :.i. Mesa. 

Kess~s condiçõ~s V. E~- consultará. ã Ca.
mara nesse sentirlo, simplesmente para. firmar 
a praxe. 

0 SR. PRZSIDENTE-Ha. outro requerimento 
independente do de V. Ex:. 

Submette a votos o requerimento, preve
nindo que a votaçito seja f~ita po~· partes. 

Ao procener-~e a contagem dns >"ato~. 
1lOl·êm, V(Wifica-sc terem vot:J.do ra.-;oravel
lnente ao requerimento 44 Srs. cleputaclos e 
contt-a 59. 

O Sr. Presidente declara não ha. 
ver numero, pelo que manda proeeder a cba. 
mada. 

Vae a imprimir o soguinte 

PROJE'JTO :'i. 250 A -1 895 

Rcgttla a. tn·omoçiio dosj1d::cs do 1'1-ió•mat Civil 
a O·iminal 

A commissão de constituição, legislaçU.o e 
justiça, tendo em Yísta o projecto n. 250, 
deste D.,UDO, de iniciativa elo Senado, ê de pa
recer quo seja el!a approvado pela Camara. 
com a elimioaçi.í.ouo aro. l", que consagra :J.S 
promoções por antignlda.de n<\ .justiça. locai 
do Districto I<e•1et·al. 

Estando em elaboração um pl.'Ojecto de ~·.:· 
organisação da justiça local deste districto, 
por uma. commissão da. Cama.r:~., constituid<J. 
especialmente para. este fim, e dispondo es;;e 
prüjecto sobre o modo de promoção dos Jiír~
rentes julz~s. parece quo não deve a Camara 
adPptar por antecipação o systema de prorno
çiies consignado no art. I• do pro ,i ecto do Se
nado. 

A cormnissiio, opinando pela adopção J.os 
arts. 2'' e 3° do pro.iedo. ci entretant.o de pJ,· 
recer que se nãü restrinj;:l. a disJ:lo~iç[o do 
art. 2" aos membros da Curte de Appellaçã:> 
e sim se faç-<t ella extens;va aos dcm<~ts juizes 
do districto, Stlb>t;ituindo-se no referido 
(Lrt. 2' a expressão:-nwmbro$ da. C(ir:e ele 
::lppdl!!çc7o-pela seguinte: j u i;es do Dis,Ticlo 
Federal, 

Sa.la das commissões. 18 de dezembrJ de 
1895,- V. de 1ifello, p!'csidente.-Lui; Do· 
minrru~s. I'ela.tor.-Seba:stiao rl.e Lrw;rdc,.--F. 
Tolcmtino.-Alberto To;-r~~ .-Jf.~o:lei;·os e J\.lbt;
'1u~rque. 

F. 250-1805 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional resolve : 
Proce.lendo se á charn<tda verlfica·se havei' 

numero. 
Ar~. I.• As promoi)Ões na justiça local nG 

Dístricto Federal se f,~rã.o por antiguidade na 
ordem hiera:rchica.. 

O Sr. P.e:-e!!oidente- Ha numero 
Jlela chamadn. que accusa a presença de 109 
Srs. deputado3. 

Mas eddentemente no recinto niio ha nu
mero, pelo que passo i~ ma teria em cUscussli.o, 

Art. 2." Flca. extensiva ao3 membros da 
Corte de Appella<.~io a dispasição do art. 3~ 
do decretou. 848, de 11 ds outubro tl e 1S90. 

Art. 3." Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

E' aunuuciada a 1" discussão do projecto 
n. 279 A, de 1695, a.utori$ando o Poder Exe
cutivo a. despend.er até a qu(Lntiade 1.000:000 
com os preparativos. instal!ação e edificios 
neces~arios a uma grande exposiçã.o de pro· 
duetos natur(Lcs e inclustrio.cs, destinada a 

Senado Federal. 30 de outubro de 1893.
Manoel Victo,-i,w Pereira;, presidente.-Juii:o 
BarbaUto Uchoa Cavalcant:. 1' secretal'io.
Joakim. rl'O Catunda, 2' s~.cr~tariQ.-Gustcwo 
Richard. 3' secretaJ:io.-Jonq~tim José Paçs 
da Situa Sa;·;ncnto, •!" secretario. 
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O Sr. Presid_enl:e-Achando~seade- ~ prazo estipul~do p~ra a representac;ão desses 
anta·la a hora, des1gno para amanha a se- estudos (! • d1SCU8sao); 
guinte ordem do r1ia.: N. 157, de 1893, concedendo á Companhia 

- " . . . . de Ferro Esmaltado. estabelecida na capital 
Votaçao dos se,umtes prOJectos. no estado da Bahia, isençã.o de direitos de 
N· 35, Je 1895, autorisando o governo a importação por cinco annos da materia prim3. 

rever o regulamento e programrna dos es- destinada ao fabr ico de artefactos e objectos 
tudos do Gymoasio Nacional, com o parecer do uso aomestico (2' discussão) ; 
sob n. 35 A, des te anno; X .192, de 1885, concedendo a D. Joaquina 

N. 89, de 1895 sub:;tituindo pelo que a elle Angelica Braganca. Dias dos Santos, vluva do 
acompanha. a. tal>ella F, annexa á Uonsolid,,. ma.jor Francisco Antonio dos Santos, a. pen
ç«o das L eis das "H(andegas e3fesas de R~ndas são mensa l de 100$000 (discussão unica); 
Federaes (2" discussão); N. 133 C, de 1805, sobre as emendas o:f!e-

N. 199, de 1895, a.utorisando o gover no a r ecidas nn 3" discussão ao p rojecto n. 133 B' 
fazer reverter á actíva., manrlando addir a. de 1803, que clas;ifica. em quatro ca.iegorias 
uma. das comp:mhias, como tenente mais mo- as reparti..:ücs fcderaos e equipara. os venci
derno, a tê que haja vaga, o tenente refor - meotos dos reSllCCtivos funccionarios (dis
mado do corpo de bombeiros José Julio. com CUS$ão ltn ica.) ; 
um voto em separado e par ecer da Com missão D:l emenda. sob n. 24 B, de !895, do Sr. 
de ConstituiçãD, Legislação e Justiça (2• dis- Be1i,u.!'io de Souza e outros, que dispensa a 
cussão); Companhiü E:<tr:ula. de Ferro Leopoldina do 

N. 216, de 1894, autorisando o Poder E:t· pagamento dos direitos de importação de todo 
ecutivo a pagar ao Dr. Tiburelo Valeriano o m:.tl•r ia1, que l'etirar da Alfaodega do Rio 
Pecegueiro do Amaral. p reparador de me- de .J,,neiro, clestacada em 3• discussão do ro
dicina legal da Faculdade de Medicina. <lo Rio jecto n. 24, do corrente anno, para, r1e ac
de Janeiro, os vencimentos que deixou de per- cor do com o art. 120 do regimento interno, 
ceber do logar de preparador de chimica ter nova. tliscussiio (discussão unica) ; 
inorganica. da mesma. Jaculda.de (discussão N. !51 A, de !893, isentando de direitos de 
11nica.); importacão e expediente os materiaes e 

N. 225, ne 1595, dando no>a organis•~ção á machinismos destinados á fundação de !abri-
guarda nacional (1" discussão); cas na Republ!ca. (2" discus~ão) ; 

N. 286, de 1895, approvando os quatro pro- N. 278 A, de 1805, autorisando o Poder 
tocollos formulados na segunda conferencia Executivo a despendet." até á quantia. de 
de Madrid, em abril de 1890, para protecção 1.000:000$ com os preparativos, installação 
d:~. propriedade industrial e regulamento ela- e edificios nec€$sarios a nma grande exposi
borado pela Secretaria In ternacional sob a ção de prorluctos naturaes e industriaeo, 
direcção do go•·erno suisso, conforme a !LUto· destinada a commemora.r o quarto centenario 
r isação da.da. pela. mesma conferencia (1' dis- do de:>cobrimentO do 'Brazil (1• discussão) ; 
cussão); 1• discussão ds projecto u • 302, de 1895, 

N. 81 A. de 1895, mandando conser var ua approva.ndo o Tratado de Amisade, de com
colloca.çã.o que occupa.va no Almanack MUitat• mercio e de oavegr~'Íi.o entre a RepubliCil. do> 
por occasião do seu ta.llecim<>nto o nome do Estados Unidos do Brazil e o lmperio do Ja.
Marecha.l Floriano Pe,xoto (3• discussão); piio, fir mado em Pariz em 5 de novembro elo 

N. 224, de 1895, concedendo ao soldado re- corrente anno. 
formado do exercito Franklin Ferreira de 
Moura, uma pensão de 30$ mensaes (discussão Levanta-se a sessão ás 2 horas c 40 minu-
unica); tos da tarde . 

N. 263 A, de 1 895 ,concedendo a. D. Brazilia 
Augusta da cunha a pensão annual de 3:600$ 
(discussão unica); 

A.CTA. EM 2.0 DE DEZEMBRO DE 1895 
N. 292, de 1895, autorisando o governo a 

abrir ao Ministerio da Guerra o credito es
pecial de 2.220:000$ para indemnisar pre-
juízos consequentes da revolta de 6 de s e- Presidencia do Sr. Costa A:=euedo (2• 'I'Jice-
tembro de 1893. á Companhia Nacional Cos- presidente). 
teira e a Lage & Irmão (3" discussão); 

N. 239, de 1895, autorisando o Poder Ex
ecutivo a tomar conhecimento dos estudos 
definitivos da 3' secção da Estra<la de Ferro 
da Victoria. a P eça.nha, apresentados pela 
Companhia Estra.rla de Ferro Bahia. e Minas, 
independentemsnte do excesso havido DG 

Ao meio-dia procede-se a chamada, á qual 
respondem os Sr.s. Rosa e Silva, Artbur Rios, 
Costa Azevedo, Thomaz !Jelfiuo, Gabriel Sal
gado, Augusto Mont enegl'''• Hollanda de 
Lima, Benedicto Leite, Arthur de Vascon
cellos, Gonçalo de Lagos, Francisco Beoe 
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volo, Jose Bevilaqua, Junqueira Ayres, To
lentino de Carvalho, Luiz de Andrade, Cor
ne!Lio da Fonseca.,Hercula.no Bandeira,Mí>dei
ros e Albuquerqut!, Carlos Jorge, Gouveia 
Lima, Santos Pereira, Manoel Caetano, ::lio
nysio Cerqueira, Torquato Moreira., Antonio 
de Siqueira, José Carlos, França Carvalho, 
Alcíndo Gua.na.ba.ra,Timotheo da Costa., Ame
rico de Mattos, Erico Coelho, Silva Castro, 
Nilo Peçanha, Julio Santos, Ponce de Leon, 
Mayrink, Almeida Gomes, Landulpho de iVIa
galhães. Carvalho !'l!ourão, Vaz de Mello, 
Chagas Lobato, Gonçalves Ramos, Luiz Detsi, 
Fortes Junqueira, Alvaro Botelho, Octaviano 
de Brito, Ribeiro de Almeida, Cupertino de 
Siqueira, Rorlolpho Abreu, Olegario Maciel, 
Paraiso Cavalcanti, Carlos das Chagas. Costa. 
Machado. Moreira da Silva, Padue. SaU•~s, 
Cincinato Braga, Francisco Glicerio, Furtado, 
Urbano de Gouvêa, Xavier do Valle, Lauro 
Müller, Paula Ramos, Francis~o Tolentino, 
Emilio Blum, Marçai E~coha.r, Pereira da 
Costa, Victorino Monteiro, Aureliano Bar-

. boM e Vespasiano de Albuquerque_ (69). 
Deixam de comparewr, com causa parti.ci

pada, os Srs. Coelho Lisboa., Tavares de Lvra. 
Alencar Guimarães, Sã. Peixoto, Enéa.s ~rar
tins. Theotonio de Brito, Matta Bacellar, 
Carlos de Novaes, Bricio Filho, Viveiros, 
Luiz Domingues. Costa Rodrigues, Gustavo 
Véra.s, Eduardo de Berrêdo, Cllristino Cruz, 
Nogueira. Pa.rana.guá, Frederico Borges, Tor
res Portugal, Thom~z Cavalcanti, lldefon::o 
Lima, Joã.o Lope.~. Pedro Borges, Helvecio 
Monte, Augusto Severo, Francisco Gurgel, 
Cunha Lima, Silva Mariz, Tl'indade, Cha
teaubriand, .José Mariano, Arthur Orlando, 
Martim Junior, Gaspar Dr·nmmond, Cnelho 
Cintra, Arminio Tavares. Marcionilo Lins, 
Miguel Pernambuco, Gonçalves Maia. Ole
mentino do Monte, Rocha Cavalcanti, Olympio 
de Campos, Menezes Pt•ado, Z1.rna, Augusto 
de Freit<~.s, Neiva, Milton, Francisco Sodré, 
Tosta, Aristides de Queiroz, Eduardo Ramos, 
Paula Guim,trães. Vergne de Abreu, Flavio 
de Araujo, Rodrigues Lima, Tolentino dos 
Santos, Sebastião La.ndulpho, Marcolino 
Moura, Paranhos Montenegro, Athayde Ju
nior, Oscar Godoy. Lins d~ va~concellos, 
Serzedello Corrêa, Bolisario de Souza, Fon
se~a Pertella, Euzebio Je Queil•oz, Ernesto 
Brazilio, Sebastião de La,cerrla., Urbo.no Mar
conde~. Lima. Duarte, .TüãO Luiz, Monteiro 
de B:. ~ . .Joiio Penido. Ferraz ,luni<Jr, Fran
cisco vciga, LconPI Filho. Lamounier Godo· 
fredo, Ferreira Pires, Valla.dares, Theotonio 
de Magalhães. Pint o da Fonseca, Ma tta Ma
chado. Manoel Fulgencio. Simão da Cunha, 
Lindolpho Caetano, La~nartine. Alfredo Ellis, 
Francisco de Barros. Ca~emiro da Rocha, 
Almeida Nogueira, Domingues de Castro, 
Dino Bueno, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, 

Paulino Carlos. Hermenegildo de Moraes, 
Alves de Castro, Ovidio Abrant~s. Luiz 
A.C.-,.pho, Mariano Ramos. Cara.cciolo, Al
meida Torres, Brazilio da Luz, Fonseca Gui
maJ·ães, Angelo Pinheiro, Apparicio Ma
riense, Francisco Alencastro e Pedrl} Moacyr. 
E sem causa os Srs. Li~na Bacury, Aniz.io 
de Abreu, Pires Ferreira, Pereira de Lyra, 
Lourenço rle Si, Fernandes Lima. Araujo 
Góes, Octaviano Loureiro, Geminiano Brazil, 
Leovigild~ Filgueiras, José Ii!nacío, Cleto 
Nunes, Go.lrlino Loreto. Albe[·to Torres, Agos
tinho Vido.l. Ba.rro3 F1•anco Junior, Paul\no 
de Souzu. Junior, Carnpolina, Arthur Torres, 
Domingos de Moraes. Paulo Queiroz, Costa 
Junior. Bueno de Anrlra.da, Vieira de Moraes, 
Alberto Salle~. Lamenha Lins, .Martins Co~ta., 
Rivada.via Corrêa, Pinto da Rocha e Cassiano 
do Na~cimento. 

O Sr- Presidente -Responderam 
a cha.mad& apenas 69 srs. deputados. Hoje 
nã.o lta. sessão- Designo para. amanhã. a mesma. 
ordem do dia de hoje, isto ê: 
Yota~ão ,J.os seguintes projectos: 
K. 3G, de 1895, autorisando o governo a 

rever o regulamento e programma dos es
tudos do Gymna.sio Nacional, com o parecer 
sob n. 35 A. deste anno ; 

N. 89. de 1895. substituindo pelo que a 
elle acompanha a tabella F, annexa. a Con
sotido.çiio das L~is ws Alf;zndegas e lrJesas de 
Re11da.> F'edP.racs (2• discn>são); 

N _ 199, de 1895, autorisando o governo a 
fuzer reve1'ter á activa, ma.ada.ntlo addir a 
uma. das companhias, como tenente mais mo
derno_ até que haja vaga, o tenente refor
mado tlo corpo de bo~nheiros .José Julio, com 
um voto em separado e parecer da commis:>ií.o 
de con~tituição, legislação e justiça (2" dis· 
cussão); 

N. 21G, de 1894, o.utorisa.n•'o o Porlet· Ex· 
ecutivo a pagar ao Dr. Tiburcio Valeriano 
Pecegueiro do Am~<.ral, preparador de medi
cina Legal da Faculdade de Medicina flO Rto 
de Janeiro. o~ vencimentos que deixou de 
perceber do lagar de prepa~1dor de chimica 
ínorganica da mesma. faculdade (discussão 
unica); 

N. 225, de 1895, dando nova. organisação á 
guarda nacional (1" discussão); 

N. 286, de 18\!5, approvando os quatro pro
tocollo8 formula.rlos na SPgunda. conferencia 
ile Madrid, em abril de !SilO, para protccçã.o 
da propriedade industrial e regulamento ela
borado pela Secreta.rh In t.ernacicna l sob a 
direcção do governo suisso, conforme a auto
risação dada pela mesma conferencia ( 1" dis
cussão); 

N. SI A, de 1895, mandando conservar na 
oollocação que occupa;va no Almanak Militat 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2010512015 09:32 - Página t de 9 

278 ANNAES DA C.HiARA 

por occa..~ii'io do seu fallecimcnto o nome do I l" d1scussão do pl'ojecto n. 302, de 1895, 
Marechal Floriano Peixoto !.3" discussão); appr~vando o Trat•::do de .Amizade, d~ com-

K. 2M, de 1895. concedendo ao soldado I mercJO e d_e _na.vega~ao en~re a Republl~ dos 
r eformado do exercito Fl'anklin 'Fe,.reira r! e Es~dos tmdos do Br~zll e o ImperJo do 
Moura uma. pensilo de 30$ mensaes (discussão Japao, firmado em Pam em 5 ele novembro 
un ica); . do corrente anno. 

N. 2.63 A, de 1895, cencedendo a.D. Brazi\ia I 
Augusta da Cunha. a pensão a.nnual de 3:600:1; 
(discussão unica.) ; -

N. 292. de 1895, autoriS:l.DdO O governo il. )71' SESSÃO E)[ 21 OE DF.ZDIBRO DE 1895 
abrir a.o Ministerio da Guerra o credito espe-
cial de 2.220:000$ para indernnisar prejuízos Presidcncia do Sr. :i,·tlu.w Rios (1.·' vicc·prc-
consequentes da revolta de 6 do setembro de_ dente) e RMa e Sil~a (preside·1te) 
ISV3, i Com par. h ia Na.cion<1l Costeira. e a. La.ge i ' 
& Irmão (3• disc~s~ão) ; . Ao meio-dia procede-se á chamada, á qua! 

N .. 239. de ISO<:>, autor1.sanrlo o Poder Ex- respondem os Srs . Rosa e Si!Ya., ArtburRios, 
ec~tL:V? :1. tomar conh~ctmento dos estudos Costa Azevedo, Thomaz !Jelflno, Ta>ares de 
denmttvos da 3• sccçao ua estrada ele Ferro Lyra Sá. Peixoto Lima Bacury Gabriel Sal
da. Victori:l. a Peç.:mha, apresentallos ]Jela "'ado' Matta ~cellar Aun-usto Monte
Companh ia Estrada de Ferro Br.bül e Minas, ~eg-rb, Carlos de Novae;, Briclo Filho, Rol
independentemente rlo e~cesso huvic1o no !anda de Lima, Benedicto Leite. Luiz Domin
pr~zo esti_pu!ado _para apresentação de&:es gues, Ccsm. Rodrigues, Anizio de Abreu, Pi- . 
es.udos (I" dtscussao); res Ferrei ra. Arthur de Vasconcellos. Gon-

N. 157, de 1893, conceMnJo á Companhia çalo de Lagos, Thomaz Cavalcanti, João Lo
de Ferro Esmaltado, est:tbelecida na. capita.l pes. Francisco Benevolo, José Bevilaqu n. An
do estado da Bahia, isenção t1e direitos de gusto Severo. Junqueira Ayres. Tolentiao de 
importa\ãO por cinco annos da ma. teria prima Cn-rva.lho, Gaspar Drnmmond, Coelho Cintra. 
destinada ao fabrico de artelactos e objectos Luiz de Andrade, Cor nelio da Fon~eca , Her
de uso domestico (2• discu>são); culano Bandeira. Medeiros e Albuquerqu~. 

N. 19"2, de 1895. cancedendo a D. Joaquina Carl~s Jorge,_ Me~ezes Prado. Gem in~ano 
Angelica Bragança Dias tlos santos, viu va do Bl".J.Zll: Gouveia; Luna, Augusto de FreJtas. 
major Francisco An tonio dos Santos. a. pensão Fr~ne1sc:o Sod.re. ~anoel C~etano, Paula 
mensal •le lOOsOOO (discussão unica). Gu1ma.raes, Dto~ysto Cerquma. ~ebasttao 

' _ . ' _ Landulpho. Galdmo Loreto. Antomo de St· 
. ~- 13: c~, d~ 189?:. sobre as ~mendas oífereJ- queira. Serzedello Corrêa, Oscar Godoy. Al

~Jd~s na 3· dt~cu~sao ao pl'OJccto n .• 133 ~, cindo Gua.nabaJ•a. Timotheo da Costa, Erico 
CJ.e J893. gu_e claS:Jfica em qu~tro ca.oegort~s C<lelbo, Silva Castro, Nilo Peçanha, .Julio 
as reparttçues fet.:eraes ~ eq~t para os v.enm- Santos, Landu1pho de M:aga.lhães, Lima 
n~ento::; dos respecttvos lunc01onarios (d1scus- Duarte Ct~rvalho Mourão Cha!ia.s Loba to Gon
sao unlca) ; çalves Ramos, Luiz Detsi,' Fo!tes Junqn'eira. 

Da emenda s'lb n. 2.'1 B. de 1895, do Sr. Alvaro Botelho, Or.~viano de Brito, Lamou
Beli:>ario c!e Sou;r.a e outros. que dispensa a. nier Godofretlo, Ribeiro de Almeida, Valla.
Compo.nllia Estra.dv. de Ferro Leopoldina do dares, Cupertino de Siqueira. Rodolpbo 
pagamento !.los direitos de importação de tOdo Abreu, Matta. i\Ia.cbado, Olegario Maciel. Pa
o rna~n·ia l que retirar da "\lfandeg:~. do Rio raiso Cavalcanti, Carlos das Cbagas, Costa. 
t1G Janeiro, destacado em :l• discu~são do pro- :lfacha<lo, Casemiro da Rocha, !\-foreira da 
jccto n.24, do corrente anno, para. de accordo S!l>a., Padua Sa.lles, Cincinato Braga, Fran
com o art. l2Q do r~gimer:to interno, ter nova ci~co Glicerio , Furtado, llrbn11o da Gouveia, 
discussiio (discussão unica) ; Xavier do V~lle. Ma.l·iano Ramos , Lamenha 

N. 151 A, de 1&93, isentando de direitos de Lins, ~auro Müller. Paulo Ram_os, Francico 
importação e expe•Hente os materlaes e ma- T?len~mo, Ma.rç_al Escoba~. Pere1ra da Co.sto., 
chinismos des tinados á fuodacão de fabricas V1ctormo MonteJ~o. Aurehano B~rbosa, Pmto 
na. RepnbHca (2• dise:ussão) . d!!- Rocha, Vespa sumo de Alb11q,uerque e Cas-

, :stanc do Nasc1mento. 
N. 2.79 A. de 1895. auto1·!sando o Poder Ex- _ 

ecuti"Vo adespewlera.té a quantiade1 .ú00:000~ Abre-se ases..~. 
com os preparativos, in~tãllacão e edificios Deixam de ~ompa.recer, com causa partici-
nece.<sar!Os a uma grande exposição de pro- pada, os Srs. Coelho Lisboa, Alencar Gui
ducto.:; natu ra.es e inG_ustriaes, rlestinada. a marães, F ileto Pire~. Enéas Martins, Theo
commemorar o quarto centenario do~~scobri· tonio de Brito, Viveiros, Gustavo Véras. 
mento do Brazil (l '' discuss1i.o); · · Eduardo qe BerrMo, Christiano Cruz, No~ 
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gueira Paranaguá, Frederico Borges, Torres 
Portugal, lldefonso Lima, Pedro Borges, 
Helvecio Monte, Francisco GurgeJ, Cunha 
Lima, Silva Mariz, Trindade, Cbateaubriand, 
José Mariano, Arthur Orlando, Martins Ju 
nior. Arminio Tavares, Marcionilo Lins, 
Miguel Pernambuco, Gonça.l \'es Maia, Clemen
tíno do Monte, Rocha Cavalcanti, Olympio 
de Campos. Zama, santos Pereira., Neiva . 
Milton, Tosta, Aristides de Queiroz, Eduardo 
Ramos, Vergne de Abreu, Flavio de Araujo, 
Rodrigues Lima, Tolentino dos Santos, Mar
colino Moura, Pa.ranhos Montenegro, Athayde 
.Tunior . Torquato Moreira., França Carvalbo, 
Lins de Vasconcellos, Belisario de Souza, 
Fonseca Portella, Ensebio de Queiroz, Ernesto 
Bro;zilio, Urbano Mra.oondes, Almeida. Gome5, 
Ma.yrink, Joã.o Luiz, Monteiro de Barros, 
Joã.o Penido, Ferraz Junior. Francisco Veiga, 
Leonel Filho, Ferreira Pire.<:, Theotonio de 
Magalhães, Pinto da Fonseca. Manoel Ful
gencin, Simiió da Cunha, Linl'lolpho l'aetano, 
La.marti.lle, Alfredo Ellis, Francisco de Barros, 
Al meida Nogueira, Domingues de castro, 
Dino Bueno, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, 
Pa.ulioo Carlos, Hermenegildo de Morae~. 
Alves de Castro, Ovidio Abrantes, Luiz Adol
pho, Caraccíolo, Almeida Torres, Brazilio da 
Luz, Emillo Blum, Fonseca Guimarães, An~ 
g~lo Pinheiro, Apparicio Mariense, Francisco 
.~lencastro e Pedro Moacyr. 

E sem causa., os Srs. Pereira. de Lyra.• 
Lourenço de S<i., Fernasdes Lima, Al'aujo 
Góes, Octaviano Loureiro, Leovigildo Filguei
ras, José Ignacío, Cleto Nunes, José Carlos, 
Americo de l'\Iattos, Alberto Torres, Agos
tinho Vida!, Barrvs Franco Junior, Pau lino 
de Souza Junior, ca.mpolina., Arthur Tol'res, 
Domingos de Moraes, Pa.ulo Queiroz, Costa 
Junior , Bueno de Andrada, Vieira. de Moraeg, 
Alberto Salles, Martins Costa e Riva.da.via 
Corrêa.. 

São lidas e sem debate approvada.s as 
actas da ses..<iio de 19 e a. do dia 20 do cor
rente. 

Passa-se ao expediente. 
0 SR. 1° SECRETARIO procedtl á. leitur a. do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Otiicios : 
Do Sr. 1 • secretario do Senado, de 20 do 

corrente, communicando que ibril-m restitui
dos sanccionados os autographos da resolucão 
e do decreto do Congresso Nacional, e.utori
sando a. pr imeira o Poder Executivo a con· 
ceder um aono de licença. com ordenaria ao 
conferente d~ Alfand(lga. do Estarlo dn. Ba.hin., 

Candido Guedes das Chagas ; o segunr1o, r e
organisa.ndo i\. corporação dos conectares de 
funnos puulicos do Dist~icto Federal.-In
teil'adn. · 

Do Mlnisterio da .Justiça e Negocie$ Inte
riores, de Igual data. communicando que se 
acha. publicado no Dr:a1·io O(ficiai o decreto 
n. 355, concernente â. resolução do Congre:;so
Naciona.l, que pro:·oga a actual sessão tegi~
lativa. até 30 do CO!'rente.-lnteirada, ofii
clando·s~ ao Sen;;do ; 

Do governo do Estado de Santa Catharina. 
de 5 do corre11te. enviando o requerimento 
de D. Maria. do Sacramento Cidade, pedindo 
a. conce~ão do meio soldo de seu tiõ1ado ir
mão tenente }!iguel Wenceslá.o Cidade.-A' 
Commis::iio de F<u.enda. . 

Do Conselho Municipal rh í'illa. d9. Colonia, 
de 7 ne outubro findo, enviando cópia <1o of
ficio que rlirigiu ao Presidente da. Republic:~ . 
r elativamente nu acto d(l. Assembléa do Piau
hy que supprimiu áquella vill.1 e seu muni
c\pio .-A' Comnüssão de Constituiç3.o , Legis · 
lllção e Justiç:J. . 

Entra em discus~ão o requeriment o <b Sr . 
Frederico Borges. 

O §a• , ~!edeirGs e ..:~llbnq~le :r
que- Tomou a pa.lavr<.J principttl mente p;t!'!l. 
responder i~ allusão que o Sr. F!'e·' eric.o Bor
~esfaz no seu requerimentoiLcercado .\rchivo 
ao marechal Floriano Peixoto. 

Como já. foi publicado, a commiss~o aim't:l. 
oOCo deu começo a.os seus trabalhos. 

Nomeada ha cinco dias, r ecebeu ha dous os 
seus títulos e está combine.ndo no mslhor 
peio de levar a. cabo a s~:.1. t.:~.rel'a . 

Isto, entretanto, nii.o alte:-a. :l questão d:t 
authenticidade dos document.os attribuidos 
ao Sr. Garcez Palh&, porque aind,t em viria 
do marechal este contiou a. <li ver ;os :tmigos 
var ios p,1.peis- papeis que depois nilo llle vol
taram as mãos e niio estã.o por conseguinte 
no seu Archivo. 

Tem-se dito que esse Archivo deveria ser 
entreg ue á pre.>irlencia ,\a Republica. Tem-se 
•1ito que os papeis que nelle estito per'liencem 
ao go ~-e r no. 

Não é exacto . Ha talvez nesse grande 
ace1•vo de papeis alguns de natureza. official. 
E~ses. logo que forem cla.ssitica.dos , serão de 
facto resti tuidos a quem de direi to. 

Restam, porem, muitos outros, que perten·· 
cem á l'amilin. do marech"l e constítnem JK'l.ra 
ell a. um e;~oolio sagrado . São estes que a com
mi~são pu blicarà. ou n~o, conforme decidir, 
attendendo apenas, excluslva e un icamente. 
ã. vontade rla. ExmR.. viuva do glorio;;o Chefe 
de Est:\do, cujo nome ficou !'ando, para os 
brazlieiros dignos, symbolo religioso de ci.vis~ 
mo. (..lpci,, /Qs.) 
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O S;a. AwusTD Mo!\"l'ENEGUO- A classifica- Mendes de Moraes, Ga.rcez Pal11a e nomes 
ção devia ser 1eita pelo governo . parecidos. (.4.po iados.) 

O f\R.. MEDEIROS E ALBüQUERQUE confessa Conclue dizenrlo que o requerimento do 
que não tem para isso :'1. menor confianç.a Sr. Frederico Borges snrpreheodeu·o muito. 
no governo. E. sinão, que s. Ex. :figure Conhecia o seu velbo collega. de redacção e 
o q ne podia ser a ta.l comnüssão. si 0 governo não o suppunha. ca.pa.z de.--;se acto que, ou é 
quizesse se esmerar em compol-a com a tina. de uma ingenuiilade sem nome, ou repre
fior do seu pessoal. Nomear-se-hia, talvez os senta um a.i>uso cscannaloso rla tribuna da. 
tr€s officiaes de gabinete do Presidente da C<J.mara pai"a. f:worecer a proxima promoçi\o 
Republica., elos Ministros da Marinha e da. a a lmirante do referido Sr. Palha. (Apoiados, 
Guerra . E ter- se-hia o Sr. coronel Luiz risos). . _ 
Mendes de Moraes. o ex official de gabinete do :Mas SI o seu collega qUlZ fazer praça de 
Sr. Thomaz Coelho, durante a quest1to mi- bond~de, mostrar que era_ homem de bo~ 
lita.r, de:;de então em a.nta.goni~mo com sua corac:ao, que quan<i ~ querra proteger sab1a. 
classe; militar que o marecbal Floriano teve ra:z.el-o_, o ora.dor, che1o de cmm_e~. r eclama. 
necessidade de demittir cio cargo que occupa v a J para Sl os mesmos ~o te;; , de esp1r1 to. T~m
logo que sur>giu a r P.volta, e que amigo con- b~m tem um JlrotegJdo: e o Sr: gc~e~a.t uan· 
fesso desta. não -perde occasião r.e suggerir dtdo C~st\l. fer1do por uma dec1s!io InJU_:lta do 
pequenas vilanias contra os que ser viram á Sr. Mrmstro da. Guerra. . O o~or _!lao co
l~>galidade (npoiados): teríamos o Sr. Garcez nbece es,_e general, nunca o ~m, nao t em 
Palha. o saudo-so ami rro do Sr. Saldanha da como am1go (antes pelo contrar1o), mas quer 
Gama: qu~, no proprfO dia da morte do ma- protel'el-o á. fbr·ça._ (Risos). . 
rechal, nã.o se esqueceu de fazer pequenas Analysando os casos ~!? marechal .'\lme1da 
miseriasinhas de inimlgo sem cor;tgem nem Barre!o e do Sr. C~DUldO sosta demonstra. 
grande:.~a. de alma (apoi(<dos) ; t eriamos em fim que S!tO, Pf!-~3. a rell~~egraçao _no Supr em? 
o SI.'. Gabino Bc-t ouro, talvez o menos parcial Conselho Miltta.r perfetta.mente 1guaes (Apo•· 
dos tres, mas aio:la assim eivado das n1ais actos) . 
justas susiJeicües. Evidentemente não se pc- Como toda gente ~be, o Sr. Almeida Bar· 
deria con tia.r nes:e pessoal._. reto era, a l O do abr il de 1892, marechal do 

, . . . . exerci lo e membro do eoorelho Supremo Mi· 
O. Sa. I: l<BJ~.l\0 ~E Gou""E!A - H~ vem t.am-~ litil.t' _ Reformarlo nc. primeiro desses caJ:"gos, 

be·~:-quem suspe1te dos membro, da com- demittirlo ó.o segundo, a ppellou para a jus
mLao. tiça. O Supremo Tribunal Federal, em sen· 

O SR. MEDEIRos E ALBUQUERQUE-Suspei- J:.ença., mandou que se lhe pagasse os venci
cão muito justa.. A com missão é i! e parciaes, meu tos desses dous postos, como si estivesse 
mas pa.rciues amigos do marechaL Amigos, em acti vo ex~rcicio de ambos desde a data 
admirarlores, homens que veem nelle a gloria da ~ua. reforma em um e demissão no outro. 
da Republica.-e nã.o se pejam boje de dizel-o E' certo que isso importava implicitamente 
e repetll-o á saciedade.- ho,ie que não podem a reintegt•ação; mas o Tr ibunal não a or
ser accusa dos rle bajuladora$. Na c0mmissii.o denou. 
nii.o esta. de certo nenhum dos que, emquanto O govel'no, pcrem. com toda a. magna.ni
o marechal esta,·a. vivo, forte, no apogeu de midade. sem cor1sulta ao Poder LP.gislativo, 
seu prestigio, cercavam-o de louva.miohas e sem mais tirte nem guarte fez a. reintegração 
telegrammas laudatorios e hoje apedre- não só do Sr. Almeida Barreto, cujo caso 
jam-lhe a. m~mnria., r1a sombra, mesquinha e fóra. julgado, como de todos os outros que 
covardemente. (A.poiados.) estavam em analogas ci1·cumstancias . 

• &.ssirn, a situação e esttt. Os papeis do ma- Revestiu-se de autoridade legislativa e jn-
rechal só sahirão do porler da f<unilia deste. diciaria., e como explicou o nosso leacler cs
ou si e;;ta os quizel' entrego•r (o que não é tendeu a doutr ina.. 
pi'ovavel), ou :;i o goY'!rno os quizer tirar· Como se comprehende agora a. negativa. 
por proc~sso , por vwlencia. que o Sl". Minist1•o da. Guerra dá ao general 

E, assrm mesmo, o orador garante, serã. Candido Costa, que pede para voltar a ll seu 
um:~. v iolP.nci<L inutil, porque antes disto .iá o log&l' de membro do consel ho supremo'? Di7. 
que existir de importante estara posto a bom o despacho de S. Ex. que ao tempo da dc
rec~to. (Muito bem.) missiio esse cargo não era vitalicio e oão ha. 

So ha. uma hypothese além destas: e a do portanto. direito á reintegração. Mas esse 
assalto á. casa na Exma. viuva do marechal, general estava nas mes1níssisnas circumstan
como .já se tentou. (P1·o(unda sensaçr<o . ) cias do Sr. Almeida. Barreto . Si houve para 

O ora.dor confirma que e a verdaci~ pura, este ultimo, porque não hs. de haver para 
tem o testemuho da fa.mil ia daquelle glo- elle 1 
r\oso m_ort~ . E não lla que admirar quando Sem duvida., a. sentença. do Supremo Tribu
]!a offic1a.es de gabinete que se chamam Luiz na.l Federal em relat;;ão ao marechal Almeida. 
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Barreto e nesse ponto de ta.l ordem que pro
vocaria justamente o processo dos membr?s 
da.quelle Tribunal, si se pudesse entre nos 
contar com a opinião publica. (Apoiados.) 

O consPlho supremo só passou a ter mem
bros vitalicios depois da lei de 1893. 

Mas a. verdade e que si houve sentcnca em 
favor de um dos membros daquelle con~elho 
-em favor de outro, nos mesmos casos. de
mittido no mesmo rlia, pelas mesmas· r[•zões 
-a decisã.o não podiaserdiversa. (Apoiados.) 

E si o governo não concordava com a dou
trina do Supremo Tribunal e limitava-se, 
constrangido, a. cumpril-a, porque não parou 
nos seus termos expressos. 

Po1•que não ficou apenas no. pagamento de 
vencimentos e foi até a reintegração, a que 
nada o força. va ~ (Apoiados. ) 

Pois então para o Sr. Almeida Barreto, 
senallor, amigo pessoal do Sr. Presidente r1a 
Republica, houve vencimentos. houve posto. 
houve logal', houve tudo, e para o digno pr·o
tegido do orador ("ri~o). o Sr. general Can
dido Costa, não ha nada~ (.ipoiados.) 

O Sr. Ministro da Guerra não pó de a. ppe !lar 
para uma nova. sentença do Supremo Tribu
nal Federal, porque, si ella fur contraria, 
isso só provará que aquelle Tribunal, deci
dindo em espeeíe, pode resolver de modo 
diverso para cada easo. ll"la.s, si tal se ner, 
será. a condemnação da doutrina de alarga
mento de sentenças, que o governo adaptou. 

Porque então não esperou elle pr.lo pro
cesso de cada um dos interessados '! Porque 
esticar tanto para !}fi lado e encolher tanto 
para o outro 1 

Espera, portanto, que o Sr. :Minbtro da 
Guerra faça justiça i;.;ual par,1 o general. que 
não é, e para o marechal que é amigo pessoal 
do Presidente da Republica. (A.poiatlos .) 

Quanto a si, já dPmonstrou qne o Sr. Fre
derico Bor·ges não lhe é superior em genero
sida.·~e. Protecçiio por protecção os dous pro
tegidos valem o mesmo. (]:fttilo bem; muito 
bem. Risos.) 

Ninguem mais pedindo a pa.lavra é ence;-
rada a discussão e adiada. a votação. 

Con tinüa a dis~ussão do requerimento do 
Sr. Belisa.rio de Souza. 

O Sr. Gaspar D1•ummond -
Diz que não contava faltar m:l.í;:; a propo:;ito 
do requerimento em discussão. 

Quando na ses~ü:o anterior• occupara a tri· 
buna apresentando um outro requerimento 
aproveitara;:-se do en~ejo para, por assim 
dizer, treplicar, demonstrando a inanidade 
do argumento adduzido pelo nobre deputado 
Sr. Coelho Cintra contra a reintegração do 
Dr. Gonçalves Maia. 

C:>mara V VIII 

Mas uma vezque lhe concedem-lhe a pal::~.
vra o orador utilha-se deUa, tanto mais 
quanto, é boa COl'Lezia não recusar uma 
praç:J.. 

t•ev~m recordar-se os collegas, que se tem 
interes5ano pelo debate, que o eixo c~m que 
gyra a. questtio, está precisamente nu. vitali
ciedade do pi"ofessor de cuja reintegração sB 
trata. 

Ou elle é vitalicio e neste caso a reintegra
ção impf.ie se ou não o ~ mais ainlla assim 
tendo sido imposta a demisstio é caso de ser 
rilpal'<<d"' a inj ustiço.. 

Como era grande retorço a al'.!.rumentn.ção, 
cnm que demonstrou a vitaliciedade do pro
fessor de que se tmta, o or.1doL· cita decretos 
que regem a especie ou antes individualmente 
o caso do Dr. Gonçalves ~laia. 

Acredit:J. que com ros dGcretos qne apresenta. 
e que constitoP.m um elemento novo para 
salvar a questão, só restará duvida "final, no 
espirito daquelles que, pactuam com a poli
tir:a. de odios e sangue. a fatal pollttea per
nambucll.nà. 

Si. até entio, o oradot• ni.í.o citou semelhan
tes decretos, com !'!'an~ueza conl~ssn. não os 
conhecia, hoje tendo delle scieuci<1 de....-idà á 
expontanea intertercncia de mrt :J.ffiigo que 
acompanhando o debate, auonymamente ~on
corre com tão valio:;o sul;sidio para resolver 
o ponto culnnnante da nuestão. 

Como sabe :a. Cam~na. o Dt•. Gonçah·es Ilfaia. 
foi nomeado profes~or da cadeim de portu
guez do curso anne:.:o i1 F:tculdade do Recife 
em flwereiro de 1801. 

Pois bem o tlecr~tv n. 54, de 21 tle março 
de !SOl estabelece o seguinte: «O Presidente 
da Republica dos Estados Unidos do Brazit 
resolve: que si os lentes cathcdraticos e Sllb· 
stitutos, prol'es~or c pt'epara.,1ores nomeC~.dos 
$Bit! cuncm·so. dentro r!o prazo lle um aano 
a contar d~ data da posse forem declarados 
ínhabeis para o ma~isterio pdas Congrega
ções das respectivas I~scolas ou F<J.culdades, 
em cuj:1s votil.ÇÕ~s pa1•a esse fim não poderão 
elles tomar parte, sejam seus log;Lres postos 
em ·~orJcurso. 

Em face do tlocumento que acaba tle ser 
lido o orador accentua que fúram então no
meados sem concnrso e ei6, portanto, o caso 
do Dr. Gonr;al ves Maia; determinon-se que. si 
dentro do pr<tZO o~taliC!ecido o.s r13specti vas 
Congregaçues tleclaram-se mhabeis para o 
magis1erio, fossem postos em concur.;o os 
logares re:;pectivos. 

Pois be:n, antes do esgotado o prizo, ou 
melhor um mez depois o governo revogou 
aqnclle decreto pelo o de n. 313, de 16 de 
março de 1891. 

Depois de ler os arts. 2 e 3 !lesse decreto 
diz o oJ:ador que de$de a da.t<1 deste dooreto 

3() 
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em dea.nte os lentes nomea.nos sem concurso 
ficaram considerados vitalicios. 

Ora, entl·eesseslentesfiguraoDr. Gonçolves 
1-Iaia, logo depois da.quella data elle l.Javia. 
Miquirido o direito a vitaliciedade. E si era. 
vitalicio, ao tempo em que foi demittido, a 
U.emissão ip.<o fucto fora illegal. 

E nem se diga que o decreto de 21 de março 
de 1891 empregando expr·essões len&es excluiu 
os professores. 

Ser~i. suphistica a. allegação não sõ porque 
se as8i m ~ 'sse, a revog-açã.o sel'i:l. em parte, e 
neste caso o prea.mbulo do decreto díl-o-ia, 
como tambem porctue as Congregações não 
cogi~vam da decl<waçlí.o do. inhabilidade de 
cer~as rovog:~ocõés do decrew in totum e não 
em part9. 

Com a citação destes U.ecretos, de«nte rlos 
quaes não p&de rem1r duvidas sobra a vita.l!
cledade do Dr. Maia, o orador tem apenas o 
intuito a.ind<l uma. ve~ de tornar bem ch1ro 
que só lia umohsta.culo á sua reintegraeão
o Sr. Ministro do Inter-ior que encarnaO$ 
os odios e vingança.s úaq ueila barbara poli· 
tica.. 

Si o nobre Presi(lente da Republica quer 
ter a prova de qneo orador affil'rna. abmrlone 
um pouco es~e3 conselhos ministeriues e leht 
corn a ttenção o citJ.do. (J1uito bem.) 

O Sr. l1,!1edei:t·os e Albuquer
que- Sl'. presidente. vejo que o meu 
honrado collega que acaba. de deixar a tri
lmna, labora em equivoco. 

Os dous decretos referem-se a leutes e não 
a professores. 

O SR. GASPAR DRl:mtoo;u-S. Ex. discuta. 
Eu não posso fallar mais. Os decretos refe
rem-se a. todos. 

O SR. MEDEIROS E ALBUQUERCUE- Os 
P>'Ofessores nomeados sem concurso e que ao 
ca.bo de 5 a.nnos não tiverem sido demittidos, 
adquüirão a sua vitaliciedade. 

O SR. G.i\.SP_-\.R DKU1IMOND dá um aparte. 
O SR. MEoEmos c: ALBUQUERQUE- Ha di

stineção entre professores e lentes. 
G SR. GASPAR DlW)l\10ND-Esta distincção 

é de V. Ex. 
0 SR.. MEDEIROS E ALBwQUERQUE-ESta di

stincção nã.o é minha. 
Os que regem ca.deíra.s rle ensino superior, 

e se chamam lentes; ha apenas uma excepção 
para o Gymnasio, excepção, porém. que só 
!oi feita. em 1892, posteriormente ao decreto 
cit:l.do pelo Sr Gaspar Dl·urnmond. 

A designação de !entes só se applica iquel
les que regem cadeira.s de ensino superior. 

E' agsim que na Escola PoLytechnica, na 
Escolllo de Mi112.s e omra,s, da mesma natu~ 

reza. ; os que ensinam materias preparato• 
rias ou secundaria são chamados professores. 

O SR.. GASP.\R DRU:>IMOND - De perfeito 
accórdo. 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE-O de• 
ereto a que S. EJC. a.llude, como argumento 
i rresponsa ve1, não tem esse valor • 

0 SR, GASPAR DRUMM:OXD dá OUtro aparte. 
0 SR. MEDEIROS EALEGQUERQUE-Portanto 

esses decretos cita"los por S. Ex .. aproveitam 
somente aoa lentes e preparadores do ensino 
superinr e niio teem esta extensã.o que V .Ex. 
quer dar ; notando·se que quando tivesse 
aos -profes~res do curso annexo, e for'}a 
convir·-o Sr. Gonçalves Maia foi exonerado 
para dar logar a uma re:paração. 

o S1,, GA.SPAR DRuM~IONn-E' outra causa. 
0 Sa. M!lDEIROS E ALBUQGERQUE-Não é. 

Entã.o essa cauda. de reparações não se acaba. 
mais? 

O SR.. GASPAR DRnrMo:-<P-Quero provar 
que tuil.o isto é a. política de odios de Per
nambuco. 

0 SR. MEDEIIWo E ALBUQUERQUE-V. Ex. 
não provou isto. 

O SR. GASP.Ut DammoND dá. outro aparte, 
0 Sn. MEDEIROS E AL1.3UQUllRQwll- V. Ex, 

não mostrou lei nenhuma. que provasse a. 
vitaliciedade ; não ha semelhante direito em 
Regulamento algum. Os professores do Gy
mnasio são vitalícios por força do decreto 
de !894. 

O Sa. GASPAR DRuM~roND dá um aparte. 
0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE-Não ba. 

pois. nenhum C:J.oimento o.o facto, pois que 
esse3 decretos referem-se a outra ordem de 
professores. 

Sf'ja, qua.! for a vi~icula de fel do Ministro 
do lntel'ior, o que e certo c que V. Ex. não 
cít.ou nenhumtt lei que desse vitaliciedade aos 
len L~s do Gymna.sio a nã.o ser o decreto tle 
1894, que e posterior a demissão do Sr. Maia, 
demissão dada em consequencta de uma. re· 
paracão.Esta cauda de reparações em alguem 
ha de se i.uterromper. 

O §r. Cupertino de Siqueb·a 
-Suppunba que estava inscripto p<u'a. fallar 
sobre este requerimento. Essa convicção era 
tão positiva, que nãopeà.í a palavra, e V. Ex, 
o. deu a outros oradores, quando a minh~ 
inscl'ipção eu a :fiz, por ordem de V. E:x:., 
com a mml1a prop~ia lettt·a . 

0 SR. PRESIDENTE- V. Ex. estava.tnscri• 
pto para. fa.lla.r sobre e expediente do dia 14, 
sem a declaraçã.o de que er~ sobre es~ reque, 
rimento. · 
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O SR. CUJ.>ERTJ:-10 DE SlQUElRA -Eu estava. 
ir1scripto logo abaixo do nobre deputado 
11or· Pernambuco, a inscr'ipção prevaleceu 
para elle, mas não para mim. Mas isto 
não importa, uma vt'z que estou com a pa
lavra. 

Antes de entrar no assumpto quero fazer 
mais uma rechunaçãozinha á. Mesa. Sinto-me 
acanhado, porque n1í.o sei si tenho compe
tencra para isso, porque um dos chefes do 
partido federal desta Capital, estabeleceu 
aqui competeocias e incompetencias para de
p1lt'ldos, questões de alta monta. questões 
de pequena monta, de sorte que não sei qual 
o criterio por que ha de ser julgada a minha 
reclamação. 

Po.rece que a praxe adaptada na Camara 
para. a preferencia na discus.<:ão de requeri
mentos apresedados na bora do e:;:pediente é 
a antiguidade. 

Assim, por e~emplo, fo1'<tm .apre~ento.dos 
diversos requerimentos, ha muitos dias o 
do nobre deput:l.do :pelo !{i o lie .la.neil'o, 
o Sr. Belisario Soares de Souza.. entrou em 
discussão, esgotou diverws <>~pedientes e 
continuou. 

Posteriormente foi apresentado o do nobre 
deputado por Pernambuco sobre o L:J.zareto 
da Ilba Gr:J.nde, e foi esse que teve a prefe
rencia para a discussii.o, 

Parece que o requerimento que se re
feria ao Ministerio do Interior tinha pre
ferencia sobre o que >e referia á pasta da 
industria. 

O SR. Nrw PEÇA"lH:I.-Que ha. rixa isto ha· 
0 SR.. CUPERTINO DE SIQUEIR.\. - Ha uma 

grande severidade, e entretanto dou sempre 
os meusapplallSOS iJ, Mesa quando ella cumpre 
o Regimento. 

Um outro pedido em que encontrei o Regi
mento pela frente, com toda a sua dureza e 
extensão, porque clle é comprido, segundo 
disse o Se. presidente (riso), era pam. que U!tl 
projecto fosse dado para ordem do dia. 

Como disse, eu era o ultimo orador inseri
pio, e creio que JlOr certo hou,·e coufu~ão da. 
pa1•te da JVl e e a. 

0 Sr.. PRESXDENTE-V. Ex. permitta uma 
el'pllcaçllo. Ko•1i:> 14 V. Ex. dirigiu.se U. 
M€sa e inscrev~u-se para fallar no expedi· 
ente. 

0 SR. CUPERTll'\0 DE SIQUEIRA-Sobre Ore
querimento. 

0 Sn.. PRESlDE:s'TE-Nií.o E>X'ste fSS:l. dec1a
ra~iiO. 

O Sn.. Ct:PERTINO DE SIQ1JEIR.~- E!l~ão fui 
bígodeado. (Risos.) 

O Sn.. PRESIDENTE-Quando cabin. a pala· 
vra. ao nohre deputado e::tava. e~gotada a 
hora do expediente. 

Por cot:sequencia a reclamaçilo c:le V. Ex. 
ni1o tem o menor fundamento. 

Quanto a~· observação sobre o rcqtleri
mento, a Mesa. co:;tuma. proceder de accúrdo 
com o art. 316 do Regimento e dar a palavr:J. 
aos deputados que ~e inscr·eyem na hora 
do expediente e submetter immediat;.:mente 
os r!lquerimentiJS :i. discussão quando não h a 
oradores inscriptos. 

Eis a norma de P.roceder da !v!esa, do qual 
não se tem arrastado. 

Podr.r-se-hia ter d:1.do o seguinte f><cto : o 
meu honrado collega l!star inscripto p<tra. 
f>Lllar no expediente. e evidentemente tratar 
dn materla. do l'equerimento ; mas não consta 
isso do Diario, pois a !li se vi: que S. Ex. co· 
meçou dizendo que ia. proferir duas palavras O SR. CuPElUIKo DE SrQUEnu. - Si assim 
sobt•e o requerimento, e depois do discurso foi dirigido mais um<L vez meus applauws á 
de S. Ex. ha. a declaração de que a discussão MMl., pela c.bediencia regimental e a grande 
do requerimento tkou alUa.da. severidade usada. para. commigo. 

Esta claro, por~anto, que o nobre deputado Passarei á mateda que me traz a tl'i-
f<J.llou sobre o requerimento. O requerimento huno. . .. 
do nobre deputado pelo Ceará tambem teve Sr. pres1def:!te, >ou fallar mmto pouco. a 
dicirla intert'erencia sobr.e o illustre repre~ j hora esta multo m~n?r que o H.egrmento, e a 
senta.nte do Rio de Janeiro. def~ do acto do nnmstro que se prende ao 

. . ·:- !requerimento foi caoolmente, corno con· 
O_ Src ~fEDEJRos E A.Ll.U<WMTJE - Nao fessou o illustre representante do Rio de Ja

a~owd.~. Este•e dous dJas sem entrar em neiro, autor do requet·imento, e a tlo bri-
dt"cuss~o. lha.nte defesa pouco terei que accrescenta.r. 

O SR. CUPERTIN'O DE SIQUEIRA- O que é Sinto não estar presente o illustre autor 
exacto e que a Mesa é sempre sever<1 para. <lo rectuerimetJto. porque desde j:l. po'lia sa
commigo quando lhe dirijo qualquer pc 'ido, ti~fazer a curiosidade que S. ~:x. manifestou 
o que raço novamente. Assim, por exemplo. da tribuna. jsto é, podia. assegnrar, em pri
um pedido de dispensa. de interstício que fiz meíro lagar, que S. Ex. foi animado dos 
hJ. dias e que foi concedida pela Camara mais patl'íotkos intuitos. 
encontrou difficuldade oppostn. pela !\-lesa e Tenho adaptado, nesta Camara, o systema. 
pelo Regimento ; em nec0ssa.ri9 saJvar-se a de Yota.r contra os requerimentos tle informa. 
)'.'e~acç[p. çães dirigidos a.o governo que eu apoio, Foi 
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este o meu p rocedimento o anno passado, vradas recen temente ; districtos em grande 
quando o governo do marechal Floriano era. parte teem ne sar arrastados pelas aguas o 
vict ima de uma serie de requerimentos de que hade prejudicar os mana.ociàes da. Cida
informações, alguns elos quaes não se justifi· de do Rio de Janeirc~. 
cavam porque referiam-se a actos privativa· Occorre que um tunnel da estrada ticarà 
mente de sua administra~ão. colloca.do precisa.meute de baixo de uma. 

A maioria da. C •mara que a.poiaYa o gover· caixa d 'agua. 
no procedeu muitas vezes de modo difierente. Ora, comprehende-se que esse tunnel vae 
o que me fez :~.lgumas vezes t!uvidar de nã.o ·fatalmente inutilisar aquella. obra de tão 
estar no bom caminho. Mas a.pezar deste gPande import<~ncia. · 
modo 1fe pensar da maioria da Camara, con. O nobre deputado refer iu-se aos serviços 
tinuei c-om o mesmo systema, isto e, o. votar quA 3. engenbario. tem ex ecutado e admirou
contr a. os pedidos de infurmao,;ões. E' ao nobre se de que a eng<>nhal·ia brazileira não possa 
deputado '{)CLO Rio de Janeiro a judi~iosa. resolver esta difficuldade -fazer uma estrR
observaçã.o q us repr duzirei : no regimen da de ferro a.traYes:;ar nascentes de agua sem 
presidencial, os representantes não tee:n as pr~iudicar estasaguas. 
aspirações, não podem ter o objectlvo, das Não ; a engenharia bt•azileira póde perfei· 
opposicões parlamentares. fl~zem-a com a de- ta.mente fazer que u ma estrada de ferro 
clara.çã.o do mais f ra.nco apoio ao governo. atravesse essas zonas. pó de fazer todos esses 

Louvo-me nas palavras do illustre depu- servictJS e reparações. de maneira que a 
t ado, acredito na sinceridade de S. E::.:., estrada não prejudiqtle o abastecimento d~~o 
quil.ndo declarou que o seu requerimento não agua. 
era de <•ppDl'Í\:ã.o . E eu rle racto abro exc~- A engenharia. br~zile ira, que n<7o sabe cal· 
:pção para a regra e$tabelecidt\ por S. Ex. ,em clllcw o material de t.<ma estrada de ferro, a 
relação ao requerimento que apresentou. pon!o de ter ma11tido e-m uma estrada um ma
Estou convencido que o ;-equerimento nã.o é te;·ial quatro ue::es mawr elo que o necessario, 
de oppo;;ição. :!a.be entr-etanto fazer todos esses serviços. 

Depnis, S. Ex. agrada tanto, seduz, f<tlla O que a engenharia brazileira não sabe é 
com tanto encan to, que os seus colleg;l.s silo trafega r uma estrada sem material ; o que 
arrastados a dar voto fa.voravel. UJe.;mo ell:1 não sabe é dirigir uma estrada sem 
quando adaptam sy;;tema. cnn trario ao de li nha ; o que ella não sabe ê concel•ta.r ma
S. Ex. Por conseguinte, não f:tre i questão de chin ismos sem offlcina.; o que ella. não sabe é 
a fastar-me do meu systema, vota.ndo a f(!.vor fazer com que uma estrada a.presen re saldos 
do requerimento do nobre deputado. qu:~.ndo a politicagem. põe lá milhares de 

Devo porém declarar r1ue :1. concessão ctue empregados inuteis. 
f'Ji objecto do n.cw do :\!ini~tro •la Industria, O mais ella sabe ; e póde IIIesmo convidar r. 
vem do governo do marechal Floriano Pei- engenllaria estrangeira a vir aprender 
xoto. Era. Ministro da lndustria a Sr. gene- alguma causa. sobre estradas de ferro. 
ral Costallat, quando foi apr~sentado iL secre· o Stt. VALLAD.~o.J:tES _ Prcsump~tão e agua. 
taria da. indnstria o rcque1'imento do conces- benta ... 
sionario. pe.:Lindo licen.:;r. da t:ni:lo para atr:t· 
vessarcom a estrada r,s terrenos em quo•:;f.ão... O Sn. CUPEn.n:-:o DE SIQUEmA - A enge-

Apre;:entados os esturlo~. o Sr. t;Anera.l Cos- nh:J.J'i:l. brazileira. t'lmbem. não sabe descobrir 
t.1.lla.t dc5pa.cbou a petiçii:o. a.Llegando que não proce..~s para. encont rar no Thesouro, o di
pedi:\ tel' rteferi mento fa\"Oravell)OI' ~P.rem nheit·o suffl.ciente pa.n t odos eose;; servi~oo 
detncionte,; os e~tudo~ <Lp:·e~entadM. po1• não que a construc<::"io da estrada de ferro em 
poder it. vista delles Jilzerjuizorelativamente questão badc exigir; o que ella ta.mbem não 
aos interes;es qu e a estraria de ferro envolvia sabe e inventar mananciaes de agua pn.ra 
em relaç:ã.o á União. e finalmente qne estes compensar a. perda, si não total pelo menos 
estudos eram muito su perficiae;; e vagos. parcial dos que actualmente existem e serão 

Voltou o peticionaria perante o governo prejudicados. 
tendo antes mandado execu tar estudos de o SR. CH.\GAS LOBATO - Não esqueça 
certa importa.ncia.. de fórma. que hoje é ta.mbem a questão da competencia dos pc
perfeitamente conhecida a importa.ncia das deres. 
obras que a esttoada. exige, assim como a im-
po-rtancia ifo sen ira~'ado . O SR. Rooor.PHO AEREU- Apoiado o mi· 

Entre as obras a executar figuram cortes nistro não teria cumprido o seu dever se não 
importantes, ater ros taes ainda mais iinpor- prot estasse. 
tantes. 0 SR. CUPERTINO DE SrQUEIRA - Outra 

Assim, por exemplo, a. consolidação dos ra1.ã.o que occorre é a nece~sidade que se 
gr-,mdes c&rtes não se fará. sinào depois de impõe ao go\"erno de defender os interesses da 
longo tempo, uevido as terx·as terem sido Ia- Estrada Centl'a l. 
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E ninguem póde negar a guerra que se O fficial annuncia. todo.> os dias concurrencia 
tem aberto em relação a Estrada Centr::Lt, para acqubi~J:o de material rud~nte, para 
guerra que se procura. justiâcar no máo wans:porte de ca.rnes •erdes; e ainda. m:~ls os 
serviço da estra.lla., sem <lUe se procurasse j<.n·nae~ de hoje notici::Lm qne n governo vae 
indagar a causa desse máo servil}(). f.1.ze1' acquisic;ão de material l'Odante, de co.r-

Sr. presidente, esta guerra é vi:;ivel ; ella ros de luxo pa.r<l. p:~ssageiros. 
manifesta..se tenazmente ora. pela negaçã.o de Entretanto os uohres deputados que se op· 
creditos,ora f;~vorecendo-se greves, ora. pc.lo puseram a CONpra de material rodante, nli.o 
empentlo na.collocaçã.ode pessoa.l inba.bil, ora vieram a tribuna protestar contra este acto. 
em ataques a administrac;.ão. em protest.os que ate entii.o ·era qualificado de desperdício 
dos inte.-essil.dos. quando a bem da. estrada. •los dinh(}h•os publicos. 
esse pessoal iuhabil e dispen::ado. ora. por Isto é mais uma prova de que não vence
meio de concessões cujos tr<1çados correm pa.- ram as iden.s do -voto em sepa.ra.do e que não 
rallelos ao da estrada, chegando mesmo a estava no espirito rl:t Camara impedir a 
pretender ligar duas das suas Estaç,Oes, pe- acquisi{:ão de material rodante. 
didos que devemos patrioticamente comiJa- Si hontem era zelaL' interesses do Thesouro 
ter. impe'1ir '' comp1·a do material rodante, por 

Os intuitos i! essa. lucta. Sr. presidente, e que conserval'·se ~ilenciow hoje ? 
para os quaes muita gente concorre sem pen- Urna terceira razão é que a.traz do substi. 
sar, e chega.1·mos á convicr;:ii.o da necessidade tu ih• o que pnssou nel!ta Ca.rna.r:~. estavam 
da. transferencia ou arrendamento da E:;tr«d<O; alguns que tSm muito mais valor que a logica. 
esse é o objectivo a qoa pretendem que nus e a razão. 
c?eguemos, depois de t ão grandes sacrifi- Quando na C{\ffimissão nos reuníamos para 
CIOS . . • estudar a.s emendas eu est2.v:t vencido. bas· 

Portanto, são muito louva~ei>. os JD:tUltos ta.va olhar para. os membros da commissão 
do protest~ do governo.; o prlme1ro fo1 zelar para ver que o voto j:i. esta.1a da.do, nã.o pre· 
pelo serv1ço de abastec1mento de agua, que cisa va ser di•catido · a resolução estava. to-
seria inevitavelmente prejudicado pelasoh~as mada. ' ' 
da nova. estra.da, pelos grandes atterros e cor· 
tes, pelo tunnel que passa sob uma. grande 
caixa àe a.gua ; o sl'.gundo intuito do prote$to 
é a. defesa dos legitimes interesses da Estrarla 
de Ferro Central. ppoiados). 

St•. presidente, apro>eitaroi. a occasião 
pa.ra. responder a uma observaçiio do nobre 
deputado. 

Desde que eu vi S.Ex.enunciar-se sobre a 
interpretação que dava. ao voto da Ca.mara. 
eu me senti em profon,Jo d~~accor<lo com 
S. Ex.; mas S. Ex. attr:thc tanto quando 
f,llfa., tem tanto encanto que quem o ourr. 
sente-se acanhado em interr·omper· com apa.t·
tes a sua bella oração. 

S. Ex. disse. que a Cam~lrll. em rclaç:í.o ao 
credito pa.ra a Estrada de Ferro Central, en
tenrleu dever adopta.r as idéo.s do voto em 
sepa1•ado. 

Esta interpretação não me parece que se 
justifique, nem me _par~ce au~bentic~ .. 

A Camara não pod1a acce1tar as 1deas do 
voto em separado, nem acceitou·as pelos se
guintes motivos: em pri~eiro logar por qll:e 
o seu autor bateu na ma.LS vergonhosa. reti
rada, exa.ctamente quando a lucta estava 
mais renhida.'; em segundo logar porque o 
credito, apeza.r de insufficiente autorisou .a 
governo a. adquir!r material roda~te, e e~ce 
era. finalmente o a.~sumpto, quas1 o uruco 
ponto da nossa. discordan?ia. . . _ 

De que o credito antomou a. acqulStç~ de 
material rodante, eu teuho prova no ultlmo 
procedimento da administração; o DitJ.rio 

O Sa. Pa.BSIDE~TE-Lembro ao nobre depu
t:J.\Io que •~ hor•• do expediente está. finda e 
que a discussão r~o requerimento e por sua 
natureza restrict~. 

O SR. C~.<PERTINO DE SJQUEu~,\-Finalmen to, 
Sr. presidente, paro. se !ittcr p.•ssa.r o ~ u b
st i t uti\'O feri lleú\'SS<~rio retel'·:;c r) Regimento ; 
o Regimento rh C:uuao•a 1n:t ntl:~. que ns cc,m
missõeg deem p:trer·m• snbre as emenrl:Ls que 
:•ugment:l.m dr.op~zas e comp1·ehende·se que o 
Regimeni;( r quanúo a.ssim res trin;iido e logico 
não snbmctto n. apreciar;ão das commis:><Jes 
pt'ojecto:; por rllt~ i à estuda.dos. 

A commissií.o deu entretauto parecGl' sobre 
um sul»tiLuli v o diminuindo despezas. 

Uma outr-.:~. significação da•'a pelo honrado 
deiJUtado pelo Rio de Janeiro c ~obre a qual 
não e~to:1 de accorrio é aquella em que S. Ex. 
d iz que a defeza f~ita pelo representante de 
S. Paulo aos actos do ministro,era. u ma. setta 
que devia cicatrisar a ferida aberta pelo acto 
da Cama.ra e pelo apoio de S. Ex. ao substi
tutivo. 

o nol)re deputado pelo Rio de Janeiro eu
gana-se; as sett.a.s que íerem os representan
tes mineiros. quer do Executivo quer· do 
Legisl<l."tlvo são settas que se inutilis~m, que
bram-se deixando encravada. a. pouta. que a 
1embroci por muito tempo. 

Tenho concluído. (Muito bem.; mttito bem .• } 

Fica. a. discussão adiada pela. hora. 
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ORDEM DO DIA Art. 2.·• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

N.io havendo numero p:J.ra se votar as rua
terias 1ndicadas na ordem do dia, passa-se á 
materia. em discmsão. 

Sala das Commissõas. 20 de dezembro tle 
!865,-J. A. Neiva.-P. L ima Duo.rle.. 

E' annunciada a l" discussão do projecto 
n. 302, de 1895, approvando o Tractado (1e 
Amizade, de Commercio e de Navegação entre 
a Republíca dos Estados Unidos do Brazil e o 
Imperio rlo Japão, firmado em Pariz em 5 de 
novembro do corrente auno. 

Niuguem pedindo a pal::r;vra é encerrada a 
discussão e adiada a votar;.ão. 

Vae a imprimir a seguinte redacção : 

N. 2.12 C -1895 

Redacção fimtl do projecto 1t. 212 A. desse 
armo que reouln a ea;ecuçuo dos a1·ts. 60 e 
7" da lei n. 183 C, de 23 de setemb1·o de 
1893, determônando a substiluiç11o po1· apo
lices do capital e j,,wos-O!WO do valol' llo
minal de 1:000$ e fv.J·o~ âe 4 "lo todo o 
lasil"o e(fcclivamente depositado ate 17 de 
de~embro de 1892 pa1·a base d!lS emissões 
bancaria.~_ 

O Congresso Nacional uect·eta : 
Art. 1. o Para execução dos arts. 6'' e 7° 

da lei n. 183 C, de 23 de setembro de 1893, 
o governo, logo depois da promulgnçüo da 
pressnte lei, substituíra :por a.polices de ca
pital e juros-ouro-do valor nominal de 
1~000$ e juros de 4 °f,, todo o lastro effecti
Yal!lente depositado até l7 de dezembro de 
1S92, para base d\\S emissões bancarias, de
vendo o mesmo lastro ser calculado nas cs-~ 
)?Ceies em que se ncha.va realmente consti
tuído naque!la époCD. e subsistindo para esse 
e[eito a conversão realizad:t em virtude do l 
decreto n. 8:23 B, de G de ou tttbro de 1890. 

O ouro serã calculado á taxa cambial ft. 
xa'la. 'Pelo pecreto n. 1.553 E. de 30 de setem· 
bro de 1893, a as apolices inclusive as resul· 
tantes da conver:>ão determinada p~lo dtado 
decreto de 6 de outllbro de 1800, pelo seu 
-valor nominal. 

Paragrapbo unico. As novas apolices serão 
inscriptas em nome no Banco da. Republica 
do Brazfl e os seus juros escripturados em 
nome delle no Thesouro. devendo esse juros 
:se1' tambem convertidos em apolice:s do typo 
acima indicado, logo que a sua som ma attinja 
a di1[erença existente entre o va.10r das notas 
bancarias em circulação e o valor nominal 
das apolices dB que tr,•ta a disposição ante
rior. 

vae a imprimir o seguinte 

PROJEC'J'O N. 29g A DE I 895 

Crêa uma Jlfesa de Rendrr.s de i' ardem na 
cidade de S _ Joao da. B<>.-rra., Ecíado do Rio 
cl~ J anei!·o 

A commissão de orçamento nada tem a. 
oppor ao projecto n. 299, de 1895, 
creando uma Mesa de Rendas de ta ordem em 
S. Joã.o da Ba.rra, estado do Rio rle Janeiro. 

O p~rlamento da Republica. em legisla· 
turas successivas. tem votado auxilias pe
cuniario ú. obra do melhoramento do porto 
S • .João da Barra ; os pareceres da engenha
ria brazileira., e que tem sido presentes it 
Camara pelo Poder Executivo, não cleix:~.m 
duvidas de que se trata de uma obra. viavel, 
urgente e de in contesta vel futuro. 

O porto serve os interesse commerciaes r1o 
norte cto Rio de Janeiro, as relações directas 
que vão ~e desenvolvendo acceleradamente 
entre SSS!J, parte do Estado e mercados estran· 
geiros, exigindo uma fiscalisação arluaneira. 
rigorosa o que tudo constitue razão de ordem 
pratica e de grande Talor em Jil.vor do pro
jecto em que.~tão, 

A commissão de orçamento opina, pois, 
pela sua adopção. 

Sala das commissues, zo de dezembro de 
1895--Joa~ Lopes. presidente. -Ser.=eddlo 
Cor1·éa, relator. -.Hcindo r_; 11anabm·a. -Lauro 
liiiill.Jl". -3ütydl1h. -Ee11cdicto Laila _ 

N, 2D9- l80G 

o CongJ.•csso Nacionnl decreta: 
,~ rt. l. • Fica cread:\ uma Mesa de Rendas 

de !• ordem n<1. cidade de Joii.o da Barra, 
estado do Rio de ,Janeiro. 

Art. 2." Revogn.m-se as disposiçi.íes em 
contrario. 

Sala das sessões, 16 ·de dezembro de 1895. 
-Nilo Peça11l<a.-Urbatzo Jlfarcondes.-Lv.í:; 
S. de Casfl·o.-Costa A.;;c~edo. 

O Sr. Presidenoo- Não havemlo 
nada. mais a. tratar, de~igno para. segunda.· 
reira 23 do corrente a seguinte Ol'(1em do 
dia: 
Votaç~o dos s.:guintes projectos : 
N. 35, <le 18115, autorisando o governo a 

rever o regulamento e programma dos es-
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tudos do Gymnasio Nacional, com o parecer 
sob n. ;J5 A, deste q,nno ; 

N. 89, de 1895 substituindo pelo que a elle 
acompanha a ta.bella F annexa à. Oonsolida
çao das Leis das Al(andegas c llfesus de Renda$ 
P'ederaes (2• discussão) ; 

N. 199. de 1895, autorisando o governo a 
fazer reverter á a.ctiva., mandando a.ddtr a. 
uma. das companhias, como tt>nente mais mo
derno, atê que haja vaga, o tenente refor
mado do corpo de bombeiros Jose Julio, com 
um -voto em separ ado e :pa.recer da. commi.ssão 
de constituição, Legislação e Justiça (2• d is· 
cussão); 

N. 216, de 1894, autorisa.ndo o Poder Ex· 
ecutivo a pagal' oo Dr . Tiburcio ValAriano 
Pecegueiro do Amaral, pre:pan~o! àe m~
dícina. legal da Faculdade de Merhc1na. do Rto 
de Janeiro, os vencimentos que deixou de 
perceber do legar de preparadOl' de _chimi~i\ 
Jnorganica da mesma faculdade (dlscussao 
unica.); 

N. 22.5; de 1895, dando nova orgadisa.ção á 
guarda nacional ( 1> discus.~ão) ; 

destioc.da a.o fabrico de a.r t.efactos e objectcs 
de uso domestico (2• d iscussão); 

N. 192, de 1895, concerlendo o. D, Joaquina. 
An~elica Bragança Dias dos Santos, viu va do 
maJOl' Franeisco Antonio dos Santos, a pensão 
mensal de 100$0 .O (discussão uníca); 

N. 133 C, de 1395, sobre as emendasolfere
cida.s na 3• discussão ao projecto n. 133 B3, 
de 1893, que classifica. em quatro categoría.s 
as repartições federaes e equ ipara os venci
mentos dos respectivos funrdonarios (dis
cussão unica}; 

Da emend:J. sob n. 24 B, de 1895, uo S1'. 
Belirorio •1e Sou 7.a e outros, q ue dispemo. a 
Cornpanhía Estrada. de Ferro Leopoldina do 
pagamento dos direitos de importação de todo 
o material, que retirar da Alfandega do Rio 
de .Jaueiro. desta.w.da. em 3"• discussão do pro
,jecto n. 24 , do coJoreate a nno , para, de accordo 
com o art. 129 do regimento interno, ter 
nova discussão (díscussão u nica); 

N. l5l A, de 1893. isentando da direitos de 
importação e e:qediente os matel'iaes e ma
chinismos destinados à fundação de fabr icas 
na Republíca (2• discussã.OI ; N. 286. de 1895, a pprovando os quatro pr9-

tocol\os rormula.r1os na segunda cooferenc1a 
de Madrid, l)ffi abril de 1890, para protec<;.âo 
da. propriedade industria l e regulamento ela
borado pela Secretaria. Internacional sob a 
rlirecção do governo suisso. conforme a auto
l'ie:ação dada. pela mesma conterencia ( I" dis· 
cussão); 

N . 81 A, de 1893, mandando conse1•var na. 
collocnção que occupava no Ahna.nak Mili tar 
por occnsiii.o do ~eu fa.Uecimento o nome do 
Ma.rechal florí;J.OO Peixoto (3• discussão) ; 

N . 2:24, de 1895, concerleudo ao solea.do re· 
formado do f1,yercito Franldln Ferreira. de 
Moura.. uma pensão de 30$ mensaes (discussão 

N. 279 A, da 1895. a.utorisando o Poder 
Execut ivo a. despende~ até a quantia. àe 
1.000:000$ com os prepara t ivos. insta.IIa~ão e 
edificios ne~es>a.rios a uma grande exqosição 
<le IJroductos n:l.t uraes e industriaes, 1leoti· 
nada. a. comme1norar o quarto eentenarío do 
descobrimento do Brazil (I• discussão) ; 

N. 302, de 1895, approvando o Tratado de 
Amizade, de commerc io e r! e navegação entre 
a. Republica 1los E:lta:los Unidos do Brazil. 
e o imperio do Japão, firma~o em Pariz; em 
5 ue novembro do cor rente a.ono (\~ d is
cussão). 

unic3.) : , . 
N. 263 A, de 1895, concedendo a D. Bmr.tlta. 

Augustíl. da. Cunha a. J.lensiio :J.nuua.l ,Je3:e.00$ 
tdiscussã.o unica); 

N. 292, de 1895, autorisando o govet•no a 
abrir ao Mioisterio da. r.uerra o creüíto es
pecial de 2.220:000$ para. indemnisar pre
ju ízos coosequentes da revolta de í> de se
tembro de 1893, á Companhia Nu.cional Oos· 
t eira. e a Lage & lrroã.o (3• discussão); 

N. 239, de 1895. autorisando o Poder Ex
ecutivo ~ tomar conhe.cimeuts dos esludos 
definitivos da. 3' secção da Estrada de Ferro 
da. Victoria a. Peçanha. a.pr~senta.clos pela 
Companhia. ~tr<\da. de Ferro Bahia e Minas, 
independentemente do excesso_ ha'\"ido no 
prn.zo estipulado para apresentaç.a.o desses es
tudos (l• discussão); 

N. 157. de 1893. concedendo ó. Companhia 
11e Ferro Esmaltado, cstn.be!ecida. na capital 
do estado da Bahia, isençiio de d ireitos de 
importação por cíneoannosda ma teria prima 

Levanta-se a. sessão as 2 bor.··s e 15 minutos 
da tarde. 

li2• SESS:Í.O EN 23 DE DEZEMSRO DB 1895 

Presidencia dos Srs. ,·lrthur Rios (i• vica-p1·f.· 
.~ ideJlt~<) , CosliJ A.>evedo (2• 'tice-presidentc) e 
A1·thu1· Rio.< (t• 'l'it:c·prssidente. ) 

Ao meio dit\ proecde-se 3. cl1amada, á. qua.l 
respondem os Sr-s. Rosa e Silva, Arthut· Rios, 
Costa. Azeo;-erlo. Tomaz Deltl.no, Tavares de 
Lyra., Lima. Bacury,Gabriet Salgado. Augusto 
.Montenegro, llfat ta Bacella.t•, Brlcio Filho,Hol· 
l:tnda de Lima. Bene·1icto leite. Lu~ Domin
gues, Anizio de Abreu , Ar~hur de Yascon· 
cellos, Fr·ederico Borge~. Gonçalo de Lago~, 
Thomaz C<walcanti . . João Lopes. José Revila
qua., Augusto Severo, Pereira de Lyra., Ga.s· 
p!l.r Drummon<l. J,uiz de AUdl'O.cle, CorneliQ 
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cW. Fonsecn., Hercula.no Bandeira, Carlos 
Jorge, Araujo Góes, Meneze;;: Prado, Gemi
niano Brazil, Gouveia Lima. Zama., Francisco 
Sodré, Manoel Caetano, Eduardo R~mos, 
Paula Guimarães, Dicmysio Cerqueira, To
lentino do~ Sa.ntos, Seba.stiii.o L(lndulpho, 
Torquato Moreira., Ga.ldino Loreto, Antonio 
de Siqueira,O~car Godoy, Alcindo Guan:~.bara. 
Timotheo da Costa, Americo de '\Iattos, Lins 
de Vasconcellos, Belinrio de Souza, El'ico 
Coelho, Eazebio de Queii'Dz, Silva. Castro. 
Nilo Peçanha, Julio Sa-ntos, Seb3.$tião de La
cerda., Mayrink, Laodulpllo de Ma.~alhães, 
Ca.mpolina, Lima. Duarte, C:wvalllo ~!ouriio. 
:Monteiro de Barros, Chazas Lobo. to, Gonçalves 
Ramos, Octavia.no de Brito, Lamounier Go lo
fredo, Ribeiro de Almeida, Rodot:pho Abreu, 
Olegario Maciel, 1fatta. Machado, Carlos do,s 
Chagas, Costa. Machado, Casemtro da. Ro;;h<t, 
Dino Bueno, Moreira na Sil\·a., Francisoo Gli
cerio, Furtado, Ut·bano de Gouveia., :Xavier 
do Valle. Mariano Ramos, Lamenlla Líns, 
Lauro Muller. Paula Ra.mos, Francisco To
lentino, Emílio Blum,Pereira da Costa, Vicoo
rino Mo!lteiro, Aureliano Barbosa. Vespasia.no 
de Albuquerque e Ca..~iano do Nascimento. 

A bt:e-se a sessão. 

gildo de Moraes, Ab·es de Castro, O vidio 
Ab1·antes, Luiz Adolpho, Ca.racciolo, Almeida 
Toncs, Brazilio da. Luz, Fonseca Guimar5es, 
Angelo Pinheiro, Apparicio Mariense, P into 
da. Rocha, Fraacisco Alenca.stro e Pedro 
Moacyr: 

E sem causa. os Srs. Pires Fer!'eira., Fran
cisco Beaevolo Lourenço, de Sá. Fernandes 
Lima, Octa.viano Loureiro, Leov:igildo Fil
gueiras, José Igoacio, Cleto Nunes, José Car
los, Alberto Torres, Agostinho v:ual, Barros 
Fra.nc.) Junior, Paulino de Souza. Junior, 
Arthur Torres, Domingo~ de Moraes, Paulo 
Queiroz, Costa Junior, Bueno de Andrada, 
Paulas Salles. Vieira de .Moraes, Alberto Sal
les, 11a1•tins Costt•, Marga.l Escobar e Ri va.
da via. Corrêa. 

E' lida e sem debate approvo.da. a :wta 
da sessiLo antecedente. · 

Passa-se ao expediente. 
0 SR.. 1• SECREURIO p1•0cede t~ leitura. do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

Deixam de comparecer. com causa partici- Officios: 
pa.da os Srs. Coelho Lisboa, Alencar Gui- Do Sr. 1• secretario do Senado, de 21 do 
marães, Sá Peixoto, Fileto Pires, Eneas corrente, communicando que a.quella Ca.mara. 
Martins. Carlos de Novaes, Theotonio d.e manteve por dous terços as emendas á pro
Brito, . Viveiros, Costa. Ro·lrigue;, Gustavo posição desta. Ca.mara, fixando a. despeze. do 
Veml', Eduanlo de Berrêdo. Cllri:>tíno Cr uz. Ministerio da J ustiça e Negocios Interiores 
Nogu eira Parana.guá., Torres Portu~al, llde- para o exercício de 1896 ás rubricas ns. 14, 
1'onso Lima, Pedro Borges. Helvecio Monte, 15, 20. 2'2, 23. 24, 25 e 29 e ao :dditivo VI. 
Francisco Gurgel, Junqueira Ayr cs . Cunha - A' Commlssilo de Orçamento. 
Lima, Silvo. Mariz, Trinrtade, Cllateaubrio.nd, Do mesmo senhor e de igual data, commu
Jose Mariano, Arthur Orlando. To!entino d~ nicando que thrttm enviados a sancçã.o os 
Car'l"alho, ~fartins .Tuni(1r, Coelho Cmtr<\. autogr-c~.phos do decreto do Congresso Na
Arminio T:1va.rcs. Ma.rcionilo Lins, !11iguel cional autoris:J.ndo o governo a abrir ao Mi
Pernambuco, Medeiros e Al buquerque, Gon- nisterio da. Guerra credites pa.rciaes a.te 
çalves )faia, Clem~ntino do :Monte, Roeha 14 .000:000$, p:1.ra occorrer <is despezas ex
Ca.valc:J.nti, Olympio d~ campos. S:mtos Pe- traordinarias j:í. reconhecidas com o exercito 
reira, Augusto de Freitas, Neiva, Milton . e corpos pa.trioticos no Estado do Rio Grande 
To:;ta, Aristides de Queiroz, Vergue de do Sul e pa:a. liquidação das que forem ve
Abreu, F!a.vio de Araujo, Rodrigues Lima, rificadM até o fim do actual exercicio.-
Marcolino Moura, Paranho~ Montenegro. Inteirada . · 
Athayrle Juunior, Serzedello Corrêa, F rança 
canalha, Fonseca Portella , Ernest o Bra.zilio, 
Ponce de Leon, Urb:u~o Marcondes, Almeida 
Gomes, João Luiz, Vaz de Mello, João Peuido, 
Luiz Detsi, Ferraz Junior , Fortes .Juo.queit•a., 
Francisco Veiga, Alvaro Botelho, Leonel 
Filbo .. Ferreira. Pires, Val\a.dares. Cupertino 
de Siquei<a, Tbeotonio de Magalhães. P into 
da Fonseca, Manoel l"ul!!encio. Simão da. 

Do mesmo senhor e de igual dat:J., com
municando que foi restituído sancciona.do 
um dos autographos da resolução do Con
gresso Nacional determinando q•1e conti
nuem a ser pagos a D, Mathilde de Accioli 
Lins o montepio e meio-soldo de seu tina.do 
filho o alferes Sebastião Carlos Accioli Lins.
Inteirada. 

Cunha. Pa.ra.i~o Ca.valcanti, Lindolpho ·Cae- Requerimento do coronel reformado do 
tario. Lamartine, AICredo Etns, Francisco de exercito Joaquim Co.sta. Mattos , pedindo que 
Barros, Almeida. Nogueira, Domingues de 

1 

se:ja :. sua reforma con~iderada. n o posto !Jfi'~
ca.stro, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, chvo de ~eneral de br1gada.-A' Commtssao 
Paulino Carlos, Ciucinato Braga, Hermene- de Marinna e Guerra . 
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O Sr. Tirno-theo da Cost.a
Cidadão presidente, eidadã.oo deputados, sei 
perfeitamente que não é muito opportuna. a 
questão cle que vou tratar, visto que a sessão 
leg:islativa chega a seu termo e que qua.si 
toa.as a.s medidas financeiras, embora apre
senta.das muito tarde, tem sido resolvidas, 
pouco restando a fazer n'este assumpto; no 
entanto, como muitas dessas medidas, no meu 
i'raco· entender, foram tomadas em conse
q uencia da ta.1·dia remessa dos orç:a.mentos, 
obrigam<rnos a votal·as sem grande discus
são. 

Increpaçã.o alguma. cabe á. Camara ou a.o 
Senado, :por este facto, antes deve caber aos 
ministros, porquanto a remessa. dos orçamen
tos e d:os respectivas tabeUas vem sempre tar
de, balda que já. perdura como uma. tradíc· 
ção na. governaçã.v õo Brazil. porque de~de a 
mona.rchia que se fazem iguaes r eclamos e 
na. Republica não é a primeira vez que che· 
gamos a.os fins de uma sessão sem termos 
concluido o trabalho das leis orçamenta.rias. 

No entretanto, não me e possivel calar o 
que me occorre observar sol.Jre este assumpto, 
se bem que esteja muito convencido de que 
não posso alterar a corrente da. opinião re
-vellnda. na. a.doP.ção dessas medidas, que, con
forme já. a. minha externação feita a Camara, 
não significaram o estudo nem o críterio que 
a iinportancia. do objecto impunha, pot·que 
desrle que trata-se da arrecadação de rendas, 
me parece que são materias da maior atti· 
nencia da Camara. 

Eu penso, cidarlão presidente, que cumpro 
o meu dever lavrando desta trlbtma um 
protesto relativamente ao modo porque prin
cipalmente foi íei.ta a taxação dos impostos, 
prevaleoendo como doutrina da. Camara. dos 
Deputados a proposição n. 126, que creon 
na realidade um :regimen de impostos into
lera.vel e estabeleceu a. cobr-J.nça dos mesmns 
rle um ter~.o em ouro, proposl~'-ã.O que. iudo 
para. o Senado, foi alteradD. obode~end<rse a 
uma. inspiração. que eu aqui, com 3. t'ranquet.a 
que me é peculiar, tratei tambem de con
demna.r. 

O regimen sob o qual o Senado legislou, 
embora talvez nã.o pudesse ser outro, devido 
á occasião e á falta da tempo, é mais que 
absurdo. 

prejuízo das classes pobres, em prejuízo do 
povo braz!Ieiro. (Apoiados.) 

Ora, quando as condições de vida. são as 
mais precarias ya.ra o cidadão brazileiro, 
desde o Sul até o Norte, desde o deste até as 
m.nrgens do Attlantieo, era. da. ma.íor neces
sidade que este assumpto tivesse sido estu
dado com a maior attenção, mesmo porque 
se trata ria. ta.xação de impostos, uns que são 
o.pp:rovados, outros que são novamente 
creados, de accOrdo com o preceito consti
tucional que dà. essa iniciat iva. á Ca.mara dos 
Deputados. 

Cida.dã.o presidente. si for adaptada a serie 
de impostos estabelecida. pelo Senado, nós 
ter emos l1lDa. vantagem r elativa, mas que de 
facto nã.o se verifica, porquanto o regimen, 
que o Senado creou, não foi sõmente o dessas 
emennas que introduzirão um cel'to benencio 
no primiti\•o plano d:t Camar;~., foi ta.mbem o 
result&nte da disposiçãu para. que a ta.xa de 
24 dinheiros da ta1•ifa. fosse convertida. na 
de 12 dinheiros, embora a. pl'oposiçã.o n . 126, 
desta cama.J•a. tivesse proposto a de 14 di
nheiros. 

Parece-me que esse regimen, que pela se
gunda vez se quer implantar na Republica.. 
não é digno !ie applau$os nem digno de ser 
seguido porque se faz com elle uma. altera.~o 
profunda. no systema dos valores oíficiaes do 
Brazil. 

Quando a. lei de 30 de janeiro de 18\l l, do 
cidadão ministro da fazenda., Ruy Barbosa, 
mandou esta.belecer a taxa da. tarifa a. 24 di
nheiros por 1$, alterou o regimen da lei de 
184.6, que estabelecia. a equivalencia. de 27 
dinheiros por 1$. em obediencia ao pa.drã.o 
moneta.rio que foi adaptado no Brazil, pa.drão 
que v(lc str dt' facto morlüica.do pa.ra. os 
e!feitos da tarifa., e assim va.mos ter dous 
motlos ole a.va.liar os valores olficiaes no pa.iz, 
um quando se t ratar d;..;; Alltmdegas, outro 
quando so t1-a.tar do systema. commum da 
;~.quihl.t.açii.o dos valores, p:w:a um caso vigo· 
·J·ar;·~ a taxa tl c 24 dinheiros, e para outro à. 
de 12 dinheiros. 

I~so equivale a. dizer que o Senado de
terminou uma. aggra.vação geral dos im· 
post os de importação, de manei<"a que a.nnulla. 
o beneficio tmzido pelas suas emendas, e o 
povo que devia pag3J: uma cer~a. t axa sobre 
os generos de importa(;ão, passa por essa 
convenção, a pa.ga.r o dobro . 

O Senado, sem o comlletente exame, legis
lou, votando a lei orça.menta.ria., por meio de 
emendas esparsas. 

Ora, realmente isto é a demonstraQão ma.is 
cabal daquillo que enunciei, quando tive 
occasião de me oppor i crea.<,"ão de impostos 
sobre a. ca.me, o xarque e o kerosene. 

Muitas dessas medidas que veiti. estabelecer 

o SR. PAl.;LA R.A.~!Os - Não apoiado, foram 
dispensados os addicionaes . 

O SR. Truo:rnEo DA COSTA - 1Yias, uma. 
causa equivale outra, a.. elevação é de 71 •/o 
e a. diminui~>ão é de 30 •; . , de maneira que 
temos um accrescimo definitivo de 41 "'/o, e 
quem vem a pa,"'&r e o povo ..• o Senado, já em 2~ dbcusoão, tem como con

sequencia. a aggra.vação dos impostos sobre 
geileros de primem necessidade e isso em 

Cam:>.ra v. VJll 

u~r SR. DEPUl'ADO - Isto é sempre . . 
37 
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0 SR. TIMOTIIEO DA COSTA -Quando Se 
tratou, por lei, rla alteração da taxa de Z7 
para a taxa. de 24, cobrava-se o imposto em 
ouro por disposição de outra lei, dispensando· 
se desse imposto todos os generog de primeira. 
necessidade que, por disposição posterior 
ainda, foram excluídos de qua.esquer direitos, 
pagando alguns delles, como a carne, apenas 
o de expediente. 

Ora, cidadão presidente, e contra. esse re
gímen de alteração profunda que se faz com 
verdadeira besita.ção e seguinuo-se doutrina 
que eu desejara. que não fosse praticada mais 
na Republtca., que protesto, porque penso que 
a organisação financeira. estabelecida pelo ci
dadã.o Ruy Barbosa deu em resultado a 
mais graye pertur-bação que nós todos pre
senciárnos (apoúulos) e de que somos os cor
responsa.veis pela tolerancia. com que a a.p
plaudimos. 

Eu, que com a. franqueza que sempre me 
arrasta., tive a coragem de, quando o mencio
nado ministro occupa.va. a. pasta. da. fazenda. 
sob o governo da. dictadura do marechal Deo
doro, discordar das doutrinas que elle J(lre
ga.va., venho, em nome do povo brazile1ro. 
que sotrre ainda hoje as consequencías da
que!las innol"ações de politica financeira., desse 
mecanismo a.rtifiGial sem significação nas ne
cessidades propria.mr:1te da. economia, nem tão 
pouco do desenvolvimento na.cional, venho 
apresenta).', convencido, o meu protesto contra. 
desordem identica, incubada na lei da. receita. 
para. o exercício de 1896. 

Eu desejava. que a pratica nociva que creou 
o cidadão ministro da farenda, Dr. Ruy Bar
bosa., alterando o regirnen da lei do padrão 
monetar!o e applicando essa disposição alte
rada á. cobrança de impostos aduaneiros, 
não fosse seguida. 

No entanto, quando nutria. as melhores cs
perança.s. suppondo que o Senado tosse, não 
direi corrigir, mas attender á.s necessidades 
do povo. deixando de lado este systema. em 
que niio se devia reincidir, vejo com surpresa 
que elle o que alterou no que foi proposto 
])ela Camara. dos Deputados foi para peior, 
porque transformou o projecto em um gra
vame para. o povo. 

Não quero que esta. proposta volte do Se
nado ssm que tique expresso o vivo pesar 
que a todos ella. causa., :pelo pa.pel sympathico 
que sempre podia. tomar aquella. corporação, 
adstricta, pela.s suas condições de camara 
compensadora., a pronunciar-se em segundo 
logar, sendo chamada a resolver quando o 
_problema mais ou menos está posto e quasi 
quo resolvido_ 

Venho tol'nnr claro que, como em muitas 
outros vr.'Z68, o Seuallo, co~1·igiodo a propo
sic;ã.Otlll. Camn.ru., niio fez nenhum benelicio ao 

povo, ao contrario, aggra.vou a. sorte do 
povo. 

Passando ao regimen pro-pria.mente dos im· 
postos prohlbitivo~. eu faço um appello á. Ca
ma.l'a dos cidadãos deputados, sobretudo 
quando tiverem de votar essas emendas do 
Senado, para que, si for possível, consigam 
que os interesses do po-vo nã'.o sejam prete
ridos. 

Cidadã.CI presidente. é muito particular 
esta questão de impostos no Brazil. 

Nós devemos ver que na. maioria. dos casos; 
todas as· noSSils necessidades são satisfeitas, 
sa.lvo limitado numero, com productos de 
impor~.ão, e que dentr e elles ba alguns, 
como os productos pbarmaceuticos, que signi
llcam um estado não só do adiantamento par
ticular de uma Nação, como dos recursos que 
lhe posso.m ser proprios, nesse ramo de in
dustria . 

Ora. e natural que na taxação dos impostos 
relat ivos a esses productos. pelo menos se 
estabeleça um plano mais equitativo. 

Entretanto os direitos exigidos e que sup
ponho serã.o mantidos em 3• discussão no Se· 
nado. visto terem passado em segunda, são 
probibitivos; ha. como que ilifficuldades, iln· 
possiveis de superar, lli tal idéa for approva.da, 
porquanto preparados necessari.os em medi· 
c i na. são taxados de uma maneira iníqua. 

Exige-se, por exemplo. da nossa industria 
de pbarmacia. cousa.s que ella. ainda não deu 
e que fatalmente hão de ser importadas do 
estrangeiro. 

Eu poderia. descer ana.lyticamente a estu
dar este ou aquelle preparado ; mas não me 
cabe demorar nesta ma. t eria., nem devo accen
tua.r qua.esquer do5tes fa.ctos. 

No entanto, está. claro no animo de quaes
quer dos cidadãos deput11dos que examinarem 
o contexto das emendllS pro~tas no Senado, 
que j á passaram, e que nec&--sariamente vão 
constituir o cara.cter da cobra.nÇ3. do imposto 
na receita.- que ha alguns preparados que, 
já muito taxa.dos. tornam impossível a inci· 
dencia do imposto. 

Este é absolutamente prohibitivo; e não 
podendo a nossa. industria. fornecer taes pro
iluctos, não sei como se hão de conciliar os 
dous factos quando um medico receitar a.l· 
gum delles. 

Necessariamente ou não existem na Rio de 
Janeiro, ou se existirem, ha de ser por um 
preço tão elevado, que só aos ricos será pos
sivel lança.r mão desse meio therapeutico ou 
desse o.gente reconunendando pelo faculta
tivo. 

E neste caso eu pergunto: qual será ore~ 
curso1 

A lei estar-á. feita. o regimen prohibitivo, 
iníquo, impossivel, deve ser mantido como lei 
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do Estado, e nós teremos apenas prE'judiea.do 
a arrecadação de impostos. 

Eu parto do principio de que nem as nos· 
sas pharmacias, nem as nossas drogar ias 
estão em condições de preparar muitQs des
ses productos. 

Agora., cidadão presidente. $Í v oltarmos o 
argumento, eu poderia atlirm01r que esse re
gimen nada signínca, e que as medidas Jlro
posta.s na lei do orçamento foram apresen
tadas, sem o neces.~ario estudo, não se relie
ctindo mesmo no quantum em que deviam 
ser taxados esses impostos, que ele n.lguma. 
sorte impossibilitam a entrada de determina
dos medicamentos. Conseguintemente o ela· 
mor na. occasião, que ser-J. justificado. não se 
fa.l.'li., estou bem certo, em torno do meu 
nome. 

Eu esperava da Ca.ma.ra. dos cidadãos depu
tado.s, dos mais competentes no assumpto, 
da.quelles que teem res:ponsabilidad.e mais 
etreetiva no caso, que viessem ã. t ribuna. 
em occa.sião opportuna. tratar da materia no 
sentido de ser evitado que aggra.vemos as 
populações, tanto desta Cidade como das do 
interior do Brazil, com grandes e pesados 
iiD1JOStos. 

O que mais me preoccupa e que o nosso re· 
gimen politico, seguindo, como tem até <:erto 
ponto seguido. o systema. adoptado no regi
men nas~ado, mereça, como pretendem os 
seus idversarios, o seguinte Jemma: a Re
publíca só tem crea.do grav,lmes para o povo, 
tornando-lhe a. vida cada vez mais rlifficil. 

E' contra. isto que eu venho protestar. e 
contra essa falta. de int\'resse pelo povo. prin
cipal men te em deputn.dos que representam 
Estados. cuja popula~-ií.to mais ou menus se 
aeba sujeit;~ a. condições muito p:~.rticulares 
de dependencia. economica., E'm deputados 
que se mostram alheios ao grande problema 
de que não s~ faz política sem se t ra.to.r dos 
meios de vida, mas de vida honesta e hon
rada. . 

De:;sa aftlictiva. situaçü.o oriunda. da. aggra.· 
vaoão de impostos, .não quero a. mínima re· 
sponsabilidade . 

Tenho dito. (11fuito bem, muito úe11t.) 

A' America do Norte coube a fortuna. de 
consagrar a doutr ina em que se firmou a. 
soberania, a. independencia, e a integridade 
territorial do Novo Mundo, ás conquist;J;s 
superiores de direito marítimo e os notaveis 
princípios de internacionalismo. IJela. neu
tratisaçíio das aml:mla.ncias e pela sorte dos 
prisioneiros militares, como pelo respeito á. 
propriedade privada. em terra e no alto 
oceano,- os americanos reunem agora em 
movimento imperceptível e heroico, desafron
tando a b;tndeira. de om povo fraco e repel
lindo a rapina.gem britannica! (AllOir~dcs.) 

Nem se diga que só acompanhamos o senti
mento da Mensagem do Norte, e applaudimos 
a. resistencia. venezuela.na, como americanos; 
vamos intervir no debate, <:omo interessados, 
que somos, como povo confrontante, que 
somos, como Nação cujos interesses :podem 
ficar compromettidos. ás a. venturas, e a evo
lução do famoso e importante litígio. (Afuito 
1>em,) 

Aqui tem a Ca.mara o Tlu~ New York Times, 
com a carta das preteoções inglezas em Vene
ruela e com a hist.oria da peudencia. celebre, 
ora animada á inspira~.li.o de Jord Aberdeen, 
ora. ao rigorismo de lord Granville e sempre 
dilatando n. inspiraçiio, a. tendenci3. e osdomi· 
nios do invasor europeo. 

Os venoznela.nos cedem o territorio qlte vM 
do r io Pomeironi ao rio Cuyuni, e os inglezes 
insiste::n mais e mais pela linha de Schom
burglt, que se estende do Orenoeo l'O extremo 
da. Serra Roraima. . 

Mas esta linha nã:o se prolong;mí para o 
Sul, vindo por territorio bra.zileiro. alcan
r,.-:~.ndo o Pirara., e podendo chegar ao forte de 
S. Joaquim, no rio Bra.nco. tcrritorio indis
puta velmente bl-azileíro ? ( Sen•ação. ) 

E si os americanos rlo Norte se julgam com 
autoridade, em nome da doutrina de Monroe, 
de delimit.'tr as fronteiras dos dous paizes
porque e que nós nã.o ha. vemos de estar appa
relba.dos para. as diversas soluoões da ques
tão, e ~·itando mais um assalto á integridade 
da. nossa querida Patri<L r (Muito bem.) 

O St•. Nilo Pe~anba (il tlençélo) 
começa ltizendo que e tã.o precaria., tão dolo
rosa e tão grave a. situação da política inter
nacional da. Republica' tiio melindrosos os 
problemas em que Yae empenhada a. honra. 
de nossa. Pa.tria-que toda a iniciativa para. 
lamentar de tortalccimcnto, ele :trnpàro e dE'\ 
incit.'\mento pelo d it•eíto do Brazi!, vale por 
um apostolado cívico! 

A .Mensagem Clevelaml fechou l_Jaro os 
. povos americanos o :pericxlo da.s hypoci'i:;ias 
diplomatica.s. (M"!!ito beii1.) 

A andacia. íngleza não dirá. que a linha de 
Schomburgk, sendo indisputavel para Vene
suela, poderá sel-o t.ambem para o Brazil ? 

Não !_O que é preciso (~ que o governo ela 
Republlca, nesta como em todas as questões. 
falle no exterior pelo nosso brio de povo livre 
e rlc povo policir•do ; a conduct.a do gove\'DO, 
ou antes, do honrado e illustre Sr. Presi· 
dente da Republica. é entr·eta.n to motivo das 
noss:1s dcsospera.n<;-as • da.s nos~as an~:ustias, 
da.s nossas incertezas ! ( :\Iui(os c~J)Oitl!Ws, nau 
ClpoiCl'.los.) 

S. Ex. ,cuja fru.qu~za. ó not))ri:1., vae prot.el
lanno a5sumptffi que n;J.o podem ser de-
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morados ; a Europa tirarà. e está tiro,nrln das 
Yacillaçoes de S. Ex. todos os eotimulo::: a 
todos os chicanas diplomaticas, á altllra na 
ambição e do desembaraço de alguns de seus 
governos! 

Pois que ! E' civil que ainda. esta, hora, 
S. Ex:. não tenha respondido á. nota de arbi
tramento na questão da Trindade~! .. 

Terá S. Ex. duvidas; terá. S. Ex. ensejo e 
opportunirlade para devorcíar-se f1a opinião 
do :paiz, que inteiro e unisono, não permitte 
arbitragem sobre o que é indiscutivelmente 
nosso e sagradamente nosso ?(.4.poiarlas gej·lu$; 
muito bem). 

Não snbe S. E:x:. que, si é permittido adi
vinhar-se um plebiscito por toda a ex'~en;;ão 
do DOi'SO territorio, elle se fez, e repudiou a 
ideia. de transacção, e de litígio? Ui!uilo bem.! 

Não sabe S. Ex. que o Parlamento e que 
as classes armada.s preferem protestar á face 
do mundo, constatando a violencia. a serem 
cilmplices no pacto da desl1onra ~ ! (Apoiados 
gcra;es.) · 

Mas o qtie impres~iona, o que estã. mago
ando o espi1·ito publico, é o recaio de que 
nesta materia tenllamos o insuccessl) que 
tivemos em outros as~umpto3, igualmente 
graves e igualmente: palpita,ntes. 

Porque não se h~ de receiar o arbitra
mento na Tríndafle, quando o governo, ba 
:pouco, firmou protocollo entregando a juizo 
arbitral de terceira potencia recla:naçõ~s e 
questões rle direito pl'ivado. e CO!:;" si não 
tivessemos Codigos. Tribunaes e uma le, is· 
lação regular? (Mu::o bem,) " 

O que ta.mbem impressiona e magOa, o es· 
piríto publico e a conduct:t de um;t parte da 
1mprensa! 

Não iosse ella a imprensa. brazi!eira, e dir
s~·liía dirigida por impira<;ão ínr;-leza.; não 
tivesse eua tradições superiores, â. defesa da 
Nação e gloria da Republica, dir-se-hia, em
~nhada no enfraquecimento da uos:;a grande 
causa 1 (A.poiados .) 

Pois que 1 Falla elle na int2rvenção dos 
Estados Unidos. 

A política de intervenç,ão é européa , é 
inimiga da liberdade, e é quasi sempre a 
colleíra ignominiosa daa annexações e uo pro
tectorarlo! 

Yeiu dos Congressos de Vero11a, de Ley
back e de Troppau; ~.ssignalou-sCl pela ingo
rencia criminosa nos negocias de Nupoles e 
:pela iuvusiio indebita na autonomia elo. Hes
pa.nha 1 \MHito beHi,) 

.. Foj. ella o plano sinistro do regimen im
perial na Euro!Ja; recorda mesmo homens 

da envergadura. de Pitt, colorindo a triste 
reac)í.o em llOlliC da liberdadt l (Apoiados.) 

E .!esta imtJrCnsa vem agol'a um brado. 
O nome do jornaiista brazileiro que pôde 
lançai-o ã. publi()idade ioi um dos evangeli
sadores a aboliç:ão no Brazi1, e recorda. pela 
campanha ttavada a. sombm de I:Vilberforce 
e de Pent, um na Ingb.terra e outro nos Es
tados Unidos, valendo ambo~, a redempção 
dos captivados. e não valendo nenhum o 
adio que a. independencia fez :nascer· no co
ração da metropole ! 

Elle disse que era sufficientemente preto 
para detestar a. Norte-A.merica. 

Foi elle suficientemente preto e sufficien· 
temente inglez! (Riso.) 

Não foi a Inglaterra dar o seu braço forte 
a resistencia escravista do Sul, guerreando 
a ba ndeira abolicionista que sopr"'va nas ~\I· 
fandegas de emporios do Norte? 

r\ntes, devera elle lembrar-se da procla
mação pa.tl'iotica, cheia de paixão e de elo
quencia: 

«Ouvimos no a.lto mar o sílvo de um va
por de guerra, construido por uma confe
deração de negociantes de escraves, mediante 
ouro inglez, saído de :porto ínglez, tripolado 
por marinheiros inglez·~ s. com a connivencia 
de otllciaes do gorerno inglez, a despeito da. 
decla1·ação regia de neutralidade 1 

E a Inglaterra decretava a. belligerancia, 
e armava o corsario infame r 

Dilatava na America o territorio de es
cra.vidiio, e na p1n·ase do orad"r do::;ca.ptivos, 
dava a sua I'esponsabilidade ao fratriddio de 
UHJa raça e ao parrecidio tla propria Nação! 
Pi11ito betH .) 

Ao gov-erno, sim, vae dirigir um appetlo, 
J igno <la Republica. e dos hrazileiros: O Sr. 
Dr. Prur\ente de Moraes respond<t ;i, Ingla
terra. como a Inglaterra. rcsp•1ndeu um dia, 
á America: O arbitramento ahi é offensivo 
á dignida de da. nossa Pa.tr·ia. (Apoiados ge-
1·aes; mui'o bem. ) 

Vem à. Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
encerrado o seguinte 

lleguer iment o 

Requeiro ao Poder Exemtivo, por inter
medio da Mes~ da Camara, as seguintes in-
10rmaçõcs: 

Si a Republicn rie Venezueh fez lla quatro 
:•unos ao g-ovorno brazileiro um appello pela 
mtegridade do seu ten-itorio; 

Si este ~ppeHo se estendeu a.os outt•os po
vos arn ertcanos ~ 
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Si o Brazil respondeu. em que data. e em 
que termos. 

Sala das sessõ~. 23 de dezembro de 1895. 
- Nilo Peçaalla. 

O Sr. Fa·ederico Borges- sr· 
:presidente. ausente degta. Camara na ~essão de 
sabbado, não tive o prazer de ouvir, o meu 
distincto colleg:t deputado por Per·nambuco, 
o Sr. Medeiros e Albuquerque. quando rlis
cutiu o requerimento que tive a honra de 
apresentar á Cama.ra relatiYamellte aos pa
peis e documentos, encontra'lns nn Archivo 
do pranteado marechal Floriano, e hoje tomo 
a palavra mai$ para um:1 explicação pessoal 
do que para discutii' o requerimento. r·or
quanto o. sua discossü.o se acha encerrada. 

Prevalecendo-me )Jt•rem da. explicação pes
soal. tenho de orpor às con~iderações olfer~· 
cidas pelo honrado deputado uma resposta em 
termo~ claros e precisos. 

S. Ex. começou pr·r dizH que da minha 
parte.offerecenrlo o requerimento.ou houvera 
ingenuidade ott ~xtrema· generosidade :pa.ra 
com a pessoa do Sr. capitão de fmgata Gar· 
cez Palha. 

O SR. ANTOI'(IO DE SIQUEIRA- Documentos 
que na sua m~üor parte !oram confiarlos a 
uma comrnissão para protocollar ; dessa 
commi~são fizeram :parte o coronel Francisco 
de Silveira Lobo, o actual governador de 
Santa Ca.tharina e o Sr. Mario da. Fon
seca. 

0 SR. FREDERICO BORGES- Sr. presidente, 
aproveito a occasião pa1·a declarar que muito 
ao contrario daquelles que se preoccupam 
com a. guarda desse Archívo, allegando per
tencer á presidencia da Republica. eu devo 
declarar á C~mara que o procedimento do. 
honrado prefeito dest.a Capital, nomeando 
uma commissão para.de accôrdo ~om o repre
sen tn n te e peS>;Oas da confiança da familia. do 
nHu·ecbal ~'loriano Peixoto, proceder a um 
exame,a uma selecção de~ses pa:pei~. tem toda 
a procedencia. 

Esse Arclüvo, Sr. presidente. não se com
põe ~<implPsmente de documentos officiaes. 

Esse .ucbivo, no dizer de pessoas auto
risadas e competentes, tem grande parte de 
documentos particulares, de papeis que per
tenciam simplesmente á pes~oa do marechal 
Floriano. 

Portanto, é nece~sario que essa commissão 
Nem uma cousa nem outra; o pensamento tenha em parte um caracter official, isto e, 

que tive o.trerecendo esse requerimento foi que uma parte seja composta. de pessoas d"' 
simplesmente di~sipar as duvidas que pudes· confiança do gove1'no ou da prefeitura e a 
sem pairar llO espírito publico em relação á outra parte de re:presenta.ntes da -pessoa do 
responsabilidade de um alto funcciona.rio da marechal. 
immediat,,. confiança. r1o Minístt·o da ?11arínha.. E' neees-ario que esses documentos seja.m 
sobre o qual pesava a suspeita na.r~a mais in ''entat"iados, fazendo-se uma. selecçãtJ do 
nada menos que um crime de traição e de~- que comtitue documentos particulares e 
lealdade. off.-recendo ensejo a e~se offi.cial :privados dml documentos llUblio·os, entre
para nefender-sfl cabalmente. Procedendo gando-se então ao Archivo rla Prefeitura. 
assim. tive o intuito de atTeda.r da Republica, aquillo que pertencer á Rt>publiea, ao mundo 
ao menos do governo a.ctual. :1. responsabili· official. e a tàmilia !lo marechal aquillo que 
dnde de manter na altn administraç.'i.o da disser respeito a sua pessoa. Mas entr<'ga.r-se 
marinha um traidor. um de~le<\l. Portanto, es>'e Archivo, S('ffi um exame, sem essa 
Sr. pre~idente, rle morto n.lgllffi podia. exi~tir s0l~cção, ao Pod<'l' Publico. que não tem 
de minha pa1·t.<'• in;.rennidndl' ~>m nma sitUa· para com :1. memoria do ma1echal a vP:nem. 
\·fto como f'st.a <'m que os ma;~ ing-enu. s nüo ç:·,o ~o re>peito qu.e os seus am1gOs lhe con
podem r~>~istir á e\·id<'Dcia do~ fados d" ver· s:,gra.m ... 
d:tdeíra. de$illusão om re!açr•.ú ao,; desa~tre. o Sn.. Trto~rAz CAVALCANTI-Apoiado; o fim 
~dministrativos. e subtrauir documentos importantes. 

Quanto a generosidade. tambem não pro- o SR. FREDERico BoRGES ••• será uma 'Vio
c:ede a considera.~ão do meu honrado amigo e laciio sem nome e im:pe1·doavel. 
companheiro de redacçii.o d'O Tempo, por Mais do que nunca faz-se necessaria. essa 
isso que r.eclarei desta tribuna que não t,ioha commissão. 
a satisfação de conhecer o Sr. Garcez Palha, Apresentanr1o um dos requerimentos.o meu 
não ligando o nome ã. :pessoa. inruito foi apPe.i'sa.r os SêUS trabalhos pat'8. 

Sr. presidente. alem dos motivosji p01' qne quanto antes se procedesse a ess..1. selec· 
mim declarai'! o~ ll&l'a alJl'esentar o requeri·, <:ii.O, se inventaríu.~se es.~s -pt~,peis.afim de que 
menta !'fi questão. outros nã.ü menos podero- viessem :1 luz da publicidade tantos documen
sos inflniram no meu ·e.~pirit.o.ent,re 03 quaes. tos impol't:J.nt~s e pr·eciosos que hão rle tirar 
estava fi desejo QUe tinha de ver entregue.; á a mascara 3. grande numero dessesindividuos 
luz da -pubticid·.l.de documento~ preciosíssimos que, h ontem, constituid<'s reos df' alta traição 
dessa. quadra. luctuosa da revolta de 6 de se- á Patri"', outros thurifera.rios desse poder, 
tembro. hoje levantam a fronte altiva, coDstituidos 



em censores e catões daquelles que foram go
verno. 

A'Proveito o ensejo IJnra communicar li ORDE!\1 DO DIA 

Tenho dito. 

O liiih• •• João Lopes- Sr. presi
dente, quero communica.r á Mesa que o pa
recer da Commis;ão de Orçamento sobre as 
emendas mantidas por 21/3 do Senado ao Ot·
.;;amento do Intcl'ior• acha-se lavrado e prom
pto para em• publicado. Peço a. V. Ex. para. 
collocal-o na ordem ele> dia do amanhã. 

Garoara que, apeza.r de votadas, aind11. não 
clJegaram ós mãos lla Commissão de Orça- O Sr. Presidente-Não ha numero 
mcnto ns emendas pelo Senado aprescmta.llas 11ara se votar as materias indicadas na ordem 
ao Orçoamento do. Industria. e Viação. · do dia. 

o sn. PnEsiDE<'iTE-0 podido do nobre depu- Não podendo a Cama~a }Jroscguir hoje e~ 
tndo set•ú. attendido seus trabalhJs. vou_ des1gnar a ordem do dm · l para a sessuo segumto, dn. qual faz p:l.l'te a 

O S!t. Auousro MoNTENEorw-0 Orçamen- discu~são unica das emendas do Senado ao 
~o da Agt•icuttura foi votado no Senado ha. Orçamento do Interior, as quaes foram ap
tre.s dias. provados por nquella Camampor dons terços. 

Vai a imprimi!· o seguinte 

PROJECTO 

Emenda do Senado ao JWOjecto da Camm•a do>' Deputados n. 149 D, 
deste annq, grre fixa a rlcspezo llo 11finístcria da Justiça e Negados 
Intm·lol"CS 21aJ'a o CXCl'cicio de 18D6, os qttaiH (o•·am mantidas po1· 
do14s teJ·ços de vato3 

A Commiss~o do Ot·çumento, pelos fnndnmontos dos sous anteriores 
pareceres sobro o nssnmpto e pelo rospoitoque deve no sabio voto da 
Camara, ja po1· duns Y· ';;expresso, é do opinião que sejam por dous 
terços rejcitt~dns ns er: ..• das quo o Senado houve por bems fazer no 
orçamento dn dospeza do Ministel'io da Justiça e Negocias lntel'iol'cs, 
emendns recusadns pela Cnmnra e pela. outra casa mantida por dous 
torças de votos na scssilo de 21 do corrente. 

Sala dns conuni~sõa~, 23 (]a dezemlJJ•o de 1895. - Jmio Lopes, pL·e·
sidente-relator.-La~,-o Miillei'.-Au,qusto MOi11CI1CU1"0.-J<'. P. May· 
~·it1Tt. - Attgusto Savero,- Alciuda Gvarwbam.-Berwdicto Leite. 

Emenda do Se11aclo ao 1wojecco dfl Camam elos Deputados, n, 149 D, 
deste amw, que fixa a clcspcza elo Mínistcrio Justiça e Negocias In
teriores pctm o ea·e1·cicio de 1896, as ']lllles fomm mautidas pol' dous 
terços <lc votos 

A' rubrica n. li - J1Mtiça do IJistl'icto FedcJ"(}.l: 

Supprimnm-Eo as palavras-« do 7:200.$ para 
os vencimentos de dous escrivães ..• » até as 
1mlavrn6- (I e l :200$ do gratificrrçãa». Reduza-so 
a vcrbn n • , ..•.. 4 ••• ~ ..... , •••••••••••••••••••••• 345:4!20$000 

A' l'Ubrlca n. 14 C,tsa fle Co1·recçuo: 

Supprimu-se o augmonto do l :?00$ p~t·n venci
mentos do medico. 
Roduzidlt a verba a ••. , •••..• , •.. , .. , ••.••••..•.• 

A' rubrica n. 15- Colonia dos lJous Rios: 
Substitua-soa 1·ubrica pela seguinte: 
Pessoal composto do dircctm•, ajudonta, medico, 

sem a g·ra.tiilca~ão de 600$ pelo tt·uba.lho do en
sino, que devo f,lzOl' ptú·tG integrante de suns 
runcções, almoxarifc, cnfJrmciro, o tres mostt·es 
de officin;\ 27:600$000. 

.Material: pam diarins de um pedreiro o nm 
carpinteiro, :'1. rniio do 4$, pat•a tres feitm·es á 
razão ele 90$ meus::tes, ]Jara sustento, vestunrio e 
medicamentos parn. os colonos 23:000$, pnra ml\
dedaes de construcç5.o, instrumentos agricolns e 
tespozns C1·cntunes 12:000$ c para o serviço de 
trn osporte 8 : 000$000. 
Rcduzidrt o. verba a ..•.•...•. , .•. · ...•.•..•...••• 

A' l'Ubt•ica n. 20- Se•·viço Sanitm·io ]lfaritimo : 

Depois dr. pala Vl'll. - custeio- em relação no Es
ta <lo do Pttr1t, ncm·csccnte-~e; o iguacs quantias 
para compra de uma lanclta a vapor e son custeio 
pam o Estado do Aml\zonos; depois dns palavras
Pernambuco o 10:000$ para seu custeio, accrcscente· 
so : Hl:OOO$ parn compra de utna.la.ncha a vnpor 
para o Estudo do gspirlto Santo c 5:000$ paro. seu 
custeio. 

107: 444$950 

76;720$000 
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A' rubrica n. 22-Faculdada de Direito (!e 8. Paulo: 
Acci•esceote-se ondB convier: 
Suppt•imida n consignação de 1:200$ para gt•ntitl

(!ação ao dil'ocfor pela direcção do curso annexo ; a. 
de 1 :200$ pa.ra gt•atiftcação do secretario pot• set•vi
ço aoalogo; a de 4:000$ para gratificação nos lentes 
designados paJa as bancas do exames tlnaos ; a do 
8:000$ pala. premio a lontes que compuzercm olwas 
do merito o n de 8:000$ para viagens scientifl
cns; elevada. de mais 3:000$ a consignação p~dida
-para. despozas diversas e evontuo.os. 
Reduzido. n. verba a ........•..••.......•...••.• , 
A' rubrica n. 23- Faculdade do D•'reito do Recife : 

Acct•escente-se onde convier : 
Supprimida a consignação de 1:200$ para grati!lca

ção do director pela direcçi'ío do curso annoxo ; 
n do I :200$ pura gratillcacão M secretario pot• 
sel'viço analogo; o. do 4:000$ pa.m gt•atiflca~ão 
nos lentes designados para ns bnncns de exames 
tlnaes; a do 8:000$ para pl>emio a lentes que 
compuzerem obras de morito; e n de 8:000$ par,• 
viagens scicntiflcas, elevada de mnis 3:000~ a 
consignaçfío podida pura. despezas (liVct•sas e 
eventuaes . ..... ~ ........• ,, .................. .. 

A' rubrica n. 24- Fnculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro: 

Ellminem-se as palavras - Augmentada o as que 
se lho seguem ató o final do período, sendo sub
stituidns pelas seguintes : Supprimlda a coosi
gnação do 8:000$ para premio a. lentes que com
puzorem obras do merito e a de 8:000$ pnm via
gem scien tiftcll. 

Reduza-se a verba .••. , •...••.•.••......•.....••. 
A' rubrica n. 25-Faculdade de Medicina da Ballic1: 
Eliminem-se, como na rubt•ica anterior ns pnlavrus: 

Augmenbdn e seguintes até o fim do perioclo, 
sendo Sllbstituidus pol11s seguintes - Supprimida. 
a consígnuçfío de 8;000$ para premios a lentes 
que compuzerem ollrns de merito e a de B:OOOS 
pnrn. viagens scientificas. 

Reduza-se a varbn a., ... , ..... ~ ........... , ...... . 

30 I : 400*000 

315:300$000 

641 :740$000 

555:870$000 

A' rubrica. n, 29-Gymnasio Nacior~.al: 
Supprimatn-s3 as consignações de 3:600$ para 

g-ratificação a dous instr·uctores militares e de 
9:000$ pnra lentes supplementnres. 
Reduza-se a V6Tba. n ...... , ................... ,.. 533:955$000 

VI. O Governo, llentro do oxm·cicio desta lei, reverá o Regula
mento que baixou pnra exeouç>ão da lei de 13 de jut110 de 1893, afim 
de retluzir o pessoal e os vencimentos rospcctivos d!L Colonia Cor
reccional dos Dons Rios e de tornar principalnwnte vgriccla. o tra
balho da mesma colonia. 

Senado Fedem!, li de dozombt•o de !895.- lJiarwel Vicroriao P.J
rcim, presiclente.-Joc7o Ba1·ballw Uchíia Cavalcanti, I• secre!a.rio.
Gustauo Ricfmrd, 3o se~relario, senínrlo de 2.0-Joaquim Jose Paes 
da Silva !Sa1·menlo, 4" S?creturio, serviudo de 3,<>- Jose BeJ'na1·do 
de lllerleir-os, servindo de 4" fecretario. 

P!·ojecto da Camaradas clepulados t•. 149 J), que fixa a despeza do Mi-
1liSICJ'ÍO da Justiça e Ncyocios Tttt~·i6res p(lra o exercioio de 1896 

11. Justiça do Distl'icto Federal : 
A ugrncntada a consignnção de 

7:200$ p~u·a os veucimeotos 
dos dous escrivães d!L Côl'te 
de Appellação, vencendo ca
da um 2:400.$ da ordenado 
e 1:200$ de gratificação ; a 
do 30:000$ para l'epnr;lção 
da mobiH;l e pt·eclios em qllo 
funcciona o Trjbunnl Civil o 
Criminal, e a do 5:000$ para 
nluguol de uma Cl\Sa des.tí
n a da especi ai menta ao ser· 
viço do Jmy ; reduzidu. ele 
151:200$ n 108:000$ a verba 
para pagamento de preto1•es. 

14. Cus:~ de C~rreflÇão : 
Augmeotndos no pessoal o.~ 

vencimentos do medico de 
3:GOO$ paril· 4 :800$, sendo 
3:200$ do ordenado o l:GOO$ 
de gratiftcnção ••• , •••• , ... 

; 52 :629$000 

108:M4$950 
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.15. Oolonir;~. dos Dou s Rios: 
(Door oto o. l45, do 11 do ju· 

lho elo 1893). 

I directtw . . .• . . • . •• • ••. .• . •. 
I a.ju•lnnto . .. . . . . . ...... , , . • 
1 mcelír.o . , . . •.• . . . . •. • . • , , .• 

Ao mesmo, pelo trabalho de 
ons!no, gt•atllicaçi'to., . . .. 

I oscr ivlíu .. ..... ..... .. ... .. 
1 nlrooxnrife . • ; . ...... . , • • , . 
1 onformairo ..• ••••..•. • , • • · 
3 mestres do olficina o. I :800$ 
5 rwll'llil'os n. 4$ rliaJ•ios .•. • . • 
5 carpin teiros a 4$ diarlos • •• 
6 fGitm•os a 00.~ .... ... ... . . . 

ComedOL·Ins pn1•a os pedroil•os, 
carpin tciJ•os, G feitores a 1$200 
diM•ios pn.t•n. en,dn, um .. ,. , •• •• 

sustonto, vcstun.r io e Ctll'lltivo <lo 
100 coJ•recoionaos a l$200 •.. • . . 

Objacto~ rle oxpodionto .• . .. .• , • • . 
P rom J>to pag-arn~n to . •• , • • .•. .•• • 
Mn.teriaog do constJ•ucçíío e outras 

despazos . • . . , • . . •. . •. •••• • . ..• 
Serviço de tmnspm·to., . .. ••• , • . 

20. Sorvico sani tar io m:\l'itimo ! 

Augmentodn.s as consignações 
do ,10:000$ pac·t~ compm de 
UliJlt I f\nch ;t a. va por pnr ::1. o 
Estn do lln Ptw/~ e de 10:000$ 
p:u•:•. o sou Ctts taio ; a do 
30:000$ pm-a compt•a. do 
umn. lnnch:t a va{lot' po.ra 
eondnot;ão de doentes, no 
Estn.do da, Bnhio. ; 5:000$ 
p~ra constt•ucção tle uma 
pontl} ele •lesernbat·quo no 
Hospital lllal'illmo do Bom 
Dospncho ; 5: 000$ par a col
l oca!Ji\O o tl'l.liiSpor te das 

6:000$.000 
3 :000$000 
4: 800$000 

600$000 
3:600.~000 
2: 400$000 
1 :!!00$000 
4: 400!5000 
7:2.00.::.()00 
7:200$000 
7 :480.~000 

7:008$000 

•13:800$00 
I :200.WQO 
1:200$000 

22:71 2.$000 
2-1:0009)00 

150:000$000 

estufas ele desinfecção da 
GenciSl He1·scl1er em deposito 
na. Alrandogn do mesmo es· 
fado e 1.1. acqulslção do pul
vor isadot•os elo mesmo fabri
cante ; ll :0001:; para o pGS· 
soai que terl\ tfe set•vir nas 
lanohns e 10:000$ para. o 
custtlio das mesmas o cou
set•va.cão do mnterial tlu
ctuo.n te ; de 40:000$ para 
compra. lle uma. laocha. o. 
vapot' para o estado de Per
n ll.mhn<:o e 10:000$ p'lm o 
sou c usteio ; de 8 : 000$ para 
a. compra rle 11mll. pequena 
lancha para o esta1lo dn Pa· 
rahybn ; do 5:000$ para a. 
refot•mn do mnte,•ial mari· 
r i ti mo t\ cargo da i ns pectoria 
do ]Jorto de Pnrnnagu:\ , O.U· 
gmcntndo. a con!ilgn;:~çiío do 
5: 400$ pa.ra as graU ficnçOes 
estabalecidus o o 1n't, • do 
reg ulamento dn. Inspecto
t•i f\ ri a S<lltdo dos Pot•tos ; 
e levada do 2:000$ pa.r a. 
5: 600$ a consignaçií.o par n
Despazo.s oveot uaes, com
pra de moveis- , s ubstih tida. 
esta r ubr ica. peln. S''gu\nte: 
- DoS(lOZfi.S eventuaes, com
pra ela moveis. d iarins pnm 
alitncntn~no dos lljudan tes 
th\ inspectot•ia. encarregados 
da visi to. s;:~ni t:tria. do pol'!o, 
nn. razão de 5$000 • . •• . • . •• 

22 . Faculdade de Diroito do São 
Paulo: 

Augmenlada. no material a 
cons ignação para im]Jressõas, 
do 3~500$ pll.l'a G:000$000. , • 

I I I I I t I t I . I I I. 941}:259$000 

·············· 320:800$000 
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23. Faau ldo.tla de Dil'eito do Re.:. ordenado 6 I :200$ de gmtift-
cife, como na. proposta. . •. •. .. ... . ... .... 334:700$000 caç.ão .... . ..... .... , .. . • .. .. .. • • .. • .. • • • 676: 340$000 

r 24. Faculr.latlo de Medicina do Rio 
de Jana\ t•o: .. 

i! 

:i 

s 
Augmeu ta.~ a. a cousiguaçl.lo 

parti g t•n.t ifio-'lções 3 2D in tor
nos do clini<m. de 14:400$ 
para 2·1:000.~ , cabendo 11. 
citdn um I: 200.$ • equipat•a~ 
dos os vencimentos tl tl rlous 
lentes no.> rios outros 27 cn
ttwrh•nticos; augrnontados os 
vencimentos rio suil·sacretn· 
r io n 4:HOO.$, sendo 3:200$ 
de ordenado 6 I :600$ de 
gratillcação ; nugmautndos 
os vencimentos dos amit;Ju-
6 llSBS dll 2 : <JOO$ pttra3 : 000$1 
sentl<) 2:400$ ele orclenndo e 
I :200.~ rle gratifia:Jçiio ; nu
grnon i!Hlos o~ vencimentos 
tln IH'l'teir~ rlo, \'la larnirlado 
a 3: ooo.o;;, senti o 2: 400$ do 

O S1.· · P1·e~ideu.te- Não lk·wcudo 
nado. mais a tl'ntal', designo pa.1•a ampnhõ. a 
seguinte ordem do dia. : 

Votação rios soguintes projectos : 
N. 35, <la 1805, autorisnndo o goYerno a. 

rever o regulamento e twogrammo. llos estu
dos do Gymn11sio Nacional, com o pareceJ' sol> 
n. 35 A, deste unno; 
. N. SU, de 1895, substituindo pelo quo n olle 
acompanha a tv.bella F, annexn n C.ms"lic/açtío 
das Leis dlrs .Al(awlt![JaS e llfesas de Remias 
Fede'fcr~s (:!• !li~cuss~o); 

N. 199, de II\\J5, autorisando o govm•no a 
fazer re,·er tl'l' ú acliva, mandando addit• a 
uma das compn.nllias, como .tenente mais 
lllodorno, a.tó que ho.ja vaga, o tenente refor·
mado do corpo de bombeiros José Julio, com 

25 . Faeul!lnde de Medicina da 
Bnhla: 

Augmenttuh o consignação 
para grtüil\cn~íio a 20 intol'
nos de clinlca, de 14:400$ 
pnt•a 24:000$, cabendo a 
cada um 1:200$; (tngmeuta
dan consignaQíio de gratifi
cncão da Santa Casa de Mí
sericm•dia }'11\l'a 50:000$; 
equiparados os vencimentos 
de dous lentes aos dos ou~ 
tros 29 c."'.thedt•a ticos ; a.u
gmentmlos os yencirnontos 
do sub-scm·etnt•io a. 4:800$, 
sendo 3:20()$ do ol'd6nD.do o 

29. Gymnaslo Na.cional , como na 
proposta. • . . . . . • . . • • • . . . . . . . • . . • • • . . . • . . 54() :555$000 

Camnrn. dos Dopul!ltlos, em 5 do novembro tlo 1895.- Jihmc:isco 
de Assis Rosa e Silva, presidente. - Thomaz Del(lno, 1• secretario. 
- Antonio G. P . de Sd Peio;oto, sot•viudo de 2• socretario , 

um voto em sopa.l':lda e parecer da commissão 
de constituição, Iegislo.çllo e justiça (2'' dis· 
cus~ão); 

N, 216, do 1894, auto1•isando o Poder Ex.· 
ecutivo a pngnt• ao Dt'. Tíburclo Valeriano 
Pecegueiro do Amaral, prepat•ndor do mec.li
oina lega\ dn. Faculr1ade de Medicina do !tio 
de Jnneiro, os vencimentos qne deixou ele 
pe1•ceber do log3.r de preparador de ch imicn 
inorgnnica cla mesma faculdade (discussão 
unicn); 

N. 225, de 1895, dnm1o nova organisação li 
guarda no.ciomll (l• discussão) ~ 

N. 286, de IRIJ5, approvnnclo os quo.tl'o pro
tocollos fo1·mulados na SPgunda cr•nfureocin. 
de Madrid, em abril de 1890, para pt'Dtecção 
da propriedade Industrial, e r egulament o ela
I.Jorado pela Secretario. Internao!onal sob o. 

direc!)l"íO cto governo suísso, confol'tl\e a. auto· 
risaçfio dada pela mesma conferencia (1• dis· 
cussão); 

N. 81 A, de 181J5, mandando conservar na 
collocação que occupa.va no Ahnanalt Militar 
por occasiíio do sou f!J.I Ieeimcnto o nome do 
Murechal Flor iano Peix. to (3·• discussão) ; 

N. 224, de 1895, concedendo uo soldado 
reformado do exercito fi'mnklín Ferr01ra de 
Moura. um11, pemiio lle 30$ men~Ms (diseussã.o 
unico); 

N. 263 A, de 189!}, concetlendo a D. Bruzílio. 
Au gusta d:t Cunha a pensão annual de3:G00$ 
(discm~íío unico.); 

N. 2{)2, de !800, autorisnnllo o governo o. 
abrir ao Ministerio da Guerra o credito csjJe
cial de 2.220:000$ pam indemnisar prejuízos 
consequontes da revolta de O de seterub1•o de 
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I89S, á Companhia Nacional Costeira e a Lage 
& Irmã.o (3• discussiio) : 

N. 239' de 1895, a.utorísando o Poder Ex
ecutivo a tomar conneaimento dos estudos 
de!lnitivos da 3• secção da Estrada de Ferro 
da Victoria a. Peça.nha, apresentados pela 
Companhia Estrada de Ferro Bahia e Minas, 
independentemente do excesso havido no 
prazo estillulado para (l.presentaçã.o desses 
estudos (1 ~ discussão) ; 

N. 157, de 1893, -conced.endo a Com:panhia. 
de Ferro Esmaltado, estabelecida na ca:pita.l 
do estado da Bahia, isenção de direitos de iro
portaçiio por cinco annos de materia prim::~. 
destinada ao fabrico de artefactos e objectos 
de uso domestico (2" discllS..<áo ; 

N. 19'2, de 1895, conceoendo a D. Joaquina. 
Angelica Bragança Di~ dos Santos, viuva ~o 
major Francisco Antomo dos Sa.ntos, a pensao 
mensal de 100$000 (discussão unica); 

N. 133 c, de 1895, sobre a.s emendas oife
recidas na 3• discus~>io ao projecto n. 133 B3, 
de 1893, que classifica em quatro categorias 
as repartições federaes e equipara os venci
mentos dos respectivos funccionarios (discus
são unica); 

Da emenda sob n. 24 B, de 1895, do Sr. Be
lisario de Souza e outros, que dispensa. a 
Companhia. Estrada de FelTO Leo_poldina do 
pagamento dos direitos de importação de todo 
o material, que retirar da. Alfa.ndcga do Rio 
de Janeiro, destacada em 3~ discussão do pro
jecto n. 24, do corrrente anno, para. de ac
cordo com o art. 129 do regimento interno, 
ter nova discussão (discussão unica); 

N, 151 A, de 1893, isentando de direitos 
de importação e expediente os materiaes e 
macbinismos destinados á. fundação de fabri
cas na Republica (2' discussão) ; 

N. 279 A, de 1895, autorisando o Poder Ex
ecutivo a. despender ate a quantia de 
1.000:000$ com os preparativos, intalla
ção e edificios necessarios a uma. grande expo
sição de productos naturaes e industriaes, 
destinada a. commemorar o -quarto centena
rio do descobrimento do Brazil, l• discussão); 

N. :302, de 1895, a:pprova.ndo o Tratado de 
Amisade, de comme.tcio e de na. vegação entre 
a Republica dos Estados Unidos do Bra.zil 
e o Imperio do Japão, firmado em Pariz em 
5 de noYe1nbro do corrente anno (1• dis
cussão); 

Discussão unica do parecer n. l4ll G, àe 
1895, da commiasão de orçamento, sobre as 
emendas de Senado ao orçamento do Ministe
rio da Justir,'a e Negocios Interiores. 

Levanta.1 se a sessão ã.s ~ hQras da tarde. 

Depois de levantada. a sessão, foi p~esente 
ã Mesa o ofllcio do Senado n. 557 de hoJe, en
viando a.s emendas da.q_uella Cama.ra que fixa 
a despeza do Ministerio da Viação, IndustrlA 
e Obras Publicas, a qual foi enviada a Com
missão de Orçamento para dar o seu parecer 
com urgencia. 

Va.e a imprimia o seguinte 

J"ROJECTO 

N. 178 F- 1895 

Emcmdas do Senado ao projecto da Camara 
dos Deputados n. 1.78 E deste anno !ltiB 

fixa a desreza do Min.istelrio da lndustria, 
Viaçtio e ObrM P~olicas para o e:x:ercicio 
de 1896 

A commissã.o de m•çamento, examinando as 
emendas o:trex•ecidas pelo Senado ao orça
mento da. Industria, Viação e Obras Publicas, 
é forçada, a despeito do interesse em ver 
terminada a votação dos orçamentos, a re
cusar algumas altex·ações que lhe parecem 
desfavoraveisao serviço publico, como a. Ca
mara julgarà. relendo os pareceres anteriores 
da commissão, JlOS quaes veem justificada lon
gameota as razões que a levam a mant~r o 
trabalho da Camara em algumas rubr1cas. 

Rubrica n. 1 - Parece á. commissão de 
orçamento que convem manter o projecto da. 
camara.. 

Rubrica n. 2 - A commíssã.o acceita. as 
emendas do Senado. 

Rub1•íca n. 3- Pensa a commissão que 
deve ser acceita a emenda do Senado que dá 
verba para. execução da lei votada pelo Cou• 
gresso. 

Rubrica n. 4 - As disposições do projecto 
da Camara, que o Senado alterou, forarn 
adaptadas pela Camara, contra o voto da sua 
commissão de orçamento, cuja proposta nesta 
parte foi recusada. 

A commissão no emtanto, comparando as 
disposições votadas pela Camara com a emen
da. do Senado é forçada. a reconhecer que 
devem aquellas ser mantidas.: . ·~ 

Si o trabalho da Camara. nao deu a Uruao 
a fiscali.sa.çã.o que devera ter, o do Senado 
parece Dão ser susceptível da realização, tal 
qual está redigido. 

Rubrica n. 5- A commissão pensa que a 
Camara não póde acceitar as emendas do Se
nado, suppresstvas das medidas que ~oram 
aconselhadas depois de detido estudo fe1to de 
a.ccordo com os chefes de serviço e inspirados 
no desejo de evitar creditas supplementares 
e desorga.nisações de serviço. 

Rubrica u. 6- A commissão acceita a 
emenda do Senado lllodüicati va das a.J.terações 
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feitas pela Ca.rnam no que diz respeito à rêde 
telephonica da Capital Federal e que consigna. 
uova.s linhas, cujo tx-açado é acceita.vel. 

Rubrican. 7- A commissão de orçamento 
julga que não convém a ])provar a e:x:tincção, 
feita pelo Senado, dos serviços da Fabrica. de 
Ferro de Ipanema. 

Rubrica n. 8 - Parece igualmente a com
missão que deve ser acceita a emenda do Se· 
nado a esta rubrica. 

Rubrica n. 9- As consignações q_ue a 
emenda do Senado supprime foram votada$ 
pela Camara para estuaos que não parecem 
merecer recusa, uma vez que o Senado auto· 
ris a outros, que aliás são tão recommenda· 
v eis quanto estes. 

Rubrica n. 10 -A commis~ão de orça
mento não póde acceitar as alterações feitas 
pelo Senado nesta rubrica, supprimindo con· 
signações que foram acceitas e justificadas 
por convenie.ucias do serviço publico. 

Rubrica n. 12- Pelas mesmas razões a 
commissão é contraría à emenda do Senado 
a esta rubrica. 

Rubrica n. 15- A commissão e de "Pare· 
cerque convem acceLtar a. emenda. do Senado 
a esta. rubrica. 

Rubrica n. 21- Pensa. igualmente a. cem
missão que póde ser acceita esta emenda. 

Rubrica 22 - A commi6são de orçamento 
pensa. que são aeceitaveis as alterações feitas 
pelo Senado ás lettras d j e 1· desta rubrica e 
aconselha. a sua. approvação, si íorem votadas 
separadamente ; é no emtanto contraria as 
demais alterações. 

Rubrica n. 2J -O Senado manda suppl'i
mir a reducyão, que a Camaru. :ez. de deus 
ecntinuos julg:J.dos desnecessarios ao serviço 
e supprime igualmente um pequeno au
gmento feito na. consignaçií.o pa1•a casa do 
porteiro, que apenas é ue GI)$00Ll mensaes. A 
emenda. do Seua.do augmenta, pois, a despeza 
de 2:520$000, que a commis~iio havi~J. acon
selhado tosse realizatl :1. 

Ao § 11, n. 4- A cornmissão acceita a 
emenda do Senado. 

Ao § li, n. li- Do mesmo modo a com
missão acceita esta emenda do Senado. 

Ao § 11, n. 22- Julga a com missão que 
esta emenda do Senado deve tambem ser 
a.cceita.. 

A commissão não accetta os additivos ns .•. 
os dous primeiros por serem autorisações 
para medidas, que o governo póde executar, 
]JOr estarem comprehendidas nas suas attri
buições; a terceira por ser complemento da 
emenda â. l'Ubrica. n. 4. que a comroissão não 
acceita, e a quarta por considerar que não 
convém actualmente alienar ou arrendar a 
fabrica de ferro de Ipanema, na qual se 
vai agora explorar jazidas de :phosphatos, 

conforme a Camara autorisou e o Senado 
acceitou. 

S. R.-Sala das commissões, 23 de de:zem
bro de 1895.-loão Lopes, presidente,-Lauro 
Mítllel·,relator.-Paulino de Sou:::a Jur.ior.
A. Mon"lenegro.-B. Leite,-F. P. l.tayrink, 
- A. Guanabara. 

Emendas do Se ri(). dO ao projecto da Camanz dos 
IJeputados n. 178 E, deste mmo, q_ue fixa 
d~speoa do 11finisterio da lndustria, Viação 
e Ob>·as Pv.biicas r,ara o exercicio de 1.896 

Ao n. 1: 
A' rubrica n. 1-Secretada 

de Estado-Mantenha-se a 
proposta, reduzindo-se a 
cinco o numero de ser· 
ventes, :i. proporção que 
vagarem, supprimindo-se 
a consignação de 3:000$ 
para as despezas miudas 
a cargo do porteiro, e ele
vando-se de 12 a 13:000$ a 
verba-Expeàíente. 

A' rubrica n. 2-At~ilios a 
agricullt.wa-Depeísda.s pa
lavras-Ao Instituto Bahi· 
ano de Agricultura.-accre. 
sente-se: 20: 000$ ao Insti
tuto Agrícola Frei Cane
ca (ant iga colonia Isabel) 
no Estado de Pernambuco 
e 10:000$ para auxiLio ao 
Asylo Agricola Santa Isa
bel , na estação do Desen
gano, Estado do Rio de Ja• 

A' rubrica n. 3- Stlb·venç<To 
eis companli.ias de nw>:ega
çao a -vapor-Augmentc-ee 
a verba com :.l. quantia de 
48:000$ para o serviço de 
na. vegação no rio Parna.
hyba, a.utorisado :pela lei 
n. 351. de 11 de dezembro 
de 1B95. 

A' rubrica n. 4- Agencia Central de Im.· 
-mig?·ação -Substitua-se pelo seguinte: .Agen
cifl. Central de Immigração - Su pprim.idas 
no pessoal ma.ritimo da hospedaria da. Ilha 
das Flores tres carvoeiros e tres cozinheiros. 
Serviços diversos: augmenta.da a. verba corn 
68:000$ par~ a colonisa.ção ind.igena em Matto 
Grosso e com 2.794:000$, repartidamente 
pelos Estados, a quem o governo ira forne
cendo por triinestre as aesl?ecti vas quotas em 
"Vista das listas dos immxgrantes e:lfectiva.
mente localisados no trimestre anterior e 
sendo adeantado para. esse !lm Q 1 o trimestre 
do exercicio, 
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Da quota que cabe ao Estado t.le Matto 
Grosso se deduzira a que lhe fie~\ consignada 
para a colonisação indígena. 

A' rubrica n. 10 - Estrada 
de Fe1·ro de Baturite -
Mantenha-se a consigna-

Nas listas ilos immigrantes looa.Iisa.dos de
vem vir especificar1o.s as despezas feitas por 
conta do auxi.Uo-4.288:510$000. 

ção da proposta ......... . 
A' rubrica n. i2 - Estrada 

de Ferro Central de Per· 
nambt;co - Substitua-se 
pela seguinte: 3" di vi.:;:ã.o: 
augmentana de 50:000$ 
para. obras novas na li
nha., consignados 50:000$ 
para. ca.sas rte o:perarios em 
Ja.bos.tão. na. 1• se<lí)ão ; 
a.ugmenta.da de 30:000$ 
para revestimento de tu
neis da. 2;• secção e suppri
mida. a consignação para 
estudos e projectos de 
Alagoade Baixo ã Villa 

2.054:()'>...8$732 

A' rubrica n. 5- Co'l"l·eios-
Mantenha-se a proposta, 
augmentada de li :680$ 
para gratiftcação de 40 "'o 
aos empregados da Admi
nistração dos Correios do 
Amazonas. 

A' rubrica n. 6-Telegraphos 
-Reduzida a 50:000$ a 
consignação para a rêde 
telephonica da Capital Fe
deral. aceresceota.ndo-se : 
15:000$ para terminação 
da linha de Nonobay a 
Passo Fundo 20: 000$ para 
conclusão da linha que, 
passando por Santo An
gelo e S. Luiz, ligar Ct•uz 
Alta a S. Borja; 15:000$ 
para a linha que passa.11do 
-pela Palmeira, vã. â co
lonia. militar tlo Alto
Uruguay. 

A' rubrica n. 1-FabYico. de 
Ferro de S. Joiio de Jpa
nema, substitua-se pela. 
seguinte: 

Para a guarda e conserva. 
ção dos edificios e machi-
nas ..................... . 

A' rubrica n. 8 - Gin·a~ttia 
de }u1·os âs est·mrlas de (erm 
Substitua-se pela scgnin te: 

A gf\.ranti~ de juros as es-
tradas de ferro .......... . 

B. lnspectoria Gera. I das es
tradas de ferro-augmen-
ta.dos respectivamente de 
3605 e de 240S os venci-
mentos no -porieiro e do 
continuo da. Inspectoria Ge-
ral, finda em 3$ a diaria. 
do servente e cotJslgnados 
40:000$ pa.ra. a. impressão 
do mappa do Brazil, 2- cal.'
go da. mesma inspcctoria. 

A' rubrica n. 9-Lstrada ele 
Fm-ro de Sobral- Mante
nha-se a consignação da 
proposta. ................ . 

10:000$000 

Bella. .................. .. 4.215:002$626 
A' rubrica n. 16 - Estmda de Ferro Central 
ao Bmsil: 

Accresceute-se 8. 000:000$ para. occorrer a 
const1•ucçã.o das obras e execução dos melho
ramentos urgentes indi~pensaveis a.a serviço 
da mesma estrada. sendo 800:000$ a-pplica.dos 
ao pagamento de 60 locomotivas, segundo o 
contracto feito com Quo)yle, David.son & 
Comp., 38.431:174$715. 

A' rubrica n. 2I-Obras Publicas da Capital 
Fede,·al. 

Supprima-se o período: Elevada a. verba. 
da demonstração, etc., ate-abastecimento de 
agua. 

A' rubrica n • .22 -Obras Federael nos Es
tados. 

Substitua-se pela seguinto : 
Obras hydraulicas f~deraes e ontras dos 

Estlldos: 
a) Açude de Quixadá, pes· 

soa.l e mat~ri" l. ......... . 
l4.1Q0:20ü8870 b) Pam construcção rte açu

des nos E~tado,. de Piauhy, 
Rio Grande do Norte e Pa
ra.hyba,l(lO:OOO$ para cada. 
Estado .................. . 

250:000$000 

300: 000$000 
c) Melhoramentos do Rio SRo 

Francisco, pessoal e ma-
teriaL .................. . 

d) Melhoramentos dos rios 

l
ltapicurú e Balsas, pessoal 
e materiaL ............. . 

620:497$265 e) Melh~ramento do r i o 
------- Cu:yaba. pessoa.! e mate-
14.780:704$1:)5! ria!.. .................. . 

\ 

0 )Ielhoramento do rio Par-

~i~~:.~~·- ~~~~~~1-. ~ . • ~~:~~ 
g) Construcção deu ma. ponte 

279:145$300 I no rio Para.na.hyba., no 

150: 000$000 

90:000$000 

&l:000$000 

80:000$000 
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lagar mais conveniente, 
entre a foz do rio corum
b!l e o porto de Sauta.Rita 
do Paranahyba, na direc
ção da cidade de S. Pedro 
de Ubera.binha, do estado 
de Minas, á cidade de Mor
rinhos, no de Goyaz . ..• . • 

h) Construcçii.o de uma. pon
te sobre o rio Paroahyba., 
ligando a cidade de The
rezina (capital do Estado 
do Pia.uhy) <i. villa. rlas 
Flores. no esw.rlo do Ma-
ranhão ......•......... . . 

i) Conclusão da estl'a da Dona 
Francisca, em Santa Ca· 
tharina. ..... .• ..•....... 
Portos marít imos) obras 

por administração) . 

j) Pará-estudos. material, 
inclusiYe o de dren~em e 
pessoal. . .......... .. ... . 

k) Porto do Natal- Pessoal 
e material. .... ..•••. ... . 

l) Porto da Parahyba-Dra.
ga., pessoal c material. ... 

m) Porto de S. João da Barra 
-Pes>aal e material. ...• 

rz) Porto de Maeabe - Pes· 
soa.l e ma teria!. ....... • • 

o) Porto de Iguape- Pes
soal e material. .. ..•.•.• 

p) Portos de Santa Cath:L
rina e ltajithy-Pessoal e 
material ................ . 

'1.) Porto de Pilr~naguú. -
Pes..'üal e mater1al. .. , ... 

~-) Barra do Rio Gr-ande do 
Sul-Pessoal. ma.terial e 
tran~porte ... ....... : ... . 

s) Porto do R e
cife - Acqui
sição de dra
gas, reboca
dores, ba.te
lões, ao ca.m-
bio de 27 tl. 6il: 130$660 

Monta,aem do 
material .•.. 100:000$000 

Quebra-mar ... 300:000$000 
Construc.ção da 

nova mura-
lha ......... 314:615$200 

Conserva ç ii. o. 
deduzidos 

200:000$000 

250:0()0$000 

50:000$000 

350: 000.$000 

250:000$000 

200:000$000 

:"lQo: OOO$OOO 

100:000$000 

50:000$000 

~S:OD0$000 

S0:000$000 

1.100 :000$000 

15:000$ des
t inadosácon
servação das 
pontes, que e 
transt'e t' i da 
ao Estado, e 
eventuaes ... 358:600$000 1.744:345$860 

t) Porto da Victori;l-Como 
auxilio ao est:.l.dO do E6pi
rito Santo pa.J·a o quebra
mento das rocha~ subma-

rinas .................... • • 
t') Porto da Amarração -

Pessoa-l e materiaL. ..... 
Fiscalísação, sub,·enção e 
garantias de juros - Ma
ranbão; 

Subvenção .•••....•......•• 
Fisca.li;ação ...... .... ... _ .. 
Ceará-Garantia lle jut·os . .• 
Fiscalisação •........ . ....• . 
Ala.gôa.:s- Garantia. de juros 
Fisca.lisa.ção .............. .. 
Rio (le Janeiro- Fiscalisação 
Santos-Fisca.lisação .... _ ... 
Laguna-Garanti<.~ de jm•os 
FisCllli~ação .. ............ . 

200:000$000 

200:000$000 

150:000$000 
14:0illlS000 

292:440~000 
14:U00$0UO 
60:000$000 
14:000$000 
14:000S000 
27 :000$000 
60:000$000 

9:600$000 ------
6.957:385$860 

A' rubrica n. 23. DiJ·~ctol'iu Gc1·al d.: Eela· 
li31ica. 

Mantenha-se a proposta do governo. 
Ao n. H: 
Ao § l l n. 4-Depois do. palavra trmMpnrte 

a.ccrescen te-se: - e loc:J.lis:~.ção. 
O § 11 n. ll-Suh$tit ua-se pelo seguinte: 

A mttntl:J.r construir desde jà, pela. ve~.·ba. con
signada ne8te orçamento no n. 20 do n. I, o 
ramal de Cacequy a Livramento. passando 
pela villa do Rosa1•io, e a ma.ndal' p•·oceder 
aos estur1os de um ramal da mesma. estruda 
rle Porto Alegre a. Urugua.yana, de Alegrete á 
Villa. de Qua.ra.him. 

Ao mesmo paragrapho, n . 22. 
Substitua-se pelo ~guinte: A abrir credito 

especial até á qu antia d e 1.500 :000$ para 
favorecer a. civilisaçã.o dcs selvicolas nos 
estados do Pará e Amazonas e fundar colonias 
nas fronteiras, mandando pelo mesmo credito 
construiç linhas telegrapllicas e estradas 
que facilitem a.s comrnunicações pctra essas 
colonias. 

Accrescente-se : 

N. O governo dispensara os fisca.es de por· 
tos, onde nã.o houver obras em execução. 
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N. Fica. o governo autorisado a empregar 
no serviço dos portos no estado da Parahyba 
do Norte uma. da.s draza.s de que porventura 
possa. dispor. 

N. O governo não poderá reverter om 
favor de um ou maís estados a quota. que, 
em virtude do substitutivo da commissü.o á. 
rubrica. n. 4, couber a o11tro. 

N. FiCa. o governo a.utori~ado a a.lienar 

ou arrendar a Fabrica de Ferro de S. João de 
I,Panema . 

Senado Federal, 23 de dezembro de 1895.
M atloel Victo1·úta Perei1'a, presidente.-Gus
ta~o Richard, 3• secretario, servindo de 4". ~
Joaquim José Paes da Silva Sarmento, 4° se
cretario, servindo de 2•. - Domingos Vicente 
GonçaZtles de Sousa, servindo de 3• secretario . 
-Joa.o Ba1J1ista La]><:r, ser vindo de 4• secre
tario. 

Projccto da Cam.:i?-a dos Deputados~~ . 178 E, lj'!IC fixa a clespe:.a do .Ministe1·io da lndustria, 
Viaç(i'o e Obras P ublicas para o exm·cicio de 1896 

Art. o Presidente da. Republica ê autorisado a. despender, J?ela repartição do Minis· 
terio da Industria, Viação e Obras Publicas: 
r. Com os serviços feder-aes designados nas seguintes rubricas a quan-

tia. de ..... . .. . .. . .... ......... .. .... ... .... . ..... , .. .. • .. .•••••.• 106.862:961$453 

A saber: 
1. Secretaria. de Estado - Elevada de 240$ a consignação annual de 

sa.Ia.rio para. cada servente..... ... .... ....... . .... . .... .... ... . ... 378:910$000 
2 • .Auxilias á. a,OTictiitura - Supprim.ida a consignação para a fazenda 

da. Boa. Vista.; convertida em 814$954 ao cambio de27 a. contribuição 
:para as despe1.as do Bureau Intenzationat pour la Protection àe la 
PropriJte Indush-iale de B erne ; augmentada de 40:000$, sendo 
20:000$ para publicações que interessem directa.mente á lavoura e 
lndustrias na.ciona.es e 20:000$ rara au:dliar a impres;:ã.o da obra 
que sob o titulo B1·a::il escreveu em quatro línguas Mauricio 
La.mberg; de 20:000$ para auxilio á. ac:tdemia. de commercio de Juiz 
do Fóra. ; de 20:000$ ao instituto bahiano de agricultura ; e de 12:000$ 
á. colonia agrícola B!asiana. no Estado de Goyaz. . . •. . . . . . . . . . . . . . . 455:354$000 

3. Subvenção ás companhia.s de naveg'lçilo a vapor - Distribuída a consi
gnação de 40:000$ dest inada ao serviço de rebo('Jue nas barras rle !tape
mirim e Benevente, no Estado do Espírito Snnto, em p:1rt.es igua.es para. 
cada barra. Elevada. de 15:000$ a subvençfio para o serviço ele reboque 
nas barras de Itajahy e La.guna, no EshAo de Santa. Cathar ina., a;sim 
distribuída a. consignação total: 20:000$ para a ba.rra. de Ita.iahy e 
25:000$ para a da L1.gllna. Eleva.da a 27:000$ a consigna.ção p:tra 
a nave,'"&Ção interna. no Esta.do de Matto Grosso, sendo 15:000$ para. a. 
subvencão á. na.vega~o entre os por tos de Corumbá a S. Luiz de Caceres; 
elevada. de 61:000$ a consignação para o serviço de navegação entre 
os portos rios Estados da. Ba.bia, Sergipe, Ala.gôas e Pernambuco a 
cargo da CompanMa Baltiamt (secção do Lloy;l. Brazileiro), ficando o 
Governo a.utorisado a. modificar e augmentar as a.ctuaes escalas da. 
linha do sul do estado da. Bahia, de fórma que os vapores toquem 
regularmente nos portos de ?lfa.rahú e Rio de Contas e faça-se uma 
terceir a viagem aos de Ca.nnavieiras e llbéos...... . .... ......... . . . 3.070:500$000 

4. Agencia. Central de lmmigração - Supprimidos no pessoal marítimo da 
bospeda:r!a. da. Uha das Flores tres carvoeiros e tres cozinheiros ; ele
vados respectivamente a 9:000$. 7:800$. 5:400$ e 8:460$ os venci· 
mentes dos patrões, machinistas. foguistas e ma.l'inheiros das t res 
lancha.c;, e a. 12:000:) a con::;iguaç-.io para os dons medieos; a.ugmcntad;~ 
a consigna(.'.ão - Serviços Diversos - com 50:000$ p:tra. a colonisação 
naciona.l de Matto Gl'05SO; 200:000$ como auxilio a c~tda. um dos l~stados 
do Pa.ra.ni. Santa ca.tlul.l·ina e Rio GJ';J.ncle do Sul. pa.l'a a colonisaç:io 
européa. . Consignados 200:000:~ <~ e<1da. um uO:! Esta.dos tio norte, ela 
Bahia. ao .o\.maron:u:, inclusive. parn. •tS kJ.b:.llho~ prep:\ra.torios tla. su;~ 
colonisação, que o Gove1•no da L'nião entl>ega.rà ;ws poder<>.s eota.doaes, 
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a quem incumbe privativamente este serviço, :para que elles lhes 
deem a. conveniente appli.cação ............ ,. ... . .. . • . . .. ... .. . .. .. . 4.354;406$00() 

5. Correios - Supprimidos na Administração do Districto Federal e 
Estado do R.io de Janeiro 50 colleetol'es e 22 ca;rimbad.ores á. proporção 
que vagarem e elevada a 5$ a diaria dos serventes dessa Adminis
tra.<:ão e da Directoria Geral; supprimidos seis cari.mbadores na admi
nistração do Estado de S. Paulo, e elevada a 4$ a. diaria dos serventes 
dessa administração; reduzido a oito, a proporção que vagarem, os 
carteiros da Administra~,ão de Alagôas; augmentada de 11 :580$, para 
gra.iitlcações do maximo de 40 o;. aos empreg3.dos do correio do Ama,. 
zonas; a.ugmentada de 50:000$ a verba- Vantagens especiaes a 
em:pregados-elevada a 600:000$ a destinada a objectos de expediente 
e utensilios; augmentada de 30:000$ para. a compra de uma lancha 
a vapor para o serviço mal'itimo 11a repartição llo coneio da Bahia e 
de 10:000$ para o custeio e pessoal da mesma lancha.............. 9.534:807$000 

6. Telegraphos-Reduzído de cinco o numero de feitores supprimido um 
lagar de amanuense no escriptorio central; supprimidos 15 esta.fetas 
de I• classe nas sub-contadorias; augment~da de 100:000$ :para a rede 
i:elepbonica na Capital Federal ; de 150: 000$ para a conclusão da linb:~. 
telegraphíca de Cuyabá a Corumbá.; de 152:222$222 ao cambio de 27 
d. p11.ra. a subvenção na forma do respectivo contracto, ao cabo 
subfluvial entre Be1em e Manáos; de 31 :040$ -para au11mento do 
numero de operar i os na officina, sendo dous de 1 ", cl ous de 2•, dous 
de 3'. quatro de 4" e quatro aprenà.izes. gJevada a consignação-Esta· 
belecimento de novas linhas, etc. -a 700:000$ para, em ordem de 
preferencia, multiplicação daslinhas geraes, continuação das linhas em 
construcçã.o e inicia.çã.o de novas linhas. observado o art.ll do regu
lamento e comprehendidas as linhas de- Machado Portella a Cari
nbanba; da linha geral a Pyrenopolis ; Angustura a. Leo-poldina. c 
Porto Novo do Cunha; Campina Gra.ncle a Cabaceiras. S. Joã.o, BatallüíJ 
e Patos ; Blumenau a Lages, S. Joaquim e Campos Novos por Cority
ba.na&; Caxias a Carolina.; Fortaleza a. Exu ; Sobral a A~o:Mahú; Quetuz 
a Entre-Rios; Mario.nna. a. Ponte Nova; S. Eduardo e S. José do Calçado 
por Bom Jesus, Santa Leopoldina a Aü'onso Cln.udio; Btl.l'1'as :J.I3rejo; 
Amarante a Leopoldina. pol' Oeiras, Picos, .Taicô c Ouricur:~'; Joazeiro a 
.TD.nuaria, Conchas 11 Ypirango. e Msti a. Caico, Palmeir;ts a Entre-Rios, 
de um :ponto conveniente 1111. linlm ao longo út• Parnahybn. a Tntuy:~. 
do Rosario n. Vin.nnn. JIOr ,\rary e Victor ia e tlo um ponto da linha. 
eutru S. Luiz c B~lem a Pinheiro o S. Bento; e dn Aldca de S. Pedro, 
no Estado do Rio de.faneiro..... ... .. ..... ... .... .• . .. .... .. .. • ... .. 9.694.:982$222 

7. Fabrica. de ferro S. Joii.o do Ipanema: 

Pessoo.l 
Administração .................... , . 
Operarias diversos ................. . 
Aprendizes ......................... . 

Material 
2.100 toneladas de carvão .......... . 
Remonta e forragem dos animaes e ou-

tros artigos .................. .. 
Importancia. necessa.ria para. as de$· 

pezas de nova construcção •..•.. 
Idem, idem para a compra de algumas 

machínas ..................... .. 

24:220MOO 
70:140$000 
6:000$000 

35:700$000 

5:000$000 

36: ll5$800 

~:000.~00 

100;360$000 

104:815$800 

S. Garantia de juros ás estradas de ferro: augmenta11os respectivamente 
de 360:l; e 240$ os vencimentos do porteiro e continuo dtl. inspectoria 
geral e tixa.da em 3$a di~wia do servente e consignados 40:000$ para 

205; 175$800 

a. impressão do ma.ppa. do Brazil. a. cargo da. mesma insp~ctoria..... 14.780:704$135 
9. Estrada. de Fer:ro do Sobral: augmenta(la aoonsignar,;-lo com a qua~tia 

de 220:000$, sendo 30:0DO.~ para a continuação dos estudiJS do pro-
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loDgamento e 190:000$ para. a construcçõ.o do p t•olongamento da 
referida. Estrada. ole Eerro de Sobr;J.l, da. cidade de lpú, no Cearã., a 
deTherezina, no Piauhy ..... . .... ... . . . . . ... .. .. .... . ......... . 

lO. Estrada de Ferro de Baturite- Consignados 20 contos pa.ra o material 
das estações; reduzido a 220 contos o material da locomoção ; 
el~vado. na 4" divisão, de 300 a 400 con tos a. consignação para tra-
ba.lllos preparatorios, etc., e edifieios a 200 contos para ma.terial ro· 
dante, etc ., de 20 contos para eventuaes, e consignados 400 coa tos 
para pagamento de material já encommenda.do ... . . ... ........... . 

11 . Estrada de Ferro Sul de Pernambueo- Elev<\da na 3·• divisão de 200 a 
400 contos para a. preparação do leito e obras de arte na l• secção e 
suppriroida a destinada. á 3·• secção . •.. •.•.... ..... . .... . . ... .•.. 

12. Estrada de Ferro Centr-al de Perna.mbuco-3• divisão: augmentada. de 
50 contos a consigna.~o pa.ra. - obras novas na l inha-consignados 
50 contos para. casas de operarias, em J a.boatã.o, na 1~ ~; 
augmentada. de 30 contos na 2" secção, ·para. - revestimento de 
tuneis; elevada na. 4• secção de 100 conto:s a consignação }la.ra em-
preitlda e supprimida. a destinada a -estudos e projectoo de Alagoa. 
de Ba.ixo a Villa Bclla. ..... .. .. .. . .. .. ...... .. ................. . 

13. Estrada de Ferro Central da Parabyba ~-Elevada a. 400:000$ a 
consign~ção pa.r:t a emp1oeítada. do ramal de Molungú a Campina. 
Grande, a 250:000$ pa.ro. a. empreitada do z-amal de Guo.ra.bira. a 
Nova cruz e supprimidas as consignações do ramal do Ba ta.lbão ....•. 

14. Estrada de Ferro Paulo Affonso - Como na. propo~ta ................ . 
15. Estrada. de Ferro da. Bahia. ao S. Francisco -Como na proposta •.•• 
16. Estrada de Ferro Central do Braz:il - Como na proposta ....... . 
17. Prolongamento da. estrada de Ferro Central do Bra.zil (Incluído o 

ramal de Ouro Preto a Ma1•iann~)- Como no. proposta. ...••.....• 

18. EstrW.a de ferro de Porto Alegre a Uruguayana : 
l • Divisão {admintstraçii:o central)- Como na. proposta . 
2• Divisão (trafego, pessoal e material)- Como na proposta.. 
3• Divisão {locomoçã.o) - Gomo na proposta.. 
4" Divisão (Yia-permanente) : 
Pessoal. . . . . .. . .. . .. ..... ... .. . . ....... .. .... ... . . 534:448.$920 
Ma.teria.l. ........... .. ... . ... -.. . . • . .. • . • . . .. • . . . . 444:450$247 
Encommendns de mataria!., tra lego c locomoção.... 450 :000:;iDOO 
5• Divisão (construcção) : 

499: 145$300 

2. 666: 028$732 

~~-251 :503$950 

4.315:002$626 

1.223:200~000 
254:179$215 

3.106:183$681 
30.431:174$715 

3.200:000$000 

Prolonga.mento de T(l.qua.ry a. Por to Alegre. . . ...... 35õ:38i$()00 3.066:319$167 

19. Estra.da. de Ferro de Santa. Anna. do LiVl'a.mento. ( Annexn.da. a.o 
p rolongamento da. Estrada de Pcrro de Porto Alegre a. Urugua.ya.na.). 

20. P rolongamento da. Estrada. de Ferro de Porto Alegre a. Uruguayana. 
- Accresceote-se : 
Ramaes de Sa.nt'Anna do Livramento: 
Pessoal. ............................... . ......... . 
Ma. teria.!- Como na proposta. ................... .. 
EveJltllaes- Como na proposta ....•.. .... ....... .• 

137 :000$000 
500 :000$000 
104:813~850 2.741:813$650 

21 . Obras Publicas da Capital Federal- Elevada. a. verba da. demonstra
ção n. 3 a. 150:840$ para. conr.essão de gratificação de 30$ aos gua.rda.s 
do alla.stecimento de a.gua.. Substituida. na demonstraç-ão n. 5 a 
denominação - Obras novas para supprimento de agua á. Ca.Jiita.l 
Federilol- Jlela. de- Acquisição e canalisação de novos ma.nanci.aes, e 
elevada a respectiva consignaçM de 100: 000$. Diminuída de 50 :000$ 
a. destinada a desapropriação de terrenos, etc. Supprimido um 
chefe de linha. na. via permanente da. Estrada. de Ferro do ltio do Ouro 2.94.8:525$400 

lm- Obra.s Federaes nos Etit&dos: Açude d6 Quixad~ : 
Pessoa.l e material;·.-. ; ..•.• . -.. . .... . . . . • . • . . . . . . . . . 300:000$000 
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Construcção de Açudes nos estados do Piauhy, Rio 
Grande do Norte e Pa.rahyba, sendo 100: 000$ pa.ra. cada. 
estado .............................. , ............ , .. 
Melhqra.mento do Rio S. Francisco ; 

Pessoal e material ..................... . . .. ...... ... . 
Melhoramento do Rio lta.picurú: 

Pessoal e material. ...••.............•... ...•.. •. ..... 
Melhoramento do Rio Cuyab:i. : 

Pessoal e material. ... ...•.....• .. . . ... . . .•.•.... . .. . . 
Melhoramento do Rio Parnabyba : 

Pessoal e materiaL .... . . .. .. . • . . ...........•..... ... . 
Construcçã.o de uma. ponte no rio Paranahyba., no logar 

m ais conveniente, entre a foz do rio Corumbá e o porto 
de Santa. Rita. do Pa.ra.nahyba., na direcçio da C)(l.a.de 
de S. Pedro de Uberabinba, do estado de Minas, ;i. 
cidade de Morrinhos, no de Goyaz ••• • •••• •• . • •..•.• 

Conclusão da. estrada D. Francisca, em Sa.nt.a. Ca.tharina.. 
Estudos da futura capital, no Planalto Ceotr;.~.l .. .. . ... . 
Continuação dos estudos da Estra.1a de Ferro de Ga-

ta tão a Cuya.bá .................. . .•.. ... . .. . . ...... 
Portos maritimos (obras por administração) - Porto do 

Pará - Estudos e material de dragagem ..... .. .... . 
Porto do Natal-Pessoal e material. ......... .... . ..• .• . 
Porto:;~ da. Parahyba - Pessoal e ma.terhl inclusive a 

acquisição de dra..,o-a.s ........ . ... .. .. ....... . ... ... . . 
Porto de S. João d;l Ba.r1•a- Pessoa l e material. .... . .. 
Porto de Macahé - Pessoal e material . .. . . ........ ... . 
Porto de Iguape - Pessoal e matet·ial .......• ... . ..... 
Porto de Pa.ranaguá - Pessoal e material . .... .. .. . .. . 
Portos de Santa Catharina. e Itajahy-PeilSoal e material. 
Portos do Rio Grande do Sul-Pessoal e material . .... 

Porto do Reci!e: 
Acquisição de dragas, rebocadores e 

batelões, ao cambio rle '2í d . . .....•.. 
Montagem do material. . .. ....... .. .. . 
Quebra-mar ...... . . .................. . 
Construcção da nova muralha ..... . .. . 
Conservação, deàuzidos 15:000$ des-

t inados á conservação -das pontes que 
é tr-a.nsferida ao estado, e eventuues. 

67 I :I 30$660 
100:000$000 
300 :()()()SOOO 
314:615.5200 

358 :600$000 

Porto da. Victoria. - para auxiliar o Esta~o do E~pirito 
Santo nas obras do quebramento das rochas subma-
rinas ....................................... . .... . 

Fisca.lisação, subvenção e garuntiastde juros: 
Maranhão: 

Subvenção ........•...•........•••••• • •... .• ••••.•• • •• 
Fisca.lisação ............................... .. .... ..... . 

Cea.:ri : 
Garantia de juros de G o f o sobN !: 548.3í9 :n.o cambio de 27. 
Fiscaiisação ....... . .......... . .. . ...... ...... ..... ... . 

Alagôa.s : 
~~'\'an~ias _de jm·os .... . .......... . ... . ............. ... . 
F Iscahsaçao ..... .. . .... .. ........ . .. . ... .. ... ........ . 
Bahia.- Fiscalisação ................ . ..... ........... . 
Victoria. (Espírito Sa.nto) - Fiscalisa.çilo • •.• • ..••. ..•..• . 

C&m:ua V, VJU 

300;000$000 

200:000$000 

90 :000$000 

80:000$000 

90:000$000 

200: OOOS;OOO 
50:000$000 

300:000:)000 

200:000$000 

200 : 000$000 
250 :000$000 

200:000$0(10 
580:00D$JOO 

47: 000$000 
50:00DSOOO 

150 :000$fJOO 
288:000~000 

1.200:000$000 

200:000$000 

150:000$000 
14:000$000 

292:440$000 
14:000$000 

00:~000 
1-I:OOQ:i;OOO 
14 :000$000 
14:0000000 

·305 

l. í44:345$)60 

1J 
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Rio de Janeiro- Fiscalisação e estudos ................ . 
Santos (S. Pa u!o) - Fiscalisação ...................... .. 

Laguna: 
G~ran~ia ~e juros ................•.•••.••.....•. • •..•.• 
F1sca.llsaçao .......................................... . 

27:000$000 
27:000$000 

60:000$000 
9:600.$000 

7.335:385$800 
%3. Directori:t Geral de E~tatistica, reduzido tle dous o numero de continuas 

e elavadr> de 480.~ a con~ignn.çáo para. aluguel de C;\Sll. para o porteh:o. 190:660$000 
24. Eventuaes- Iucluhla a qua.utia tle 70:0:)().~ par.1 as despezas de pessoal 

e materi:tl, impt·essão ile relatorio e mappa da viacilo geral, a cargo 
da. commis$ilO espech.ü de viilção d(l. Ca.mara.......................... I50:000$0(10 

Ir. Com os serv-iÇús municipaes; ainda a cargo da União em virtude 
dos contractos e ].)Or conta da.s verbas especiaes que no orçamento da 
receita lhes são de3tinadas, a. quantia de............................ 3. 781:881$324 
A saber: 

I. llluminaçli.o publica. - Fixada. em 3$ a díaria do servente............ 958:083$32.4 
2. Esgoto da C<l.pital Federal - Fixada em 3:600$ a consignação p:ll'a. o 

amanuense com 3$ a diaria do servente.......................... 2.823:798$()00 

§ 1.• Co::tinuam em vigor os ns. I. lii, IV, VI e VII da lei n. 191 B, de 30 de 
setembro de 1893, e art. 14 da lei n. 3.397, de 24 de novembro de 1888, que autorisou 
o Poder Executivo a resgatar as Estradas de Ferro da Bahia ao S. Francisco e Recife ao 
s. Francisco, nos teralo$dos respectivos coniractos. 

§ 2."As companhin.s ou emprezas que gozarem de garantias de juros ou sui.Jvenções são 
obrigadas :1. entrar para oThesouro Federal com as quotas que lhe tiverem sido marcartas 
pelo Poder Executivo ou que constarem das tabellas, p:~.ra concurrencia das rlespezas de 
fisca.lisac;ão creadas pelo decreto n. 399, de 20 de junllo 1891, instituid.a. sob a. cla.usula da 
despeza não exceder á receita proveniente da.Quella arree:ldação. 

As compa.nllias, em prezas ou cessiona.rios $Cffi subven<:ã.o ou garo.ntia.s de juros são 
subordinados á disposi~ào anterior, logo que sejam approvados os estudos definitivos da 
respectiva. conces~ã.o ou emprehendimento. 

São isentas dessa obrig·a.ção as companhias ou emprezas cujos contra.ctos anterior· 
mente celebt'ados impuzerem expressamente v.o governo as despezas com a respectiva. fis
calisaçiio, não sendo permittido, porem, ao governo conceder a essas companhias on 
em prezas nen1mma novação uu t'<wor de qualquer especie, sem que ella.s se subordinem 
áqudia obrig~,[o. 

~ 3.• Ficam revngados o t~rt. lG do doc!•eto n. 528, de 28 de junho de 1890, do art. 50 
uo decreto n. 1GG3 de 18!H. 

§ 4. a Os loga.res de tclcgra.phista.s cheres da Repartição Gel'al dos Telegra.phos serão 
prounchillos por• telegraphistas de 1" classe em commissã.o. 

§ 5." Até ulterior deliberaçilo do Congresso tica.m os esturlos e construcção do pro· 
longamente da E,trada. de Ferro Central do Brazil- limitados á cidade do Curve!lo. 

§ G." O prolongamento rlo ra.ma.L de Ouro Preto é limitado a cidade de Maria.nna. 
§ 7. • O Pode1' Executivo determinará. o limite p;1ra a construcção e estudos dos pro

longamentos das demais estradas da Uniáo. 
Alem desse limite, só por lei do Cougwsso JlOderâ. ser o serviço feito por conta dos 

cofres federaes. 
§ 8." E' vedado o estudo e construcçiio de novos ramaes nas estradas da União. 
·§ 9.° Fio L approva.da. a. clausula XXII! do contracto celebrado pelo Poder Executi.vo 

em 25 de julho do corrente anno com a Amazon Sleam Na1Jigation Co•npany, Umited, pa.ra 
u. navegação dos rios Am:J.zonas e outros. 

§ 10. O serviço de conducção da mo.las do correio no interior dos estados serà feito de 
preferencia :por a.dmini~trac;ão. 

§ I l. O Poder Executivo tica a u torisado : 
La A vende!' ou arrenda'!' a fazenda da Boa. Vjsta. 
2.a A transferir a.os Estados interessado3 ou resclndiz- os contz-actos de navegação 

de pequena cabotagem subvencionada. 
:).a A transferir aos Estados por ajuste, ou rescindir, mediante a.ccordo, o contracto 

celebrad? com a qompanhia. lv!etropolitana. para introducção de irnmigrantes, abrindo 
os cred1tos que seJam necessar1os. 
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4. • A abrir creditos -para oc~orrer ao pagamento das despezas decorrento ... H1a intro
ducção e transporte ele immigrantes, até a transferencía ou rescisão do rE!l'pectivo <:Ontracto, 

5." A reorganL<;a.r e supprimir as r epartioões de immigrn.çiio e colonisaçii.o, fttzenuo 
aridir a outras repartições os umpregados que pe!o seu temp:l de serviço tenham a isso 
direito. 

6 . 0 A entrar em accordo com as emprezo.s de burgos a grí colas para o fim de dimi
nuir as responsabilidades da União ou extioguil-as, podendo quando conv-enha, conc~~ler 
novos pratos as que desistirem dos bu1'g03 ern que não haja execuçã.o a-leantu.rla dos 
respectivos serviços, e O> favores que forem ajustados e importem tlimimüçio de onusas 
que acceitarem rescisão dos respe~tivos contractos. 

7." A encampar a We.~tem and B1·a:itia~t Telegraph Compa)>y, nas condições de seu 
contracto, fazendo para isso as operações de credito que julgar neces;~arias. 

8 .' A crear. se1n a.ug-mento de despeza. o quadro de guardas de linha da Reparti'ção 
Gerai do3 Tele,o-raphcs, de nomeação do director geral, composto de duas claS8e$ com ven
cimentos, respectivamente de 1:800$ o 1:440$ a.nnuaes. 

Para. as iir lmeira.s nomeações, aju.izo do director geral, ser"'J.O aproveitados os guardas 
actuaes que souberem ler e escrever. 

Orga.ni~do o quadro, as va..<>o.s que se derem serão preenchida;; par accesso dos tra
balhadores para a z• classe e por guardas desta. cathegoria. para a. I>. havendo a c'l.pacida..de. 

9." A contra.ctar com pes;;oa idonea, que maiores vant agens offerecer , ~ coostt•ucç;io 
das obras do por to do Recife segundo os planos a.pprovados, me:!iante gal'a1tias de eiiecti· 
v!dade do contrd.Cto. 

10. A r ever o regulamento da Esttada de Ferro Central do Beazil, podendo f;.~zer as 
modificações que forem convenientes ó. admínl:lernção da mesma estrada e atterações de 
-vencimentos, sem a.ugmento de des:pezas. 

11. A mandar proceder aos reconhecimentos nece~sarios para o fim de estud:J.l' a C·)U· 
veniencia. de substituir os dous ra.maes da E~trada. de Ferro de Porto Alegre a Uruguay<>na 
que vão a Sant'Anna do Livramento por um só ramal, que ligue esta, cidade ád~ S. Ga~riel 
ou ontro ponto mais conveniente . 

12. A r eorganisar, sem augrnento de despez:~., o serviço tle fisco.li.~çüo e execução de 
o bras de portos e canaes marítimos . 

13. A prorogar até 31 de dezembro de 1896 o prazo concedido à. Comp~nh ia Iodus
tríal e de Construcções Hydraulicas, para iniciar a$ obras de melhoramentos <\(l. barr :J. e 
por to da Laguna, no esla.rlo de Santa catha.r ina., e do porto de .Jaraguà., no !le ~\lago1s, 
e por dons annos o prazo para conclusão das ol>ras do porto da Forta leza.. 

14- A contro.ctar, por cinco annos, com a comp:Lnnia ou particular que melhores 
vantagens offerecer, o serviço de uma. v iagem meo~al na linha. d'! nav('.go..çii.o cntl'c os 
oortos deCorumbã, s. Luiz de Caceres, Mimncla. e Aquida.ua.oa , no Esta.tlo d ·' Ma.tto Grosso. 
· 15. A rever o regulamento ;tpprova.do por decrem n. 1. 14'.?., dt~ 2~ 1l.e novembro de 
1892 e ta.bella de vencimentos que o acompanhou, redur.iodo o pessoal da secretaria. de 
Est:l.do do Mini.sterio da Indust1·ia, Viação e Obras Publicas ao que !or estl'ict.a.mento: 
necessar io, comtanto que a despeza com o pessoal p,fi"ectivo não exceda à actual. 

16 . A con traeta.r com a. Sociedade Pastoril e Agrícola do Estado de S. Paulo, ou com 
quem melhor es conclições o1fereeer. a exploraçoo lias jazidas de phosphato de cal dos te:· 
renos da. fabrica de ferro do Ipanema.. -

11. A prorogar por muis 18 mezes, o prazo concedido para ap·L·e~~ntação elos estudos que 
deverão ser feitos em consequencía ela alteraçã.o exigida peto governo, do trnçado da. Est rada. 
de Ferro de. Maceió a Leopoldina- e ramal pa1·a Porto Calvo. no estado de Alagõa.s .. 

18. A entrar ero. accordo com a Em preza Viação do Brazil, podendo dispem:al·a de na- · 
v egar o Rio das Velhas, mediante des!stencia do respectivo privilegio, nesta parte, e outras 
vantagens ou compensações que forem ajustadas. 

19. A prorogo.r por um anno o p razo do contra.cto assignarlo pelo Ministe1•io tta Indus
tria com Alexandre lJenizot a 18 de JUlllode 1889, para. estabelecimento de nucleos agricoh\S 
nos Estados do Espírito Santo e de Minas Geraes, 

20 . Fica o governo a.utorisado a. transferir a titulo oneroso mer.liante concurrencia 
publica a iloca existente no propt•il) n'1cional onde est§. a hospedaria de immigrantes, na 
ponta de Mont-serrat, capital do estado d:~. Ba hia, bem como todo o wrreno bali\io (!ue fica. 
ao norte e leste dos edificio3 õa mesma hospe·1aria e que lhe são inteiramente desaece:>sa.rios, 
bem como du.a.s ou tres casinhas proxima.s ã. all\ldida doca. 

21 . A conceder permissão á Estrada de Ferro Cen tral da Bahia para prolongar S3US 
trilhos da cidade de S. Felix a de Ma.ragogipe, podendo, quando convenhêo, impür a reduccão 
de igual extensão k ilometrica no rama l de Mundo No•1o. A permissii.o n:lo a.ugluent3.l'à o 
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prazo do privilegio, e ser& feita, mediante os fa.vores da. primitiva. concessão, que a.inda 
caibam à. União, reduzindo o juro a 5 %. . _ . . 

22. A despender a quantia de 1.000:000$ com a colomsaçao nae1~na1 das fronteiras, 
onde julgar conveniente, de accordo com os governadores dos respect1vos Estatlos .. 

23. Abrir um credito de !2:5ô0$para. occorrer as despezas com a. sub-~ontador1a que 
for crea/1a. no districto telegraphico do Estado do Piauby. 

'24. A rever, me,1iante acc()rdo os estudos definitivos já approva dos de estrada de ferro 
que gosa.m de garantia de juro~, para o fim de rectitl.cai· os resp •ctivos traçados, sem alte
ração do capital e juros corr~sponden.tes aos estudos anteriormente approvados. 

Camaradas Deputados, 27 de novembro de 1895.- Arthtw Cezar Rios, l_" vice
presidente.- Thomaz Delfino, 1• secretario.- Augusto Tatlares de Lyra ( 3•, servmdo de 
2• secretario ) • 

173• SESSlO EM 24 DE DEZEMBRO DE 1895 

Presidencia dos Srs. Arthur Rios (1° vice p~·e
sidente), Rosa e Silva (presidente) .Arthur 
Rio> ( 1" vice-pr~sidente) 

Ao meiCHlia. procerle-se a chamada, a qual 
respondem os Srs. Rosa. e Silva, Arthur Rios, 
Costa. Azevedo, Tbomaz Deltl..no, Tavares rle 
Lyra, Sá Peixoto, Lima Bacury, Gabriel Sal
gado, Matta Bacellar, Au~usto Montenegro, 
Bricio Filho, Hollanda de Lima, Benedicto 
Leite, Luiz Domingu.es, Costa Rodrigues, Ar
thnr de Vasconcellos, Frederico Borges, Gon
çalo de Lagos, Thomaz Cavalcanti, João 
Lopes, José Bevila.qua, José Mariano, Coelho 
Cintra., Luiz de Andrade, Cor11elio da. Fon
seca, Herculano Bandeira, Medeiros e Albu· 
querctue, Carlos Jorge, Menezes Prado, Gemi
niano Brazil, Gouveia Lima, Zama, Francisco 
Sodre. Manoel Caetano, Paula Guimarães, 
Dioaysio Cerqueira, Rodrigues Lima, Tolen
tino do5 Sa.uto~, Sebastião Landulpbo, Gal· 
dino Loreto, Antonio de Siqueira,Jo~é Carla~. 
Fl'll.oça. Carvalho. Oscar Godoy, Timotheo da 
Costa, Americo Je Mattos, Alberto Torres. 
Fonseca. Portella, Euzebio de Queiroz, Silva 
Castro, Nilo Peça.nha, Agostinho Vidal, 
Julio Santos, Sebastião de Lacerda, Pa.ulino 
de Souza. Junior, Ma.yrink, Almeifl.a Gomes, 
La.ndulpho de Magalhães, Lima Duarte, 
Carvalho Mourão, Monteiro de Barros, Chagas 
Lobato, Gonçalves Ramos, Fortes Junqueira, 
Octa.via.no de .Brito, Lamounier Godofredo, 
Cupertino de Siqueira, Rodolpho Abreu, 
Olegario Mac!el, Pa.raizo Cavalcanti, Carlos 
das Chagas, Costa. Machado, Casemiro da 
Rocha, Moreira da. Silva, Cíncinato Braga, 
Francisco Glicerio, Fill'ta.do, Urbano de. Gou
veia, Xavier do Vali~. Lamenha Lins, Lauro 
Müller, Paula Ramos, Fra.ncisc~> Tolentino, 
Emi.lio Blum, Marçal Escobar, Victorin.o ~'[ou
teiro, Aureliano Barbosa., Pinto d& Rocha, 
Vespa.sia.no de Albuquerque e Ca.sdia.no do 
Naacime.nto. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, com causa partici

pada., os Srs. Coelho Lisboa, Alencar Gui· 
ma.rães, Fileto Pires, Eneas Martins, Tbe
otonio lle Brito, Carlos de Novaes, Vi
veiros, Gustavo Veraa, Edua.rdo de Berrêdo, 
Christino Cruz, Nogueira Para.naguá., Torres 
Portugal, Idelfonso Lima, Pedro Borges, 
Hel vecio Monte, Francisco Gurgel, Cunha 
Lima, Silva Mariz, Trindade, Cbateaubriand, 
Arthur Orlando, Martins Juni.o!', Arminio 
Ta. va.res,Marcionilo Lins,Miguel Peruambuco, 
Gonçalves Maia, Glementino do Monte, Ro~b.a. 
Cavalcanti, Olympio de Campos, Santos Pe· 
reira. Milton, Augusto de Freitas, Tosta, 
Aristides de Queiroz;, Vergne de Abreu,FJavio 
de Araujo, Pa.ra.nhos Montenegro, Atbayde 
Junior, Ernesto Brazilio, Ponce de Leon, Ur
bano Marcondes, João Luiz. Vaz de Mello, 
João Penido, Luiz Detsi, Ferraz Junior. AL· 
varo Botelho, Leonel Filho, Ferreira Pires, 
Va.lladares, Theotonio de Ma.ga.lhã.es, Pinto 
da Fonseca, Matta Macba.do, Mauoel Fulgen
cio, Simã.o da Cunha, Lindolpho Caetano, La
mar tine, Alfredo Ellis, Francisco de Barros, 
Atmeida. Nogueira., Domingu~ de castro, 
Gustavo Godoy, Adolpho Gorde, Panlino Ca.r
Jos, Hermenegildo de Moraes, Alves de Ca~
tro, Ovidio Abra.ntes, Luiz Adolr.ho, Cara.c
ci' lo, Almeida Torres, Bra.zilio õa. Luz, Fon
~P.ca Guimarães, Angelo Pinheiro, Apparicio 
Mariense, Francisco Alencastro, e Pedro 
Moacyr. 

E sem causa. os Srs. Fra.ncisoo Benevolo, 
Pereira. de Lyra, Lourenço de Sã, Fernandes 
Lima, Octaviano Loureiro, Leovigildo ·Fil· 
gueiras, José Ignacio, Cleto Nunes, Torquato 
Moreira, Lins de Vasconcellos, Belisario de 
Souza., Barros Franco Juniol.", Campolina, 
Ribeiro de Almeida., Domingos de Moraes, Al· 
berto Salles, Martins Costa e Riva.davia 
Corrêa. 

E' lida e se:n deba.te a.pprovada a. a.cta. da 
sessã.o antecedente, 
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ORDEM DO DIA 1 O seu ap:pello foi inutil, nada. tendo con~ 
seguido. 

~ã:o .ha.~endo numero para. s~votar as ma.: No entretanto, o Jornal do Commercio de 
teriaS .rndrca.dll:'l na ~rdem do dta., passa-se a hoje, sob 0 titulo - As casirthas da rwz do 
ma terra em d1scussao. Passeio- faz uma recla~c~o que o orado:r 

Entram successivamente em discussão lê, lendo tambem· topicos daquelle seu tUs
unica, que é sem debate encerrada, as emeu- curso, afim de que a Camara, e o paiz vejam 
do Senado ao Orçamento do Ministerio da que não era preciso que o grande orgã.o se 
:Justiça e Negocias Interiores. occupa.sse do assumpto e profiigasse ta.l im

moralidade, porque um dos representantes do 
Di stricto Federal já o havia. feito. . ( M ui!o 
bem.) 

O Sr. Pre9idente- Não havendo 
mais mat erias para discussão, re$tando na 
ordem rlo dia. apenas votação de projectos e 
accusando a lista da por ta a presença de 
72 Srs. deputados. suspendo a sessão até ha· 
ver numero para all votações. 

Suspen'le·se a sessão á I hora da ta.rde. 
A.'s 3 horas da tarde reabre·se a sessão. 
Comparecerem maisos Srs. Pires Fel'reira, 

A.ugu~to Severo, Junqueíra. Ayres, Gaspar 
Drummonri, Tolentino de Carvalho, Araujo 
Góes, Neiva, Eduardo Ramos , ~Iarcolino 
Moura, Alcindo Gu(l.nabara, E rico Coelho, Ur
bano Marcondes, Arthur Tort'es, Dino Bueno, 
Mariano Ramos e Pereira da Costa. 

O Sr. Prel8ident.e-Pa.rece ã. Mesa. 
que não ha. numeropa.ra. fa.zer·se as votações; 
vae-se proceder-se á chamada, afim de '9eri
ftcar si realmente existe ou não numero le
gaL (Apoiados geraes .) 

Procedeu do· se il. cha.m ar1a. ver i fic11-se terem 
se ausentado os Srs. J.lonteiro de Barros, 
Fortes Junqueira, Arthur Ton>es e Pereira. 
da Costa. 

O Sr. Prel!l.idente-Responlleram á 
chamada 102 Srs. deputados. Não ha nu
mero pa.ra. proceder á.s votações. 

Antes rle passar DO expediente,permitta.-me 
a Camara fazer um appello aos Srs. depu· 
tados pedindoseu comparecimento âs ultimas 
sessões da prorogação. 

Não preciso encarecer e salientar a impor
tancia. e urgencia da termina-.iio dos orça
menios. (Apoiados geraes.) 

P<.~ssa-se á hora destinada ao expediente. 
0 SR. 1° SECRETARIO declara que não ha 

expediente sobre a Mesa. 
Compareceram mais os Srs. Serzedello Cor· 

l'ea. e .\nisio de Abreu. 

O 81·. Carlos Jorge-Sr. presi
élente, na ~essão de sabbado, 2.1 do corrente, 
o honrado deputado por Pernambuco, o Sr.. 
Medeiros e Albuquerque, a proposito.do Ar
chivo do marechal Floriano Peixoto, em dis
curso aqui pronunciado. S. Ex. encontrou 
opportunidade para dirigir uma accusação ao 
governo da Republica, e mais particular
mente ao Sr. Ministro da Guerra, accusação 
essa b::~.stlal:la em um despacho daquelle mi
nisterio, em virtude do qual foi indeferida a. 
petição em que o general Candido Costa re· 
queria a sua reintegração no cargo de membr.o 
do Supremo Tribunal Militar e de Justiça. 
Fundamentando-a. s. Ex. referiu-se a outro 
acto decretado pelo mesmo ministerio. o da. 
reintrega.ção DO mesmo c• rgo e DO mesmo 
Tribunal do marechal Almeidt~. Barreto. 

UM SR. DEPUTADO- Os casos são identicos, 
O SR. CARLOS JORGE-Disse S. Ex., Sr. pre· 

sidente, e confirma o meu honrado colfega. 
que me honrll. com o seu aparte, que os casos 
são i•1entioos, que os mesmos mr~tivos que 
clera.m logar a reintegração do marechal Al
meida Barreto deviam ta.mbem dar loga.r a do 
general Candido Costa. 

'Mas permitta o meu noure collega que eu 
lhe dl~a. : S. Ex. nü.o tem r.a.zão, S. Ex. foi 
mal informado, a accusaçã.o do nobre deputa· 
do por Pernambuco é infundada, é illjus~. O 
motivo, St•. presi(lente que deu logarao mde· 
ferimento da petição do general C<tndido 
Costa, foi o mesmo que deu Jogar a. não rein
tegração do ma.recba.l Almeirla Barreto no 
Supremo Tribunal Milita.r e rle Justica. 

é\ unico acto praticado pelo P~ier Execu
tivo referente ao marechal Almeldo Barreto, 
foi aquelle em que se cumpri.u o accorrlã.o do 
Supremo Tribunal de JustJca Fec\eral, de-
creto este que vem publicado na ordem do 

O Sr. José Carlos lembra que no dia doe:xer~ito de 5 de novembro de 1895, 
principio_ da sessão do a.nno;passado chamou sob o numero 680. 
a a.ttença.o (!a, Camara para o esca.ndalo que o d to d Poder EX<!CUtivo e o seo-uinte 
tcdos observamos ao passai." pela rua do , A ecre 0 o 
Passeio:- nma.s ca.<;~inbas itnrnltndas e in- ,le') : 
recta.s que alJi existem juntQ ao paredão do J R~partiçc1o da Ajudante G~>~eral - Rio de 
convento da .Ajuda. . Janeiro, 5 de rta'Qet l~bro de i895. 
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Ordem elo dia n. 6SO Após este decreto, s-r. pres idente, nenhum 
outro foi expedido relativamente ao ma.rechal 

Publico, de ordem rlo Ministerio ~a. Guerra, Almeida Barreto. S. Ex .• portanto, não faz 
n.s seguintes disposiçõ2s e occurrencias, para. pa.rte do Supremo Tribunal MHiuw de .J us· 
conhecimento do exercito: tiça. E' possivelqae mais tarde venhn. a Í.lZel' , 

ma.s por e1feito de. uma nova nomea.ç:üo e não 
por e1l'eit? de reintegração. 

Resolução A accusação, -p:lis, rlirigida pelo nobre co!· ~ 
lega ao Sr. ;\finistro da Gllerra relativamente 

O Presidente da. Republica dos EsU:tlQS ao indeferimento da petição do general Can-
Unidos do Braz!!: dldo Costa., é infundada, é injusta, como 

d 
rus~. 

Ten o em visb. o a.ccordii:o do Snprerno 0 S"' . FREDERrco BoRGES_ E v. Ex. po' . 
Tribunal Federal tle 19 de set embro do cor· •• 
rente anno, proferido na appellaçiio clvel de-me dizer fJrque verba foram estes ge-
entre partes-a.ppellante, a Fazenda Nacional nerae.s pagos · 
e appellado. o m3l-rechallosé de Almeida. &r· O Sn. . CARLOS JoRGE- Em tempo op]lOf· 
reto. o qual confirmando a sent€nça de pri- tuno responderei a v . Ex. 
meíra iosta.ncia, condemnou a. Fazenda. Na- Niio ;em. portanto. SI'. p1>csidente. a pl.'C>
cional a. pagar ao appellado na. fórma ~a. lei. po~ito a prote~ão que officiosa e iron·ca
os vencimentos e vantagem• pecuniarias que mente quiz S. · Ex. dispensar ao genenl 
lhe competem como mar~cbal e membro do Candi~.o Costa, pr o(:ur:mdo no mr-io rlo riso e 
Conselho Supremo Militar e de Justiça., de a.c· dn hila.ridade que as suas palavrns causavam 

·cardo com o pedido na petl\'.ãO inicial da neste recinto, lançar o I'Í'liculo a. uma das 
acçã.o ; e m;~.is altas patente.~ do nosso exercito. a. Ulll 

Considerando que essa decisão funda-se na velho servidor do pa.iz, a. um -velho defensor 
Hlega.lidade e inconstitucionoli rl ade do de- du. Patria. (A1JOiados.) 
ereto de 7 de abril de !8!:l2. que rerormou O 0 SR. MEDEIROS B ALBUQUERQUE - Mas 
marechal Jo~é de Alm~ida Barreto. sem sua quando foi que eu fiz isso? 
solicitação e sem que estivesse em alguns dos 0 SL~. F.REDEtUCO B oRGES _ o nobre depu
casos em que a.s leis militares autorisam tado nnr P::rnambuco baseou-se apenas na. 
a reforma forçada dos olfidaes ; .r' 
. Considerando que aquelle decreto, além do di1l'crença de procedimento do gove1•no entre 
marechal Almeida Barreto, reformou por um e outro general. 
jgual motivo mais sete officiaes generaes do O SR. CARLOs JoROE - M:~.s isso no meio 
e~ercito, que estavam em cit•cumsta.ncia.s da. hila.rida.de. 
identicas á.s daquelle m:~rechal ; O nobre deputado, SI' . presitlent.e , estu. 

Considerando que, por decreto da mesma dioso como é, rlot.a.do ela intelligrncia que to
data e em identicas circumstanclas, foram re· dos lhe reconhecem, poderia. melhor empre
form:ldos pelo mesmo motivo e por igual mo- ~ra.r o seu tempo, trazendo sua.s luzes a. eota 
do. tres officlaes {:r.ncraes da armada. ; Ca.ma.ra. na. discuss:1o de assumptos de outm 

Considerando ma.is que. si a. refo1•mn. do ma· impor tancia que niio estes, na. discmsão de 
. rcch:• l Almeida. Barreto não pode prevalecer a.-;sumptos que mais intere.;..<;.1.m ao pail\, que 
:pot· ser contrn.l'ia i~ constitui(·ão e á lei, con- mais interessam ás classes sociaes . 
forme a ju lgou o Supremo Tribunõl.l Fe~eral, Outro ponto. Sr. presidente, •lo •liscur.>o ne 
devem igualmente subsist.ir :J.S rer:,rmas de S. Ex. que precisa de u ma recWic:,çãu. e 
outros officíacs generaes rle te1•ra. e mar, de- aquelle em q•:e o nobre deputado ima.ginou 
cretadus em ir1entica;o condições : o caso do governo nomea1• uma. commissiio 

ResolYe revoll'ar o~ meoc!onados rte~retos para rever on examioa.r o Archi vo fi ,, m::~-
''e 7 de aiJril de !892. re~hal Floriano, commissíio esta que podet·ia. 

Capital Fedm·al,3l de outubro de 18g5,7• ua ser escolhida d.o modo porque S. Ex. in'liC0\1 , 
Republica..-Prudente .l<•$ê de i1lol·aes!Jai·ros . mencionando em seu d i~curso os nomes de 

.
-Bernardo Vasrmes .-Elisia1'if)Josc· Bal·óosa. tres funccion~t·ios militares, isto é, os n~mes 

~ do chefe do. Casa. Milit:l.l' do Pre~idente da 
Como cousequencia. deste -decreto revert e- Republica, e dos secretarias dos ministros da. 

ram ao quadro effectivo do .exercito os se- marinha e da <>'Uerra. 
guintes gencraes: marechal .losé ~e .ümeida. Sr. presidente, o meu nobre collegn. ~a.be 
Ba.rreto, gene!-al de div!são candido. Costa.. ge- perfeitamente que o governo. se tive$se de 
n~raes li~ br1ga.da. Jose de Serq~eua Aguiar nomear pessoa.l •I e sua. confianea. p:J.!·a. exer
L•_pa , Joa.oNepomuceno de ~.ede1ros Mallet e lcer uma missão desta. ordem. certamente nã.o 
Joa.o Sevet'la.n_o ria. ron~ec.'l. (Dr. ), inspector iria e:~CClher entre aqueHes que mais de 
geral de serv1ço santtar10. perto estão em conta.cto com seu$ ministros. 
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Porque S. Ex., bem lembrando-se de in
dica-r nomes I>ara esta commiEsão, não es
colheu tres directores de secretaria. tres 
chefes de secção, ou mesmo tres cidadãos 
quaesquer, e foi buscar e:x.actamente esses 
tres que mencioootl ~ 

0 SR. . FREDERICO BoRGES - Si elle inrli
c~se outros nomes, ta.Lvez algum collega 
vtesse reclamar, como V. Ex. reclama.. 

O Sa. c .... nLos JoRgE - E' que o nobre 
deputado, desafecto a esses militares, pro
curou enSI'jo de desa.ba.far as suas paixões. 

Mas, Sr. presidente, eu estou certo de que 
qualquer delJes, se fosse nomeado desempe
nharia esla commissão com hombridade e 
com toda. a isempção. (Apoiados e nao 
apoiados.) 

O Sa. AtJGUSTO Mol\"TENEGRO -Com a 
mesma. isempgão da commissíio aetua.l. 

0 SR. MEDElROS DF:: AUIUQ'UERQUE dá um 
a. parte. 

0 SR. CAIUOS JORGE-Dentre OS tres mi· 
litare~ cujos nomes foram citados por S. Ex. 
e11 me referirei a um que, pela conYivencia. 
de longos annos, por uma. convivencia. que 
data desdP. os 1empos acade!llicos, mais de 
perto conheço. 

Refiro-me a.o Sr. tenente-coronel Gabino 
Bezouro, militar distincto que tem um nome 
feito quer no exercito, quer na. politica do 
pa.iz. (Apciados.) 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE - Quem 
o nega 1 

O SR. CARt.Os JoRGE -O tenente coronel 
Gabino Bezouro, entrou para. o ex.erc\t.o, ~
guindo }lam a campanha do Pa.ragua.y, onde 
serviu dura.nte cinco annos, e onde prestou 
relevantes sel'viços ao paiz, sendo distin
guido em diV'ersos combates. Apoz a cam. 
panha. tem desempenhado importantes com
missões, mel'ecendo, como a.inda boje, os 
elogios e os appla. usos dos seus chefes, de seus 
superiores bierarchic03, actualmente tem elle 
um nome bastante conhecido no exercito, 
não sen~o preciso que eu o diga . {Apoiado.~.) 

Como politico, é um republicano historico 
republic,.no ne propaganda,tendo por muitas 
vezes pt•ejudicado a. sua carreira., os seus in
teresses e coromodidades em pró! da causa 
republicana.. 

Como governador elo Estado do Pi:~.uhy e 
do de Alagoas. a administração do SI'. tenen
te coronel G •bino BezoUio !'oi muito a.phm
dida. po1· aquelles que de perto acompanha
vam os seus actos .. -

0 SR. ARTHtJR DE VASCOXOELLOS-Apoiado, 
quao.to ao Pia.uhy. 

0 SR. CARLOS JORGE-Como deputado á 
Constituin~ foi elle bastante conhecido por 

muitos deputados que ainda hoje teem as· 
sento Desta Cawara.. { Apoiados.) 

O Sa. JoSÉ MA.IUA.::-<o-Eu até não pensei 
que elle estivesse no numero dos suspeitos. 

O Sa. CARLO~ JonGE- A suspeição que. em 
uma p)1rase inoompleta., foi por S. R,., atin. 
da e -pode da1' logar a inter pretações malevo· 
las rle espiritos m~nos justos. com certeza não 
o attingirã. Si o Sr. Gabino Bezouro fos~e no
meado para esta. commissão, de que o nobre 
deputado fa z parte . •. 

O SR. FREDERICO BoKGES- Não acceitaria. 
O SR. CARLos JoRGE- Certamente não ac

ceita;ria, como tem diz o nobre deputado. 
0 SR . MEDEIROS 'E ALBUQUERQUE- D:l.r-se

bia. por suspeito. 
0 SR. FRANCISCO Gr,rcsmo - Pelo seu c:l· 

racter e pelos seus sentimento3, o Sl'. Gabino 
Bemuro, não teria suspeição nenhuma -para 
desempenhar uma commissão dessas . 

0 Sa. MEDEIROS E ALBUQUF:RQUE- Mas 
porque dar-se-bi:~. por su,peito ~ E ll<'lte~a 
que eu não disse m:1ts do que isttJ; quanto ao 
caracter do Sr. Be%ourn, eu disse e r~>pito 
que era o unico de que não suspeitava.. 

O SR. CARLOS .TORGE- E como. St•. presi
dente, da intimidade que lutvla entre o m:l.· 
roohal Floriano Pelxoto e o tenen te-coronel 
Gabino Besouro. intimidade qt1e fln.t<e do~ 
tempos dn. campanha do Paraguoy atei cerra 
época. pode-se depreender que no Archiv·o do 
marec'na.t existam documentos e~criptos pelo 
tenente-coronel Gabino Bezouro, e que o com
prometta., pois, quunto entre amuos havia 
c<:>r1'eS?:Inrlencia 1.\',\s.tant~ 1.-eq\\ente, o te
nente-coronel GalJino Bezouro, não tl'm o 
menor interes~e em que deixe de !'el' publi
cados <lSSl'S UO~Umentos, ue cujo. publicação 
não se arrecein. e no cou trurio pe•le e dest'ja 
que s€'ja.m pub\irouo~ todo;; o~ documentns 
~Cl'iptO:l pelo seu ]lroprio puuho. ou que llu' 
di:mm respeito. 

E mais aindn.. si por a~::~so nnqnelle Arcltivo 
forem encontrados doc\tmc,ntos por elle es
criptos que se refiram a outros que li não 
exist,lm, elle está pt•ompto 3. pt•esta r todos os 
esclarecimentos necessarios não ~ó a qua.lq tter 
membro da comro issão. como a toda ella., por 
isso que em sen pequeno e modesto archivo, 
ex1i!te t ambt:m có't)i"<l. de tod-a. 'a. corte'i>pon
deneia. trocada com o marechal Floriano e de 
cuja publicidade poderá o publico Jlcar ~a
bemlo que muita. cousa. e muitas histor ias 
que por ahi se con ta. são erradas. 

(l Sn.. GASPA.R DRtr)t:MONO- Com est~ não 
contavam. E' um homem previdente. (Apar
tes.) 

O SR. CARLOS JoRGE- Quem assim procede 
não póde ser considerado suspeito. 
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O SR. TnoMA2: c .. wALCANTI-Mas foi~ I lhe, entretanto, que o'bteve alguma cousa: 
O S C J T · nd .. 3 0 ainrla hoje leu nos jornaes que o Sr. Ca.ndido 

r:.. ARLOs ORGE-:- ern,ma. 0 • •• 9 Costa. vae ter uma commissiio importante. 
um a.p~Uo aos meus tllustres collegas q_ue I Quel.' lhe parecer que isso se deve ao seu 
me ouvem. a esta Camal.'a que de certo tempo j . 
a esta parte, tem muito se ·occupa<1o com d1s- empenho.·· (raso.) 
cu~sões individuaes, roubando assim grande Ulú SR. DEPUTADO- E' evidente. 
parte do seu precioso tempo, que poderh ser o SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE- Mostra 
empregado em questões de maior interesse que a defesa. do Sr. Carlos Jorge era. portan
pal'a o paiz. to, inutit -paNl. esses dous militares. Quanto 

O SR. FREDERICO BoRGES- A questão de ao Sr. G:l.bino Besouro, o mesmo succede. Si 
que v_ Ex. está tratando não é individual? o seu digno coHega tivesse lido com attenção 

o SR. CARLOs JoRGE _ Estou respondendo o seu discurso teria notado que õa. com missão 
a. um discurso aqui proferido, contendo que figurou só teve referencia.g ama.veis rara 
accusa.ções injustas. esse distincto militar. Sabe que elle ê um 

Torna-se necessario que a Camara se col- ofllciat brioso, illustrado, incapaz •le trai
loque na. altura do decoro que lhe compete .. _ ções. Forma do seu caracter o mais alto con

ceito. (Apoiar/os ) 
O SR. Bmcro FILHo- Então até agora não Si apezar disto fallou em suspeições foi por-

tem estado~ (Apoiados.) que, como todos sabem, a politica. de Alagôas 
o SR. CARLOs JoRGE . .. e respeito a tOtlas separou-o nos ultimas dias do gov-erno do 

as classes sociaes, a todos os indivíduos, afim marechal Floriano e. assim, como é de velha 
de 8er por elles respeita/la. E' do respeito observação que não ha peior inimigo que o 
mutuo entre as classes ~ociaes, que se ori- amigo da. ve~pera.. nada. mais natural do que 
ginam a boa or,~em e a manutenç,ão das in- ver alguma. suspeição em S. Ex. p:ua. o tim 
::;tituiçôes que se lratava. A CaUS:l. e por tal OlOLlO justa 

Faco este appello como deputado ; como que o proprio orador que o :precedeu foi o 
militar, porém, quo sou, lanço um protesto primeiro a dizer que evidentemente o Sr. 
solemne contra o ameoqulnllamento, q_ua:nto Gabiso Besouro nã" acceitaria a incumbe'l
ao ridicuto que se tem querido atirar sohre cia da commíssão. Is;;o porém, não fêl.'a em 
altas patentes do nosso exercito (protestoJ do nada o seu caracter. (Apoiado~.) 
S1·. Medeiros e Albw;ue1·que e Ol!tros), que O orador não phantasiou arbitrariamente 
como soldado não sou político uem tenho par- o pessoal dessa commissão. Como os papeis do 
tido, estando sempre prompto a. de1ender os marechal devem referir-se prin·~ipalmente a 
meus companl1eiros de classe das injustiças marinha, ao exercito e a Presidencia. da Re
que se lhes queiram fazer. (Muito bem; muito publica, calculando que o governo quizesse 
ue11~ .) dar a tina flor da sua. gente de confiança., 

nada mais natUl'ai do que constituil-u com 
O Sr. Medeiros e Albuque•·- ochefeda casa militar do Preside:Jte e os 

que vem responder a.o oradot• que o pre- dons secreta.rios dos ministros respectivos. E, 
cedeu. O discurso de S. Ex. tem duas partes; excepo;;ü.o r~ i ta. do Sr. Gabino Besouro, ter
a. primeira. em que contestou uma :\!legação se-h ia o Sr. Pall1a e o Sr. Mendes de Moraes. 
de direitos que o ora.dor fez ; a segunda. em Acerea de$tes deve dizet' que mantem em 
que buscou refuta.l'couceitos pe~soaes. Qmmto absoluto tudo quanto diSo>e. (.1poiados.) 
;). primeira., ha nella alguma cou~n. de justo, Quem é e Sr. Luiz Mendes de Moraes 
como depois o orador ter:i. occ..1sião de provar. sabe-o todo 0 exercito. o ex-otficia.t de gabi
Quanto á segunda, á parte pessoal, convém vete do Sr. Alfredo Chaves, que esteve a.:>. 
despraval-a desde logo. lado do governo contra a sua classe durante 

Não ha no seu discurso anterior P3.lavr& a celehre questão militar. o offi.cial que o 
algum<"L de ag-gressão a a. i tas patentes do ex- marechal Floriano precisou demittir do cargo 
ercito, si. S. Ex. quer a.llurhr aos Srs. Al- pue occupava ao rompe1·-se a revolta tle 
meida Barreto e Candido Costa. Faz jmtiça setembro e o mesmo qu~ hoje suggere picar
ao caracter e a bra.vum do primeiro, em- dias pequenas, pequenas vilania~ contra os 
bora tenha vi.virlo sempre arredado de seu que serviram a legalidade. (Apoiados.) 
modo de ver político. o segundo, não o co-
nhece. O SR. JOSE MARL'..NO -V. Ex. não está, 

Isto mesmo declarou no seu discurso,onde, nessas accusaçõesao Presidente da Repubtíca, 
sem melíudral-o de modo algum, procurou com os seus collegas ~ 
liquidar um ponto de direito, para o que não O St~- !11EDEmos E ALBUQUERQUE responde 
lhe precisava pedir licenç.a. Quiz proteg-el-o que está. com a sua conscieucia, com as suas 
defendendo a igualdade de todos perante o convicções. Si o Presiilente da Republica 
Poder Executivo. Si por ahi falbou, parece- 1 converteu-se em um mimo de feira, posto ao 
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alto de um :pao de sebo, um mastro do cocnyne 
que tonos procuram attingir, o or:~dor n:i:o so 
empenha nesse port. (Apoiados.) Est;'~ con
vencido que o melbor partulo 6 dizer· a S .l~x. 
os seus er·ros para que elles ~cj am cot•rigido;:. 
o que póde succeder ao meoos pan que 
a.quelles que lhe são suggeridrs pela. CHillr~r·i· 
lha que o cerca e cuja influ.,ncill. ,·nc cres
cendo visivelmP.nte. (Apoiwlos . ) 

Uu Sn.. DEPUTADO-V. Ex. n.mcsquinba 
muito o Presidente da Republicn. 

0 SR.. MEDEIROS E ALBl:QUI~lWUE IIÜO se 
interessa. em saber si dos factos allegndos 
o Presidente sae amesquinhado ou ~lor•i
ficado. Preoccupa·se em dizer n. \'Crdâde e 
mais nada . 

Quanto aos factos de camarilblL. b:tsf.nri~t 
citar a. demissão e reintegr~ilo 1los lll'O (~~
sores do Collegio Militar p•r·a apontar um. 
perfeitamente característico. Acred i t~J. quo o 
Dr. Prudente de :V!oraes não met.i i u bem u a.:
cance de seu acto. Si o orador· tivesse ;~ <..'.'1'
teza de que S. Ex. agiu tão conscientemente 
como devera. estaria aqui accusando·o ole ter 
ser vido o desforço pessoal de um sohr·inho e 
os interesses pecunia.rios de um prim". Cr6. 
porém. q_ue agiu a.hi a influencia do Sr. Mondes 
de Morae.!. (Apoiados.) 

O orador sabe bem que es(as u.ccu"'l.<;.ües 
ainda são pouco acredítacJas ; sol.H·e o chele 
da casa. militar ainda nãtl se fez n. ncc('~srwio. 
evinencia. Mas que a Cama.t·;~. se ['c:>.o.:ot••le \lO 
que succedia ha pouco com o St•. Gu.rcez 
J?alba. 

Quando aqui seaccuso11 das :pcqueninns mi· 
serias que occorreram I?Qr occu.siilo dllo morte 
do marechal-missas de Vitlegn.ignon. ban
deiras no alto do mastro e cou:;;\S semGih:mtes 
-houve quem protestasse. 

A verdade ahi está. hoje deraoustr :..ndo as 
suas a!liança.,; com os revoltosos. as suas 
traições, o seu rancor contra l.<'lOl'ianl' Peixoto. 
( A.poia4os.) 

Quanrl.o aqui se falla>a. dns persegui\:.".es 
~:onti•a. todos os bons republica.nos da marinlm, 
•lesde os aspirantes até os almirante~. dtl 
uovo os prot~stos vinham. 

Mas ahi estâ nos jornaas de hoje a demis~üo 
do almirante Maurit y provocadu. por peque
nas picardias pouco dignas e. lado a. lllJio. as 
cartas rancorosas El injuriosas do Sr. PaUla, 
que explicam ate certo ponto os factos . 
(Apoiados.) 

A vez do Sr. Mendes de Moraes chegari~ 
ta.mbem ; ella. já. vae apparecendo. 

Resta a.gora. a questão legal dos Srs. Al
meida., Barreto e Canr1ido Costa . Ahi o ora,1or 
confessa. que ctaud\cou. Era. inexaeh a sua. 
affirmaçã.o de que aqueHe ma:reeba.l houvesse 
sido reintegrado no Supremo Tribunal Mili
tar . Mas, si o orador enganou·se e está. por 

C~m,_l'_. V. VlU 

isso disposto a da.r us mãos a p1lrnatoria., é 
com o confe.>sado intuito de devolver os bolos 
ao Sr. Ministro da Guerra :por outro mo
t,ivo . • . (Riso .) O seu collega. va.e ver que hn 
1'07.ÜO. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu, na 
acção proposta pelo mareclla.[ Barreto á .Fa
zenda N~ciunal. mandar rngar -llle os venci
manCos, quer d'l seu po.:;to como eft'ectivo, 
qner· do ~eti logar no Supremo Conselho Mili
tar. Só fu.llou, e certo, em vencinten tos, mas 
ta. o to decidiu sobre os vencimentos de mare
chal, como sobre os de membros do Con::elb.o 
Militar . A questão. segundo foi notado nn.
queUe Tribunal por um dos ministros era 
rl.irig idn., não cora ra o governo, mas contra a 
Fazend<t NacionaL Em ambas as suas partes, 
eUa decidiu, po-:-ta.nto. de modo igual. 

Em face disso, que fez o governo 1 Ampliou 
a m(•ta•!e da sentença. que se referia ao ma· 
rechalato - e deu o posto, e deu os ven
cimentos; encurtou a. que se referia. ao 
Tribu.ual Militar e dell a penas os venci
mentos. 

Or;t. quando o governo ernr>rehendeu as re· 
p:Lrações por attaco.do que deram em resul
tado a volta. dos 13 gene1·aes. perguntou-se 
·aqui onde ~tcham el!e competencia pa.ra cas
s:\:r re.formas e abrlr lagar es no exercito e na 
marinha. Res:pomleu-nos o nosso ~cacler que 
isso decorria. da sentença do Tr·ibunal. ultimo 
iuir. em roateria. constitucional. Si é assim. 
como o ~ov~rno pára. a sua logica quanto ao 
mar·eclulato e corta-a quanto ao Supremo 
Tribunal Militar~ 

Si o pagamento de vencimentos importa a 
reintregaçã.o, impor ta para os dous ca.sos,que 
~ão petreit.o.ment.e igua.es. 

O Supremo Tribunal Federal considerou 
vitalícios os dous postos-quem deuao Poder 
Executivo a. autor ida<le de emendar por me
tt\de as senteoCM do Judiciario e cumprir 
uma. parte de mais e outra de menos~ 
(Apoio.•! OS ,) 

Assim, o orador pede ao Sr . Car los Jorge 
l]ne volte a bolos no governo por esse facto. 
Elle nfio póde ter um supremotlireito d? c~n
~ura. sobre ns doutrinas do Poder Judicla.rto. 
Cumpre-a> ou não as cump1•e. mas não tem o 
riireltu de estical-as ou encolhel·a a seu bel
prazer. (Apo iados .) 

Er•.tm eõtas as explicações que lhe cabia. 
dar ao seu mustre collega por :\lagôas. Já. 
lhe mostrou que não te \' e razão em at t ribuir
lb.e màos conceitos acerca do digno amigo de 
S . Ex. , o Dr. Gabino Be.souro o aos Sr.:; . Al
raei'b Ba.neto e Candido Costa. . 

Quanto :1os Srs. 11oraes e.Palha fica no que 
~~isse, cada vez mais ooo.victo e mantém as 
suas censuras pelo máo cumprimento das 
senten<:as do Supremo Tr ibnnal Federal por 
parte do Executivo. (Muito bem; mu i.lo bem.j 

40 
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Va.e a imprimir o seguinte 1 N. 35, de 1895, :J.utorisa.ndo o governo a 
_ I rever o regulamento e programma dos es-

P.ROJECro N- 304 DE 1890 tudos d~ Gymnasic- Nacional, com o parecer 

A ,
0 

· ,, • ,.. • . · sob n. 3o A, deste anno; 
th l'>St! o goce;·ao a: C<vl·:;· ao "HnzsterlO da: _ . • 
Fa~e,td{< o c1·edi~a de t .pt7:581$.568 sttp- N. 89, de 189;:,, suhstltumdo ~elo que_a e~e 
plementm· a vanas ncln·zc~s do a;·t. 7• da a.comll~nha a to. beiJa. F, n.nnexa a Consotzdaçuo 
lei u. 2(]6, de 21 de de~embro de 189d das Le1s das Alfandegas e Mosas de Rendas 

Federaes (2" discussão); 
A' Commissão dE.'< Orçamento fol presente a N. !99, de 1895, .a.utorísando o govet•no a 

Mens3.gem ,lo Sr. Presidente da. Republíca fazer reverter <i. aetiva, mandando addir a 
com data. de !6 do corrente; solicitando 0 cre- uma. das companhias, como tenente mais mo
dito de 1,0!7:581$568 par;1 occorre1' a des- derno, até que haJa Vilga. o tenente refor
pezas do Miníste1'io 1h Fazenda, que exce- rnado do corpo de bombeiros José Jnlio, com 
der·arn á.s rubricas do respectivo orçamento um voto em separado e parecer da commis>ão 
approvado pel:l. lei n. 266, de 24 de dezembro de c~nstituição, legislação e justiça (2' dis· 
de 1894. cus~ao) ; 

E não tendo a commissã.o observação a ~"- 216, de 1894, autorisando o Poder Ex-
fazer, por isso que trata-se unicamente de ecutivo a pagar ao Dr. Til.mrcio ValeriamJ 
desp~zas I_:ga.lm~nte _a:Jtorh,arla~. mas cujas P_e~gueiro do Amaral, preparador de me· 
cons1gnaçoe~ foram Hlsufficientes para eife· dtcma. Iega.l da Faculdade de Medicina do Rio 
ctual-n.s, é de parecer que seja. auoptado 0 se- de Janeiro, os vencimentos que deixou de per-
guinte projecto de lei; ~eber d~ Jogar de preparador de chimíca 

O Conb"'resso Nacional resolve: morgamca da mesma t'aeulda.de (discussão 
unica): · 

Art. 1." E' o governo autorisado a abrir N. 22:'í, de 1895, dando nova. organisaçiío á 
ao Minlsterio da Fazend(\ o credito de guardn. nacional (1" díscussão); 
1.017:581$568 supplementar as seguintes ru- N. 286, de 1805, approvando os quatro pro
llricas do art. 7" da lei n. 266, de 24 de de- tocollos formurados na segunna. conferencia. 
:zembro de 1894, fazendo pam isso as necessa- de Madrid, em o.bril de 1800, :para protecção 
rias operações de credito : da propriedade industrial e regulamento ela.-

8. Thesouro Federal. ...• ,,. 8:000$000 boJ'ado pel:l. Secretaria. Internacronal sob a 
10. R.ecebedorià d:J. Capital Fe· direcção do governo suisso, conforme a nuto-

deral. •..••....•• , • . . • • SOOSOOO rii;a.ção dada pelo. mesma conferencia ( 1 ~ dis· 
1l. Cabca da. Amortização.... 100·000::;1)00 cmsão); 
P Alfan'1ega....... .. . . . . . . 334;2.30$488 N. SI A, de 1895, mandando conservar na 
13. Delegacias fucaes...... .. 4 :808.$000 coiloca.ção que occupava. no Almanack Militar 
15. Casa da. Monda........... 199:500$000 por ccca~ião do seu fa.Uecimento o nome do 
16. Imprensa Nacional e Dia- Marechal Floriano Peixoto (3' discussão); 

1·io Official,............ 1 :OOD$OOO N · 224, de 1895, concedendo ao soldado re-
18. Administração e custeio formado do exerdto Franklin Fel'1'eira. de 

das fazendas nacionaes 31 : i6i$760- Mo_u ra, uma pensão de 30.S mensaes ( dis~us:;ão 
19. Ajudas de cu~ to ......... , 30:000$000 unica.); ~ . 
25. Commissao e corretagens IOO·OOUSQOO N · 263 A, de 180<:>, concedendo a D. Brazt!ill. 
27. Ohras.. •• . •. • ...... . . ... . 7;475$3:?.0 Augusta: da. c_unha a pensão annual de3:600~ 
29. Reposições e restituições "O~·ooo 'ooo (dlscussao nmca); 

Q • • • -- • " N. 202, de 1895, autoris9.ndo o governo a. 
A~t. -· Revogam-se as (l\SpOSIÇues em con- abrir ao Mínisterio da. Guerra. o credito es· 

trar1o. peciltl de 2.220:000S para indemnisar pre-
S~la da~ ~ommissões, 24. de dezembro de juizos consequentes da revolt:< de 6 11e se-

189.J •. - Jo«o Lopes, presidente.- F. P. Ul~nbro de 18\13. it Companhia. Nacional Cos· 
Mayl"u;lt, re!ator .- Augu;;t? M~ntenegro.- ten•a e a. Lage & Irmão (3' discussão); . 
Ecnedtcto L~•tc.- Lau1·o 3f:,ller. -.Augusto N._ 239, de 1895, a.utori>ando o Poder Ex-
Severo, ecut1vo a tomar conhecimento dos estudos 

O Sr. Presidente - Acl1nnJo-se 
adea.ntada a. horJ., desio-no para amanhã a 
seguinte ordem do dia: o 

v o;,a~ão dos seguintes projectos : 
Das _ emenda.s do Senado ao projecto n. l-19 

d~ 189_o, Or~a.mento do Ministerio da Justiça e 
NegocJOs Interiores (discu&ão unica); 

deftnitivos da 3• secção da Estrada de Ferro 
da. Victoria a. Peçanha. apresentados pela 
Companhia Estrada. 1le Ferro Bii.hia e Minas 
independentemente do excesso havido n~ 
prazo estipulado para apresento.ção desses es· 
tudos 0" discussão) ; 

'N. 157, de 1893, concedendo â. Companhia 
de Ferro EsmalW.do, estabelecida. na capital 
dCl estado da. Bahia, isenção de direitos de 
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importa.ç.i.o por cinco annos dema.teria prima José Bevilaqua:_Geminiano Brazil, Vel'gne de 
•'estínada. ao fabrico de artefactos e objcctos Abreu, SebastJ(I.O La.ndulpho, Antonio de 
de mo domestico (2" discusoão) ; Siqueira, 05ca.r Golioy, Silva Castr·o, Agosti· 

N. 192, de 1895, concedendo a D. J oa.quina nllo Vida!. Julio Santos, Nilo Peçanha, se
Angelic<t Bragança Dia~ dos Santos, \'i uva do bastião de La~erda, Almeida Gomes, Landul
ma.jor Francisco Antonio dos S11ntos, a pensão ' pho de Magalhães , Campolina,Ca.rvo.lho Mau· 
mensal de 100$000 (discussão un ica) ; riio, Fortes Junqueira.. Octaviano de Brito, 
. N. 13:{ C, ~e 1 89~, soh!'C as ~men•1as o:ffere- Rodolpho Abreu , Pa.ro.izo Cavalcanti, Dino 

C1das na 3• d1scussn.o ao proJecto n. 133 83, Bueno, Adolpho Gordo, Moreira da. Silvo., 
de 1 S9:~. 91~~ classifica em qun.tro categorins Urbano de Gouveia. Paul 3. Ramos. Francisco 
as repa.rtu;IJCS fedel'll.CS e equipara os -venci- Tolentino. Marçal E;coba.t•. Pereira dl Cost>l, 
mentos dos respectivos funcciona.rios (dis- Aureliano Barbosa e cass!ano do Nascimento 
cussão unica); {41) . 

Da {'menda. sob n. 24 B, de 1895, do A.h -
Sr. Belisario de Souza e out1·os, que dis- • .re-se a sessao. . . 
p~nsa a Com pa.nhia Estrada de Ferro Leopol-~ Detxa.m de compar~er, ce>m causa particJ
uJn~ do pagamento dos direitos do impor- pa(ia. os Sr~ .Coe!ho L,'~ooa_. Tavares de Lyra, 
taÇ<LO de todo. o material, que retil'ar da AI- :1le.ncar Gm~araei' , Sa P~rxoto, F1_Jeto Prres, 
fandega do Rio de Janeiro, destacada em 3• Enea.s Ma1'tms, Th~otomo de Br1to, Matt a 
discussão do projecto n . 24, do corrente n.nno Bacellar. CtulC·S de Novaes,Viveiros, GustaYO 
para, de accordo com o urt. 129 do re"'imen~ Véras, Eduardo de Berrêdo, Cht·ístino Crur.. 
interno. ter nova. rliscnss:'io (discussiio

0
unica) ; Nogueira. Pa.ra.na.guá, Gon~lo d_e Lagos To'!'· 

N. 151 A, de 1893, isentando de direitos res Portngal. lldefomo Ltma,Joao LoJleS. Pe· 
ile importa.ç~o e expediente os materíaes e dro B0rges, Helvecio Monte, Augusto Sevel'(), 
machinismos destinados a f undação de fa- Francisco Gurgel, J~nqueira. Ayres, Cnnha. 
bricas na. Republica. 12• discussã.o) ; Li fi! a . Si~Y:> Mariz. Trindade.Chateau b:riand, 
· N. 279A, de 1895, autorísa.ndo 0 Poder Jose Mar1a.no, Arthur Orlando, Tolent1no de 
Executi~'O a despender at.é a qua.ntin. rle Carv~Ibo, Martins ~unior. Arminio Tavat•es, 
1.000:000$ com os preparaih'OS, installaçio ~larc10mlo Lms. M1guel Pernambuco, Gen
e edificios nec~arios a uma grande e:.:po- çalves Maia, Araujo Góes. Clementino do 
sição de prodnctos naturaes e índustr·iaes Mon te.Rocha Cavalcanti.Olympio de Campos, 
destinado. a commemot•ar o quarto centena.~ ~!e'!ezes P.raclo .. santos Pere,ira , AUgl;lsto de 
!'lo do descobrtmento do Brazil (l• r!iscussão)· l•re1ta.s. Netva.. Milton. Francisco SodrH, Tos-

N. 302, de 1895. approvando o Tratado d~ ta, Manoel Caetano. Ari~tides ele Queiroz. 
Amisade. de Cl)mmercío e de nave2açií.o entre Eduu.rdo Ramos. Paula. Guimarães, Díonysio 
a. Republica. f1os Esta.dos Unidos"' do Brazil cerqueir3.,Flavio de Araujo,Ro·lrigues Lima, 
e o lmperio do Japão, firmano em Pa.riz em Tolentino uos Sa.ntos, Marcolino Moura, Para· 
5 de novembro do corrente anno ll a dis- nhos Mont~nPgro,A thayde Junior ,'F ranço. Car
cus.«ã.o); valho. Lins de Vasconcellos. Jo'onseca. Port.ella, 

Discus:>ão unica. das emenda.s do Seuauo ao Euzebio de Queir,,z, Emesto Bra.zilio. Ponce de 
pr<üecto da Camara dos Deputado~ n. 178 E. Leon.Urbano Marconde.!', Ma.yrínk, .João Luiz. 
âeste anno, !]Ue fixa a dPspeza do Ministerw Vaz de Mello, Monteiro de Barros, Chagas Lo· 
da fndus tr ia, Viacã.o e Obra.s Publicas pa.ra lJ,1.to, João Penido. Gonc:tlve~ Ramos, Luiz 
oexercicio de 1896. Det:.:.i. Fe1·raz J unior. Francisco Veiga, Al-

va!'o Botelho, Leonel Filho, Ferreira Pire.:, 
Levanta-se a sessU:o as 4 horas e 10 mi- La.mounier Godofl'edo, Vn.Uadares. TheCJ tonio 

nu tos. 1 de Mnga lhães. Pinto da. Fonseca, Matta. Ma· 

I 
cllai.lo. Mllnoel Fulgencio, Simão da. Cunha., 
Olega.rio Maciel. LiBdolpho Ca.etano. C~rlos 
1.h\S Ch:~gas, La.martine. Costa Machado. 
Alfre1to Ellh, Franci,cJ dE': Ba.r;·os, CiiSemiro 

174> SESSÃ.O E}f 25 DE DEZEMBRO DE IS95 da. Rocha. Almeida NOg lleir.i, lJOmingues de 
Cl:st.ro, Gustavo Gvdoy. Pa.uli no Carlos, Cin

Presidencia do S1·. Al'thu1· R:os (Jo vice- cinato Braga., Francisco Glicerio, Furtado, 
p1·esidcnte) J-IermenegHdo de Moraes, Alves 11e Ca.stro, 

Ovidio Abrantes, Xa>ier do Valle, Luiz Adol-
Ao meio-día procede-se {t chamada, ã qual pho, Caraciolo. 1\lmeid <~. . "Forres, Brazilio da 

respondem os Srs. Rosa e Silva. Arthur Rios Luz. Lauro ~tnl! er, Em•ho Blum, Fonseca 
Co;; ta. Azevedo, Thomaz Del fino. Gabriel Sal: ~uimarãcs . .Angelo P inheiro, Apparicio Ma.· 
gad?· Ang~sto M~nteneg:ro, B•·icio ~'Hho , Be-l r1ense, Fra:lCISCO Alencastro e Pedro Moa.cyr. 
nedtcto Lett~. Lu1z Domm~ues, Costa Rodri- E sem causa os Srs . Lima Bacury,Hollanda 
gues, Fred~rico Borges, Thomaz Cavalc.1nt l, . de Lima, Anizio de Abreu, Al'thur de Vascon-
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cellos, Pires Ferreira, Francisco Benevolo, 
Pereira de Lyra, Gaspar Drummond. Coelho 
Cintra, Luiz de Andrade,Cornelio da Fonseca, 
Lourenço de Sà, Hercmla.no Bandeira, Medei
ros a Albuquerque. Carlos Jorge, Fernandes 
Lima, Octaviano Loureiro, Gouveia. Lima, 
Zama, Leovlglldo Filgueiras, José Ignacío, 
Cleto Nunes, Torquato Mo!'eira. Galdino Lo· 
r eto, José Carlos, Senedello Corrêa. Alcindo 
Guanabara, Timotbeo rla Costa, Americo de 
Mattos, Alberto Torres, Belisario de Souza, 
Erico Coelho, Barros Franco Junior, Paulino 
de Souza Junior, Lima· Duarte, Ribeiro de 
Almeida, Cupertino de Siqueira, Artbur 
Torres, Domingos de Moraes, Paulo Queiroz, 
Costa Junior, Bueno de Andrada. Padua. Sal· 
les, Vieira de Moraes, Alberto Sa.lles. Mn.riano 
Ramos, Lamcnha Lins. Martins Costa, Riva. 
da;via Corrêa, Yictorino Monteiro, Pinto da 
Rocba e Vespasiano de Albuquerque . 

risação dada pela. mesma. conferencia. (Ia dis 
cussã.o); 

No 81 A, de 1895. mandando conservar na. 
collocação que occupava. no Alma.nack Militar 
por occa.sião do seu fallecimento o nome do 
Marechal Floriano Peixoto (3• discu~JSão); 

N. 224, de 1895, concedendo ao soldado re 
formado do exercito Franklin Ft-rreira. de 
Moura, u ma peosãode 31)$ mensae;; (discussão 
unica.) ; 

N. 253 A, de 1893, concedendo a D. Brazilia 
Augusta da Cunha a. pensão annua.l de 3:600$ 
(discussão unica) ; 

N. 292, de 1895, autorisando o governo a 
abrir ao Minister io da Guerra. o credito es
pecial de 20 220:000$ para. ino~emnisa.r pre· 
JUizos consequen ces da. revolta de 6 de se
tembro de 11>93. á Companhia Na.cional Cos
t~ira e a Lag-e & !rmão (3• discussão); 

N. 239, de 1895, autorisando o r>o-ler Ex· 
O Sr. Pr<'>eideut.e- Responderrun ecu tivo a tomar conhecimento dos Pstudos 

ã. chamada. apenas 41 Srs. Deputados. Hoje definitivos da 3" secção da Estrada. •le Ferro 
não ha sessão. D€signo para a.ma.nbã a. mesma da. Victor ia a. Peçanha, apre>eo~dos pela. 
ordem do dia de hoje, isto é: Companhin Estrada. de Eerro Bahia e _Minas, 

independentemente do excesso ]l;lv1do no 
Voiação dos seguintes projectos: prazo estipulado pa.ra. apre~nta.çào desses es· 
Das emendas do Senado ao projecto n. 149 tudos (l• discussão); 

de 1895, Orçamento doMinisterio da.Justiçlle N. 157, de 1893, concedendo á Companhia 
Negocias Interiores (discussão unica.); da Ferro Esmaltado, estabelecida. na capital 

N. 35, de 1895. autorisando o governo a. do E~tado da Bahia, L=;enção de direitos de 
rever o re,.aulamen to e programma. dos es. importação por cinco annos da ma teria prima 
tudos do Gymn:l.Sio Nacional, com o parecer destinada ao fabrico de artefactos e objectos 
sob n. 35 A, deste a.nno; de uso demostico (2' discussão) ; 

N. 89 de 1895, sub~tituindo pelo que a elle N. 19-2, de 1895, concedendo a. Do Joaquina 
acompanha a tabella. F, annexa á Comolidaçao An(!;elica Bragança Dias dos Santos, v luva. do 
das Leis das Alfandegas e Jlfesas de Rendas major Francrs.::o Antonio dos Santog, a. pensão 
Federaes (2• d iscussão); mensal de 100$ (discussão unicr); 

No 199, de 18~5. autorisando o governo a. N . 133 C, de 1895, sobre as emendas oft'ere.-
fa.zer l'everter ã. 3.Cttva, mandando a.ddir a cidas na 3• discussão a.o projecto n. 133 '?'· 
uma das companhias, como tenente mais mo- 4,e 1893, que classifica em Qn!ltro ca.tegon~ 
derno, até que haja vaga o tenente refor- as repartições federae:> e eqUipara os vencl
mado do corpo de bombeiros José Julio, com mentos dos respectivos funccionarios (dis
um vot o em separado e parecer da Commissão cmssão unica) ; 
de Constituição, Legi:;la~.ão e Justiça. (2• d is- Da emenda. sob n. 24 B, de 1895, do 
cussão); Sr. Belisario de Souza. e outros, que d ispensa 

N. 216, de 1894, a.utorisando o Poder Ex- a Companhia Estrada de Ferro Leopoldina do 
ecutivo a pagar ao Dr. Tiburcio Valeria.no pagamento dos direi tos de importação de todo 
P ecegueiro do Amar al, preparador de me- o mater ia.I, que retirar da Alft~-ndega. do Rio 
d ícina legal da Faculdade de Medicina. do Rio de Janeiro, destacada em 3" discussão do pro· 
de Janeiro. os vencimentos que deixou de per- jecto n. 24, do corrent e anno, }lara, de ac· 
ceber do logar de preparador de chimica. cordo com o art. 129 do 1·egimento interna, 
ioorganica da mesma faculdade (discussão ter nova discussã.o (discussão unica) ; 
unica); . N. 151 A. de 1895, isentando de direitos 

N. 225, de 1895, da.ndo nova organisação á. de imi>orta.çiio e expediente os materia.es e 
guarda nacional (1 .. discussão): macbinismos destinados â. rundação de fa.-

No 286, de IS95. approvando osqua.t ro pro. urieas na. Republica. (2' discussão) ; 
tocollos formulados na. segunda. conferencia. N. 279 A, de 1895, autorisando o Poder 
de Madrid, em abril de 1890, pa.ra proteção Executivo a despender até a. (iUa.ntia, de 
da proprie•1ade industrial e regulamento ela- • 1.000:000$ com o~ preparativos, insta.llaç~o _e 
borarlo pela Secretaria lntel'nacional sob a 1 edificios necessar1os a uma. grande eXIJOSlçao 
direcçã.o do governo suisso, conforme a auto- de productos naturaes e iudustriaes, destr~ 
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d'l. importancia. reduzida de 8.000:000$ mas 
na quantia de 14.000:000$, verba. que sof!reu 
grande discussão nesta. Camara e quando se 
tr;üava. de justificar ainda. a conveniencia 
para. nova reducção, eis que apparece enxer
tado no Or.;ameuto d'L Viação esse mesmo 
credito como uma emenda ao orçamento. 
Si eu não me tivesse compromettldo ã. dis 
cutir 3 necessidade ou não de se gast:~.rtão 
forte somma. com pretensos melhoramentos 
na. Central, estaria dispensado de occupar 
agora. a attenção da Cam!lra com este assum
pto. 

Entretanto, Sr. presidente, uma vez que 
o Senado aproveitou o e~ejo da votação do 
Orçamento da. Viação para. transformar em 
emenda. um projecto que suPgiu em virtude 
Je uma. Mensagem especial sujeita ao estudo 
e á critica minuciosa das duas Casas do Con
gresso; uma vez que naquella Camara não 
mereceu o estudo demorado como era. para. 
desejar, a necessidade ou não de tão forte 
somma. pa.ra o!Jras na referida. estrada; eu, 
que não d~ejo votar este orçamento de olhos 
Jeclmdos nem prevalecer-me da falta de 
tempo para justificar o voto que devo dar, 
vim á tribuna para declarar a V. Ex. que 
voto contra o Orçamento de Viação, contra a! 
emendas que vieram do Senado porque no 
meu fraco entender julgo que, si houvesse 
tempo, estas emendas seriam cautelosamente 
analizadas pela Cama.ra.. 

OS&. CUPERTINo Dli: SIQUEIRA- Tem al
gumas muito boas. 

O SR., .Tosli CARLOS - Desejaria. muito en· 
contra1•-me com v. Ex:., apezar de não ter o 
diplomq. tle engenheiro, porque V. Ex. con
vidou :pa.ra. discutir comsig-o os que fossem 
cliplomados em engenharia. Tenho esperança 
de cliscutir o as$Umpto technico com V. Ex. 
apezar tle não ter diploma. 

V. Ex:. esta carregado de diplomas e eu 
apenas sou agrimensor. não sou ibrmado. 

O Sn.. CüPERrrl'io nE SrwEmA-A asserção 
ue V. Ex: . não é exacta. 

O SR.. JosÉ CAaLos-Fechado este incl
rlents sem importancia, quero declarar a 
V. Ex. e a Camara que voto contra. as emen
das do Sena.do porque nellas se acba euvol· 
vida uma c;ue manda incluir uma verba de 
8.000:000$ pedidos pela Men~agem no valor 
de 14.000:000$ para ser a.pplicado. a Estrada 
<le Ferro Central e que não pó:le ser aqui in· 
cluid:J. sem mais estudo attento e demorado 
sobre a. necessidade de tamanho sncri!.lcio. 

Tenho concluído. 

O Sr. Lauro Muller - Apenas, 
Sr. presi{lente, para uma ligeira expiicao;ão 
a.o illustre deputado que acaba de senta.r-se. 

O pa.recer da Commis~ão de Orçamento é 
fa.vora.vel a estas emendas do Senado e o é 
porque não póde-se allegar para a Camaru. a 
falta de analrse e estudo desta. materia, pol'
quanto o Senado não fez sinão transformar 
em emenda um projecto que sahira. da Ca.mara. 
com um voto desta e que jâ era conhecido. A 
commissão não tem duvida em acceitar as 
emendas. por essa razão, J!llrecendo mesmo 
que não ba irregularidade em incluir no Or
camen to da I nd ustri a uma verba que se refere 
a. uma estrada de ferro. 

Esta aoalrse que o illust1·e deputado deseja 
podia ser rea.lisa<1n. no Senado ; mais si o Se
nado entendeu que não precisava de maior 
estudo, nós outros não podemos sinão ac· 
ceitar a emenda. porquanto ella ê, em sub· 
stancia, um projecto que foi da. Camara e a.p· 
Pl'ovado pela Camara. 

Era esta a explicação que tinha a dar. 

O Sr. Josê 1\iaria:no- Sr. pre 
sidente, não tenho autoridade outra que a 
de deputado pronunciando·me na questão 
ctue está em rlebate; e digo que fa.llo como 
simples deputado, jlorque a. opposição, póde· 
se dizer que nesta camara foi um mytho. 
uma. idealisação e nada mais. Nós, que con
stitllimos o gJ.·upo dos que nã.o batem palma3 
ao governo, dos que vivem opprimitlos nos 
Estados sem acharem uma solu~ão pM·a. as 
suas reclamaQões e so:trrimentos, exactamente 
porque não chegamos ao estado de~graçado 
de empunhar as armas para a. defesa dos 
nossos direiios,como fez o ltlo Grande do Sul, 
não temos hoje o go2:cda benefica intervenção 
do governo, manda.ndo garantir naquel!es 
Estados opprimidos cs direitos que ainda as 
autoridades milit;J..rcs garantem no Rio Grande 
do Sul, como o pa.íz inteiro ter;i. occasii.í.o de 
saber p:Jr um telegramma r'o Presidente da 
Republica publicado hontem :pela. imprensa. 
Apezar de tudo isto, nus, os espesinllarlos, os 
perseguidos, nó3 os christãos desta Turquia, 
sem a menor garantia podemos dizer que não 
temos respon~a.bilidt1.de dos embaraços com 
que o governo lucta. 

O SR. FanDERtco BoRG&S da um aparte. 
O S:a. JoSE' M.~"RIA":"'O - São intrigas e 

V. Ex. bem poderá saber que nós não dispu· 
tamos a V. Ex:. e a seus amigos a gloria de 
continuar a apoiar o governo. 

0 SR. ALCl:SDO GUAN.tll,\R .... - Dispensamos 
essa gloria.. 

O SR.. JosE' MARt.\~O - S3 não querem a 
gloria nem o sacrificio então fatiemos claro 
ao pa.iz. dizendo que o Presidente da Repu
blica não tem o apoio do Congresso. 

0 SR.. AtiGt'STO MONTENEGRO-Não apoiado, 
são declarações individuaes. 
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0 SR. ALCINDO GUANABARA- Meu :l.pOiO 
não tem. 

O SR. FRANÇA CARVALHo --;-.rem o meu; 
e uma política. de perfidia, de deslealdade e 
'de traição. · 

O SR. JosE' MARIANO- Mas. Sr. presi
dente, bem Vi>jo que não é agora occasião 
opportuna de fazer a summa de apoio que 
tem ou possa ter no CO~gr6sso o Presi
dente da Republica, e fallei nisto incidente· 
rnente. O que eu pretendia dizer era que si 
ha alguma corporação ou partido, governo ou 
administração, si ha. emfim alguem que seja. 
culpado de a esta hora, quasi ao cabir do 
anuo, depois de cinco J:lrorogações, não esta
rem votados os orçamentos e estarmos sob a 
'pressão das emend:ls do Senado, níio somos 
nós ; essa responsabilidade não ca.he sobre 
nós da. opposição. Si roubamos alguns dias à 
Camara com a discus::ão das questões mo
mentosas e irritantes que se agitavam nos 
nossos Estados, V. Ex. e a Cama.ra são teste
munha.a que esses :poucos dias que, alias, 
não podem ser• comparados com agonia que 
esses Estados teem atravessado ate hQje, de
pois que se disse que estava inaugurado o 
governo civil com todo o seu cortejo de ga
rantias constitucionaes, esse pouco tempo 
roubado ao Parlamento ... 

O Sn.. BELISARIO DE SouzA -Roubado não, 
porque ê util que o Parlamento suiba das 
questões que interessam o pai6. 

O SR. JosE' MARIANO ..• não embaraçou a 
discussão e a. approvaçiio dos orçamentos. 
(Apoiado>:). A s&im, Sr. presidente, não em 
nome da. opposição que como disse,nã.ose con
densou nesta camara mas no meu nome indi
vidual e quando muito no de meus collegas 
Cl)mpa.nheiros de bJ.nr.ada, eu sentia a neces
sidade de vir dizer que não somos respon
saveis ( e permittão-me o tet•mo, sem querer 
offender os illustres collegíts, :porque seria 
olfender a mim mesmo ) por essa desmora!i
saçã.o que está. prestes a pesar ~o b>'e o Con
gresso Republicano. (Na o a1Joiados.) 

Senhores, si assim me exprimo e dando 
arrbas de muito zelo e de muito amor por 
esta instituição, que nós devemos col!ocar 
acima do descredito e d·.;s suspeitas do povo, 
sem cujo apoio e enthusiasmo ella. não póde 
existir. (Muito bem.} 

Senhores, não nascemos como Nação nem 
como povo civilisado com a Republica ; nós 
atravessamos largo e longo e:ltadio rle uma 
vida :pa.rlamenta.r, vida accidentada de com
moções intestinas e de guerras externas .•• 

0 SR. FREDERICO BORGES - Quando se deu 
muito. proroga.ção do orçl.mento porque a 
Gamara. não os votava. 

O sa. JosE MA.RIANO .•. e se da va.m essas 
prorogações do orçamento, emquanto a Ca
mara e o Senado, discutiam as leis annuas 
no jejum das prorogações. 

0 SR. FREDJ>RICO BORGES- Mas tinham 
accumulaçã.o dos empregos publicas. 

O SR. PAULA RA3IOS- E a Mesa opípara. 
das convocações extra.ordinarias. 

O SR • .Jos•: MARIANO- Si não devessB me 
desviar do terreno ao qun.l me convida o 
meu illustre coUega., poderia dizer-lhe que 
desde o regimen da lei - Saraiva - essa 
lei regeneradora, cujos principias bem quizera. 
ver postas em praticas por nós republicanos ... 
(Apartes.) 

O SR. PRESIDENTE- Peço a attenção dos 
nobres deputados e peço ao orador qtte limite 
as suas observações á mateMa em dis
cussão. 

O Sa. JosÉ MuiANO ••. Llesde o regimen 
dessa lei o !unccionario, uma. vez eleHo, dei
xava o exercício de seu cargo com os resJ:Ie· 
ctivos •encimentos e remunerações e não 
tinha, port.a.nto, a tal accumula.ção a quere-
feriu·~e o nobre ceputado. . 

E VV. Exxs. comprehendem que eu di
zendo isso, não faço uma. censura, porque já 
tive occa.sião de declarar que o deputado e 
muitíssimo mal pago, attentas as contrí~ui
ções a que ê forçado todos os dias e eu. pela 
minha. parte, declaro que ainda não consegui 
tazer J:leculio á. custa dos rendimentos de 
cleputado. Hoje, os deputados qne teem os 
seus empregos, voltam a occupal-os, fechadas 
as sessões. 

Mas, Sr. presidente, fecharei o pa1·enthesis, 
que nii:o rui eu quem abriu, para repetil' 
que não somos os responsaveis pelo atrazo 
dos trabalhos rlo Congresso e não será com a 
nossa. responsabilidade que o paiz terã. de 
assistir ao triste espectaculo de ver encerrar 
esta ultima proroga.r;ão, sem estarem votados 
os orçamentos. 

Quando voltaram do Senado os pri
meiros orçamentos, eu e alguns amigos man
damos á Mesa. a declaração de que votava
mos por todas as emendas vindas daquella 
Camara. 

Hoje venho dizer ã. Cama1'a que o que nos 
cumpr e neste momento e votar as emendas 
do Senado, accentuando, porém, que a elle 
cabe a responsabidade do que nella.s houver 
ele irregular. de inconstitucional e de odioso. 
Daremos assim provas do nosso IJatriotismo 
não protellan<l.o por um só inst ante a passa
gem das leis annuas. 

Assim me pronunciando, nã.o tenho por fi.m 
facilitar o caminho, a passagem ao governo. 
Não me preoccupa s:J.ber si o governo sente 
maiore.s ou menores d.illlculdades não tendo o 
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nada a Mmmernora1· o quarto centenaria do I ciel, Paraíso Cavalcanti, Carlo3 das Chanoas 
desoobrimento do Bra.zil ( l" díseus~ão}; Costa Machado, Casen1iro da Rocha, Do~1in: 

N. 302, de 1895, a.pprovando o Tratado de gues de Cc\stro, Dino Bueno, Gustavo Godoy; 
Amisade, de commercio e de na'l'egação entre AdOl[Jho Go1'do, Bueno de Andrada, Moreira. 
a Republica rlos Estarlos Unidos do BrazH e o da Silva, Cincinato Braga, Francisco Glicerio, 
Imperio no Japão, fir·mado em Pa.riz em 5 de Urbano de Gouveia, Xavier do V;dle, Mll
novetnbro do corrente anno (2' discussão) ; riano Ramos, Lameoha Lins, Lauro Muller, 

Díscussão unica das emendas do Senado a.o Paula Ramos, Francisco Tolentino, Emílio 
projecto rla. Camara. dos Deputados n. 178 E, Blum, MarQal Escobar, Pereira. da Co3ta, 
deste anno, que fixa. a. deapeza, do Ministe1·io Victorino Monteiro, Aureliano Barhosa., Pinto 

. da. Industria, Viação e Obras Publicas para o da. Rocha, Vespa:,iano de Albuquerque e Cas-

. exercicio de 1896. siano do Nascimento. 

174°. SESSÃO El\l 26 DE DD2EMBRO DE 1895 

Presidellcia dos Srs. Rosa. e Silva.(presidmte), 
Arthur Rios (i• 'llice-z:n·esídente), Costa A=~
'lledo (2' 'Vice-presidente) e Ar,hur ·Rios 
( 1° 'Vice-presidente) 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com causa. partici· 
pada os Sr~. Coelho Lisboa, Alencar Guima
rães, Fileto Pires, Enéas Martins, Theotonio 
de Brito, Carlos dG NovMs, Viveiros, Gcstavo 
Veras, Eduardo de Berrêdo, Christino Cru~, 
Nog ueirn. Paran;lguá., Torres Portugal, Hde
fonso Lima, Pedro Borges, Helvecio Monte, 
Francisco G11r0 el, Cunh<t Lima, Silva Mariz, 
Trindade, Cllateaubriaorl, Arthur Orlando, 

Ao meio-dia. procede-se á chamada, á qual Martins .Junior, Armiuio Tavares, Ma.rcionilo 
respondem os Srs. Rosa e Silva, Arthur Rios, Lins, Miguel Pernambu~o, Gonç-.tlves Maia, 

l . T d Rocha Cavalcanti, Olympio de Campos,Santos 
Costa Azevedo, Thomaz De nno, avares e Pereira, Augusto d~ Freitas, Milton, Tosta, 
Lyra, Si Peixoto, Lima Bacury, Gabriel Sal- n..ristides de Queiroz,Ver,"'ne de :\breu, Flavio 
gado, Matta Bacellar, Augusto Montenegro, . 1 .Bricio Filho, HoUanda de Lima, Benedicto de ArauJo. Par:J.n los i\Iontenegro, Athnyde 
Leite, Luiz Domingues, Costa Rodrig-ues, Junior, João Luiz,Vaz de i\lcllo, João Pen\do, 
Anisio de Abreu, At•thur de Vasconcellos,. Luiz Detsi, Ferraz Junior! Francisc~ V~iga, 
Pires Fereíra, Frederico Borges, Gonçalo de j Atvaro ~oV~!!Jo, ~~ou~L ~tlh?, Ferren·a Plres, 
Lagos, Thomaz Cavalcanti, João Lopes, José' TheotonJO d~ M:J;o •tl~!l-e::_, Pinto r:la Fo?seca, 
B~vilaqu(l., Aug-usto Severo,Jnnqueira Ayres, Manoel Ful,en.clO, ::;.1mao da. Cunh-•,_ Llndol
José Mariano, Tolentiao de C<~rvo.lho,Pereíra. P~~ Caeta~o, Lamartl~~· ~l,fr~do.El!Ls, Fr;~n
de Lyra, Gaspar Drummond, Coelho Cintra, CJS~:o de B,lrros, Almelda ~~,uem1., Paulmo 
Luiz de Andrade, Cornelio da Fonseca, Her- C.trl~s , F~rtano, ~e~mene':'lldo de ~oraes, 
culano Bandeira, Medeiros e Albuquerque, Alves de C.l.stro, ?\Jd~o.Abra.ntes, Lmz. ~dal-
c l - J Cl m nt'no do ll'onte AraUJ·o pt1o, Caracc!Olo, .\lmeJd,\ Totres, BraZJl!O da . ar o~ orge, e e 1 • , L F - . G · - - .• " 1 p· l · uóes, Menezes Prado, Gerniniano Bra:dJ, uz, . ~n~ec~t . m_marae~, .::n.,e o m _1eu•o, 
Gouveia Uma Zam:~ Neiva. Francisco Sodrê Applt'!C!O Mu.rJen~e, FriUlCl~co Alenca~tro e 
Manoel Cuet~;o, Ed~:rdo Ramos, Paub. Gui~ Petlro Mo11.cyr. 
marães, Dionyõio Cet·q ueil•a, Rodrigues Lima, E sem causa o;; S1'ol. Francisco Benevolo, 
Toleutino dos Santos, :Saba.stião Landulpho, Lourenço de Sá, Fern:u;des Lima, Octavia.no 
Mrr~·colino Moura, Torquato Moreira, Galdino Loureiro, Leovigildo Fi!gueiras, Jos.} Igoacio, 
Loreto, Antonio de Siqueira, José Carlos, Cleto Nunes, Barros Fra,nco Junior, Ribeiro 
Serzedel!o Cort•ea, !"rança Carvalho, Oscar de AlmeidD., Domingos de l\'Ior:1.es, P.tulo 
Godoy, Aleindo Gua.oabara, Timotheo da Queiroz, Costa Jun ior, Padua Salles, Vieir~\ 
Costa, .Americo de I\Iattos, Lins de Vascon- de Moraes, Alberto Sullcs, Mítrtins Costa e 
ce!los, Albarto Torres, Belisarío de Souza, Ri~·adavi<t Gorrêa. 
Erico Coelho, Fonseca Portella, Euzebio ~e São lidas e sem debate approvadas as 
Queiroz, Silva Castro, Nilo Peçanha, Agosti- actas da sessão de 24 e a do día 25 do cor~ 
.nho V~dal, Ernesto Brazilio, Julio Sa.ntos, :rente. . 
Sebastlão da Laeérda, Panca de Leon, Urbano I 

. Marconde~, Pa.ulino de Souza. Junior, Ma.y
rink, Almeida Gomes, Landulpho de M-~a.-
lhães, Campolina, Lima Duarte, Carvalho W 1 d 
Mourão, Monteiro de Barros, Ch~gas Loba to, . !1:0 ~a.ven ° numero para .se vot!l.I' as '?ate
Goncalves Ramos, Fortes Junqueíra, Oc' a- rla~ mdica~~s ~a ordem do dm.,passa-se a ma
vu~no de Brito, LamounierGodofredo, Valla-

1 
terJa em dt~cussão. 

dares,Cupertioo de Siqueira, RodoLpho Abreu, I E' anuuo.ciada. a discussão unica das emen
Ma.ttaMa.chado, Arthur Torres, Olegario Ma.- das do Senado ao projecto da Camara. dos 

ORDEM DO DIA 
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Deputados n. 178 E, deste anno, qtre fixa 
a de::;peza do Ministerio da. Iudustria, Viação 
e O bras Publicas para. o e:x:ercicio de 1896. 

São successiva.mente, sem debate, encerra
das as emendas do Senado âs rubricas I, 3, 4, 
5, 6, 7 e 8. 

Entra em discus~ã.o a emenda do Senado á. 
rubrica 9. 

O Sr. Thomaz Ca-valcanti
Sr. president~. venho iJ. tl•ibuna para fazer 
uma declaração que aclio necessarta e indi.s
pensa.vel. 

A Commis;ão de Or~mento, elaborando o 
seu parecer sobre as emendas que vieram do 
Senado, relativas ao Orçamento da. Viação. 
considerou algumas acccitavois e outras que 
não :pocliam ter o seu assentimento e conse· 
guintemente o da Camara_ 

Como, porem, me parece que ha o propo
sito de se votarem todas a.s emendas que 
vieram do Senado allegando-se a. falta de 
tempo ..• 

O SR. JoÃo LoPEs-Ha tempo e si não hou-
ver a. res:ponsabilidade não e nossa. 

O SR. SERZEDELLo CoR.REA.-Ha. tempo sim. 
VozES-Apoiados. 
O SR. Ttio:1>r.u CAv.uc_~Nn-Sr. presidente, 

não só acho que ha tempo como temo~ o 
dever de rejeitar as emend;1s do Orçamento 
de Viação e be~m assim aquella.s que veem 
consignadas no Orçamento da Receifa., já por 
ínconstitucíona.l, já. por iniquas algumas. 
(~ipoiado~-) 

Sr. presidente, podia. deixar de tomar a 
palavra sobre as emenr~as que estão em dis
cu~~ão desde que ellas teem parecer contrario 
da commissão, certo lle que votarei contra 
ellas. 

Allcga-se Sr. presidente, falta de tempo; 
mas iss:J é irrisorio, porque ainda. hontem, 
não obstafite o exemplo do Senado, a. C:l.lllt\l'a. 
não se reuniu. (Ha apaj·tes; apoiados-) 

Feitil. esta declaração, eu entrarei na a.pre· 
ciação das emendas. 

Sr. presidente. a ~menda que se refere â 
rubrica. 9, manda. su:pprimir o augmento 
que foi votado aqui pela Ca.mara. dando a 
quantia de 220:0IJU$ p:~.ra. a continuação do 
IJrolongamento d& uma. estrada. de ferro que 
Iigtt a. Capital de Piauby a. um dos melhores 
:portos do Ceará. 

Já. tive ocea.sião de !'a.lla.r sobre o assumpto 
e ti v e a. . felicidade de conseguir os votos dos 
meus collegas. 

Assim ê que não obstante alguma opposi· 
ção da parte do presidente da commissão a 
emenda pa~sou ; e devo declarai" que o seu 
parec~r a respeito é o mais louvável IJOS
sivel. 

Julgo inutil insistir n:~. demonstracção da 
vaut:.gem que ha da continuação dos serviços 
des~a estrada de ferro; todos nós sabemos que 
o Estado do Piauby não tem um porto, n[o 
tem um lagar por onde possa dar entrada e 
sallida ás suas mercadoriaS-

A continuação do prolongamento dessa es
trada de f,\l'ro é um melhoramento indispen
savel; e a sua paralis:tção nenlmma economia. 
tra.z porque o pessoal fica e a despeza. conti
nua a. ser feita. sem proveito algum porqtle 
o Estado não pócle proseguir na sua constru
cção. 

Estando na. tribuna, Sr. presidente, eu 
aproveito a occasüi.o p1ra dizer alguma causa. 
a. re;;peito da rubrica n. 10. 

A verba n. !O não foi emendada; o que 
prova que a propria commissão julgou in
dispensavel a consignação da verba pedida 
que, segundo estou informado, foi fei tn. de 
acc6rdo com o Sr. Ministro rla Industria e 
com o assentimento do director daquella es 
tradu.. 

A simples leitura do que esta aqui assi
goado, está mostrando que a consignaçio 
dessa verba e indispensavel, porquanto ha 
materías já encommendadas e outras qu9ja 
estão no Estado. 

Si não se votar esta vel'ba o que succederâ.? 
é que mais uma vez o nosso governo vae pa.s. 
ss.r por caloteiro porque não paga. as suas 
dividas. 

Assim. pois,p~ço aos meus íllustrcs collegas 
a sua a.ttençã.o para a rubrica n. lO para. 
ver o que o Senado retira. 

Eram e;tas a<; considerações que tinlm. a 
fazer as emendas do orçnmento e lavrar o 
meu protesto, corno l~vro, declarando que 
não acho precedentes nem acceitaveis as deli· 
berações que por a.lü se andam a fazer alle
gando que não ba. tempo para votar. Tempo 
IKn'a votar ha até de sobra e a prova e que 
hontem a C11mara. nilo se reuniu. 

Ninguem mais pedindo a. palavra é encer· 
rad~. a. discussão. 

São successivamente se.n debate encerra
das <:.s emendas do Seua(lo, Ú5 rubric1s lO, 1 I, 
12, lJ, 14 e 15. 

Entra em discus:>ão a emenda do Senado a 
I"Ubrica 16. 

O ~r .• "Joo;•é Carlos -Sr. pmsí· 
dente, esta rubrica e a que manda accres
ccntar ao Orçamento da Vbção 8.000:000$ 
para occorrer a construcçáo das obras e e:x:-·. 
ecução nos melhoramentos indispensa.veis ao 
serviço da E~trada de FeJ:ro Central, senilo 
8.000:000$ a.pplica.dos ao p<tgamento de 60 lo· 
commotivas; segundo o contro.cto feito com a 
casa respectiva. 

V. Ex. e a Cama.ra ~a bem que esta. verba. 
foi pedida em uma 1\Iensagem especial, não 
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orçamento; preoccupa-me, sim e muito, a 
consideração de que n6s da CamarJ. possamcs 
ser accusados de haver conconido p;1ra que 
os orçamentos se tenl1am demoraria, concor
rendo tambem para o desprestigio da Camara 
e daRepublica. 

O Sr. §erzedello Corre"'~
Sr. presidente, lJOUco tempo me demorarei 
na. tribuna. Acho que realmeHte a Cama.ra 
não tem ma.ís tempo para di;cutir. Cada um 

o confisco,que manda cassar o direito de con
struir". uma lei inconstitucional que elle não 
podel'a executar com lealdade e si ncerid<>.de. 

Não prctondo absolutamente prolongar a 
di~cu~são. Eram estas as observaçues que eu 
tinl1a a fazer á Cama.ra. para esclarecer o seu 
e~pirito, de modo a que não vamos p i'eclpita
damente tomar umu. deliurmtção contr·aria 
aos mais aptos interesses da Republica e do 
Bra:úl. (Muito bem; nwito bem.) 

de nós deve ter a. sua. opinião formada are· o €h•. Jo5o JLopes-Sr.presidente, 
spaito do:> orçamentos votados nesta _Cama:a não abu::a.rel da tribuna. Sei que o momenio 
assim como, tenho acompa.nh~.do a d1scussao é mais de trabalho, é mais cle esforço patl'iotico 
no Senado cada um {1e nos deve estar mais para conseguirmos a votação dos orçamentos, 
ou menos habilitado a dar. o seu voto are- do que de discursos, por melhores quo sejam, 
speito das emendas alli formuladas. >o'ore matei-ia orça.mentarla.. Entretanto, 

Não viria á tribuna si não fossem as Pl'C · quero tambem oppor o meu p1•otesto ás pala· 
posições do nobre deputado por PernarnbucCJ. vras do meu honrado amigo, deputado per· 
entendendo que e r1e patriotismo da Camara nambucano. o sr. José :\.farinno, das quaes se 
encampar todas as emendas, feitas aos di:tre- possa inferi:' increpação ã Camara pela de
rentes orçamentos na out1-a Casa do Con- mora na votação das leis annuas. 
gresso. Assim como, em a.parte, rleclare: a S. Ex. 

Não, Sr. presidente, temos tern1Jo :para QUe dava o meu testemunho pessoul de que o 
cumprir o nosso uever (aJ?Oiados); si for ne- grupo opposicionista a que S. Ex:. pertence 
cessaria façamos sessão permanente, permane- não tinha de morlo algum concorrido para 
çamos nesta Ca.ma.ra. lO ou 12 horas traba- isto, justo que, mais uma vez, sal vaguar
lhando consecutivam&nte para cumprir o pri- rlando a. i!ltenç:ão pa.triotica d:J. Ca.m<).ra. dos 
meiro dos nossos deveres que e dotar o pai1: Deputados, eu venha., por minha vez, dizer a 
com uma. lei de receita. e rlespez:~. dign;J. delle S.Ex:. que a Ca.mn.ra. não concorrau de modo 
e da competencia do Congresso. algum para que n:lo estejam a est~ hora vota-

O SR. ALBERTO TORRES - Isso é facít de dos os varios orçamento~. 
dizer. Senhores, comprabcmrlo perreitn.ment.e o 

zelo pa.triotico que accordo. t11.ntaapprehensã.o 
O Sa. SEazEDELLO CoRd: .... -A Commissiio no animo dos meus IJOnratios r·ollegn.s ne~te 

de Orçamento ds. Cama.ra tem tra.ba.lhado dcrl'arfeiro momento. crn qutl temos de votar 
com a maior solicitude . Ainda llontem f.,ram os Orço.mentosdil. Rcpublic:~ para 0 ext,rdcio 
preseutes á commissão numeroSlls om.endas futuro; mas e preciso to.cnuem que 13:;taa.ppre
teitas no Seua.l\o ao Orçamento da. Recelt.'L. A hensão não nos leve tii.o longe, qu(\.nto pre
commissão trabalhou ató tarde, formulou o tende uma cerLL col·ronte rlo optniã.o que 
seu pa.recer para. ser impresso !le modo"- se lcvo.nta em face tl:u! cruend:J.!> do ~(mado. 
J.lOder ser hoje distribuído. (~1poiado'.) 

Assim, JlDdemos votn.l' as emendas ao Orça· 
mento d;;. Via.ção o ao Orça.mento da. R~ceita. Fa.cilmente poderiam ainda. ser votados os 
IJOrque o Seno.do tem os di:ts 27, 28, 2.9 e 30 orçamentos. Tomos quatro dias de trab~lho 
para discutir e votar e acredito que o Sena•!o po.rlamentar. 
Bra.zileiro não quereril. a&;umír a. responsa.- Vozr:s-Quo.tro dias e quatro noutcs. 
bilida.de de não se reunir para votar as emen· 0 SR. JoÃo LoPES-Não creio nem ninguem 
das que forem desta Camai'a.. · s d t d d 

Este procedimento se me afigura mais pa- pooe suspeitar que 0 ~na. 0· que em . a 0 
triotico do que encampar as emendas do ::>e- tantas provas rle patriotismo, fujo., á ultima. 

hora. ao sacrificio de. como nó~, conservar-se 
nado, tanto m3.iS quanto posso as~egurar a no seu posto afim de votar por dons terços as v. Ex. que algumas dessas e~endas sã.o in- d ) 
constitucionaes e o Sr. Presidente da Repu- suas emendas. (.'lpaia: os· 
blica para cumprir o seu dever terá de veta.r Sr. presidente. no momento actua.l. entre a 
a lei da. receita, isto é, o Congresso !acilita.riL responsabilidade que nos pudesse cabe~· pelo 
ao Poder Executivo a dictadura financeira., facw de não haver orçamento para 1896, e a 
(Apoiados.) de acceitar, sem protesto, algumas das emen-

Si o Sr. Presidente da Republica entender das vindas ào Senado. ofi'erecida~ aos Orça
que não deve vetar oa orçamento3 elle se mentos da Industria e Justiça. que estão na 
achará collocado na mais triste posição, tendo ordem do dia de hoje, e ao da Receit:l. Gl.ll'lll 
deante de si uma lei de receita que escabelece, que ne em breve ser sujeito ao voto da 

C31ll:ll'<l V. VIJI 
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Garoara, eu preferiria a primeira i:Jypotbese. 
(Ap(Zr/cs.) 

A hypothese é gratuita, mas a mim re
pugna muito menos do que a responsabilidade 
do meu -voto ao orçamento que se :pretende a 
todo transe >otar. (Apoiado,<.) 

o Sn.. JosÉ c .... RLüS -v. Ex. :póde tocar 
rebate que tem soldados para formar. 

O SR. JoÃO LoPEs-Não ba aqui, Sr. presi
dente, absolutamente paixão, ou qualquer 
preoccupaç.ão systematica. 

Trabalhando na commissão de Orçamento 
como seu presidente. eu, o mais humildll dos 
seus membros, possó dar testemunho dos es· 
forços que cada. um dos collegas empregaram 
para bem desempenharem-se dos seus de
veres, organisando projectos com apurado 
escru:pulo, procurando attender o melhor pos
sível as conveniencias do Thesouro e do ser
viço publico. (Apoiadas.) 

A Commissão de Orçamento tem trabalhado 
de modo que no me~mo nia que chegam do 
Senado as emen•1as por elle offerecii!as en
trega-se a.o est.udo dellas e do parecer. Ainda 
hontem succedeu com o Orçamento da Re
ceita . 

As commissões immediatamente deram o 
parecer, longo e minucioso, como acaba de 
dizer o hom•a.do relatol' do Orçamento da. Re
ceita. 

Mas, Sr. presidente, dizia ao começar que, 
dD que precisavamos era de estabelecer o 
meio pratico de chegarmos ao resultado de
sejado. 

Temos deante de nós quatro dias de sessões. 
Hoje estão na ordem do dia, as emendas oJre
recí•las pelo Senado o.ns Orçamentos (ia In
dustria e do Interior; não tigura. na. or.iem 
do dia., porque foi n. i mprimir, o pl\recer sobre 
o Orçamento da Receita. 

Ora, nessas condiçues póde a Ca.mo.ra vota.r 
os dons orçamentos que figuram na. ordem do 
dia e si q uizet• concluh· o seu tra.baJ.ho vo
tando o Orçamento da Receita, póde conceder 
urgencia para votal-o, e amanhã mesmo serão 
tlevolvidos ao Senado o~ dous projectos que 
pedem do seu -voto ; ficando aquella Camara 
ainda com dous dias para. manter por dous 
terços as suas emet~das e a Camara com dons 
para dizer a ultima palavra. 

Este modo de proceder, Sr_ presidente, é 
mais digno pal'a. Camara, do que vota.r, ta.es 
quaes vieram do Senado, o que póue ~er tra
duzida como imposição orçamentos impra
ticaveis. (.1lt~ilo 1Je1n; muito bem.) 

Entre a. responsabilidade, Sr. :presidente, 
de não se dar o orca.mento ... 

VozES-Aas podemos dar. 
0 SR. AUGUSTO MOXTENEGRO.-. permane

cendo neste becco sem sahida em que nos co l
locou o Senado, e a de submetter-me ao Se
nado, eu prefiro, Sr. IJresidente, acceitar as 
emendas do Senado aos orçamentos em dis
Ctlssão quaesquer que ellas sejam. 

Mernbro ila. maioria. governamental desta 
Camara, eu tam bem não posso carrega. r com a. 
responsabilidade de deixar o governo em difil
culuades, sobretudo quando, Sr. presidente, 
um illustra.do membro da. opposição nesta 
G~mara o Sr. José Mariano, é o primeiro a. vil' 
dizer qu~ vae votar os orçamentos, taes 
quaes o Senado nos enviou. 

Eu sei, Sr. presidente, que o Senado nos 
enviou, sobre tudo um Orçamento de Receita, 
que absolutamente não se conforma. com 
certos preconceitos que devem ser respeitados 
pelas duas Casas do Congresso, mas, Sr.pre
sidente. si sei ís to, sei tam bem que nós 
estamos ha oito mezes em sessão, e que findos 
esses oito mezes, restanno apenas quatro dias 
de sessões, o CongressQ quasi que não póde 
dar a. lei meios, a prímorflial funcção de nm 
Congresso Legislativo no actual syslema go
verna.ti v o. (Pral~stos e apertos.) 

Nesta emergencia, Sr. presidente, eu não 
posso deixar f1e curvar· me á lei fa.tnl d~ ne
cessidade. 

Verdade e, Sr. presidente, que nós a1nda 
temos quatro dias de sessões, mas tambem é 
uma. verdade que todos os nolires deputados 
não <levem e!quecer qne o governo preciso de 
um certo pra.zo para. dar a.s providencias na
cessarias afim da que entrem em vigor em 
1 de j:s.neiro esses orçamentos. E' preciso que 
no dln. J de janeiro estejam dadas as provi
dencias, afim de que na vasta. extensão do 
po.íz se saiba, ao menos, que existo uma lei 
de or~amento-

Nestas condições, Sr. presidente, acho que 
o primeiro dever da maioria governamentel 
e ab::ioluta.mente não crear difficuldades ao 
governo a.pezar da. tr iste situação em que 
nos encontramos. 

UM SR. DEP1JTAD0-A responsabilidade é 
de todo o Congresso. 

o SR. AuGuSTo MoNTENEGM-E como pro
testo ao procedimento do Sena.do, nós, amigos 
do governo, não pode1uos nos soccorrer da 
circumstancia de que á nós não ca.be a. re
sponsabilidade desta. situaçio. A •lenega.ção 
do orçamento recabirá sobre todo o Congresso. 

O .Sr. Augusto Mont.enegro- Sa. presidente, V. Ex- e a Ca.mara. são Ws· 
Sr. pre~idente, estou em profunda di ver-~ temunb.as dos esforços contínuos empregados 
gencia com o meu illustrado collega de com- pela Commissão de Orçamento da. Camara, no 
missão o S1•. João Lopes. sE:~ntido f1a votação ra.pida. dos orça.mentos. 
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O Sa. JosÉ c .... RtOS-AI~et.a.r d(l. ausencia. de 
V. Ex. (Trocam·s~ di1leí'$OS a:~artes .) 

O Sn. AUGUSTO MoNTENEGRo-Não preciso 
defender-me ne~ta imputacã.o e repettr aqui 
que empregue1 todos os esforcas ile minha 
intelligencia e no sentido de serem bem enca· 
mlnhados os negocias da. camara. 

O Sa. ARTHOR Rros-V. Ex. não precisa 
derender-se ; toda a Camara. lhe faz justiça. 

0 SR. AUGUSTO MOMTEI>EGR0-8i me au
sentei, Sr. presidente, foi justamente no mo· 
manto em quo o meu trabalho e.."t.a. v a. Já. con
cluído e, apezar uisto, a.usentei-me, derx:a.ndo 
um substituto condigno e no momento pre
ciso, Sr. presidente, quando começou a. f~~oltar 
numero nesta Ca.mara, deixei pessoa de fa.
milia. em estado preca.rio de sa.ude e interesses 
para. vir para. aqui. A censura, portanto, níi.o 
me cabe. 

Mas acho que na. situa.çã'.o em que estamos, 
devemos acceitar a.s emendas rlo Senado, com 
um protesto vehemente e firme. 

Sr. presidente, para terminar direi : - o 
que o paiz vae fazer é uma exper\encia., e 
uma experiencia. ta.lve?: util no momento 
actual. 

que pôde acontecer que a. Nacã.o fique sem 
orçamento e que o governo se encontre na. 
contingencia de a~sumir a. dicta.dura. finan~ 
ooira. 

O SR. V.\LLAD.~ES- Quoa deus a1:ertat '~ 
(H a apa1·tu. ) 

0 Sr. FRAXCISCO GL!CERIO - 0 facto de DOS 
submette!"mos ao imperio das circum;:;tancias 
em nada. deslustra. a Cama.ra, antes evidencia. 
o seu espírito de prudencia. e de ordem. 
(A.poiaúos.) . 

A Camara j á tem dado provas, ás mais cla
ras e positivas de seu patr iotismo. 

Em 1893 o Congresso votou o Ot'~amento 
para. o governo, depois que explodiu a revo· 
lução. quando os nobres deputados foram 
obrigados a. abandonar o recinto para irem 
a.brigar·se ao editlcio do Sena.llo, atim de vo
tar a. lei do orçamento. 

Com todos esses sacrificios, o Congresso se 
desempenhou deste dever constitucional. 

Por que havemos de assumir a responsabi
lidade de deixar o governo sem Orçamento ~ 

O SR.. SERZEO'ELLO CoRREA. - Dá licença. 
para um aparte 1 

Em um artigo positivo e inconstitucional 
da lei ela receita ... 

O Sa. PAUL.~ R AMOS - Inconstít uciona.es 
eão todas as leis da receita, extinguindo re
partições, etc. (Trocam-se 11witos aparles.) 

O anno passado o Senado allegou que a. lei 
da receita era fructo exclusivo da. Camara., e 
a. Ca.ma.ra. assumiu a responsabíliea.de da. lei 
actualmentf.l em vigor. A lei futura é obta 
exclusiva. e unica do Senado (ha apar tes calo
!'osos), porque taes foram as transforma.ções 
que o Senarlo fez nesta. lei , que mudou-lhe 
completamente os intuitos e os fins. 

Nesta.s condições, Sr. presidente, o :paiz vae 
tirar a experiencia. dos dous metllodos de go
vernar fioanceira.mente o pa.iz-o da Cama,ra 
e o do Senado ; e saberá (a.zer o seu juizo 
imparcial a. respeito dos dous ramos da re
pren taçã.o na.cional. 

Eu. Sr. pt•esidente, nesta. conformidade, 
acceito as emendas do Senado aos Orçamentos 
da Viação e da Receita, sob protesto. 

O SR. FRA.Ncrsco GucErtro - Peco a a.tten
ção nos nobres deputados. Sei hem, Sr. pre
sitlente, que o Senado collocou mais de uma. 
represent\lçií.o dos Estados em sit\lação diffi
oil, pois. que, prejudicou importa.ntissímM 
disposições do orçamento, em r elação :1 me
lhoramentos ma.teria.es que se estão ('.:o:.ecuta.n· 
do em certos Estados, como no Orcam<~nto da 
Via.cã:o . 

Em relsçã.o a. receita, prejudicou tambem 
dil!'erentes Estados, principalmente o Estado 
do Rio Grande do Norte. 

O Sr. Franeisco Glieerlo -
Sr. J!residente, me permittirâ. a Ca.mara in
tervir no debate pal'a convidar aos illustres 
deputlldos a que se dignem considerar a gra.
Yidade da. situação em que se encontra o Con
gresso em r ela.ção ao orçamento. 

Creio que e materialmente imposaível que 
:l. Camara exerça. ~eu direito cou~titucionll.l 
de acceitat' ou rejeitar a.s emendas do Senado 
para. que este exerça o seu e volte a. Ca.ma.ra 
r.fim de que esta exerça o seu uttimo di
reito que é manter as suas emendas. (Ila 
apal'tes.) 

Ma.s suppondo que haja. tempo para. o ex
ercício dessa. funcção constitucional em uma. 
e outra. Casa do Congresso, o que e vel'dade e 

Ma~. Sr. presidente, tudo isso póde ser um 
inci(lente larnentavel ; mas, por cau~a de um 
incidente, nti.o se hai!e pre,judicar o princi
pal-que é dotar o governo com uma lei de 
orçamento. 
Ap~zar de cant1'ariar nisso muitos amigos 

e illustres membros da Camara., sou obrigado 
a. pondera.r-lhes que será. uma. enorme re
sponsa.bilidade Que vae pesar sobre o par tido 
que tem a. responsabilidade da. direcção da 
maioria da Camara e tambern rlo governo, a. 
contlngencia de deixai-o sem orçamentos. 

O Sa. CBA.&AS LoBuo - Nào é so sobre o 
partido ; sobre as instituições. 

0 SR.. F R A:'\CISCO GUC&R.IO - Sem du vi.da.; 
acabo de l'efcl'ír de modo geral i~so mesmo. 
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Mas si um pa.a.t ido quizesse organisa.r-se 
como opposiçã.o ao governo, elle não encon
traria oousa. mais proficua para guerreai-o, 
do que deb!:ar o governo sem orçamento. (Ha 
apartes.) 

Nestas condiçõ63 é mister pôr de lado os 
!nnda.dos receios de dotar o paiz com uma lei 
mesmo defeituosa, pôr de lado a contingencia. 
em que nos collocou o Senado para correr em 
auxilio do governo, e. quem se preciiia dar 
leis de meio. 

Não é justo, que o governo po3Sa ec.con
irar·se no começo do exercício sem orçamento: 
isto equivale a um acto revolucionario de de
posição do governo. (Apoiaclos.) 

Peço portanto, a.os illustres deputados, 
amigos do governo, que, façam um sacriticio 
das suas opiniões, dos seus sentimentos em 
benficio de um bem geral que ê dotar o go
verno da Republica com a.s leis de meio. 

o Sr. Joio LoPES-Da minha pa.l'te não 
cogitei de outro interesse sinão do bem 
geral. Não sei que emenda. oontraria a. minha 
:pessoa e o meu Estado. (T1·ocam-se outros 
apart~s.) 

0 SR. FR.-\.NOISCO GLICICRio-Sr. presidente, 
estou ouYindo de todos os lados que o a.cto 
que estou aconse1hando a Camara é a renun
cia do direito constitucional que ella tem de 
examína1• o orçamento . 

0 SR. PAULJ.l';O DE S OUZA Ju:-.roa-Abdica.r 
a. sua prerogativa. 

0 SR. ALCINDO GU.A...'XABARA-Apoiado; a sua 
grave e importante prerogativa, aquella que 
a caracterisa. e distingue. (Trocam-se muitos 
apartes.) 

0 SR. Fl<ANCISCO GLICER!o-N'ã.o estOU pro· 
curando domonstrar a convenieneia e a. con
stitucionalidade do voto que aconselbo á Ca.
mam, estou pe•lindo precisamente a Camar a 
que adie o rigoroso cumprimento de seudever 
constitucional de examinar rigorosamente 
as emendas do Senado. 

Não proponho sinão um traosa~ão deco
rosa para que não aconteça. ficar a Nação e o 
governo sem o orçamento. (Trocam-se apar· 
tes.) 

O Sn. GA.SPA'R. DRUMMOND-A isto chama-se 
opposicão constitucional. 

0 SR. FRA.'XCISCO GLICERIO-Peço, portanto, 
aos meus amigos que acceitem as emendas do 
Sena.<io ; para o anno, em maio, quando o 
governo se ~bar mais habilitado do que se 
acha. neste anno ])8.ra. em tempo remetter-nos 
as propostas e tabellas indispensaveis para. 
um bom orç.amento, então e:xerceremos a 
nossa. principal a.ttríbuição que é a da elabo
ração da lei de meios. (Apoiados .) 

O SR. SJmZEn~o Co:a.Ria. dá. um aparte. 

0 SR.. FRANCISCO GLICERro-E' um serviço 
de patriotismo que peço á. Camara, é um a.cto 
de confiança ao governo, que peço aos amigos. 
(Apoiados; muito bem,). . 

O Sr. Erieo Coelho-Peço venia 
para. discordar do a lvitre lembrado pelo chefe 
do partido republicano federal, em cujas :fi 
!eiras acho-me alistado. 

O digno leader appellou ps.ra. o juizo pru· 
dencial dos Srs . deputados. afim da. Ca
ma.m sacrifica? ( palavras de S. Ex. ) o 
seu dever primordial, acceitando sem des
crepancia. as emendas que vieram do Se
nado ao Orçamento da. Receita. Entendo, po
rém, em contrario, que ent re a Camara. e o 
Senado si alguma das Casas do Congresso 
deve fazer o sa.critlcio de seu ponto de vista. 
economíco, e medida.s financeiras, a.ttenta.s a 
urgencia de tempo para maior exame, seja o 
Senado e não a. Camara; visto eomo em ma
teria de orçamento a maior responsabilidade 
cabe aos representantes do povo na ca.ma.ra 
e a menor aos representantes dos Estados 
no Senado, tanto assim que a. Constituição 
confere exclusivamente a. esta anomalia. o di
reito de dizer a primeira. palavra. e conse
guintemente a ultima.. como lembra. em 
aparte o meu prezado companheiro de ban
cada., o Sr. Paulino de Souza. Junior, sobre 
as leis que entendem com a. cobrança. de im· 
postos federaes e o seu d.ispendio (apoiados), 
primazia legisla ti ~a. da. maior responsabili
dade da nossa. parte nesse part icular, que 
se explica pela razão de que a Oamara re
nova-se no seu todo de tres em tres a.nnos, 
ao passo que e Senado sô pelo terco; compe
tindo pois á Assemblêa dos delegados do povo 
cujos mandatos acompanham as tluctua.ções 
da opinião, mais do que a. representação con· 
servadora do Senado, maior cuidado na. ela
boração dos orcamentos da União. (Apoiados .) 

Não tomar ei parte na. discussão das emen
das que o Senado formulou ao Orçamento da. 
Rece1ta, pois tambem eu penso que o mo
mento e de votar em vez de fallar e isso 
ainda. em tempo do Senado, reconsiderar a 
sua. obra e a Camara pronuncis.r a ultima 
pala na sobre a. ma. teria. 

Limito-me a declarar que nego o meu 
assentimento ao alvitre do digno leader as
sim como o meu voto ás emendas do Senat.lo, 
assumindo perante o povo fluminense que 
tenho a honra de representar a. responsabi
lidade que do meu acto politico na melhor in
tenção economica e financeira para. a Repu
blica.. (Muita bllm.) 

Ninguem ma. i! 'Pedindo a palavra é encer
rada. a discussão da. emenda do Senado á ru
brica 16. 
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São successivamente sem debate encerradas 
as demais emendas do Senado ao projecto 
n. 178 F, de 1895, :fixando a despeza do Mí
nisterio da Industria, Viação e Obras Publi
cas para o exercício de 1895. 

O Sr. Presidente- Havendo nu
mero legaL va.i proceder-se a votação das ma· 
terias encerradas. 

E' sem debate approvada. a Reda.cção final 
do projecto n. 212 c, do 1895, :para ser en
viado ao Senado. 

E' a.nnunciada. a votação das emendas do 
Senado ao projecto n. 149 G, de 1895, Orça
mento do Interior. 

São successivamente postas a votos e re
jei ta.das por dous terços de votos as emendas 
do Senado, mantidas por este. por dous terços 
de votos ; sendo o projecto eirviado a Com
missão de Redacção. 

O Sl".Prancisco Glicerio (pela 
ardem) pede preferencia na votação 11ara o 
p!"ojecto n. 178 F, de 1995, fixando a despeza 
do Minister10 da Industria. Viação e Obras 
Publicas, para o exercício de 1896. 

Consultada, a Cama.ra concede a. :pref'eren
cia pedida. 

Em seguida sã.o successivamente postas a 
votos e approvadas todas as emendas do Se· 
nado ao projecto n. 178 F, de 1 895, fixando a 
despeza. do Ministerio da Industria, Viação e 
Obras Publicas, para. o exerciciD de 1896, 
sendo enviado à Commissão dB Redacção. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
ordem)-Sr. presidente, !!amo aind3. ha pouco 
tive a honra de declarar ã. Camara, hontem 
mesmo foi lavrado o parecer sobre as emen· 
das que o Senado fez ao Orçamento da Re
ceita e que bontem mandou il Camara. 

Este parecer acaba de vir da. Imprensa Na
cional. 

Parece-me que estando a Camara. empe
nhada em votar os Orçamentos. V. Ex:. po. 
dera consultar a Camara se permitte que hoje 
me~mo entre em discussão o Orçamento da 
Receita, afim de :ver se poderã ser ainda -vo
tado. (Muito bem, muito bem.) 

O Sl". Ma1:ta Machado (pela or
dem)-Sr. presidente, e.-tou jã. um pouco es
quecido do Regimento, e por isso peço a V. Ex. 
que me informe si não ha um artigo que de
clara que «projecto algum póde ser discutir1o 
sem ter sido dado para a ordem do dia.» 

O SR. PRESIDEI\""l'E-Respondo ao nobre de. 
.puta.do·com a leitura dos a.rts. 70 a 72 do Re· 
gimento. (L€.) 

O Sr. Jl:at~a. ~laehado (pela or· 
den~)-Sr. presidentes me parece que os casos 
de urgencia de que trata esse artigo não se 
reterem a. projectos de lei. 

Não quero crear absolutamente embaraços 
a discussão da receita ; pelo contrario, desejo 
que eila se apresse quanto antes, visto a ur
gencia do momento. 

Mas, como parece que vamos estabelecer 
um :prece· lente de certa gravidade, não pos3o 
deixar de chamar a atteiJção de S. Ex:. 

Não vejam s. Ex. e a. Camar<l. nas minhas 
pahvras o desejo de demorar os trabalhos 
desta Camara. ; creio que a Camara me faréi. a 
devida justí~. 

Mas, a urgencia de que trata esse artigo, 
não se refere a projectos de lei, e sim a :re· 
querimentos. in1ícações e protestos que. pela. 
sua. natureza, podem ser prejudicados si não 
(orem discutidos immediatamente. 

No Regimento antigo estava estabelecido 
que nenhum projecto de lei podia ser dis
cutido sem ser dado para a ordem do dia. 

Ora, em Jogar de commettermos este a tten
ta.ilo evidente contra o Regimento e contra o 
proprio esp1rito que o domina, acredito que 
V. Ex. poderá dar para ordem do di<t rle 
amanhã o Orçamento da Receita e então le· 
galmente, sem attenta.rmos contra, o Regi
mento, poderemos discutil-o e votal-o. 

O s~. Vallada1-es (pela ordem)
Sr. presidente, chamo a attenção de V. Ex. 
no mesmo sentido que o nobre deputado que 
acabou de sentar-se. 

V. Ex. tem intelligencia bastante Incida. 
para comprehender que o que o Regimento 
dispõe sobre o requerimento de urgencia não 
exclue o principio geraL de que não se poderá. 
discutir materia alguma sem ter sido dada. 
pa.ra a. ordem do dia. 

V. Ex. vê que. si prevalecer o requeri
mento do nobre deputado, o nobre deputado 
pelo Districto Federal, a attribuição que tem 
o presirlente para organisar a ordem do dia, 
fica annullada e freará nas mãos da maioria. 
incluir materias na ordem do ilia, como 
lhe approuver: eu sou interessado em que 
pa,sse o orç3mento; mas, o meu max:imo in· 
teresse é que a leí prevaleça sempre. 

Como dizia, ficará nas mãos da. maioria 
collocar na ordem do dia., com verdadeira 
sorpreza para a minoria, as ma.terias que lhe 
a pprou v esse. 

Eu, portanto, chamo a attenção de Y. Ex. 
e conto com a lucidez de sua intelligencia, 
com o seu bom senso e calma, pa.ra que sus
tente a ordem regimeo.tal. 

O s~. Pre!iõ!ident:e-A Mesa. vae re~ 
solver a questão de ordem. 
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Não ha. no R'õgimento disposição que· se O SR. Joio LoPES-E haverá numero para 
opp:>nlla a. que a Ca.ma.ra por meio de urgencia. votação 1 · 
delibere a itumediattt. discussão de ma.terias O Sa. FRANCisco GtiCERIO- Si niiohouver 
que não puderam ser dadas ptt.ra ordem d_o numero, votaremos amanhã. 
dia . (Apoiados) Avento a idea. para. que não se diga que se 

Si niio me fa.lta a memoria. neste momento, eslá fazendo pressão no animo da. Ca
podia invocar em a]Joio da decisão da Mesa. o Inal'a. 
precedente estabelecido sobre o prnjec to de 
lei quedecretou o estado de sitio. (Apoiados. ) o §1.•. SeJ.•zedello Corrêa (pela 
A ~mara vo~ou a urgenc1a. para a ~presen- o,·dem)- Sr. presidente, autor do primeiro 
taçao do · proJecto, suspe~deu .a. sessno p~ra. requerimento, não terei duvida nenhuma em 
ser ~ado logo o parecer, d1s~utlu e votou 1m- acceitar a modificação fei ta pelo nobre de:pu 
medlatamente o mesmo proJecto . tado pelo Estaclo de S. Paulo Devo, porem, 

ponderar a este ill ustre collega, q u& S. Ex_ 
O Sr. Frede~·ieo Bog·eil (pela esta em contradicçãocom aquill.oque pediu ã. 

o;·áem}- Sr . preoidente. em virtude do re- Ca.martl ; S. Ex pediu que a Camara encam
querimento do honrado teader roi Invert ida a. passe t udo quanto veiu do Senado .. . 
ordem do dia, dando-se preferencia, na. vo- Acaba de votar-se o Orçamento da Viação, 
taçã.o, para. os orçamentos e preter indo-se acceitando a CamiiDl. todas as emendas, ape
dous requerimentos: um dirigido à. Mesa por zar de muitas dellas terem parecer formg,l em 
mim e outro formulado pelo honrado depu- sentido formal em sentido contrario, dado 
ta.do pelo Rio de Janeiro, o Sr. Nilo Pe- pela Commissão de Orçamento. Está por coc
çan h a.. seguinte claro no espírito da camara que é 

Parece-me que, votados os orçamentos, de- inut il a ~iscussão estabelecida sobre .as emen
ve-se seguir logicamente a votação dos dous das relatlva"s ao Orçamento ~a Recelt.a e que 
requerimentos, tanto mais deve ser esta. a etla prescm .e, pa_ra. a. votacao do parecer que 
nossa copducta, quanto v. Ex. declal'a á o rel&.tor da re~lta deu sobr~ cada. uma das 
Camara que não ha impressos em numero emenrlas qu~ vJerl!-m da outra. Cama.ra. Pa
sufficiente, relativamente ao Orçamento da rece-me, po1s, ma1~ prudente, que a Camara. 
Receita, p:1ra serem distrib.uirlos pelos Srs. -vote o ID:.eu requerlmento. . 
deputados. _ Pedir e1 mesmo aos meus collegas que não 

· d1scutam. 
E.mquanto nãochegam e~es impressos_ peço Farei obilervações sobre as emenclas do Se-

a. v . Ex:. que, attendendo a ordem do d1a or- nado e a camara :poderá votar sciente do que 
gai!_isada pela Mesa e invert ida em uma. vo- vae fazer . ' 
taça.o recent e da Cama.ra, su~metta ao vottl Isto parece-me ma.is de accôrdo com aquillo 
da Camara. os dous requerunentos que se que s. Ex. pediu ha pouco. 
acham sobre a Mesa.. 

O SR.. PaESIDENn:-A Mesa. submetteria á 
votação os requerimentos a que allude o nobre 
deputado, si porventura não tivesse sido re
querida a urgancia. 

Votada a materia da urgencia.,seguir-sc-ha 
então a votação das demais mo.teria.s da or
dem do dia. 

O Sr. Francisco Glicerio (pela. 
ordcm)-Sr. presidente, diversos Srs. depu
tados tem escrupulos em votar o requeri
mento de urgencia. Parece. pois, conveni· 
ente que discutamos amplamente a questão 
que não haja queixas de armar-nos á credu
lidade e á boa fe da Camara. 

P ondero a Mesa e ao nobre deputado, re
presentante do Districto Federal , que talvez 
rosse conveniente converter o requerimento 
de tirgencia em requerimento para uma. ses
são nocturna, de medo que houvesse tempo, 
pelo menos, para distribuição qo parecer da. 
ço~missão. · 

O Sr. Francisco Glieerlo (pda 
o•·dem)-Sr . president e, o nobre deputado 
pelo Districto Federal tem razã.o ; ha.. m~U~i
!esta. contradicç:'io entre os meus dous 
actos. 

Pa.receu-me que devia correr ao encontro 
dos deputados que manifestaram escrupulos 
em votar sem o p11.recer. 

Repito. o nobre deputado tem razã.o quando 
a.ssigna.la contradicção entre os meus dous 
:~.cto::: . 

Si pedi á ca.mara. o sacrifici? do seus estu
dos para ....-ota.r com urgenCJa os orçamen
tos, como venho fazer perante a mesma Ca.
mera. questão da publicação do parecer ~ 

Nestes termos. retiro o meu requer imento 
de conversão da urgencia em sessão noc
turna. 

ConsUltada, a. Camara concede a urgencia 
pedida. pelo Sr. Serzedello Corrêa. 

Consultada si a mataria é de urgencia. tal 
que deva inte~omper a. ordem. do dia. de hojE:, 
a camal1\ d~J!le !!ela a.tnrma.ti va.. . 
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O Sr.Nllo Pecanba {pela ordem)- O SR.. NILO PEÇ.U'IHA.- Dou-me por satis· 
Dosejo sa.ber de V. E:x. si os dous requeri- feito. 
mentos que estavam na ordem do dia, estão 
prejudica.~os pela votação da urgencia. o que 0 Sr. Pre@ident.e-0 parecer sobre 
acaba de proceder. as emendas do Senado ao Orçamento daRe· 

O Sa. PRESillENTE - o~ requerimentos ft- ceita. acha-se sobre a Mesa e o Sr. 1• secretario 
cam prejudicados tantas vezes quantas a. Ca· vae proceder á. sua leitura, -visto a Cama.ra 
ma.ra votar a urgencia para a discussão. ter concedido urgencia. para sua discusS>'i.o . 

Em seguid"' o Sr. 1• secretario Jlrocede á leitura do seguinte parecer: 

N. 174 H- 1895 

Emewlas <lo Seaado ao 1>1·ojecto n. 174 D deste anno, qtle oYça a Receit(l da Rej>ubCtco. pane 
o e:;r:~rcicio de 1896 

A Commissão de Orça.meolo da Camara vem, em cumprimento de dever, apreciar a s 
emendas que o Senado brazileiro julgou ar.:ertado fazer á. proposição que orça a receitfl 
gera.! da Republica.. 

Antes de emlttir juizo sobre cada uma das emendas votadas pela outra c•lSa do 
Congresso, fará ligeira. consideração no sentido gera.l sobre o coojuneto das emendas. 

O orçamento confeccionado pela Ca.mara, alem de um certo numero de proposições 
tendentes a. regularisar a arreeadação dos impostos e a cohibir a fraude, cogitava de 
novos impostos, procurava iniciar novas rootes de receita, ao mesmo tempo que da. va. maior 
elasticidade a. outras. 

Todas estas proposicJes se acba.-vam no orçamento, perêm subordinadas ao peosameuto 
que as dictara. : a necessidade de augmentar a r eceita publica de modo a poder o Thesouro 
attender ás despezas internas e G:dernas a-volumadas pela depreciação d<1 moeda. 

Para conseguir esse d~iderat'ltm a commissão da Camara propo:~; e a Camara. acceitou 
a mudança dos valores otliciae3 dos generos ta.rifados, e por coosequencia. das taxas, do 
cambio de 24 para 14 reunidas a.s sobretaxas üs 'ta!ll.::i consolidadas em uma. só- ma.is 
ainda, mandou calcular 30 % da renda arrecadada. em ouro ou cambiaes a.o cambio de 14, 
supprimidos os addicionaes de 50 e de 60 %, o que tudo importava em aggravar os im· 
postos em 25 ou 36 o/. • 

A mudança do cambio de 24 para 14 trazia ao Tbesouro a vantagem de manter as 
me:;mas razOes da ta.rifa. actual, cobrando-se no emboto ta.x:as mais de accordo com a 
depreciação de nessa moeda. ao mesmo tempo que supprimindo os addiciona.es fazia des
npparecer o argumento do quo sobre certos geoeros cobra vamo> impostos de 100 r. e de 
'200 % do seu valor ; quando é certo que para muitas classes da tarifa esses valores ernm 
:fictícios, eram falsos, immensamente reduzidos em relação ao valor real e pam outros, si 
eram verdadeiros, est;:J.vam calculados ao cambio ela 24 -, o que obrigam o Jegi~ lador a ir 
estabelecendo addicionaes solm a.ddicionaes, com o fim de attender á deprechl.çilo per
sistente de nos3:l. moeda, e o prejuizo que soffl•ia. o Thesouro na coln·ao<;a. do imposto 
aduaneiro, pois que se e;ta.belecera.m na tarif<t razões de 10, 12, 20, ~8 e 50 o/. parn. 
-valores ao cambio de 24 e não ao cambio de 9 e 10, como de tr.;s annos a. esta. p.-,rte 
suppor ta o pa.iz. 

A este mecanismo obedecia a lista de excepção ou de taxas fixas que acompanhava. o 
art. I • do projecto tia C amara. As ta:tas ahi designadas foram votadas pela Camara e acee~tas 
com intuitos proteccionistas subordinadas porém ao 30•f, em ouro ou co.mbiaes ao cambio 
de 14, o qua as elevo.va de 15% mais ou menos. 

Os 30 •f o ouro foram ~oosignados no orçamento de receita em attenção as vistas do hon
rado Minish'O das Finanças, que os julgava convenientes. 

A Commisiio de Orçamento da Camara, embora. reconhecesse as difficnldades que haveria 
na arrec:tdaçü.o desse imposto par-a certas alfandegas, C()mo as do centro do Paiz e algumas 
outms de Estados pequenos, embo1·n. tivesse presente que esse imposto iniciado entre nós, 
...,·arias vezes, derll. m11.os rasultndos, sendo o Governo obriga.·lo a desnaturs.l-o ou a suppri· 
mil-o, embora. as cundiçoes em fllle fôm olle estabelecido na. Russi:J. e nos Estculos Unidos 
fo~sem totalmente diversas rlas 110~sn.s, poi~ n<\ ttussia ~depreciação da moeda alio havia 
n.ttingido a. gráo tã.o e\&vndo como ~~ no~st\1 n MS Esttvlcs Uni\los a. medid::~.era. conjuntamente 
d,ecretada com o curso tl>rQtldO cloK ~t·conh!lCKd, o q•to quer dizer qna h,wi:.. nmo. cert11-
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wmma de moedr. metallica. em circulação e que era preciso conservar dentro elo pa.iz. a 
Com missão de Orçamento da Camara, apczar de convencida que o ogio elo ouro ia ainda subir 
de muito, não julgou conveniente contrarü<s as vistas do digno ]I.Iinistro d:t Fazenda e pre· 
fe1•iu ndoptnr o cambio de 14 para o calculo dos valores do~ ui~eitos dos generos t(\rifa.dos 
consignaudo os 30''/o d<t receit11 em ouro ao c!lmbio de 24. 

O Senado em :ma sabe!lori<\ <mtentleu não ,;6 recusar os 30o/. om•o àO C<l.mbio de 1~, como 
ainda recusar a. pl'Oposta d.a sua c,,mmi~~ão de Orçamento do lj3 em ouro ao camLio de 27. 

Desde que era. assim supprimida. um<~ parte do mecanismo acceito pela Camara, a outra 
teria forçosamente ele ser moditlcarlo. ptlra que a aggr;tvação nos i::npostos fosse a sutficiente 
a :fim de fornecer a, receita precis:c as cte5pez:1s publicas. 

O cambio de 14 tJão podia ser mais mantido e isso o compreh~ndeu o Senado, que sem 
alterar o systema proposto pela Camara encontrou nelle a elasticidade precisa. para attender 
às modificaçiJcs que a ~upprcs~ão dos 30 °/o Olll'D ao cambio do 14 trazia a rcc~ita. 

O cambio de 14 roi mudado piua 12-; foram suppr·imidcs osadáicionaes de 50 e 60•j.o 
mamidas a;; sobr.,taxas de 30 e 4U 0/ a• tudo como no projecto rla Cama.ra. 

Em face vorém da suppressiio dos :30 •j, ouro ao cambio de 14 e da mudanç<l do cambio 
de 14 para !2, pam o calculo dos v&lores officiues ou dos valores dos direitos dos generos d\1. 
tarif,,, :1 list~L de generos de taxa. n:m e que a.comp<tnham o n. l da proposição d<J. Ca· 
roaru fico•~ toda ulterud(l. e isso mesmo o reconheceu o Senado quando acceitou a suppressão 
de mnilas. 

Dessas taxas ahi estabelecidas fnzin. parte a que ainda devia. incidir em coosequeociados 
30 'lo ouro ao cambio de 1-1-, supprimida ost'' ultima, todas as outras ticarnm moditicad~s, 
todas [IS outras estão considerao<IS emendadas e terãn de ser novamente sujeitas ao voto d~ 
Camara, pois não fo:·am es:;us taxas <tc).ucllas que a Camara -votara. 

Com a mur,anç!l. Jo caml;io de 24 p~ra. 12, muitos gener•os qlle tiuham ta:ra fixa, sujeita 
apenas ao accresc:mo L! os ::!0 •fo ouro, Jicaram com htx;~s que correspondiam âquellas que a 
Camara teve em vista quanri<l os colloca.ra em umn list:l de excepção E'! por isso o Senn.do, 
que acceitava o modo de ver da Can:ar-a, manàou supprimíl-os, sujeihndo ao regimen 
commnm do seu rn·t~ecto, mus outr<Ls escaparam, que precisam ser alteradas e que só po1· 
equivoco o Senado as approvou ta. I co:no estão. 

Est~~ nest~ caso a emenda. ~obré o fio de alg-odão cru ou tinto, sobre as bebidas alcoolicus 
do numero 127 e outras que separadamente o presente pare;:er apreci<wa. 

A Commíssão de Orçamento d:t Camara, respeitando as opiniões do Senado, tão accen
uad(l.mentc manifestadas sobre o imposto em ouro, entende dever peclir á Oamara, attenta. 

o. estrlliteza de tempo, que não per·mitte mais uma discussão ampla, a adopção da emenda 
quG m<mda supprimir os 30 % onro ao cambio de 14 e muda!' o valor do.3 direitos dos 
generos ta.rifados do cambio de 24 pam 12. 

A Commíssão ele Orç,tnwnto tcconltecc os vicios inherentes á providencio. do cambio a. 
12; a commís~ão sabe que lm n<l tarif~t genero~, cujas razões são 10, 15 e 20 y, e outros, cujus 
razões ~ã.o 48 e 50 % • 

Ao passo que mantidas as sobretaxas de 30 e 40 % e supprimidos os arJdiccionues do 
50 e 60 % -os primeiros teem diminuição de impostos, os segunúos ficam muito pesada
mente gravados. 

Ainda mnis : os generos QUe pngnm 60 e 40 "'o G 60 e 30 •; •• ou 50 e 40 °/ •• isto é, os 
mais gravados presentemente teem a.penas um accrescimo de 10 •f• ou não teem o.ccrescimo 
algum. 

Os generos que p:1gam 50 e 30 • I., os que -pagam só 50 • 1 o teem um accrescimo de 20 e 
de 40 "lo - o Q11'3 tudo constitue desigualdades que se traduzem em injustiças. 

Como ·porém esses vícios são iuherentes ao systema, e corno são em muito peq ueuo 
numero os generos de nos&t tarifa de I"<1Zão inferior n 30, esse inconveniente nào terá 
graves cons~que:ocias. 

A Commissão de Orç~ento opin<t pois para que sejam approvadas as emend~s 
seguintes: 

Emenda 1• 

Ao mesmo artigo n. 1- onde se diz- para o cambio de l•l - diga-se- pD.!'ll. o 
r.ambio de 12. 

Emenda 2• 

Ao art. 2• n. 3- Em ve?J de- a.o eambi\l de 14- diga·se- ao cambio de 12. 
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Ao art. I• n. l -Importação, 1° período, onde se lê- nos termos da lei n. 25, de 30 
,, c dezembro de 1891 -diga-se- ua forma <.la lei n. 205, ue 24 de dezembro de 1894. 

Emenda 4.~ 

Ao art. 4° - Suppl'ima-se . 

. Que sC>jam approvadas as emendas que seguem porque as taxas fixas estal)~lecidas no 
proJecto da Çamal'a, addicionad1ts da taxl1. p1•oveniente dos 30 ~'o ouro, ao cambio de 14, 
corresponde ~~ taxa que presentemente vão pagar pelocambio fi. 12- não sendo assim alte
rado o pensamento do voto da Camara para aguelles artigos que foram suppr·imi,los, assim 
c9mo para os quo foram mantidos, com excepção dos do n. 450, classe 15, algodão em fio 
sunpl~;;; pil.r<l tr<~ma ou urdidura.- cru on branco- que a cornmissiio pedira a suppressão. 

St não fóra a. redae<;~.o qne o Senado deu as sulls emendas, f<~.zrmdo já em tmbs ellas a 
correcção de litro para kilo, em virtude da emenda votarb que tliz: «os impo$lOs sobre 
mercadorias líquid~lS serão cobrados por kilo e uão poz· litro como :tt~ aqui sobre val'ios 
artigo:; da i<H'ih », n Corumis~ão de ürçameuto pedirü a rej~ição desta ultima disposição 
como meio de evitar o inconveniente que se d<\ par(t as bebid<lS a \coolicas do n. 12i. 

A Carnara propoz a taxa de 1$800 por litro sujeitos ao accrescimo dos 30 %ouro, cam'oi.o 
de 14. 

Pelo projecto do Senado e~sas "bebidas, vindo a pagar a taxa de 2:)100, o Senado as 
incluiu no 11umero d;;s que deYiam ser supprimid<JS da lista de excepção e incluídas no 
regimen do seu projecto; mas eoquecen-ge que, rnandanrlo mud;Ll' litm por kilo, como o 
alcool e as bebidas alcoolicns, cognacs, etc., pesam mano;; que a agtla, abaixava. o imposto e 
as favorecia contra o que era seu intuito. Mais <tinda. como us bebidas alcoo1icas de n. 126 
e 127 estiio sujeitas a nota 13 da tarifa, que estabelece, quando eng\trl'nf,tdas, 50% addi
cionaes mais sobre o~ respectivos direi tos, ficando nelles camprehendidos os de t.1es vasilhas 
reeulta que essa8 bebidas virão a. pagar menos do que lJ!"esentemente pagam. 

Assim, uma caixa, cogmtc ou de qualquer outr;t bebida alcooliea, contendo 12 litros, 
a tarifã actu<tl cobra ta:x:a fixa e addicionacs 20$160 por caix~. Peh emenda reduzida a 
kílos cobrar-se-ha sómente 19$440. Com certezi1 não podia ser es~e o pensameuto do 
Senado, muito espechdmente tmtõ1ndo-se do alcool importado, e de bebidas alcoolid<ts que 
em todos os paizcs são fortemente taxados. Em occasiiio em quel se elevam os impostos o 
legisla.dor brazileiro não podia pensar em climinul-o~ para as 'bebidas que alimentam o 
vicio e t..ío g-randes males cau;:;am á saude publica. Só ha um meio de minorar os incon
·venientes ahi apontados- é a camara rocnsa:r u. disposi('ão que manda mudar litro para 
kilo, ficando alterada a redacç.-'io de todas [:S emendas do s~nado, que já vieram com a 
modificaçii.o reita de litro para kilo mas que fomm ua outr<t casa votadas com a palavra 
litro e mio I~ílo, ct,mo se fez na redacçao. Em caso contrario nã.o haverá correctivo para o 

· inconveniente. 
A Commissfio de Orçamento nada quiz resolver por si, sujeitando o assumvto à delibe

ração da Camara. Em vista do que diz, deverão ser approYadas as seguintes emendas: 

Emenda 5• 

Ao n. I <lo art. l' substituam-se os diversos períodos que marcam taxas fixas pelos 
seguintes: Da cerveja estrangeira, cuja. taxa sel'à de 1$200 por I-.ilo. Dos licores, vinhos 
espumo:oos, de qualquel' qualidade, como o de Cltamp<tgne e qualquer que seja o acondicio-. 
namento, que pagarão 3$600 por l;;.ilo. 

Dos phosphoros de pito, que pag-arão por kilo 3$200 e phosphoros de qualquer outra 
qualidade, que pagarão por 1dlo -1$5!10: · 'S saponaceos, s·tpoleos e seus similares, todos 
oão perfumauos, que p<1ga.rJo 1$200 i- .~i lo e o esmalte ordinario ou cobaltv Yitri
licado -pura oleiros, que pagará 2$500 por 1\.ilo, e o cyanureto tlG potassio puro, que pagarã. 
o mesmo que o cy<tnut•eto uruto. 

Da genebra 1$500 por lülo. 
Caru:n~ v. vnr 

Emenda G." 
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Emenda 7.a 

D~ a.Icool rectiticado {)ara uso pbarma.ceutico que conservará a. t'1X'l. actllal, 

Emendas.~ 

Da gomma a.rabica bruta., que pagará 600 réis por kilo. 

Emenda 8.& 

Da f<>lha de Flanclres, que pagará 3D réis por kilo. 

Emenda lO 

Dos objectos do n. 150, classe 10•. 
Pet•f'umflrias, que pagarão 5$ por kilo. 

Emenda 11 

D1s cartas de jogar, que pagarão 1$ por baralho e em cartão por a::a.ba.r ou em folh~lS 
por cortar, coloridas ou sómente estampadas, que pagarão 5$ por kilo. 

Emenda 12 

D~ n. 60: peixes não classificados, mariscos, ostras e outros moluscos e ovas. 
Em conseri"a de qualquer modo preparado: sardinhas 1$ por kilo; quo.esquer outro~ 

l$500 por kilo. 

Emenda 13 

DÓs saccos simples não especificados, que pagarão 1$500 por kilo. 

Emenda 14 

Dos objectos do n. 546, classe 16, lã, etc, 

Emenda. 15 

Fica elevada. até 500 grammas o peso por metro quadrado das casimiras de lã e de li.\ 
a algodão, que pela tarif<1 pagam taxa maior. 

Em~nda 16 

D~ anio.gem, etc., n. 564, classe 17•, sendo supprimidas ns distincçõ~s por numero uc 
fios, assim como de lisos e entrançados. que pagarão todos 900 rei~. 

Emenda 17 

Dos objecto3 do n. 209 <l 297, cla.sse 11~: capsulas, confeitos, dragea.s e perolas medici
naes quaesquer, cuja razão será de 40 •jo, valm· oftlcial 73$200 e tau 29$280. 

Emenda 18 

Dos ns. 237, 340 e 3!1- Elixires, licores, viuhos , xaropes e soluções medicinaes quaes
quer, cuja razão será 30 %, valor otficial 20$750 e taxa 6$225. 

Emenda 19 

Do n. 273- Magnesia fluida de Murray e outros fabricantes, que pagara a mesma taxa 
dos e lixi.res, soluções. 

Emenda 20 

Do n. 293- Pastilha.:) medicinaes C[UMSquer, cuia ra.z;:to ~eríi. \~e '\0 %, valQr offlcial 
8$62~, t(l~t\ 3$450, . . ' . 
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Emenda 21 

D,ts p:J.Stilhas comprimidas meiliciuaes, cuja razão será de 45 y,, valor official 120$, 
tax-a. 5'l$000 . 

Emenda 22 

. Do~· 301_- Piluh-.s- bolos, grauulos ou grãos medicinacs de qualquer qualld11de, 
CUJ<I razao sera 40 %, •a.lor ofilcial 156$500, tua 62$600, e da Salsaparrilha de Sauüe, que 
pngarã o m,~smo que os elixires, licores medicinaes. 

Emenda 23 

Ao mesmo a.rtig·o e numero- Dos objeetos do n. 119, classe 9' - Accrascente-se : 
Nota - Todos os oleos pagarão o peso bruto com a vasilha que os conteem : o azeite 

de oliveira, que por analyse do Labotatorio Nacional for declarado conter materia. estranh~ 
ou estar t'u lsi ~cad<"', será despejado no mar e o importador setrrerá a pena. de 200$ a 500$, 
1mpo.sta pelo 1nspector da alfandega. 

Ao mesmo artigo e numero - Dos objectos do n. 12i, classe 9" - Accreseente-se: 
Nota. - Os vinhos condemnatlos pelo Labora.torio Nacional serão despej<tdos no mar e 

impost.1. ao importador a multa de 200$ a 500$000. 
O vinho engarrafado pagará. a mc.smn. taxa dos vinhos communs c mais a da garra.f11, 

com a. taxa respectí vn do casco. 
_ N:vta- As garraras, garrafõCls, potes e rr·ascos de qualquer qualidade e caixas de ma

deu·a desmanchadas ou não, quantia importadas em condições de semelhança com as que 
conteem líquidos ou marcas de bebidas estrn.ugeirr.s, rotuladas ou não, pagarão como si 
contivess~m a bebida indicada pelo acondicionamento ou possível falsificação dessa. 

A Commissão Je Orçamento entende que devem ser recusadas asdn~s emendr.s segniotes 
desse mesmo numero. 

Emenda 24 

Do n. 450- classe J5A- Algodão em fio simoles para tr.1ro~ on urdi!lura, crú ou 
branco, que pagarà 300 réis por ldlo, e tinto, que pã.gará 400 réis - 240.000:000$000. 

Emenda 25 

Do sal grosso, qua pagará 15 réis. 
A Commissão de Orçamento da Camnra, quando fixou a taxa. do 300 réis ~>ara .o fio ct·u, 

de 400 réis lM.ra o tinto, sujeitos ao n.ccrescimo elos 30 "lu ouro ao cambio de 14, obede
c~u á ·preoccupa~ de augmentar de muito pouco o tio como uma prevençii.o <i. industria de 
simples tecelagem, pois a Oamara sentia a necessicl t~dc de vir em auxilio da cu ltura do 
algodão entre nõs. cultura. de grande Yalor para o norte, e tambem à necessidade l.le col
locar em condições de igualdade u. industria de fi:\ção c tecelagem i industria de simples 
tecelagem, favorecida enormemente pelo baixo preço do fio importado. O Senado acreditou, 
mantendo a taxa. fixa de 300 e 400 réis, que isso era conseguido em confronto com as t:uas 
de 200 e 280 réis da tai·ifa. a.ctual, não lemLrando-se que essas taxas estão sujeitas ao addi
cional de 60 •!.,que eleva o imposto nctua.l acim~ de 300 ~ 400 réis;_de s01:te_q!le o fio im por
tado fica favorecido, com detr1mento da lndustr1a ele tla~ao, que nao reststm~o "um anno de 
guerra que lhe faru a industria de tecelagem, tão inconvenientemente fav orecida por essa 
emenda. 

Em rela.cão ao sal, a Commissão de Orçamento propõe que se recuse a emenda do Se
nado, permanecendo a dispnsição da Carnara. Assim como não concordou que se elevassem 
os direitos de importaçiio para não impeuir a entrada de quatro milhões de litros de sal 
esti<tageiro que vão servir a salga das carnes elo Rio Grande, não póde concordar com essa 
diminuição, que vem matar a industri:l das salinas, industria nov!l e que se_ f~n_dou e 
deseuvolveu depois que o parlamento mandou elevar ao dobro o 1mposto pr1m1tlvo de 
1 O réis. 

A Commissão de Orçamento tem o maior desejo em au:~:iliar o Rio Grande do Sul : etn 
mais de um ponto de seu parecer fnz sentir essa l'lecessidade, e mais de uma providencia. 
contém este orçamento, com esse fim, rn<IS não póde de modo algum aconselhar á Camara 
que mate a industr1a das s~linas, que desorga.mse o tra.balho pn.ciol!al fl\~ndo o imposta 
do ~1.1 quwsi o mesmQ qqe !)ra em t!liPpo:S illlmempri3.8S, . 
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Emenda 25 

O a.rroz, a cevada, o farelo, o feijão, o milho, o pinho, o xarque e o kerozene terã.o o 
mesmo abatimento de 30 •;. dos direitos. 

A com missão é de parecer que seja aeceita a emend~• acima. 
Podeurio a Camara recusar algumas das suppressões feitas pelo Senado, entende a Com~ 

missão ~e Orçamento que a seu voto devem ser sujeitas as suppressões propost1s e que silo 
as segmntes : 

Emenda 26 

.Ao mesmo artigo e numero, 2' periodo-Supprima-se • 

.Ao mesmo artígo e numero, 4' periodo-Suppt•imu.~se. 

Emenda. 27 

.Ao mesmo artigo e numero, 8' periodo-Supprima-se. 
Ao mesmo artigo, e numero, 13° a 29° periodos-Supprirna-se. 
A comrnissão entende que podem ser acceitas as suppre~sões indicadas, menos a. que se 

refere :to milbo. Os 50 réis propostos sojeitos uos 30 °/. de abatimento ficam em 35 réis, 
taxa correspondente quasi ao que presentemente P<\ga. Propõe pois á Carnara que, votando 
por parte~ essas emend~s de suppressão, recuse a de n. 16, que pela numeração que deu o 
Senado corresponde ao milho. 

Ao mesmo artigo n. 2-accrescente-se:-Depois das palavras-leis em vigor- (Lei 
126 A, de 21 de novembro de 1892, art. 124 da Consolidação da.s Leis das Alfaudegas) isen
tas as sementes destinadas a lavoura e o trigo em grão 4.000:000$000. 

Emenda 28 

Ao mesmo artigo n. 8-Sa.hidas-Depois da palavra.-Governo-supprimam-se as 
palavras- e I "/o; e accrescente-se no final:-ua conformidade da. lei n. 191 A de 30 de 
setembro de 1893 e da. legislação anterior, a que elh se refere. 

As duas emendas acima podem ser a.cceitas pela Catcara. 

Emenda. 29 

Ao mesmo artigo n. 41- Consumo- Depois d:1s palavras- Ch::n•uto de r,\brico estrau 
gdro-a.ccl'C3Scente·~e-5 rs. pot' charuto n;lciooal. 

Emenda 30 

Ao mesmo artigo enumero ac~rescente-se no final: Estas taxas poderão ser cobradas 
em estampilha~. 

Emenda 31 

Ao mesmo rcrtigo n. 42: Depois das palavras fabricadas no Paiz-50 réis por kilo sobre 
as bebidas alcoolicas constantes do u. 127 da. tarifa, excepto o alcool e aguardente fabricados 
nos engenhos centraes e outros estabelecimentos agrícolas. 

Emenda 32 

Ao me3mo artigo o numero accrescente-se: Taxa de 50 rêis por kilo de aguas mineraes 
artiti.cia.es, gazosas ou não. 

A Commiss5.o é de parecer que sejam acceitas estas tres emendas. A primeira taxa o 
charuto nacional com 5 réis- taxa pequena e razoavel, tanto mais qua.odo pelo elevado 
impG3to quasi qud torua-se prohibitiva a introducçã.o do charuto e~trangeiro e não e justo 
q_ue taxando·S~ o consumo do cigano Uttcional, o charuto escape. A seg11nda corrig-e o 
inconveniente da. rejeição da emenda. da Commissão de OrçJ.manto que taxava as bebidas 
alcoolic,,s do n. 127 da tarifa, taxação tanto mais ra:wa.vel quaa do havia sido a.pprovada a. 
taxa sobre as bebidas a1coolicas do n. 126. A terceira vem tributar o fabrico de aguas 
gazosas artiticiaes. 
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Em um paiz que tem a~aas mineraes gazosas naturaes do mais alto valor não se com~ 
prebende que se abandone a exploração dest3s pela iudustria das aguas al·tifi.ciaes oue não 
teem o mesmo valot• e que podem muitas vezes ser nocivas. • 

Emenda 33 

Ao mesmo artigo n. 30 -láterio1· - Depois da palavm -lei -accrescent em-se- e 
um vige;,imo por cen to sobre o valor das operaçõeS das casas filiaes lle bancos on compa
nhias estrangeiras. 

A' Commissão de Orçamento parece não poder ser a.cceita a emenda acima. Primeiro 
porque ella não é precisa, não se comprebendeoclo bem o que seja. o valor das operaÇÕes 
das ca.sas filia.es de bancos ou comp:tnhi>\S estt"J.ngeiras- si é sobre o valor bruto das o~
rações é um imposto pesadíssimo - si é sobre o valor liquido ou o lucro realizado- elle .i~ 
està sufilcientemcnte taxado nos 2 '/, sobre o dividendo, al~m do imposto de '/10 a que est .. o 
sujeitas essas casas pelas operações ue cambiaes que são quasi que as unicas operações quo 
fazem. 

Emenda 34 

Ao art. 1°-accreseentem-se : 
Imposto de transmissão de propriedade no Districto Federal........ .... 2 .401:391$000 
Dito de i:ldustri~s e profusõe<> no Districto Federal...... . .............. 2-858;8i.t5QOO 

Em relação á emenda 34 a commi>s1Lo ma.otém a sua opiniã,o favoravel ao voto da 
Cama.ra pelas razões que deu o relator do presente parecer quando discutiu o assumpto. · 

Emenda 35 

Ao art. 5•, §§ 3° e 5°- Substituam-se pelo seguinte : Ficam sujeitos ao seU o fixo de 
200 réis as petições ~ requerimentos, os. cheques sobre os ~ancas,_ ?S recib~s de entradas de 
dinlleiro nas respectivas cadernetas e os de qualquer quantm de 2n;;> p,tra c1m.a. 

Esta emenda envolve os §§ 3• e 5' ~o art. 5• da proposição da. Camara ele· 
vando de 100 réis o sello de 100 réis que o § 3• mand~ c~brar S?bre os recibos que os bancos 
passem uas cadernetas de contas correntes, e subst1twndo o 1m posto de 100 réis sobre as 
guias de entrega de dinheiro por conto de réis ou fraccão de conto, pelo sel lo fixo 
ae 200 róis. 

Comquanto esta ultima modificaçã.o importe em uma díminuiçii.o não pequena. d<\ renda 
que devi<~ provir desse imposto, imposto que não era e.xaggera.do, mas a.ttendendo a que 
muitas vetes um negociante à obrigado a .fazer entradas e a. retira~: dinueiros frequentes 
vezes, a commissão oplna pel~ a.pprovação 1la emenda. 

Emenda 36 

Ao ar t. 6•- Substitua· se o ultimo periotlo- Para essa cobrança etc.- pelo seguinte
COnhecido o dividendo distribuído no exterior, o imposto de 2 '/, •f. recahirá sobre o divi. 
dendo cor respondente ao capital existente o o paiz. 

Esta. emenda. é de simples redacçii.o. Pôde ser acceita. 

Emenda 37 

Ao art. 7o- Em vez de lO a 20 "/•- díg-o.-se- de 5 a 10 •; •. 
A Commissão de Orçamento pensa que a amsnda acima. não póde e não deve ser acceita. 

Ellu. forma systema com o que dispõe o § 1° do mesmo artigo e que o Senado manteve. 
A Cowmissão repete a1ui o que disse em seu primeiro parecer. 

Din.ElTOS DE EXPEDIENTE 

o regimen político da Nação carece ue obedecer a regras uniformes, l1armonicas com as 
condiÇ(les actuaes por que passa o paiz em todos os elementos de sua riqueza publica e tanto 
interessam o seu progres~o. 

Dahi a imperiosa necessidade de se modificar profundamente a nossa legislae<"io aduaneira 
quer quanto ã. tarifa em -vigor, conforme propoz em out ra parte a Comm.issão de Orçamento, 
quer quanto a disposições regulamentares que interessam o commercio de importação • 

./ 
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Nesse intuito, parece a Commissão de OrçJmento conveniente que desde já se provi
dencie sobre os seguintes pontos, que podem ser regulados nas disposições geraes do presente 
projecto de lei de or~amento para 1896: 

1-• A multa de expedit'!nte em todo2 os casos previstos na legislacão em vigor do re
gimen aduaneiro será de 10 a 20 "/o, a juizo dos inspectores das alfandegos, conforme as 
circumstancbs dos factos (art. 492, § 3• da Consolülação tias Leis dns Alfandegas de 1884 e 
tlocreto n . 680 de 23 de agosto de 1890) ; 

z.• A multa de direitos em dobro só será a.pplicada qnando a difi'erença dos direitcs 
aduaneiros consignados na tarifa, no conrronto com a. mercadoria, submetthla a despachos. 
exceder do valor de 200.$, quer essa di.fferença seja d ~termina,da por qu(l.ntidada ou excesso 
da mercadol'ia verificada, quer por dt.fferença. da quantidade, relativa ou absoluto, encon
trada em uma partida de volumes submettida a conferencia ou isoladamente. 

Desses actos não havera recurso, cumprindo somente, nos casos de dí!ierença de qua.li
d~1de da mercado!'la ou de ma classificação, obedecer-se ao pre~cito do art. lõ do decreto 
de 25 da abril de 1890. 

A multa de expediente, que ainda hoje perdura, de 1 '/,a 5 •;., destinada a ?Unir a 
iucorrecção dos despachos, além do accumulo de serviço que occ<\siona ils alfttn:legas, ó um 
incentivo a pratica de todas quantas tentativas o contrabando faculta dentro das 
alfandegas. 

E' assim que vale a pena, sempre que se importa por intermedio de uma alfandega. mal 
dirigida, tentar o despacho: 

« Ignoro o couteudo, ou ainda classificar erl'Oneamente a mercadoria. ~ 
Si p~ssar a partida, o lucro e vantajoso ao commercio rraudulento ; si niío, a. pena ile 

·l 1/2 a 5 °/0 não sohrecarrega. sobremoJ.o a mercadoria, que, de proposito, eSCaiJOU ao peso 
exacto e valia a pena. tentar. 

Elevada, pois, a multa de expediente de 10 a 20 "/o, é bem de ver que o conimercio, 
ou antes, os despc<clw.ntes, os zangões não se atreverão a. tentar a fraude. 

Não convem esquecer que o commercio de imrorlação, no apuro de S.fUS ioteresses que 
as tarifas dos mercados exigem, e as estatisticas Je producção impõem, aprecia. de tal 
modo as condieões do mercado que lhe não falta a menor particlllttridade do con3umo lo
cal e dahi a segurança de suas facturas. 

Portanto os equivocas de fraudes, os Yicios ou defeitos na Ol'ga.nisação dos des]Jachos 
auuaneiros correm à conta dos despacllaot~~ ou zangões das alf<mdegas ou dos cxpeditores 
e remetteutes, que foram omissos ou negligentes e não attenderam á.s rocommendaçõ~s 
do importador nem tão pouc:> aos di~eres da tarifa brazilelra. 

A multa dos dit•eitos em dobro tal qmü a legislação vigente esta,tue- art. 49~ usqttc: 
508 da Consoli.daçíio das Leis dag AHandegas, sem t'lmb:~,rgo cb cÍ!'cular n. 23 Je lZ de 
abril de 1890 (Ruy Barbosa), ó o mais forte escõlho em que abalroam os inspcctore.> d:J.s 
alt'a.nde~as. 

o limite ridículo de 50$ para imposição de multa de direitos em dobro pelas dif!ercncas 
de quantidade ou de qualidade nos casos t'liD que a taxa da tarifa é de mais de 50 •;,, dú 
logar a. que o conferente d<\ alfantlega não cogite tle outra causa que não seja apertar 03 
termos dessa. disposicli:o, de sorte que dalli uma infinidade de questões de economia 
-priva•h, casuística, capciosa, que são a fonte dos couflictos entre inspectores e confe
rentes. 

Sl o inspector não sustentar a multa, o conferente desiJeita-se, porque julga-se 
6X!\.Utorado. 

Si sustenta a multa,, muitas veLES adrede arra.njada, pois ha exemplos de sonHn~s 
tla.s dilferenças de qualidades com as de qua.ntidade3, o commercio queixa-se e dahi desgostos 
e reclamações. 

Da medida quo a commissão propõe resulta uma ou outra vantagem- e vem a ser 
que de um lado temos o commercio importador livre da. mà vonta1e de empregados lmbi
ciosos, exposto simplesmente à puniÇ!ão legal da. multa de 10 e de 2[) "/0 , que já não é 
pequena o a Qll·~ a parte honesta evita, como n(lo se e:tporit impunemente a parte contra
bandista; de outro, u compenetrat;"ão do dever, que o conferente adquire no apuro do zelo 
para ver ;;i attinge o algarismo de 200$, ahi determinado. 

Neste serviço sobrepuja ainda a gt•ande vantagem de reduzirmos de um terço o numero 
dessas dezenas de milb.ares de despachos processa,ioo nas alfandegas, e 1J:Lra. cujo serviço não 
ha empregado que chegue, porquanto o negociante importador, o despachante ou o .zangão, 
que só procura escapar i mu[ta dos 50$, muitas vezes a. custo arranjada pelo conferente, 
com sacrilicio do ex:pediente a seu cargo, subdivide a sua. partida, qualquer que seja a mer
cadoria de que se trata, ao mai$ reduzido nurneJ'o de volumes, de rnoclo a escapar àquclle 
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insinificante limite, qus a lei primitiva. est.a.beleceu-, pois ella. vem do del'lreto n. 2647 de 
19 de setembro de 1860, a.ltera.Ua pelo de 20 de abril de 1870. 

E' intuitiva a conveniencia que dahi resulta. par.\ o .expediente interno das alfandegas 
e para a collectivirlade em geral, porquanto os que exercem as funcções de conrerentGS 
i.levtlm ficar conscientes de que os proventos eventuaes desse cargo devem ser colhidos 
naturalmente. · 

Com referencia. ã. multa de direitos em dobro, desde que excedu. de 50$, estatuída 
no art. 19 do decreto n. 4510 de 20 de abril de 1870, que marc.'\ essa base inicb.l nas dil!e
renç,1S de quantidade e de igual importaucia nas ditrerenças de qualidade, quando a. diO:e
renCi' de taxa da tarifa é de mais de 50 o/o, convem sobretudo attender a ()De então, cerca 
de SO annos passados, as nossas taxas de tarifa aduaneira. el'am muito reduzidas, a noss~ 
mportaçã.o acanhada, os valores officia.es muito baixos, de sorte que aquella base de 50 °/0 

era. ra.zoa.vel e guardava. justa. proporção com refereocia. ao valor dos :iespachos aduaneiros 
e dos direitos respectivos . 

Hoje não succede isso. As circumstaocias do commercio, a. base da tarifa em vigor, o 
exaggero do valor dos impostos de importação claramente mostram que os 50$ de outros 
tempos correspondem aos 200$ que propi:ie a commissão, e com mais razão si attendermos 
ás di1!erença.s de cambio. 

Convém não esquecet• que desses proventos é que tem resultado em pn.rte a. desorgani
sação dos servi~os do Miuisterio da Fazenda para. attender ã.s accommodações de todos os 
pretendentes, por isso que sô a classe dos conferentes é que agrada ou satisra.z ao~ empre
gados de capatazias, aos th~soureiros, aos !leis de armazens e aos que entram nas alfan
degas sob a acção de uma reforma fóra do alcance da competencia legal quG os concursos 
exigem. 

Todos se julgam aptos paro exercer os cargos de conferentes de alrandega, entretanto 
o serviço que lhes cate -exige competeoci11, pratica e um estudo acm•a.do tia tarita.. 

Conforme a commissão já fez ver em outro parecer, a Camara sabe que vem de remota 
época esta classe de funccionarios e desde quando se creou a mesa grande ainda no regimen 
colonial o perdurou nos primeiros tempos de no<sa. lndependencia. sob o nome de l?eitor
conferente. 

O regulamento n. 2647 de 19 de setembro de 18!0 no art. 142 prescreveu novas regras 
e c1'eou a classe dos storeomet ras. 

Foi is;;o observado, até que o decreto n. 6272 de 2 de agosto de 1Si6 (art. 117) deu 
nova orgaoisação ao serviço das a.lfandegas - act~bando com os privilegios exclusivos das 
runcções de conferente. 

E' assim que dessa. data. em diante os serviços de confcrenci~s rleixa.ra.m de constituir 
privilegio nas alfaodegas e desde os praticantes, officiaes do de5carga e os 3•• escripturarios 
até os 1•• t odos servem de conferentes. 

O servico de fiscalisação tem soff'ridC~, tem sotrrido muito o serviço que sé faz nas 
ecç-ilt>S, porque todos os empregados pot· empenho preferem estar nas conferencias. 

O tributo orçamenta.rio, que tem titulo de direitos de expediente, carece de set• regulado 
em termos mais restrlctos do que se acham em voga e limitada a interpretação dada. á 
faculdade administrativa. 

Corno bem e:~: plica o seu propr io titule, lon~e de ser um imposto, e uma b.:s:a. inde
mnisadora da despeza que a administração publica faz com o seu pessoal e material no 
processo de descarga, veriftcação, processo dos despachos on papeis relativos aos artigos 
importados isentos !le direitos aduaneiros. 

Como a ta:xa. de capatazias, que nada. tem de commum com os direitos de importação, 
por isso que este serviçO (como em Santos e nos trapiches nlf:lDdegados), é feito pelos 
particnln•·es, a taxa do expediente só deve ser dispensada em casos muito particulares . 

A legislação que rege a especie é a mesma que vem de époc.'\s remotas, art. 98 do regu
lamento de 22 de junho de 1846 -Lei de 18 de setembr·o de 18-15- Ot'd. de 2 de julllo de 
l8,l6 c 18 de março de 1847 -Art. 8° do regulamento tls 20 de setembro de 1 ~34 com o 
regulamento de 19 de setembro de 1860. 

Ess:t legislação, toda &l.lequo.da. ao regimen antigo go\·ernamentnl ào Pa.iz., não se 
coaduna com ns circnmstancias a.ctuaes, tão profunda. é a modific.'lçào por que tem passado 
o Paiz. 
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A gl'ande. cópia de recursos financeiros cedido.> aos Estados, desfalcando a receita da 
União, exige que Congresso c Poder E~ecutivo velem para que esta. não seja f raudada nos 
poucos elementos <.le r-eceita que llle r estam. 

Attingem o. somma e levada tnl dispeos:> ou isenção em t odo Paiz nos ultimas annos, 
em que compan!Jia.s de diversa natureza, serviços de avult.\dos capitaes se tem contratado, 
locupletando- se da renda adunneira e isso qua.ndo a União esta quasi reduzida. aos impostos 
de importaçào e i renda da E;;t rad:\ de Ferro Central. 

Elevar a taxa. de expediente, como se tem feito, ampliando cada vez m:J.is a. esphera. da. 
isençã.o, para t udo qua oto directa ou indirectamente aquelles ar tigos ou ser vtcos com
prehendidos na. cimda. disposição da Consolida<;;lo int eressam, é perdet· t empo e augmenta.r o 
trabalho no Con•~esso c na~ alfaudega$. 

Nada justifi~ .• no ver da commis~ilo, a dispensa ua despeza. que o Governo faz· com o seu 
pessoal e xnater·ial para o custeio de servlços de ioteresoe peculiar aos Estados ou em pro
veito de companhias e Je irmaodaues. 

O equilíbr io orcamenta.rio desappa.rece inteiramente com tles preceitos. 
Parece pois de inteira c.onveniencia que a Commissão do Orça.mento decla.re. 
3. • A isenção de taxa. de expedienle aduaneiro fica r estl'icta aos objectos ou merca

dorias consignadas nos §§ J•, 2•, 2•, 4° a 8", 11 a 16, 19, 22, 23, 26, 32 e 35 da Consolidação 
da.s Leis das Alfh.ndega.s. 

Desde que se JJilo restrinja semelhnnte preceito, cuja amplitude foi illimitada. no regimen 
provisorio e serve de aresto a netos subsequeotes, a. aggravaç:io da t.'\xa de e-xpedient!l 
u ltimamente deeretaua. nada o.pro...-eita.rà. 

A Commissã.o de Orçamento pede pois a rejeição da emeuda. 

Emeuda. 38 

Ao mesmo artif(o § 3" - Supprima·s~. 
Aos arts. 9' e lO- Supprima.m-5e . 

Emenda. 3'J 

P elas r azões que expoz em seu 1° parecer, t\ Commissão de Orçamento pede que se,j;\ 
l'ecusada a emenda. que maodu s opprimir o § 3• do artigo em questão. Quanto aos arts. 9• e 
1 o, entende a. Com missão de Orçamento quo alies não devem ser s upprimidos e que u. emenda 
do Senado d.eve ser recusarla. 

Em reln<;<í.o á disposi~:ão tio art. 0°, pensa a Com missão de Orçamento que não ho. mzã~ 
para a desigualdade n~s taxas e nos juros pal"J. as diJl'erenles alf;tndegas. 

Com a providencia. indicada olitem-se a unitlade de onus exigida "[)ela Constituição, 
deixando o contribuinte de ser mais tributado na .Alfaodega da. Capital Federal do que nas 
outras alfoodegas e mesas de l'endas. 

As disposicões dos §§ 1• e 2D desse artigo são tl isposições salutares que não devem ser 
supprimida.s. 

A disposição do § 1• 6 necessaria. como interpreta~.ão do art . 605 da consolidação para. 
regularidade do serviço de capatazias, fazendo cessar os abusos de a lgumas repartições 
fiscaes que consideram generos a. granel t odo aquelle que não vem encaixotado ; e assim 
que se tem feito essa applicação a trilho!<, barras de ferro e muitos generos de grande peso 
e que não veem encaixotados , o que constitue, pois, o enorme prejutzo veeítl.cu.do anoual
mente no ser~·iço de capatazias das alfaudeg.ts e mais rep<\rtiçõe~ fiscaes . 

.A. dos §§ 2• e 3" tambern o são, attendendo-se a que esse serviço da prejuízo a 
a lfandega.. Quanto ao art. l O, a sua acceita.çã.o impõe-se, pois não é justo que esses 
volumes de embarques perigosos e trabalhosos fiqnem sujeitos ás mesmas ta.~as dos volumes 
pequenos. 

Emenda 40 

Ao art. 11 - Onde se diz - no mesmo dia da descarga - diga-se - em 36 horas 
uteis. 
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Emenda 41 

.Ao art. 12- Supprima-se. 

Emenda 42 

Ao art. 13- Accrescente- se - dando-lhes a classificação conveniente. 
As emendas 40, 41 e 4? podem ser acceítas pela Camara - A I> di1. um . prazo 

razoa:vel para as mercadonas que tiverem apenas de transitar pelos armazens -
.A 2' a S• podem ser acceitas, '(XIfQu_e sendo o Governo autorisado a reformar o regu· 
lamento das alfandega.s podem aht marcar-lhes a clnssitl.caç:to. 

Emenda 43 

.Ao art. 19- Supprimo.-se. 
A emenda 43 deve ser recusada. 
A commissão do Orç.1mento peusa que o Sena~o não de>tl'Uiu as razões em que 

se baseou a C:J.mara para votar a disposição constgna.d.a no art. 19 da receita,, e 
-por isso mantém a mesma disposil;iio. 

Emenda 46 

.Ao art. 30- Supprima-se. 

Emenda 47 

Ao art. 33- Supprima-se. 
A emenda. 46 póde ser li.<:Ceit-'1. pela. Cl1.mara ; embor:\ o imposto ue ph:lró&s e docas 

não seja elevado, a commissiio entende que póde ser manti•lo o imposto :wtunltnente 
em vigor. Quanto ao art. 33, :1. conunissã.o da. camara nilo concot•h em sua suppNs&io : 
- ella não vem crear embaraço algum :i.s ens:1.s commerciaes que f:1zem as SUI\S tt•nos
acções parn pogamentos. e sim vem e>i tar que c'3rtus casas !lo jo~o sobre co.mbines cou
inuem a perturbar o mercado sem um correctivo, o som o menot• on11S. 

Emend~\ 48 

Ao art. 21 - Depois dns p:Lltwras - de que tmta - accrescen te-so : - o o . 41 - ; 
e accrescente-se no final - podendo iml_lÕr lllul ta.s até 5:000$ e o conftsco, em caso 
de relncidencia. 

Si fosse permittido á Commiss.'\o de Orça.mento, e lia pediria a sepa.racã.o da. emenda. 
em duas partes- acceitando a l ", que vem sujeitat· o imposto do fumo ao regimen da 
estampilha e r ecus:1ndo a 2-', que csb.belece o confisco da propried,\de. Não sendo isso 
possivel, pede a recuso. da emend:.t. O Estado tem o direito de apprehender a mercadoria 
qoe se junta. no imposto, cobrar mu\bs pela infra.cçlo, destruil-a si é nociva à saude 
publica, vendei-a em basta publica, para cobrar-se do que lhe é devido, mas tJarece 
que o direito de confisco uão pôcle e não tleve ser consignado em lei. Por essa. ra~ão pede 
a rejeição da. emenda. 

Emenda 49 

Accrescente-se :- Art. Os instrumentos de lavoura, as ferramentas de operarios, 
os machinismos, as ma terias primas, as substancias tiuctoricas, os productos chimicos de 
uso indush·ial, os demais art igos necessarios ao consumo das fabricas t erã.o o abatimento 
de 30 •; •. (Art. I• da lei n. 126 A de 21 de novembro de 189"2. ) Não goz;arii.o da. redu
cção indicada o tl.o de algodão e o algodão em rama. 

43 
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Para gozarem destes favores os importadores deverão registrar antecipadamente, em 
livro '{lroprio, nas alfandegas, a relação ( quantidade e qualidade ) das mercadorias que 
tiverem de importar. 

A commissão teria graode prazer . em poder acceitar essa. emenda., que consigna 
disposição da lei de 1892,- mas o vago de suas expressões tem-se prestado para as ma terias 
primas e se prestarà para as deoomillaçCíes « substancias tinctoricas e proãuctos chimico.s
de uso industrial, a "t<'ü latitude e atao varias interpretações que julgo dever pedir a 
rejeição da emenda, dei~ando que vigore o r egimen actual. 

Emenda 51 

Art. São isentas de impostos a.s peças lmportadas pelos constructores estabelecidos 
no Br-azil p~ra os navios e vapores que construirem nos estaleiros nacionaes; devem reque-
er a isenção ao Ministro da Fazenda coro a r elação dos ma.teriaes e peças necesS<l.rias, o

nome do navio, o estaleiro onde vai ser construido e a. capacidade futura daquelle. O Poder· 
Executivo regula.mentaF.í. a isenção, impondo a pena de perda do direito de construir & 
consequeute pagamento de todos os impostos da relação isenta. de direitos, ao dono do 
estaleiro q~e distrallir em ven~a ao mercado qualquer dos objectos importados. As peças 
para machmas e locomotiva:>, Jm;>or t.\das para. eonstrucção de m:J.teríaes para estradas 
ae ferro, pagarão 50"/o menos do que a taxa. fixada na tarifa que for adoptado.. 

A Comn1issão de Orçamento teria grande prazer em poder acceitar esta. emenda e o
fa.ria. si outra fosse a sua redacçM ; 1nas, importando ella em impor a perda do direito de· 
construir ao dono de estaleiro por íorracção d:~o lei, julga a eommissão que a disposição é · 
draconiana e mesmo iucon:;;titucional, desde que a Constitui.ção ga1•antc a liberdade de com-· 
mercio e a. de industria~ e profisslles. 

Emenda 52 

At·t. As fabricas naciouaes sito obt•igadas a niio deix:ar sa.hir os productos dns suas 
manufacturas sem levar em tiuta iudelevel a marca e o nome da fabt•ica ou d~\ localilh\de 
e do Estado onde a fabrica é situada, sob peca de serem os artigos lneursos em coi1lr>\fuc{'.Ü.o 
e Stljeitos os procluctores às poDas áos arts. 353 e 354 do Codico Penal, acct•escidas do con-· 
,fisco das mercadorias. 

Emenda 53 

At·t. E' considerada contraf.\Ce;1o e sujeita ã.s penas dCI mesmo corligo e tlo conllsco-
das merca.dori<IS, com mult<\ de \:000$ a 5:000.), a fal>t•icação e importaç:ío de t'Otulos o 
marcas de productos estt·:mg-eiros quo se prestem á f<tlsitlcação ele bebidas ou productos 
nacionaes para ser venJ itlos como si estrang~iro3 fo;sam, com n. mat·cn. ou com o rotulo 
fabricado no paí:~:. 

As duas emendas acim:J. !levem ser recus:vlas, não só porque estabelecem o principio 
do conrtsco, CCimo p.:>rqoe le1·am a tutela do E:>tado sobre o industrial além de limites ra
zoa'l"eis. A Commissão .ie Orçamento, respeitando o patriotismo do Senado, quando votou 
as eme"oclas em buestão, entende todavia que os bons princípios economicos aconselb.aw 
a sua rejeicão. 

Emend:1- 5·1 

Art. O gado -vaccum é isento de impostos. 
O guano, o phosph<tto de cal. o s11lphato de ammonio, o c1JlOl'nreto de potassio, os 

phosphntos em geraL inclusive as escorh~ pbosphata.das consideradas fertilisantes e o 
nitrato de sodio ta.m'oem são isentos de impostos a terão uma r educção de 50"/o ua t!l.xa. 
de e=-pediente. 

A corr:mistiio pede a rejeiç-lo das duas emendas acima. A 1~ ê desuecessaria, pois 
actuatmeute o gado é isen to de imposto. A 2> pouel'ht. ser votada, si ao guano, ao pilos
-pbato de cal e as escorias lJbosphatadas não reunisse o sulphato de a.mmoDJo e o ch!orureto 
de Potassio e outros phosphatos em numero avultado que são introduzidos como drogas 
medicamentosas, e qlle não po~em ser introdusidas isentas de i'np~to . 
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Emenda 55 

Art. 
litro. 

Os impostos sobre mercadorias l iquidas serão cobrados por kilo e não por 

Emenda 56 

Art. O Governo provi;lencia.rá. para. que os vinhos e bebidas alcoolicas·· assim como 
as aguas mineraes, ao sahirem da alfa.ndega sejam aeompanhadas de um seÜo ou e~tn.m
pilha cor!'espondente aos volll;mes, por onde o impot1ador. possa proYar que pagou o 
Imposto. Este sello ou estampilha ser:\. col!ocado sobre o topo das garrafas ou out ros 
envolueros. 

Pensa. a commissão que essas duas emendas devem ser r ecusadas. A l • como meio 
unico de corrigir ou diminuir o inconveniente de so ter diminuído o imposto ~~l>re bebidas 
a!coolicas e~garrafadas; ~ 2', porque não s~ fixa o valor do sello ou da cstampilh(l .• 
S! a estampilha ou sello tlverem o valor do unposto para. cada gnr r:1fa , o presente :~rtigo 
diSpõe ? mesmo. que o art. 32. da proposição da Cam.aril.- artigo que não t'oi modificado 
sem o lllConvemeute de demorar o despacho e a sa.h1d<\ da merc.'"ldor ia n a. al!•i.ndega. 

Emenda 57 

Ao. art. 14- Supprima-se. 

Emenda 58 

Ao :trt. !5-Em vez de 3 °/o sobre o capital elas loterias es:w.doaes- diga-se- 4 "/. 
sobre o capital das loterias estauones . 

Ambas as emendas devem ser recusadas- A 1"", -pelao razões que den o relator 
!JUO.udo se discu tiu o parecer da Camata; e a 2~, porque importa em fechar o m~I'C;.\•.lo pnra 
ns lotorias estadoaes. Si a commissão não quiz reduzir o imposto, :1.eha. tambem que nãc 
ha razão para augmental-o. 

Emenda 58 

Ao :trt. I.• Em vez de-32/ .634:000$- diga-se-354.634:000$000. 
A commissão de orçamento acha que a presente emenda é mais de N•lncçiío; mas não 

vê inconveniente em opinar por sua app1•ova.c;ão, acceitando os calculas do senado. 
Si com as modificações introduzidas o seu calculo em 327.000:000$ soíft·cu moJillc;\ção·. 

acha todr.via que ê um pouco optimi~ta o calculo do Senado-!•, porque v. nov<J !ei não 
entrará. logo em execução e pelo menos o primeiro mez não sem a rend<1 ::..rrec t\dacl:~. sinão 
Jlelos impostos antigos; 2•, porque o commercio receioso dos novos impostos accelerou, por 
caleulo, as suas encommendas e as augmentou e m novembro e dezembro e mesmo janeiro; 
.3•, porque certos impostos elevados clem<1is sobr e algu ll3 generos diminuíram a impo1· t t1.ç~o 
delles ; 4•, porque no começo da applicação da nova lei o commercio procur;;.rt\ sondar a 
marcha do consumo para fazer as suas encommeudas. 

Tudo isto leva a commissão da Camal'a a pensar que o Senado faria. bem na re(L\cção 
final ()ID reduzir um pouco ID!tis a som ma total em que computa a renda da impOI't<J.ção, 

-~mbom certos impostos intet·nos cabraU.os com zelo, como o imposto sobre fmno e d~ b~bidas 
alcoolicas, deem renda muito mais avultada do qu& a que está computada. na lei da. receita. 

S<i.l<.\ das commissões, 25 de dezemuro de 18Q5.- Joao Lopes, presidente.- Se,-~r::!Bl~o 
Corrêa, retu.tor. - Benedicto L~ite.- L au1·o ;Uiiller.- .-l.ugusto !Jfoilteneg.-o, com restrt· 
cçõe.s.- . .J.kiw.lo Guan.aba1a, 
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E mewlas do Senado à ProposiçCio àa Camara 
dos Deputados, n . 1.74 D, desle anno, que 
orça a Receita Ge1·o.& da ReiWlllica J)llra o 
e:cercicio de 1896. 

naes quaesquer, cuja r azão ~erá de 40 •;., va 
Lor official 73$200 e taxa. 29$280. 

Dos ns, 237. 340 e 34i - Eli.xires, li~ores, 
vinhos, xaropes e ~oluções medicinaes qua.es
quer. cuja razã.o serã de 30 "/o, valor offlcia.l 

•c t 1 ' Em ve de 327 634·000~-d· 20$750 e taxa 6::J225. 
_.,_ _ar · · z - N • • ..,.-- tga. Do n. 273 - Magnesia 1luida de Murray e 

se-354.634:000$10. o tros ~a.b · l"" "' · •·-;\O art 1 • n 1 Impor'·ç~o 1• período u 1: rtcan ""• que pa.,ara a mesma. -...a 
• ·• • r · • ""' · ' :r • dos elixtres, soluções. 

onde sele-Nos term_os da let n. -.'"·de 30 d~ I . Do·n.2ll3-Pastilha.s mEdicinaes, quaesquer, 
dezem_bro de 1891-diga·se-na. forma da let cuja razão será. de 40 "/ valor officia.l8$625 
n. 26:>, de 24 de. dezewbro de 1894. 

1
• taxa 3$450. '' • 

Ao ~esmo artJ~o 0 • 1- on•.e se '·~z-~a. Das pastilhas comprimidas medicinaes, cuja 
ocambtode 14-dlga.-se--pa.ra "cambio de 1 ~· raúio ~erá de 45"/ valor offichl 120$ taxa. 

A?n.l_doart . 1.• Substnu_a.m-se os d1- 54$ooo·.' •· ' '' 
ver~?s per~odos que marcam taxas fixas pelos Do n. 30l-Pilulas _ bôlos, granulos on 
seguintes · grãos medicínaes de qualquer: qualidade, cuja 

Da cerveja estrangeiro., cuja taxa será de razão serà, de 40"/ 0 , va\or offi.cial 156$500. 
1$200 por kilo. Dos licôres, vinhos espumosos, taxa 62$600. e da Salsa.parrilhade Saude, que 
.de qualquer qualidade, <."?mo o lle C~am- paga1'li. o mesmo que os elix ires, licores me
pagne e qualquet· que seJa o a.condlc1ona- dicinaes. 
mento, que pagarão 3$600 por: lülo. Do n. 450-cltlsse 15•-Algcdão em fio sim-

Da genebra-l$500 po~ kilo. ples para trama. ou urdidura, crú ou bra.nco, 
Dos pbosphoros de pao, que pagarão por que pagará 300 réis o kilo, e tinto, que paga

kilo 3$2UO e phosphoros de qualquer outra. rá 400 réis, 240.000:000$000. 
qualidade que paga.riío por kilo 4$500 dos Ao mesmo artigo e numero - Dos objectos 
so.ponaceo~, sapoleos e seus simil:wes, to, los do n. 119. classe 9•-Accrescente-se~ 
nuo perfumados que pagarão l$200 por kílo Nota-Todos os oleos pagarão o peso bruto 
e o esm:tlte ordina.rio ou cobalto vitrificado com n vasilha que os eonteem: o a~eite de 
para oleiros, que pnga.rll. 2$500 por ldlo, e o oliveira, que por analyse do Laborator io Na
cya.nureto de JtOt.'lssio puro. que pagará. o cional for declarado conter materia estranha. 
mesmo que o cynnurPto bruto. ou estar ra.lsificado serú. despejado no m3.r e o 

Do sal gt•osso, flUO png!l.rú r; réis pot• kilo. importador soff'rerá a. pona de 200.~ a 500.$, 
Do alcooi rectiflcn.rlo p:\ra usos phn.rma- imposta pelo lnspector da, AlfanLlega. 

ceuticos, que cons::rmró. n. tn.x11 actu~t. . . ,- Ao mesmo m·tigo e numero-Dos objectos 
pa. gom!Da :l.l'nblcll. bruto., que pa.,ara (LO do n . 127 classe \l•- Accres<:ente-se: 

ré1s por ktlo. . ' 
Da folha. de ~·landrcs. qne p:trr:mi. 30 reis Nota-Os vinhos condemnados pelo Labo-

por lülo. 
0 

ratorio N11cio~1al serão despPjados no ma;, e 
Dos ohjectos ..to n. 100-cio.sso 111"-Perfu- 1mpo~ta ao unportador a multa de 200$ a 

marias, que pagartio 5$ por kilo. 500$000. 
Das cartas de jogar, que pagnrã.o 1$. por o vinho engarra.fado pa.garõ. a mesro:L taxa 

bnral ho e em C3rtiW por acalmr ou em fol has dos vinhos com muns e mais a. da ga.rafa., com 
por corta. r, coloridas ou sumente estampadas, • a taxa rcspecti v a do casco. 
que pagarão 5$ por: ldlo. Nota.-A.s ,garrafas, garrafões, potes e fras-

Do n. 6: peixes não classificados, mariscos. cos de qua.lqÜer qualidarle e caixas de ma
ostras e outros mulluscos e o>as. deira. desJnanchadas ou não, quando impor
. Em conserva de qua lquer morlo preparruhl: tadas em oondições de Eemelhança. com as que 
sardinhas 1$ por kilo; qua.c:squer outros 1$500 conteem liq ui dos ou marcas de bebidas es
por: kilo. trangeirlS. rotuladas ou uão, pagarão como 

Dos saccos simples não especificados, que si contivessem a. bebida indicada pelo acondi-
pagarão 1$500 por kilo. ciooamento ou possi vel falstftcaÇ"ã.O dessa.. 

Dos objEctos ilo n. 546, classe 16, 13, etc. AO mesmo artigo n. 2-accescente-se:-De-
Fica elevada ate 500 _g~~as <!_peso ~r pois das palavras-leis em vigor-(Lei 126 A, 

metro quadrado das casmnras de la e de ~a e de 2i de novembro de 1892, art. 124. da Con.
algodão, que pela. tarifa. pagam taxa ma.10r. solidaç<To das Leis das Al{andegas) iseutas as 

Da aniagem, etc., n. 564, classe li•. sendo sementes desti11adas à lavoura e o trigo em 
su:pprimidas as distincções por numsro de fios, grão 4 .OOD~J00$000. . 
a-Ssim como de lisos e entrançados, que paga- AO mesmo :~.rtigo n. 8- .Sahidas-Depo•s da 
rão todos 900 reis. pa.lavra-Go~eroo-supp~imam-se as pala-

Dos objectos do n. 209 e 29í, classe 11• ~D:- vras-e _I "I•; e accr~cente-se no final :-ua. 
psulas, confeitos, drageas e :Perolas medtct- CQnfortnldade da. let n. 191 A, de 30 de se-
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tembro de 1803 e da legislação antel'iOl' a que 
ella. se refere. 

Ao mesmo artigo n. 30-III te;·ior-Depoi s 
da pala vra-lei-accrescentem-se-e l/20 • f., 
sobre o valor das oparações d11.s casas tiliaes 
de bancos ou companhias estrangeiras. 

Ao mesmo artigo n. 41-0onsumo-Depois 
das palavras-cbaruto de fabrico estrangeiro 
-accescente-se -5 réig por charuto nacioual. 

Ao mesmo art igo e numero-a.ccre.>cente-se 
no tina.l-E$til.S ta.:x:as po·1er•ã.o se1• cobradas 
em estampilhas. 

Ao me> mo artigo n. 4~-Depois das '}la
lavras-fabric:,dos no paiz- 50 reis por !{ito 
sobre as bebidas alcoolicas const••ntes do 
n. 127 da tarifa., excepto o alcool e a g-uar
dente f<l.bricados nos engenhos centra.t'S e 
outros estabelecimenbs a.gricolas. 

Ao mesmc a:·t igo e nuruero- accrescen te-se 
-Taxa de 50 réis por kilo de aguas minel'neS 
o. r ti ticac:;, gazosa:; ou não. 

Ao art . 1•-accrescentem-se : 
Imp~sto de transmissão de propriedade elo 

Districto Fed!:ral2.401 ::3nl$000. 
Dito de industrias e profissões no Dist1·icto 

Federal 2.858:874$000. 
Ao a:·t. 2" n. S-Em vez de-ao cambio ;le 

14-digu-se-no cmn!Jio r1e !2. 
Ao :u ·t. 5", §§ 3" e 5·•- Substituam-se pelo 

seguin t<:: Ficam sujeitos ao sello tixo de 200 
réis as peLições e requerimentos, os cheques 
sobre O$ bancos. o; reci bo" de entra~~s ri (•. di
nheiro nas r~:>}Jecti;as ca.·1m·net.1.S e os de qua l· 
quer qnantia. de 25s para cima. 

Ao ar t. 6··- SnbsLi ma.-se o u ltimo perio:lo 
-Pa1•a. cs~~:. cobr.m~:a, etc. - pelo ~cgu intc
Conhecido o dividendo <listr ibuido no cxtlWi-
or, o im posto dc 2 J(:!. ''/., rccahirá. sobr e o d!· 
vi':len·1 o correspondente ao c:J.pital cxi$tent<' 
DO pa.iz . 

e o nitrato de sodio tambem são isentos de 
impostos e terão uma redncção de 50 "/., na 
tax:~. de expediente. 

Art. Os impostos sojre mercadori:ts li· 
qui.das · serão cobrados por kilo e não lJOr 
litro. 
Ar ~ . O Governo providenciara p::.ra. 

que os vinhos e bebir1asalcoolicas assim como 
ns aguas mineraes ao sahirem da Alfandega 
se.iam acompanhadas de um sello ou estam~ 
pilhn. co1·respondeute aos volumes. por onde 
o i mporta.do1· pc!Ss:t p1•ovar qu e pagou o im
posto. Este sello ou estampilha será collocado 
sobre o tôpo r1as garraf<Js ou outt·o~ envo
lucros. 

Senado Ft'dera.l , em 2.'5 de d~zembr.l de 
I 895. - Manoel V ;cto;·ino P e;·ein;., Pl·e:;id ente. 
- Gustavo Ricl1a1·J , 3• Secretario se;·v indo 
rl e 1•. - Joaquim Jose Paes da Sit~a Sar
mcato, ·1" Secrc h rio sorvindo J.e 2•. - Do
?:<. i?\qos Yicente G o;1çai11cs 1le S ou;a, sen·indo 
de ~" S~c;·~tario. - j]Janoe! d a Sil<ta Rosa 
1Hnio1·, ~eHindo do 4° Secretario. 

P1·ojecto da Ca<>wtc~ d'•S Deputados. a . 17-1 D , 
e/este on;1o, que ors-a a Receitl!. Ge.;·al 1xwa 
o er.ercicio âe 1896. 

O Congrc~so Naciomü uecreta: 
,\ 1·t. J.•· ,\ rcocrüta ge:·al tb Ropul,lic.1. dos 

Est;t;lo~ Unitlos ·1o l ll·m.it par;l o cxl•rcici•:. de 
1 8~/(j ti cm;:tda. em 3~7. G.'H:OOO$ e scrã r.•ali· 
zacht co111 n p~ ·xlu c~to elo que !or ;u•t•<:catludo 
tlciJtro rl o llli.•llek•I13U<• cxcl'cioio sob C•S t.itnlos 
a baixo d•;sigr.:.u!os . 

Ao <\rt . 7 ·-Em vez de lO a 20 "/.- diga-se 1. 
-de 5 <t lO "/o 

Di reiLUs o.lc i111porta
~~io i'nt-a consumo nos 
tOl'nl C\~ d 1L lei ll . 25, 
de :>o du tl<:H'm bro de 
1891. e. la.sdisposições 
legues a que d la. se 
Nl"e1·e - 111odifica.dos, 
pon~m. os valores dos 
direi tos dos generos 
tarifado> do cambio <le 
24 para o c.<mbio de 
14 dinheiros por 1$ e 
supprimidos os addi· 
cionaes de 50 ' I, e 
60 "f.,, e roan ticla.s to
das as demais taxas e 
sobre~taxas consoli
dadas e;n uma só, ex
cep.;ão feita.: da cer
veja estrangeira, cuja 

Ao mesmo artigo § 3 ·-Supprimo.-se. 
Aos t\rt~. 9 ·e 10-Suppt·im:J.m-st::. 
Ao a r·t. li-Onde :..;e diz- no mesmo dia. da 

descal•ga-d iga-~e-em 3õ horas uteis . 
.\o art . 12- Supprilna-se. 
Ao art . 13- Accrescente-se- dando lhes a. 

classificação con , . ._·niente. 
Ao art 14-Supprima-sc . 
Ao art . 15-Em >ez.de 3 •;. sobre o capital 

das loterias eotar\oaes-diga-se-4 • ; ., sobre o 
ca.pital das loterias estadoaes . 

Ao a.rt. 19- Supprima-se. 
Ao art . 21-Depois das p:l.lavra.s -de que 

trato.-accrescente-se:-n. 41 c-; e accr escen
te- se no fina. I- podendo impor multas até 
5:000$ e o confisco em caso dereincidencia . 

Ao art . 3J-Supprim!).~se. 
. Ao t~-rt . 33- Supprima-se. 
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ta:-::a serà de 1$2.00 
por litro ou $SOO por 
garrafa. Dos licores. 
vinhos eopttmosos de 
qualquor qualidade, 
como a de Champ~gne 
e qualquer que :seja o 
acondicionamento,que 
pagarão 3$600 por li
tro, isento d~ quaes
quer addicionaes. 

Dos lk1uidos ou bebidas 
akooUcas, isto ê, ab
syntho, h:irsch. al
cool, braudy, rhum, 
wisky • aguar1lente 
<la J<~maica e outros 
r~oduc.tos semelhan
tes. marcando 25 ou 
mrLis r1e 25 grãos no 
atcoomGtro ccmtesi
m,:l, qualquer que 
seja a procodencia ou 
acondicionam e.nto ,que 
:p2garão I$800 :por li· 
tro. isento de quaes
quer addicionaes. 

Da genebra-l.$500 por li
tro, isento de q uaes
quer addicionaes. 

Dos vinhos puros. isto e, 
que marquem menos 
de 25 gráos no alcoo
metro- centesimal ou 
de Gay Lu:;sac appro
Ya dn pela analy se do 
Iaboratorio ou por ou
tros proc:?ssos de que 
disponham as alfan
deg~s, que são 'l'inhos 
puros e sem confecção, 
qu3.lquet• que seja a 
proeedencia e acondi.
cio narnen to-$300 pJr 
litro, isento de quaes
qt!er> addicionaes·. 

Dos pho~phoros de pão. que 
paga.rão kilo 3$200 e 
pb.osphoros de qual
quer outx-a qualidade 
que pagarão ki lo 
4$-'iOO. isentos de todo 
e qualquer addic.ional 

Dos saponace~s. sapo
leos e seus similares. 
todos não )lerrumactos, 
que pagarão 1$200 por 
kilo e o esmalte ordi
llill'io ou cubalto vi
tritl.cado para oleiros, 
GUe ll3:J'Ill".i. 28500 por 
1\.ilo, e o cya.nureto 

de potassio puro, que 
pagara o mesmo que 
o cyanureto bruto. 

Do sal grosso que pagará 
30 reis J!Dr litro· 

Do alcool de Montpellier 
rectlficado para usos 
pharmaceuticos, que 
conservarã. a taxa 
actual. 

Do sebo ou graxa, que pa· 
gari 160reis por kilo
gramrna. 

Da gomma. arabica. bruta, 
que pagará 600 ráis 
pol' kilo)!ramma. 

Da folha de Flandres. que 
pagarà 30 réis por ltilo
gramma.. 

Dos objectos fio n. 160 
-classe 10'- Perfu
marias, que pagarão 
5$ pDr l~ilogramma. 

Das cartas c1e jogar que 
pagamo 1$ por ba
ralho e em cartão 110r 
acabar ou em folhas 
por cortar, coloridas 
ou sóm~ute estam
padas, pagarão 5$ por 
ldlogramma. 

Das cevadas de qualquer 
qualidade, que lJaga
rão 61) reis por ldlo. 

Do farelo e restôlho de 
qualquer qua.li•lade, 
que pagarão SO rêis 
po1• kilo. 

Do milho de qualquer 
qualida1te, a não ser 
o milho branco de An
gola para :passarin\10, 
50 r é i s por ltilo
gr<trnmil.-

Dos obJectos do n. 87-
classe 6•-Fructas ver· 
des, castanhas, avelãs, 
nozes, amendoas e 
azeitonas de qualquer 
qual[dade, que paga
rão 200 réis por l;;.ilo· 
gramma.. 

Dos objectos do n. 99-
classe í" - I e,n-umes 
em conserva de qual
quer qualidade. etc., 
etc., que -pagarão 800 
reis por Jdlo. 

I 
Dos objectos do n. 5 I, 

cl as! e 4" : presuntos 
de qualquer modo pre
po.ra.•1 os, I$ pol' kilo. 
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Conservas de carne, paios 
linguiça.s e outros pre= 
pa.r~ados e salames, 
1$400 por kilo. 

Do n. 60: peixes não elas· 
si ficados, mariscos, o;. 
tras e outros mollus
cos e ovas. 

Em con~e~·ça ele qualquer 
modo preparado : sar
d inhas, 1$ por kilo-
gra.mroa ; quesquer 
outros 1$500 por k.ilo
gl"cl.r.l.Ula.. 

Dos saccos simples não es· 
pecificados. que paga
l'ã.O I $500 'POl' ltilo
gramma. 

Dosobjectosdon.546,classe 
16-Lã-que pagarão: 
Jla.nnos, Ct'\Semiras e 
cassinet:l.sdelã.,até600 
grarnmas, por metro 
quadrado, 8$; de 600 
gramma.s até 800, JlOl' 
metro quadrado. 6.$ ; 
de mais de 800 gra.m
mas, pcn: metro qua
drado. 3$000. 

Da auiagem. etc .. n . 564, 
classe 17·•, sendo sup· 
primillas a.s distin
cções por numero de 
tios, assim como de 
lisos e entrançados, 
que paga.rão todos 
900 rêis. 

Dos objectos do n . 209 e 
29i, classe l l': c:l.psu
las. eonreitos, drage<J.s 
e perolos medicin~es 
q Wl.C~I'J.ncr. cuja. ro.zii.o 
será àe 40 " f,,, valor 
offichtl 9~s600 e t:n:t~. 
39.<;040 . . 

Dos ns: :!37, 340 e 341-
Elixires. l i cores, 
vinhos. xaropes e 
soluçues medicinaes 
quae;quer, cuja. razão 
será 30 "/., valorofficial 
27$663 e taxa. 85298. 

Do n. 273-Magnesia flui
da. de Mlll'ra.y e outros 
fabr icantes, que :paga
rá a mesma. taxa dos 
elixires-soluçõeS. 

Do n . 293-Pa.stilhas me
diciua.es quaesquer, 
-cuja ra.zã.o serã. de40'> /o 
valor omcia.l ll$500. 
ta-xa 4$600. 

Das pastilhas comprimidas 
medicina.es.cuja. razão 
set·ã. de 45 "/ .. , >alor 
vfficjal 160$, taxa. 
12$000. 

Do n. 301-Pilula.s- bolos 
gra.nulos ou grãos me: 
dicina.es de qualquer 
qualidade, cuja. razão 
serà. 40 "f v, ''llor offi· 
cia.l 209$;t.a.xa 83S600, 
e da Sa.lsaparilhá de 
Saude que pagará o 
mesmo que os elb:i
res e licores medici
naes. 

Do n. 450-classe 15>-al
godão em fio simples 
para tram'l. ou ur· 
diduro., crú ou branco, 
que pa.garà. 300 réis o 
k ilogramma, e tinto 
que pagara 400 réis. 

2. E:~epedi eote dos gene
ros livres de direitos 
de consumo de a.ccordo 
com as lei;; em çigot' 

3 . pito das Cu.:pata.zias, 
1dem •• .• •• •. •. . ••.•. 

4. Arma.zenagens, idem. 

5. Imposto de pha1·úes .. 
6. Imposto de docas - ... 

240.000:000$(!00 

4.000:000$000 

1.000:000$000 
3.000:000$000 

800:000$000 
400:000$000 

:tddicionacs 

7. Dez por cento addi
cionaes sobre os im· 
postos de expediente 
de generos !in es de 
direitos de importa
cão, pharôes e dócas •• 

Sahida 

s . Direitos de 2 1/2 '/. 
de pol vora. fo.bricada 
por conta. do governo, 
e 1 • I . sobt·e a. expor· 
taç.ã.o do Districto Fe
deral de productos não 
sujeitos ã. imposição 
dos Estados . . ....... . 

460: 000$000 

80:000$000 
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InterioY 

9. Renda da fazenda de 
Santa Cl'l:Z e outras 
de __ pr opriedade da 
Umao .......... . ... . 

10. Dita da E. de Ferro 
Central do Braz! L .•. 

11. Dita das estradas de 
íerro custeadas pela 
União .•..•....... • . 

12. Dita. do Correio Geral. 
13. Dita dos telegraphos 

electricos, na. confor· 
midade no nrt . 20 da 
presente lei, inclusive 
a. taxa de frs . O, 10, 
ouro, por palavra de 
t elegramma em per
curso nos cabos da 
Bra:;ilian Submarine 
Company, limíted . . .. 

. 14. Dita. da.Casa. daMoeda 
15. Dita da Imprensa Na· 

ciooal e .Diario Offi-
cial ••.• ••. .•... •• . •. 

16. Dita da. Fabrica de 
Polvora ..........• 

17. Dita. da Fabrica de 
Ferro de S. João de 
Ipanema ....... : ... .. 

i8. Dita dos Arsenaes .. . 
19. Dita. da Casa de Cor-

recção .. ..... .. ..... . 
20. Dita do Gymnasio Na· 

cional. .. ... ...... • .. 
21. Dita !lo Instituto dos 

Surdos-Mudos . ...•.. 
22. Dita do Instituto Na

cional de l\!usic.~ .... . 
23. Dita de matricula nos 

e;;tabelecimentos offi
ciaes de eusino . .. •.. 

24. Dita da. A.ssistencia. de 
Al!enados .......... . 

25. Dita. arrecadada nos 
consulados .... . ..... . 

26. Di ta 'dos proprios na-
ciona.es ..... . .... .. . . 

27. Imposto de sello de 
accordo com a legisla· 
ção em 1'igor, mais o 
augmento prova vel da. 
renda da venda. do 
sello das letras que 
negociarem os bancos, 
orçado em 400:000$ e 

. ANNAES DA CAMARA. 

120: 000~'()00 

35. 000; 000$)00 

3.000:000$000 
3.500:000$000 

3.600:000$000 
65:000$000 

650:000$000 

1:000$000 

!10:000$000 
20:000$000 

30:000$000 

mais o sello de 100 
réis sobre recibos pas . 
sados pelos bancos nas 
cadernetas e contas 
correntes e de 20 réis 
impressos sobre os 
contractos de correto
res- cheques-inde
pendt:mte do sello pro
porcional orçado em 
100:000$ e ma.is o 
sello de· 100 réis por 
conto de reis ou frac· 
çã.o de conto sobre as 
guias de entrega c1e 
·dinheiros aos bancos 
ou casas bancarias 
compu t<t do em 
200:000$ e ~ renda 
provenien tedosellode 
1$ sobre os termos de 
rêsponsabiliclade as
signados nas alfa.nde
gas e mais oaugmento 
do sello sobre as car· 
tas de saude com as 
disrmições da presen-
te lei ............. .. 

28. Imposto de 1/10 °/0 

pago pelo comprador 
e vendedor nas opera
ções de cambia.es ou 
de moeda met(l.liica a. 
prazo sobre o valor 
em moeda corrente 
do contracto .. . .. . .. . 

~9 . 
25: 000$000 30. 

Imposto de transporte. 
Dito de 2 1/2 "/• sobre 
dividendo dos titulos 

10:000$000 

3:000$000 

150:000$000 

200:000$000 

450:000$000 

200: 000$000 

de companhias ou so
ciedades anonymas 
nacionaes e e,;trangei· 
ras com séde no Dis
t ricto Federa.!. e das 
companbiasestrangei
r~ com séde nos Es· 
ta.dos, de accprdo com 
a legislação em vigor 
e o art. 6'' da presente 
lei. ... .. .. , ... . .... . 

5 "/o sobre os premios de 
todos os seguros novos 
que forem realizados, 
a contar de l de ja
neiro de 1896, pelas 
companhias estran
geiras de seguros de 
vida .. . ........... .. 

31. Dita de 2 °/o sobre o 
capital da.s loterias 

8.300:000$000 . 

700:000$000 

íõl0:000$VOO 

500:000$000 

50:000$000 
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federaes e 3 •j. sobre 
o das estaduae<~, cuja. 
venda de bilhetes se 
effeetuar na Capital 
Federa.!, na ícrrma. das 
leis em vigor •...... • 

32.. Dito de 2 •;. sohre 
-vencimentos e subsi
dio, inclusive o do 
Presidente e Vice
Presidente da Repu
blica e membr.1s do 
Congresso Kaciom!.l .• 

33. Dito de penas de agua. 
34. Dito de transmissão 

de a.polices e embar-
cações .. .. .......... . 

35. Contl'ibuic;ãoda.s com· 
panhla$ ou emprezas 
de estradas de ferro , 
sub>en,;ionadu.s ou 
não e de out!'lls com
panhias para. despe
zas. de _respectiv~ fis-
caltsa.çuo ........... . 

36. Fóros de terrenos e 
marinhas ... ........ . 

. 37. Juros das acções das 
estradas de ferro da 
Bahia. e Pernamb!.lco. 

3S. Laudemios ..•....... 
39. Premias de depositas 

publicas ..... ..... .. 
40. Cobrança. da divida 

actiYa ........ ..... . 

Con sumo 

41. Taxa de !00 réis por· 
500 grammas ou\ 
fra~o desta uni- 1 
da.de de fumo em i 
brut o de procedenci~ 
estran~eira ........• 
Dita. de 1 O rêis por 
25 g rammas ou frac· 
ção desta. unidade de 
fumo picado. miga.d , 
ou desfta.do. inclusí ve ' 
o manufa.ctur'a.do em 
cigarros de produc
ção nacional ...•... 
Dita de 40 réis por 25 
grammas ou fracção 
desta. unidade de fu
mo picado, mi~o / 
ou desfiado de pro-

1 ducção estrangeira. . 
C:>.mU?. V. VlJI 

1 • 000; 00-0$000 

1.300:00G$000 
1.200:000$000 

100:~00 

600:0[0$000 

15:000$000 

120:000$000 

Dita ele 10 r éis por 
charuto . de fabrico\ 
estrange1ro .•...... 

1
. 

Dita de 10 réis por 
1 125grammasoufrac-l 

ção desta unidade de 
rapé de fabrico na-
cional ......... .. .. 
Dita. •Je 61) reis por 
125 gra.mmas ou fra.c· 
ção desta unidade de 
rapé de fabr ico es-
trangeiro ......... : 
Dita de 30 réis po 
maço de 20 Ci!,'ll.rroo.: 
e por qualquer fra.c-\ 
ção excedente de 20,/ 
de producção estra.n·: 
geira ..... . .. .. ... • 
Os ciga.l'ros ele mor
tallla ou capa de 
fumn de procedencia 
estrangeira pag:trão 
o dobro desta taxa. 
Papel p • ra. cig<>.rro e 
semelhantes, senr!o 
em fo1has ou rolos50~J 
réis por ltilog1·amma.

1

i 
Seu do em ll v rinho~ 
ou mort:~lhas de :11'· • 
roz ou milho 2$51;0 oi 
k ilogra.rnma. .. ... . . .' 

60:000$000 42. Ta.'Ca •'e G•J réis OOl' 
litro ou 41l rêis por 

30:000$000 

500:000$000 

gc.1'ra.f.::. cobra.•1a em 
e;;mmpilhas, :LO suü· 
o p1•oducto du. fabrica; 
ou exposta :.i. venda. i 
sob1•e a. cerveja nado- : 
na! .. .... .. .. .. .... ! 

Taxa. de 300 reis por li
tro sobre as oebi•lasl 
constante~ <lo :1. 1Z6 
classe 9 · •la t>~rifa
q uando fa.bricadas 
no pa.iz-tambem co· 
bradas em estampi· _ 
lhlls ao sai r o pro·{ 
dueto das fabricas ou 
quando exposta á 
vend:•. 

1.200:000$000 Taxa de 1$000 por gar
rata sobre as demais 
bebidas ferment adas 
que IJOSSam ser a..<Si· ' 
miladas ao vinho de/ 
uva, aos vinhos es·/ 
pumosos etc., etc., 
aos cl1amp:tgnes - e 
cujo fabrico seja au· 
torisado pelo go-
verno. 

345· 

1.200:000$000 

500:000$000 
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43. Montepio àa1Iarinba, 
44. Dito militar .......•. 
45. Dito dos Empregados 

Publicas ....... . .... . 
46. Indemnisação ...••.•• 
47. V<:nda de generoo e 

proprios nacionaes ... 
48. Juros de capitaes na-

cionaes . . . ....... .. .. . 
49. Remanescentes dos 

:premios dos bilhetes 

-50. 
de loterias .......... . 
Receita eventual, 
comprehendidas as 
multas por contra
venções de lei e re-
gulamento ... ..... . . 

Depasilos 

:51. .Saldo o.u excesso entre 
os recebimentos c as 
rr:sti tuições •......••. 

Som ma t~ta.l. ... 

A1':~UES DA. C.~UARA 

neros que estão ex«!ptnados no art. 1• da. 
presente lei, cujas taxas ~erã.o as indicadas 

90 nesse artigo. 
:000$000 4." A rever os impostos de expediente de 

200:000$000 generos livres de direitos de importaçã.o, 
de docas e pl1aróes. de modo a. consolidn.r as 
mesmas tnxas, iL1cluindo os addicionaes nas 
taxas originaes. 

5.• Os genems ad valorem continuarão su· 
jeitos ú.s mesmas taxas e sobre-taxas que 

I00:000$000 presentemente pagam, consolidadas estas em 
uma só. 

3.000:000$000 6." A arL·endar o serviço de capatazias das 

800:000$000 
1.000:000$000 

alf•\ndega.s e armazen. 
Art. 3. • Para fazer face ao defu;it jà e~is· 

15:000$000 tente e comprovado é o Governo :wtol'Íii<\do a. 

I f:'I.Zer applicação do setldo q:le verificur·se no 

I 
fl :n do exercício da. receita sobre a despeza., e 
caso esSll. tenha sido ccberta.jã. por alg'Uma. 
opez·ação de credito effectuada em virtude de 

3 .000:000$()00 autorisa~ legislativa anterior, deverá o g_,?· 
verno retlrat' em papel-moeda. da clrculaçao 
quantia equivalent e ao sl\Ldo verificado . 

Al't. 4.• Os impostos aduaneiros Eerão 
pagos 70 °/0 em moeda corrente e 30 '/• em 
especie ou c:.m biaes de 1" ordem ao ca.m bio 
fixo de 14 . As fracções menores de um schH· 

5.000:000$000 ling serão pf.gas em moeda corrente . 
Art. 5.'' São declarados nullos para todos 

327•284 :OOO~OOO os ctreitos os contractos de cambiaes ou moe
r1ll metallica á vista ou a. prazo que não t e
nhll.m o sello legal. 

Disposi~ües gc1·aes 

At•t. ~. • E' o governo autorisado : 

§ 1." E' absolutu.mente vedada aos ba.ncos 
ou ftliaes ou casa..~ bancarias a liquidação por 
ditferença de tr'a.nsacçües.sobre moeda metallica 
e caml>iaes. O sywHco da. ca.mara dos COl're
tOJ·es terá attr ibuição de impor a mt:lta. de 
10 a. 20:000~. e no dobro no c:1so ele reiuci
úencit\ nos és~belecimento~> que inft·ingit•em 
a lJl·esente disposiçi.i.:) com recurso su5pensivo 
pare~. o Poder Executivo. 

1." A emittir bilhetes do Thesouro ate a. 
somma de 25.00 ·:000$ como ant ecipação 3. 
receit;J. no exercício desto. lei. que se1·ã.o res· 
gatados u.té o fim do mesmo e:.:.ercicio. 

2." A t'l!ceb-~r e a restitnir, na conformi.ta
<lP- rio d isposto no ttl·t. 41 ;la lei n. f.:3S de 
lide l;elcmbro úe l::Gl ,os dinheiros provc
Dien tes : 

§ 2 . • Fic:\m sl1jeitas :t.a p:\gamento do .-euo 
de 1/ 10 •; .. as op?.ra.ções de cambiaes ou de 
moeda. meta.llica a. prM!O, pelo comp1·a.dor e 
vendedor. sob•·e o valor em moeda. <:orrente do cofre t.Ios orphiios ; 

dos bens u<3 det'untos e 
~vento; 

ausentes 1>. do do contracto. 
§ 3 ." Ficurn su.leitos a.o pagamento do sello 

dos premias de lotm·ins; 
dos clepositos de cai:.:~ts ~'Conomicas e 

tes • l e soccorro; 

de 100 rei$ o; recibos que os Bancos passem 
moa- nn.s cadernetas de conta.s correntes. 

dos deposí tos de outro.~ origens ; 
os saldos que r<.::su ltarem do encontro das en
tradas com as so.híd!ts poderão ~er appllcados 
as d~speztts public,,s e os excessos dns resli
tuiçile~ ser-ao lendas ao balanço do exercício. 

3. • A rever as tarifas aduaneiras de 
modo a. pol-as de accordo com as determiml
ÇÕ'~s rla pl·esente Lei, isto é, calcul<ldos os 
-direitos ao cambio de 14 e não ao cambio de 
24-supprimidos os addicion~es de 51) e 60 °/o 
e cou::olidada:: em uma só taxa todas as de
mais taxas em vigor, excepç-:io feita. d.os ge. 

§ 4 . • Tod0s o~ contr<~.ctos de corretores fi
cam sujeitos ao sello impresso ou de c:\rimbo 
de 20 reis independente do sello propGrciona.l 
sob:e a quantia do valor do contracto. 

§ 5 .• As guias de entr~ga de dinheiro aos 
bancos ou ca.~as bancaria;; ficam ' uj eitas ao 
sello de 100 réis por contj ue :· oa frac
ção de conto. 

§ 6 . • Consideram· se para os e.ffeitos das 
a.ctuaes disposições. operações a. dinheiro, 
cs.mbia.es e moeda meta.llica. as liquidaveis 
dentro de tres dias u teis. a contar da. data da. 
tran~o. As que excederem desse tempo 
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ate 30 dias, que será o maior prazo, serão 
conside1•adas a prazo. 

§ 7." Para. facili ta.1· a fiscalisadlo do seno 
nas letrus de (,;<tmbio.saques ou instrumentos 
que traduzam reme>ssa de dinheiros para o 
exterior e conti'actns de o-peraç.ões sobre 
moeda metallica e operações de bolsa, fi.ca o 
governo autosrisado a c1-ear um typo de sello 
para esse fim d~termidado e que poder a ser 
estampado nas letras, saques- chequ es. 

Art. 6." Fica extensi,·o às companhias es· 
trangeiras e Bancos, cujas filiaes teem séde no 
Districto Federal c nos Estados o imposto de 
2 I fi% sobre dividendos. P;~ra essa cobrança 
tomará. o goveruo a seguinte lmse : o c2.pital 
do Banco ou da. cmpreza. entre nó~. e verifi· 
cada a distribuição do divi<te:~do no estran
geiro, cobrar- se-lia o irr:posto de 21!í % sobre a 
par te do dividen<1o correspondente ao capi tal 
existen te entre nós. · 

Att. 7.• A multa de expediente em todos 
os casos :Previstos na legisla~o em vigor do 
1·egímen aduaneiro ~era de lO a 20 por cento 
a juizo dos inspectore:; dos Alfandegas, con
forme a circurnstancias dos factos (art. 492 
§ 3• da Consolidação das Leis das A!fa.nde!!as, 
de 1884 e decreto n. 680, de ~3 de agostõ de 
1890). 

§ 1 • " A multa de direitos em dohro sõ sera 
a:pplicada quando a differ ença dos direitos 
aduaneiros consí!!"nados na b:rita em confronto 
com a mercadoi'ia sul;mettirla a despacho ex
ceder do valor de 200$. quer essa dilierença 
seja detel'minada. por quantiLl a.r1c ou exesso 
de mer~adoria. verificada, quer ~ja por diJJe· 
renca de qualidade relativa ou absoluta, en
contraua em uma pa.rtida de volumes sub· 
meltida á conferencia. ou isohubmenle. 

§ :2." Destes actos r.iio h1weriL J"ecurso, 
cumprinJo sómente nos ca::os de d iffereD{'l\ 
de qualirladc de merc..'l.doria ou lia sua cl:t.s i
ficação obedecer-se o preceito do a.rt. 15 do 
decretl.> de 26 de abril de 1890. 

§ 3.• A iseução dtt t:.tx(\ de<exporlieute o.dua· 
netro fica restricta aos ol>jectos ou mercado
ri~.s consigna.dl)s nos§§!", 2", 3",4", s··. 8 ·', 11 
a. 15. 19, ~2. 23, 26. ~3 e 35 da Consolidação 
das l .ris das Alfandcgn.;; . 

§ 4 ." Ficam a.pprovadas as isençõe;; de di
l'eito de exped iente conceuidas 3-té 31 de 
julho do corrente anno pelo Podc1· Executivo 
em virçude de contractos celebrados com os 
Estados, e que dependiam de approyação do 
Poder Legislativo. 

Art. 8 ." Em caso algum a taxa expediente 
de capatazias serã. dispensada. 

Are. 9. • Ficam revog::~nos os §§ 2" e 3• do 
art. 594 da Consolídacão das Leis da::;Alfa.n
degns e iY1esas de Rendas, estendendo· se a dis
posição do§ I• do mesmo artigo com as al· 
t erações constmtes do n . 4 do art . 1• da. 

1
.ei n.265, de 24 de dezembro de 1894, a. todas 

as Alfandegas e mesas r~o.rendas da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil. 

§ I. •• Sómente s~rão sujeitos á disposir;ão 
final do art. 6fJ5 da Consolidação da.s Leis do.s 
Alfandegas as mercador ias i m-po1•tadas a. 
granel nelle meneionadas quando p\\r uni
dade pesarem menos de dons kllogramma.s. 

§ 2. • A's operações a que se refere o 
art. 382 da. consolidação ficam sujeita~ todas 
as mercadorias desc<trr-eg-u.da.s nas pontes n 
cáes das Altaudegas, r!eposítos, eoti'epostos e 
armuz~:.ns alfandegados. tenbn.m ou não per
m:~.nencia no locaL d~ dE>.scarg:~. . 

§ 3. • As taxas a. que se :·efere o art. 603. 
capitulo XlV da Consolidaçii.o das Leis do.s 
Alfandegas ~el'iiO as seguintes: 

Por volume até 50 kilog1·ammas 200 réis. 
Por dezena. exc.~en tE> I 00 réis. 
Art. 10. Os volumes de grantles dimensões 

e pe~os. ue que trata o n. :i do§ 2". do art. 382 
da. indicada consolidação, licam sujeit~s. qual
(Jilel' que seja o sea valor, ao duplo da;; ta.xas 
do t'.rt. 003. 

Serão considerados volumes de grandes di
mE'mõns e pe~os os que rnedirern mais de 
2 1/2 metros cublcos ou pesarem mai:; de uma 
tonelada . 

Al·t. 11. O at•t. 5f:l!}, .N~va Consolidaç,1o das 
Leis das .M{r.<mlcgus c Jlcsas de . Rendas da. 
llepu blica fica mud i ficado do segun tte modo: 

As mercadorias despa.r:hada.s :1 bordo ou 
sobre agua.. e que poi' cons0nr.i.mento do chefe 
da repartiç-ão ti YerE'm de tran>ito.l: peln_s a r · 
mazens. depositos ou pontes, gosarao de tse!!• 
ção completa de arma~enagem quando ti
verem sabida no mesmo dia da descarga (o 
mais como na Consoli'h<Ç'w) . . 

Art. 12. :s~rão con:>icler.u!as A!fanaegas tle 
!• classe :>S Alranucgas do Rio, Santos, Bahia, 
Pernambuco e Pm'il.. 

De 2• ch\s.se as de Porti.>-A.lcgre. Rio Grande, 
M:~.nti.os e CetL!ÍI.. 

De 3• classe as domais Alfl\n<le_!!aS da Repu· 
blicn. dos Esta.rlo:> Unidos do Bra.zil. 

Art. 13. E' o gov<!rno aut~)risa•~o a orga
nisae um noYO Hegula.mento d<.ts Al f•ndegas. 

Art . 14. O Disti'ícto Federal arrecadará. 
os seus i m-pos los de indust1•iae; e profi"sões e 
de trans:nis~ão de propriedade, na. f~rma da. 
lei n. 85. de 20 de setembro de 1892, e ti.~do 
o exercício liGuidari a.s conta!! d~s servtços 
da Munlcipa.lidade a. cargo da Umao e a esta. 
entreg&oi'l.t, si for preciso. a ditl'er<.lll Ç"o:t ~~tre 
a. :J.rrecadação e o total das despezas fe1 tas 
com estes serviços. . 

Art. 15. O imposto ile 2 "/o sobre o r.a.p~tal 
das loterias federaes e de 3 '/• sobre o caprta.l. 
àas loterias es~doaes sera pago pelos re
spectiVOS eoncessionarios antes de serem os 
raspectivos bilhetes expostos á. venda. 

Os -pla.nos das loterias estadoaes deverãO 
ser de}lOSiiM.os no Thesouro com os a.ctl.>s 
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olliciaes eruana.dos dos Poderes Publicas es- Art. 20. O governo m'odificarà o systema.. 
tadoaes, dos quaes resulta a. sua approvação. de taxação dos telegra.mmas interio1•es, sub
e julgados couformes pelo mesmo Thesouro: stituindo as OO.ses de 400 kilometros como 

Nos bilhetes sera feita. a declaração de ser unidade o e distancia e 70 réis por palavra. 
a loteria. federal ou esta.doal e neste caso a para uniJ.ade de taxa pela consideração das 
que Estado ella pertence. zonas de cada Estado que o telegramma atra.-

A fi r - d 1 t · fi ·t vessar, reduzida a taxa a 60 réis para o J)er-
sca !Saçao as 0 erias sera 81 a por curso em cada E~tado da União,sendo essa taxa 

empregados do Thesouro que IJel·ceberão uma elementar a mesma ~ntre dous pontos quaes
gratificação de 6:000$ por anno, sendo 3:ê00$ quer de um mesmo Estado, estabelecida, 
para o ilsc(ll c 2:400$ para o aju..Jnnte, sup-
primida a actual fiscalisa.ção. porem. uma. taxa ou quota fixa de 400 réis 

por teJegrarnma, qualquer que seja o numero 
Os conccssionarios das lotert:lll federaes e de palavra ou o seu à.estíno, independente da 

os das loterias estadoaes, cuja venda de bi- taxação das p:tlavras contidas. 
Ihetes se fiz~'!' na Capital Federal, entra.rão Art. 21. Fica. 0 goveJ"no autorisado a ex
para o Thesouro com a quantia de lO:OOOS, pedir 0 rl'gulamento para a cobrança do im
para as despezas r1e tiscalisacão, por quotas posto de consumo de que trata o n. 42 <1o 
queser-:io esta.bele(Jidas pelo governo. art. JO, jà ao sahir o producto da.s íabricas, 

E' livre a. venda de bilbet€s das loterias es~ ja ao 'el' exposto á. venda. 
tadoaes na Capital Federal desde que forem Art. 22. Nas tarifas a.d.un.neiras -Taxas 
satisfeitas as formalida,1es acima exigi<las e -as fracções menores de quatro réis nas 
a~ determinada~ por leis e regulamentOS qUe 1 taXas at~. 100 reis Ser[[~. deS~!'eznd<l:S~ as de 
nao forem mamfe;tamente contral'ios a esta quatro re1s ate nove re1s se1•ao addJc1onadas 
lei. com lO réis. 

Continúa prohtbida. a entrada e a venda. da As fracç:õe~ menores ele 40 réis nas taxas 
bilhetes de loteria;; e>trangeiras no territorio supet•iorc·s a 100 réis serão desprezadas. 
da. Republica. As de 40 reis ate 99 reis serão computadas 

Art. 15. Para o lançamento de imposto com 100 rêis e assim addicionaàa.s. 
de penas de ~gua a Municipalidade do Dtstri- Art . 23. Ficam supprimidas a~ vistorias 
cto Federal ê obrigada a rornecer a reparti- permittidas para o despacho de v!nho~ im
ção :fiscal competente uma cópia do lanç<t- p~1·tados om casco>, o qual devera ser !eito 
manto do imposto :predial, pela qual ~tqueU<l com os se~uintes n.batimentos : de 3 ' / o no 
deve ser fdto. peso líquido no prinwiro mez da entr:1'la d:> 

Pa.ragrattho unico. E'a.utot•isado u governo mercauorio.; mais lfi •; .. , pormez que ~eguir 
a. limitar o consumo de aguada Capital Fe· :tté o mo.ximo tlo 4 "/n. que sullsistirâ. po1• t01lo 
deral por meio de ilydt•otnett·o para os usos o tempo em qne o vinho estiver em dep:lsito. 
que não forem domesticos ou da hygiene das Are. :.'!-1. Fie•dll :;11jeit.os o.o pn.g,uncnto do 
habitações. sello d~ l$ os termos de rcsponsalidad') assi-

Art. 17. Nas Capita~:: 1!0,; I ·:~ la• los SP.r.lo gna.dos nas :Llfttndegas .J,lam rcsalvas de di
encarregados d•• col,t•anr.':' 1los in1postns fed8- Yill:\s rutnr:-.s quanto a propriedu.rle de mel'
raes, taes como o~ do sello, !\.uno, !Je])hllts ul· endorius u. des:pacha.r ou quac~que1• outJ·as. 
ooolicas ~~te., ns .!QJe;;;:ci" s e nas cidadCJs onde 
não llü:t\'Ol'e m de::lcl."::cr•l~ o oxi~tit·<·m m0~:1~ 
de rendas :: es,;ns iticnml.lírâ. :l collr·ança. 

§ 1. 0 l.'ios mun:cipio~ <J eill:HIC~ 1l0 interior 
serão cnc.tr:·ea-ado> on os :•~antes do Col'l·eío 
ou col>l'lltiores''nos molde.> closcohr.,rlores ..:roa
dos pelo Rcgnln.mentn rle 2 de aa-osto de 1:'\iil, 
ficando o gnvemo nntori81\do ~a. fixar-lhes 
veocimetJ tv~. 

Art. !8. Coutíuuar-.lo em vígot· todas as dis
posições d;,5 leis <.1<:~ arQnmento al!tec·eJentes, 
que não versare!ll varticularruente sobre a fi
xação dn receita e uesjJezn, sobr·e autorisaçlio 
para marcar ou augtueutat• veocimeutos, re
formar repartições ou legis1,lção fiscal e que 
não tenham sido expressamente revogadas. 

Art. 19. O governo é autorisado a. arren· 
dar ou vender as fazendas de criação, em 
globo ou em lotes, que tem em todo o terri· 
torio da Republica., nos ditrerentes Esta.do~. 
mediante concurrencia publica. 

::; Os termos de rcspons;.~bilidade nss[gnaclos 
nas a.lfanrlegas pek exhíl>i(,ftO da. prova 
de cle.~c:ti'A"tl. de merc;1.dorias reeXpCil'tad«s 
p<tm outros pontos da Republiea ou do 
estrang-mro ficam sujeitos ao pagamento 
do ~el!o proporcional ao valor dos direitos 
que a mercadoria deveria pagar si fosse 
despachada. paro consumo. 

Ar·t. 25. Fica reduziclo de 60 "/ .. o imposto 
U.e importação sobre o ma.terial escolltr pari!. 
o ensino primaria, considerado como tal 
unicamente o material technico ( carteiras 
escolares, quadros pretos, mappas, dous de 
Frrebel, sciencias naturaes e solidos geome~ 
tricos, e não qaalquer outro que possa ter 
destino di.fferente ) . A reducçíio apenas 
vigorará. rlurante o periodo orçamentario e 
sõmeute para o material que for importado 
para estabelecimentos de ensino gratuito. 
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Art. 26. Fica. o governo a.utorísado a 
vender ao Esta-do do Rio de Janeiro a fazenda 
da Boa Vista., no município da Parahyba do 
Sul. 

Art. 27. Ficam livres de direitos os produ· 
etos da industria. pecuaria-, similares aos do 
Rio Grande do Sul, que com procedencia do 
Rio da Prata entrarem no mesmo Estado, ex· 
cepção feita da carne secca. e sebo ou gra
xas. 

Art. 28. Fica elevado a 20$ em estampi
lba o sello das cartas de sa.ude para. os navios 
estrangeirlls de que tl•ata. n. ta bel! a annexa. ao 
decreto n. 1.558, de 7 de outubro de i893, 
que regula o serviço sanitario doo portos da 
Republica. 

Art. 29. E' permanente a disposição do 
art. 19 da lei n. 26, de 30 de dezembro de 
1891. determinando que nos boletins mensaes 
do rendimento das a.lfandegas se mencione a. 
importancia. il.os direitos de importação não 
cobrados em virtude de concessões do poder 
competente-especificando-se as emprezas e 
os generos isentos . 

Art. 30. Ficam elevados ao dobro os im
postos de pharóes e docas cobradus pelos ns. 5 
e 6 do art. 1• da. presente lei. 

Art. 31. As mercadorias mencionadas nos 
o.rlígos que se seguem, da actu"l tarifa das 
al(andegas, pagarão direitos de consumo pelas 
taxas em vigor, na razão do peso bruto, con
forme se explica, a saber: 

Classe <": arts. 4, 7, 8, 10, 17 e 19. Em 
caixas ou caixinhas de papelão, papel ou en· 
-voltorü's semelhantes. 

Clusse 3'•: a~·t. 47. Em caixas ou caixinhas 
idem, idem. 

Classe 5': arts. 71, 79e 85. Emco.ixasidem, 
idem, idem. 

Classe 8•: art. 113. Em sacco~. 
Cl<l sse lo : a.rt. 17!. Em latas ou frascos. 
Classe 13: arts. 415 e '121. Em caixas 

idem, i•lem, idem. 
Classe 14: ~J.rt. 438. Em caixas idem. idem. 
Classe 15: a.rts .451, ·1~9,475, 477,50 I e 506. 

Em c;ti:\:<J.S idem, idem-496 e 505, excluindo 
sómente as c;úxinhas de papelão em que veem 
acondicionadas. 

Classe IG: :l.rts. 527, 533, 548 e 554,excluin· 
-do somente a.s caixinhas de :papelão em que 
v e em acond icion:.1.das . 

Classe 17: al'ts. 570, 580, 592 e 595. ex
cluindo sl)mente as caixinhas em que veem 
acondicionadas, 583. Em caixas ou caixinhas 
de papelão, papel ou envoltorios semelhante~. 

Classe 18: arts. 602. 615, 618,.619. 621, 
625, 629 e 633, excluindo apenas as caixinhas 
de papelão em que vecm acon(lic\ono.do.s. 

Classe 19: arts. 63i, 639, 641 e 642. Em 
mix<>s, caixinhas de papelão, papel ou en
voltorios semelhantes. 

Classe 20: art. 662. Em caixa.s idem, idem. 
Classe 21: art. 689, Em ca.ixa.s iriem, idem. 
Classe 23: arts. 701, 717, 721, 722 723 e 

724. Em caixas idem. idem. ' 
Clll.Sse 25: arts. 739, 741, 745, 747, 754 e 

757 primeira pal'te-758, 762, 764, 767, 777 e 
780 e 781. Em caixas idem, idem. 

Clo.sse 31: urt. 873. Em caixas idem. idem. 
Classe 32: art. 922. Em cai-xa~ idem, idem. 
Classe 34: art. 1.022, 1.033 e 1.037. Em 

caixas idem, idem. 
Classe 35: arts. 1.041, 1.042 e l.llSO. Em 

caixas idem, idem. 
Para.grapho unico. A nota 57 que acom

panha o n. 546 da tarifa fica. substituída 
pelo seguinte: 

No calculo do peso por metro quadrado 
serão incluídas as-ourelas. 

Art. 32. As bebidas consW.ntes da classe g• 
ns. 126 e 127 da tarita, quanrlo importadas 
ou quando fabl'ica.àas no paiz e postas a. 
consumo com o rotulo estrangeiro, terão, a.o 
ser vendidas ou expostas á Yenda ou a. 
consumo, uma estllmpilha presa sobre a rolha. 
e a garrala de valor igualao imposto. 

Para o cumprimento desta disposição no 
acto do pagamento do imposto a alfundega 
restituirá. ao negociante a mesma. importan
cia em estampilhas. 

Paro.grapho unico. O negociante que tiver 
ã. venda ou em exposição para consumo as 
referidas bebidas, sem a competente estam
pilha, pagará a multa. de 500$000. 

Art. 33. O produeto da venda de terras ar· 
reca•!ado no exercício dl•St(l. l~i. comprehen· 
di< las em q uaesq uer ~ontro.ctos anteriores ã. 
Constituição da Republica, ser:i. directamente 
recebido pelos estados em que forem situadas 
as mesmas terras, pa.ra. os fins de que trata o 
art. 4" da lei n. 3.:~90 de 2,1 de novembro de 
1888. 

Art. 3-i. AS a.:rencia~ d~ Lancos o compa
nhias, n:tcionaes ou estrangeiras ou qua.esquer 
outras instit,uiçi"les que negoci<-~rem em cam
bJa.es com o publico, :por meio de saques ou 
qualquer outro titulo nã.o sendo hancos de 
deposítos Cl'nstítuidos nesta praça sob o re
gimen tlas sodedades anonymas ou filiaes de 
bancos estrangeil·os devidamente autorisados 
a funccion<1r na Rapublica, slio obrigar1os a 
fazer um deposito no Thesouro de 100:000$, 
no minlmo em moeda corrente ou fundos pu
blicas brazileiros, ou fundos publico~ estran
geiros que tenham çotação na bolsa da Capi
tal Federal. 

§ 1. • O deposito da garantia podera ser 
a.ugmentado a juizo de governo. nos ca~os que 
o desenvolvimento das operações o exija. 

§ 2. • Estas agencias e instituições ficam sub· 
ordinadas ás leis e regulamentos a que estão 
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.sujeitos os bancos e companhias quo nego
-ciarem em cambiaes. 

§ 3.• São declnro.dn.s nullns a.s oper:J.Ções de 
cambia.es feitas por taes c:~.~a.s ou emprez:~.s 
quando uão sejam devidamente selln.do.s, fi
cando os responsu.vei,; sujeitos a multa de 
10:000$000. 

.AxL. 35. O governo fic.'l. nutorisarlo a man
dar cunhar no est:~belecimento rnoneta.rio do 
estrangeiro, queolferecor melhores vantagens 
easo não o possn. t'1tzer na. Casa da. 1Io,·:da, a 
sommade 10.000:00:~ ern moe•1r.s de 100 e 200 
réis, abrindo pa.ra ig,;o o oec~S<J.rio cretl.i t.o. 

Art. 36. Revogt~om-se o.s dispo~ições em 
contrario. 

Camara dos Deputadoô, em 4 de dezernbl'O 
de 1895. - A rtfltll' Cc.mr Jlios, J< vice-presi
dente. - Thoma:: Delfino, 1° secret.'l.t·itJ, -
A uqusro Ta"t:an:s de L y,·a, s• serl'indo de 
.2° secretal'ÍO. 

o Sr. P1·e!11ideute - Est:"1 em dis
<)USsão o parecer soLre a.s emendas do Senado 
ao or~a.mento da receita. 

responsabilidade da Commissão de Orçamento 
dest.aCamara,e isso importa a responsabilidade
de toda a Camara,porque a commissã.o é uma 
delegaçã-o da Camara, seja pel'feitamente fir-· 
mada em assumpto da maior importanciaque 
interessa a Na~ão, ·porque o Orçamento da 
Receita. é :tquelle que deterJUina o imposto e 
vae ·distribuir a quota com que cada um dos 
cont r ibuintes deve concorrer para · 3S despe
zas pu blica.s . 

Kão ha. orçamento,de maior alcance para o 
paiz, não ha orçamento cu.ja confecção ma.is 
licitamente miba a Camara do que o da rP.
ceit.a, e. si a Cama1-a. abdicar, inconveniente
mente, votando uma lei que tem di~posíções 
inconstitucionaes, qun.nl1o ainda. faltam cinco 
dias. suicida-se, lavra o attestado de ~ua. fra
queza. e dn. abdicação que fa.z do mais sagrado 
de seus deveres e do mals importa.nte de seus 
direitos. (Apoi~Jdns. ) 

Faltam cinco rlias para termina.r a pro roga
ção, e a Ca.ma.ra, que est[L hoje reuniua. com 
numero sufficiente, pó de pérfei tamente ~:scla
recer-se pela. leitura. do parecer. votar com 
consclencia. as emendas que vierem do Senado 
e hoje mesmo remetter essas emendas ó. outra. 

O Sr. S e rzedello Corrêa·- Casa. do Parlamento, que terá quatro ou 
Sr. pre.>iàeute, não venho discutir o parecer cinco dias ]?ara discutir e votar . pois que 
sobl·e as emenda.s feito.s no Orçamento da estou plen3.mente certo de que o Senado da 
Receita pelo Senado. nem poded;~. absoluta- Republica. não quererá assumir a responsa.bi
mente ter a llreoccu].)ltÇiio neste momento de lic.la.de de não se t euuir pa.t'>t tomar conheci- · 
disGutir esse a.ssumpto, porque a opinião da meato do julgamento da Cam:~,ra sobre as 
Carnal':>. esü f.:>1'1n1 1 l:td:~ ; ~lla vue votar essas emendas que elle fez ao Orçamento da Re
emendas indcpetlllcntemcntc d:. apreciação ceita. 
que sobre cada. um:L del liLi: possa t er feito a Sr. presidente, vou entrar propriamente 
Commissão rt e Orçamento tlcsttL C:~.m:J.l'a , mas, l nos pontos delica.dos das emendas do Sena.1lo. 
em meu nome como rcl:ltor •lo Orçamento da A Camara votou o Orçamento da Receita., 
Receita e em nome do,: meus collegas da com- sob a. preoccupa.ção de augmentar a receita 
':mi~~ão ele Orçt~IMnto que assignttram com- publica. afim rle lazer frente ás despszas cr e
migo sem -restricc•ics csto P<Lrecer, eu sou ~cen tes do interior e especialmente do exte
obrigado a dizer alg-umo.s pnlln'l":.s para sal· rior, avolumadas pell) ultimo emprestimo e 
var comple~::~.mentll a r<Htl<ln,;abilidade da avolumadas pela depreciação cada vez mais 
commi.s$io a r PSpeito d:~..q ontcn•1as que o Se· frisante do meio circulante. 
·na.t!o fez ao Or~:amen to tla R~l'ei t;~. especial- , O me.~anismo do pr·ojecto da Cam:~.ra era 
mente a algumas d.\'lltl~ 1]11(! t\ cornmissão simples : consistia em modifica.r o valor dos 
julga prejudiciaes am in i,Ci'Csses )JUblicos e generos da tariía do cambio de 24 para 14, 
ainda draconianas. sendo nl;;um1LS mesmll supprimir os addicionaes de 50 e 60 "/,., mau
profundamente incom,ti•ucionaes. (:tpoiadas .. ) tendo-3S s obre taxa.:s que deveriam ser reuni
. A Cama.ra. fica sabendo qut', votando as das ás primitivas, comolidadas em uma so. 

-emecdas que vieram da outra Casa d<• Con- Essa. dispostção importava em um a.ugmento 
l!l'E!sso v otará. uma lei ioconsr.it,ucionaL de cerca de 20 "/0 sobre os impostos cob!'ados 
(aJJoiad<ls) e vae col!ocat• o represen tante do pela. ta.t•ifa, actuaJ. Fazia p:~.rte ainda desse 
P oder Executivo na c:·iti<:a situaçi"1o de vetar I mecanismo a disposição que mandava cobrar 
-estalei fican•1o sem orçamentos para. ob:.>de- 30 •Jo dos impostos da renda aduaneira. em 
cer o preceito oonstitucion-'1, que manda ex- ouro ou cambiaes a.o cambio de 14. disposi~:ão 
ercer o direito de veto todas as vezes que a que havi:J. sido consignada, conforme t.lecl;;.rei 
lei fvr inc:mstitucional,ou contrarie os inter- nesta Camara., para att~nder ás instancias 

.:esses nacionaes;e si não vetar.na contingencia reile:•adàs do illustrado Ministro da Fazenda.. 
-~e não poder cumpl'il-alealmente. (AjJoiados, embora a Commis.>ão de Or camento, pelo 
interrt<pf&s}. menos a sua maioria. acreditasse que as eon-

Pederiaa atte?<:.ilo_ dos me~s illustres colle- dições do nosso paiz ·não eram exactamentc 
.gas e mesmo o s1lenc10 DO rectnto parn que a I as mesmas da Russia e dos Estados Uni doE, 
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quando decretaram a cobrt.nça do imposto 
em ouro. 

Na Ril.ssia o agio do ouro não havia subido 
tã.o alto, nem a dep1•eciação do meio circu
lante er a tão grande como entre nós. 

Nos Est(J.dos Unidos a meJ!da eradecreta.da 
justamente na occasião em que se decretava. 
o curso forçado dos gr~ enbahs; fazia-~e uma. 
excepção pat'<t o imposto aduaneiro, mei1ida 
sábia porque obedecia ao intuito de não dei
xar que a moeda metallica que existia no 
pa.íz se esca pas~e . Mesmo assim. o agi o do 
ouro, que era então de 50 a 60, subiu a 200. 

Não entrarei em delongas ; mas atfirmo. 
á Cama.ra, sem recsio de ser contestado, que· 
o fio <'le algodão, cru ou tinto, entt·a.rá. 
em virtude da lei que veiu do Senado, pa.· 
gando imposto muito menor do que presen
temente paga ; entretanto, a Caml\ra sabe 
que, Yotaudo essa emenda,, o fazia por com
prehender a necessidade de augmentar um 
pouco o imposto sobre o fio de algodão, cr(t 
ou tinto, para attender á, industria de tia~:ão 
e especialmente á cultura do algodão fi() 

norte do paíz. 
A commissão tinha estabelecido que losse 

mantido sobre o sal o imposto actual ; t!nba. 
recusado um augmento, apeza.r dos redamos 
de varias deputações, pll.ra. attendCI' as n ces
sidades do Rio ·Grande do Sul, cuj:1. U(•pu
tação affirmttva que os quatro milhões de 
litros de sal que eutra va m do estrant;(' Íro. 
eram destinado~ á salgo, das ca1·nes, que nãc. 
podiam prescindir delle. 

A commissã.o recusou o augmento e man
teve a taxa actual como meio de niío des
organisar a industda àas salinas estabelecid11. 
desta Capital até ao extremo Norte. 

Mas a commissã.o entendeu acce!tar o meio 
termo entre o que pedia o governo qua ndo 
reclamava o terço em ouro ao cambio ele 27, 
que ia onerar extraordinariamente o Ol'Ç<L
meuto, dando 30 •;. ao cambio de 14. O se. 
nado vem e suppríme o imtlnõto de 30 "/o em 
ouro ao cambio de 14, recu~a o terço em ouro 
que a Commissão de Orçamento daquella Ca.· 
mara havia proposto no seu pareeet' e as~im 
modificou completamente uma parte do me
canismo do projecto da commissão; a outra 
parte, porem, fornecia-lhe a elasticidade ne
cessaria para. corrigir os inconvenientes, e o 
Senado comprehendeu bem quando entenden Veiu o Senado, e com grande surpreza. 
que não podia. mais ser mantido o cambio de transforma o imposto de 30 reis 110 imposto 
14 e qlle e;:a preciso abaixar a taxa pela de 15 réis; quer dizer: o Se11a.<io volta ao im
·qual de'l'eriam ~er ca!cnlarlos os valores dos posto dos tempos immemoriaes do ímperio 
generos tarifados, desde que a commissão do sobl'e o sal, o Senado destroe ::1. obra que 
Senado e o proprio Senado tinham recoahe- l:le!isario havia estabelecido, cp.mado augmen
cido CJ.Ue a C!l.mara havia procedido bem, pro- tara o imposto do ~<tl e fomentara o desen
cura.ndo novas fontes õe receita, procura.ndo volvimento da industria de salinas em .todo o 
mesmo au:,rrnento de irn:p'ostos pam fa:~;'\l' pa.iz, o Senado veiu ma.tM essa imlu.stria llm 
frente ci.s dítli.culdade~crescentesexigidas pela todo o Norte, porque_posso !l!~r;mw que du. 
des:peza publica. ram.e um n.nno ella nao resJstn·a o. essa taxa 

Mas s" presidente havia uma r t d diminutis~ima com um~ co~cmrench de:;
grand~ n~r:nero de gen~ros que, embo~! ~o~ kalque o .sal est_range1ro ':ll'lt fazer,.~~ ~ro
ta:x:a fixa, estavam sujeitos aos 30 o/o, out•o, tl"'c~o _nacw?al~ ~Iran~o ~ pa~ a ~ml!.,tlesde 
ao_ cam?io de 14. Desde que o Senado suppri· .o;:>c~anos. (:lpo.adas. Mu .• o bcnl-, r,w Ho bc"~-> 
m1a os 30 •;. em ouro ao cambio de 14, essa Amda mals, o Sanado teve {L. preoecupaçao 
lista de taxas tixas, cujas ta.xas deviam ser de augmenta.r a taxa. das bebidas alcoolieas. 
accl'escidas pela porcentagem proveniente dos A Camara h:1 de recordar-se d:J. campanha 
30 °/o ao cambio de 14, ficou ipso fac!o modi- que se levantou ne.-;ta Ca.mara. 
ficada; toda elb ricou profundamente alter a
da, e isso mesmo reconlleceu o Senado,quando, 
estudando a lista., foi obt·igado a. propor a 
suppressão de varias clas~es , porque as t;.cxas 
marcadas a essas classes, no orçamento da 
Ca.mara. coincidiam mais ou menos, com pe
quenas differenças. com as taxas oue viriam 
a ser cobrad:J.s, caso passasse a mudança do 
cambio de 24 para. o cambio de 12. 

Fazendo isso, esqueceu-se, porem, de ve
rificm• o me~mo principio para varias pontos 
dessa. Ii~t<l>, de mo·lo que escaparam verda
deiros inconvenientes. 

Assim, Sr. presidente, um dos princinaes 
é o qur~ diz respeito ao tio de algodão,' crú 
ou tinto. 

Não ha du>ida de que 1Ls beb1das alcoolicrr,s 
supportam em totlos os paizes impostos enor
missimos. 

Na occa.sião em qne Camara e Senado se 
reunem pal';L e~tahelecer novos impostos. 
sobrecarregando ma.teria.s primas, geueJ·os 
de I>rimeira necessidade, o vestuario à as fa~ 
mílias. o Senado teve a habílida·le de intl'O
du~ir varins. disposições que fazem com que 
as bebidas alcoolicas, o absin:.ho, o cognac e 
outras enkem de hC>je em ieante paga.ndo 
um imposto menor do que o act nal. 

Estou tratando pela rama. das priucipaes 
medidas, deixtl.nd.o de lado os pontos secun
uarios. 
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A emenda. ,19 estabelece o seguinte (lê): ' 

Emenda -1.9 

Accrescente·se:- Arl. « Os instrumentos 
de la voll!'a, as ferramentas de operarias, os 
ma. hinismos, as materias primas, as sub
stancias tínctoricas, os productos chimicos de 
uso industrial, os demais artigos necessarios 
ao consumo das fabricas terão o abatimento 
de 30 o;.. (A1·t. 1 o da lei n. L '26 A, de 21 de 
novembro de !892.) Kão gozarão da redu
cção indicada o fio de algodão e o algodão em 
rama. 

Para gozarem destes favores os importa.
dores deverão registra!' antecipadamente, em 
livro proprio, nas Alfandegas, a relação 
(quantidade e qualidade) das mere.tdoria.s 
-que tiverem de jmportar.» 

A commissão teria grande prazer em poder 
acceitar essa. emenda. que consigna dispo· 
sições da lt;i de 1892,-mas o vago de suas 
expressões cem-se prestado para materias 
primas e se prestará para as denominações 
-substancias tinctoricas e productos cllimi
cos de uzo índustrial-ha tal latitude e b.a. tão 
varias interpretações (lUe julga rlever pedir 
a rejeição <la emenda, deixando que vigore o 
regimen actual. 

v. Ex. vê o golpe profundo dado na lei da 
receita. 

Deante do vogo desta denominação ma terias 
primas, substancias tinctoricas e substancias 
cbimicas, a porta fic:J. abe1'ta a todos os es
ca.nda.Ios eabusos em preju\zo da receita pu
blica. 

Ainda mais. a emenda 48 e um:t novidade 
que dá ao Estado um ptlpel realmente inter· 
essante. 

E" a seguinte (18): 

Eme;tda 48 

rece que o direito de confisco não póde e não 
deve ser consignado em lei. 

Por essa razão pede a rejeição da emeoda.. 
E' o confisco da propriedade, é o roubo ar· 

ganisado pelo Estado, é o ataque á. Pl'Oprie
dade par licular. 

v. Ex. comprellende bem, q_ue o Poder 
Publico.póde apprehender uma mercadoria 
que se furta ao imposto, mas e obrigado a 
vendei-a em hasta publica para cobrar esse 
imposto e fica apenas com o recurso de cobrar 
a multa em. que inciLle aquelle que defrauda 
a f,,zenda. 

Ainda mais (lê}: 
«São isentos do imposto, etc. 
O Poder Executivo imporá a perda do di· 

reito de construir, ao dono do estaleiro, 
etc.~ 

No regimen da Constituição de 24 de feve
reiro, q_ue IJl'Oclamou alto e bom som o prin
cipio da liberdade commercial, o principio da 
liberdacle de industrias e profissões, o Senado 
estabelece um artigo em que, por ini'racção 
de tei, se manda cassar, se -veda o direito de 
construir. (Riso .) 

Confesso ã. camara. entretanto que esta 
emenda esta :perfeitamente de accordo com a 
outra que estabelece o confisco. (Riso.) 

Mais ainda, o Senado entendeu que devia. 
levar a sua tmela à industria nacionnl a um 
ponto interessante. Eu leio e não cominenta.
rei o parecer (lê) : 

Emenda 52 

«Art. . As fabricas nacionaes são obriga
das a não deixar sallir os :productos das suas 
manufacturas sem levar em tinta iarlelevel a. 
marca. e o nome da fabrica ou da localidade 
e do E~tado onde a fahrica é situada,sob pena 
de serem os artigos incursos em contrafacção 
o s.ujeítos o~ :productores ci.s penas dos arti
gos 353 e 354 do Codigo Penal, accrescidas ilo 
confisco das mercadorias. «Ao art. 21-Depois das paJa.vras-de que 

ü•ata-accrescente-se:-o n. 41-; e accre- ~ 
scente-se no final-podendo impor multas !l-te Em~;ull'- ;;3 
5:000$ e o confisco, em caso de reinci-
dencía.:~> Art. E' considerada contra.facção e su-

Si fosse DH'mittid. o á Commissão tle Or;;o.a-j jeita .áqre.nas ~o mesmo Codigo e do confisco 
mento, ella pediria a separ:oção rla emenda ~as l}lerc~dor:w.s,_ COJJ?. multa_ de l :000$ a 
em duas partes-acceitando a primeil'a, que o:OOO$. a HJ.br1caç.;:.o e 1mportaçao. de rotulas 
vem. sujeitar o imposto do fumo ao regitl;en e marca~ de ~rouu~ws estr~nge1ros que se 
da estampilha e recusando a. segunda, que prest~m.a fals1ficaçao de beb~das ou pro_du
estabelece o confisco da propriedade. ctos n~c10naes para ser vendidos como Sl CS· 

::\ã.o sendo is~o possivel, pede a recusa da trange1ros fossem, com a marca ou com o 
emenda. rotulo fabricado no paiz.'<> 

O Estado te'm o direito de apprebender a As duas emendas acima. devem ser recusa-
mercadoria que se junta ao im:posto, cobrar das. não só po1•que estabelecem o -principio do 
J?l-Ulta.s pela i?fracção, destruíl-a si é nociva confisco, como porque levam a tuteia do 
.a saude pubhca, vendei-a. ~m h~ta IJUblica, I Estado sobre o industrial além de limites 
para. cobrar-se do que lhe e dendo, mas pa- razoa v eis. A Commissã.o de Orçamento, re-
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speitando o patriotismo do Senado, quando mente ilcticia, illudindo assim o propr io Po· 
votou as emendM c:n qmstito, cntcnàe tocl<1- der Executivo. e permittindo-lhe, talvez, a. 
v ie. que os bons princípios cconomiccs nco:1- ~·bartum de credites extr<:.ordin:J.rios ou sttp· 
~:elb::!.m a sua. r e.ielÇ<1o . p!emen ta.res r. a. persu?~o de que enco~tra 

:IJais ainda, n a:,; Gmendas ~·~iattvas á.s bebi- n~ proxima lei. d:t recelts. os Ealdos prec1sos 
das n.! coolicas o Senado, querendo muuar t~do lJ.."i. f ,", novas despazas. 
o que er::. litro P':-1':1. ~ilo, na. pel'->11\\.!:-áo üe Zis, Sr • .Pre~idede, as principaes observa
q!:le a ügment,,v<J. o Imllosto, e,queceu a.s no~ çfies q\;e tinha necessidade de fazer sobre as 
çoes de pb.y.s1co.. que provam s·:r em os alco,:.!:s emendas que vieram da outr a casa. do Con
menos p;:sad:>.s do q_ue a agua. no mesmo ""t·e<:so. 
vólum~. e qne as bebidas aicoolicas estão nasj"' ~ . 
mesmas conrliçue~. do.odo isso o:n :·esultado O SB. . .-Jo~E .CARLOS - E M fez brilhante-
ter dlminuido o ünpo~to.ler feito mesmo que ment:.:. l'~pol!ulos gc1·aes .) 
elle seja menor do que~ a.ct ualmente. O Srt. SF.RZE'OeLr.o Coaaf:li.- A Camaraestá 

Ainda m>lis. Sr . presidante, o SeCJa.do qne<' v,gor:>. 11abHita.da a votr-.r a le i dn. receita., 
conceder ísenç3.o de direitos <.b 50 "/~ pa::oa. cert<. de que est:i. salva a responsabilidade da. 
-;ar-ios tertili~ntes r1o soto. a•'ubos cnimicos , Commissão de Or~.amento e do relator da 
chamado~. e estabeleceu esta emenda rle) : r€c~.it<1 deant~ l\o Con"resso. tleanto da Re-

« o guano, o phospho.to de C<\1, o sulfato de pnbl ice. e deant e do p:;.iz iilteíro, Qualquer 
a.mmonio, o cloreto de pot:l.s~io, os pnc~phatos que Eeja o l·esul!r.1do na vot..'tção dus emendas 
em ger.::tl, etc. :1> • _ • que o Sen:1do poss:J. ter i mposto :i. fr aq_•.1eza. 

Vê V. Ex. nesta denoromaçao-phc~pnat.03 da Ca.mara. (l:.fuito bem. ; muito bem. O ora
em gera.!- o qu?.. não .-n.e <le _!lXt~am:-,~i.'-?ario! d o1· e comprimen.t!!clo·) 
o que não ).loJ.em abr:J.n;,TCl.' ! .!!. a!erJ?. dtsw ~h1 
se intmt!uziu o ~u! fato t\e arumomo e o clo-
reto de pota<:sio, que t~m!.:em. ~r~o C:rog~'.s O !!>:r. B1.·zci~ ::t.-.nho - Sr. prestãl
medicamento.;as. e qt1e nn.o f.O'lerao e!lt rar dente,::teste momento em que as ~essões es 'o 

· · • d · 1 quu.sí te1·minadas, :;goro, que mge votar, nilo 
M p:tl7. t>en"a.,:; il unpo~ 0!!. venho á t ribuna. discutir o Orçamento daRe· 

Si o Sena do qu izesse, isempt..1.r. per 
exemplo, as escoria::; phospha.tadn.s,o phospbato cei.i.:l. ; venho simplesment-e fazer uma de-
de cal e o guano, a Cama:·a não teria clnvido. claraçilo rle voto . 
em acomp:1.nbat-o; ma,., esto.bele~er iscmpção Sou C•Jntrario :1. este orçamento,não só p<:lo 
para. t~1t~ n. cla..~e de pnospha.tos e yropor qae :)elle fez o Senado, como tambem pelo 
uma eme:Hl:'L (] ue si• pó<le ser cQnfrontad:t que fez a. Cnmo,m qu:::,apegan'1o·se :1. um pro
com a que maDd<~. c :mfl~c:n· ;; prop;·ieti,:dc, oa tccc:ionismo exaggc•rado. propoz impostos in
com a. q_ue manda. cassal' o <li rei to de con· supportaveis. que >lo ro.u$ar grandes abalos 
sttu ir . (ei$o.) c.o comm:.·rcio e ao povo. 

Aind.a mais, e jlnl' nll.imt) : o Scnnuo esta- ~ Sou T• l·oteccionist<~·, mas em termos, pro· 
ocleccu a cífr s. total cl.e 3.'54:Q:l !~ pr.r<~. a re- teccioni;;t;o mot.ierauo. dentro dos bons limites, 
ceita . proteccioni,;l::t qtte niio quer a ruina de todas 

QuCJSi que r osso affit•mnr, S1•. pr?.~iclt•nte, as t!la.~m;; com a oput~;;ncin. unie::t dos indus
que este calcu lo e p;:ol'undc.mente opti;uista: t riaes ln':J.1.Íiciros. 
))rimeiro, porque o or ;:nmPtHO não potlern Yi· Por isso Yot~i aqui contra a modifica~ão 
;.;orar logo em j :tnelro, e n:\tm ·almente a feito. nas brifas, moditkaçiio que trous:e im
maior ll:tr!e do5 ger.er os de importaçfi.o postes pesaLli5simos. 
serJ.o cobrad~s pela. ta.rif.~ ~tiu<'-l ; segun·' o. Das emend:ts do Senado a. este projecto 
JlO r:Fw dt>e.uto ri:l. perspectiva do at:gi:~ento, a.1gumas ~~o a.proveit,weis ; outras. entre
de impostos, no~ mezes que preceder:.t:u ao J tanto, como ns que se relerem ao confisco, ao 
mez cte .i;J.neirr,, o commercio, Lev:J.do por i a.t!\quc :i libc\•rla.Je da <:t:n~tmcç.'io, ao imposto 
intuitos ele lo.!Cros, foz enc·Jtnmenrlas. n.votu-

1
sobrc o ~a! , noio merecem o :neu apoio . 

m<~ndo-"s p<l>"a t el·a.s aqui ~ podei-as ven dP.r. ,\ pezn.r disso sou torcado a votar pelas 
como se püg:<1s::em os imposto; 1!:1._ nova t:Jrib, i emend~ do Sen;~.do. E assim procedo porque 
tendo entretanto pa.go os ; ;nposto·; da ' entre a contin.::-encia de não dotar o paiz àe 
tn,rif<!. ;:ctual; terceieo. p(lrq:w e na,tura l 1 leis orca.n: emarias e o naufragio das minhas 
certo receio, cert'l indecis.:1o nos primei~·os:1· opiniões, n:Io l1esito u m só instante. 
m2z.es tle e:x:ecução desta lei, e o comn~ercio . Voto contrafeito, contrariado, mas voto, 
niio r..-. rã natura lmente <>s ~uas cncom:mmdas i não IJ3.l'a faze~ u m<' b:trretada ao go ~erno do 
sem o estudo à:J. lll<tl'cha tlo consumo, ate ; Sr . Prudente fie Moraes. de quem ienb.o dis
convencer-se de que<> impm.·~.r;!.o I>óde p>'O· '! corda:lo ><~tias vezes, e ·sim pa.ra não deixar 
sezuir mesmo suieita ~.os novos onus. u. N;t.ç ilO sem or.;amentos. evitando ):lor esse 

~i' utlo isto ~con:~elha.v:~ ao Set"l'i.? ~ nil.o f·: modo o.a.u;;mJ~lt? da~ malas queji ailligem a. 
-xar uma Yet·u:J. de rec~t!,lc <tae ser;t natm·al- Republ1~a . (.liw ;o beoíi1, ) · 

C:tlll:lr.t \" , \"!!! .;5 
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O Sr. Lins de ~r:'l.!!\conccH<>.;t. l Entretanto desrjava. fazer u ma ltecla.raçã'J 
-Sr. presidente. não venl1o discut ir as escr-ipt:\ a. respeito do \"OtO que tenho <.!e pro
emenda..~ do Senado ao Orço.menio à:. ne- f~ri•· sobrG o assum_pto que discuti. mas como 
certa. ll1lLO porl.eria mo~ivul-a.,em f:.cc do Regimento 

Outros mais competente~ do que eu .iil o fo1 uecessarío occupa:r a. t"ribun;J. para desem
fizeram ; o tempo urge e nito de\'e ser gasto pcnhar a obrigação que m<:l compete. 
improductívamente. A miuba declaração é a seguillte : Com 

Nã.o quero concorrer pa;ra isto, v<:nho rela,;ão ao n. 41 do art. i• da receita - im
porém, justificar o meu voto ; mostrando po>to do fumo- depois das palan-as- clsaru
assim aquelles que me confiaram o mandato tos r!e fabri('::IS estrangeiras. accrescente-se : 
que não me é inrlifferente o peso la.nçadns 5 rêis por chár·utos de fa.bril):l. nacional ; a o 
sobre o povo e que dentro em poucos <.!ias mesmo arti:.:-o ac~resceute-se no final : estas 
elle teri~ de sentir e sentit· duramente . I ta.xas poderã.o ser cobradas em estampilhas: 

Lavrando. portanto; o meu protC$tO, nii.o 1 Eu t·ed·gi esta decla.raç--J.o, que com cer teza 
·deixarei de frisar um ponto que cscapuu :10s IJ.tu do 8':.'r publicada no lJiario O(ficial (lê) : 
nobres deputados que me pl·ccederam na Voto contra o imposto de 5 réis por charu-w 
tribuna.. de lab!'ico nacional por consideral-o exorbi

tante c oppressivo. 
No primeiro CMO excede ús raias do art, go, · 

n. 4, e o.rt. 10 da Constituição . 
N'o segur1do, affiige :1 in.dustria o fere a 

producção. 
Ora, o :.~rt . 9' àa. Constituiç-iío diz o se

guinte (l6) : 

Quero me referir iL emend~ do Seoa.r1o que 
manda suppl'imtr o imposto em ouro, dei
xando o orçamento ·em confusão tal que, ge
neros de primeira. neces::;itl~e que o orça
mento ela Cama1oa tinha ta:xado cte um medo 
basta.nte razo~vel. vão ficar muito mais one
rados d<J que os objectoo de lu~o-

E , pois, como deput:J.do, nii.o podia deixar N. 4 ... E' da. competencia. exc1u:iva do~ 
de lavrar o meu protesto contra semelha11te Estados decretar impostos . 
-não direi erro, mas contrf\ tal modo de 4" Sobre indu strias (l r>rofl.ssões. 
proceder do Senado. O :1.rt. lO diz (lê) : 

o Sn.. ERico CoELHo-Erro crasso. 1 E' prohibitio aos Es~<dos tributar bens e . , ~ . ,. . I rendas feUeraes em serviços a cargo da. União 
O SIL L~:-.:s DE \ '\;CO~CELLCS--;8, . prest- e reciln·ocammtc. 

dente, da.qut a. 4 ou ;:) dras esta.ra. natural- . 1 • • _ · - . 
mente sa.nccionado este orçamento e 0 povo Parece que (.eve ser proh1do a l:mao tr:-
terâ. o direito de nos pergunta.r : o que fi- , butar sobre rendas que pertencem aos E$· 
zestes pn:ra obstar que r ccabisse robre nós I t.ados. 
tão pesados impostos ? . Por cpnsequencia. ~esde que o imposto do 

Não desE>jo de modo algum crear emba- mdustr 1as e p~ofbsoes p~rtence e:xclusl~_a
ra.ços. a marcha do go,,crno a.ctut1ol nGm tão ment~ .. a~s Esta~ os. me parece que u. Vmao 
:pouco concorrer com o meu voto para que o e::xorln:~ lOdo t~1butar sobre ch~rutns.vorquc 
orçamento não tenha. a passagem que deve· se cob_1ar e~se 1m posto n<J.s ! a.br1cas a. cüuFe
ter nesta. Camara, somente vor isso voto por j qut;ncr~ ser" e~ercer prcsSMl aos fa.b t·lcante.,. 
elle. preJ ndlcan~do a. 1udustri~ e cometru in temcnte 

• 1 u. produc~a.o. 
O Stt. F RANÇA C.'I.R>ALrro- St S. Ex. eu- 1 , . . . . . 

tende que o povo vae ser !Jl'l'.iUdicado, que 0 A_ v1sta clc·sta tmquv.l~de voto contrn o 1m-

. _ meus ilom'tldtsstn:os conut.tentes vejam que 
povo v~.~.e so:trrer fome. neguo o seu Yoto. 11 posto; e esro. ~ecla.raça<? serve para que os 

O Sn.. LINS DE,,. ASCONCEr.~os -:Nao po.•so de::<ltnpenho o meu mandato como posso. 
negai-o; o nob~e r-.eputado pode faze[-o.:.por-

1 
Sei que a. Ca.mara tem opinião sobre o as

que tem. connc<:.ôes _para ISSo, eu _rmo as~- sumpto; sei que o, presteza com que vae 
tenho porem entre a d1ctatl.ura financeu·a que votar este assumpto lu\ de p;·ejudi~ar 0 ,J i
se delon~ ao go> em o uma vez que o Pot.lcr rei to do povo ; em ta<lo caso não fui surdo 
L!glslatrvo lhe negue o orçamento e a. vota- deante des;;e clamor que hão de levantar 
çao do a~~al orçamento. prefiro lança1• a. centcnarcs de traba.lhudores qua honrada.
responsa.bthdade de t_al mons~ruos;dade w mente o:c estilr~.a.m pela vida. 
quem o povo de>e pMtr con tas. ao Senado. 

Era isto s implesmen.te que tinha. a dizer. 

o · Sr. · Manoel Caeto.no - .Sr. 
presidente, ·participo da impa.ciencia que do
mina toda. a cama.ra pela votação dos orça.
mentoo . 

O Sr. Jo!i>-ê Carlos - Sr. presi
dente. vim prepal~ado hoje para. discu ti.· de
t.alhadamente. si o tempo permittir, u ma. por 
uma. tod~ as emendas otrerecida.s pelo :Se
nado ao Or(iamento Gera1 da. Receita para o 
futuro· exercício de IS~ô . E para is:;o a. Ca. ; 
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m:J.ro sabe que me dei ao trabalho de o.com- 1 :pelo Senado, . ~· Ex. teria ido muito mais 
pa.nha.r, dio. :por dia, naquella Casa do Crm- longe do q_ue _lol a Ca,mara, que era accusada. 
gresso, as su11s discussiíe8, para ~.proveitar de proteccton]sta. exaggerad.a. 
bem o resto de tempo qne nos falta, para o Sr. senador Moraes e Barros, Sr. presi
concluir a presente prorogação e pc:ler pro- dente, não reparou que a proposta. da Camara. 
nunciar-me imme1liat<Lmente sobre o modo ha.via siclo feita sobre a base da cambio a 14, 
por que !oi a llí tratado o projecto ele orça- e q11e a com missão do Senado a tinha descido 
mento approvado pela C&mara. ao cambio de 12. 

Autor da maior parte elas emendas appro- Assim, por exemplo;a cam:J.ra propoz a taxa 
-vadas peltJ. Camat"o. e justamente daqucllas fixa de 1$500 por ki!o para o sacco de algo
que import:~.m, umo.s em augmento d.e i m- dão (a.rt. 4<J9 da. tarifa) . o Sr. senador Moraes 
postos aduaneiros para. cr~rtos artigo> de con- e Barro.;; pediu a suppressão desta. taxa ; 
snmo geral, outras em reducçú.o de iguaes eonsequeocia: o sncco de algodã.o,que a.ctual
impostos para producto:; estrongeircs indis- rnente pag:t ~00 réis por kilo, ao cambio de 
pens:weis, como materia prim::t auxiliar, 24, pa..-.sar:\. a pagar, ao cambio de 12,0 dobro, 
pam o desen'"'olvimento de certas indnstri.as istO é, l$600 ou mais 100 réis do que propoz 
crcaê.as no paiz e já acceita.s sem reser vas :~. C:tmaro.. 
-pelo consumidor. - esta-va. na r igoros:t obriga-
Ção de não me descuidar um só momento da Outro e~emplo: a Ca.mara Pl'OIJO'Z a taxa 
~orte dwa ca-mDanha vencida com os ap- fi :t::t de l$400 ° kilo :para. as C..'\rnes prepara· 
ll l:"lusos da CamM(l. dos Srs. De}lutados. d~•• (paios. art. 51 da tarifa) ; o Sr. sena.dor 

.., b Mones e Barros propoz a suppl'e~sã.o dessa 
("'"uito em.) taxa, pot• entonr!er que o proje•·-tO da Ca.ma.ra. 

O SR. SERZ:EDELLO CoRRÍ":A.-A propria Com· cn proteccionista exaggerado; consequencia: 
missão de Finanças do Senado reconheceu a. 0 kilo de paio passaria a. pagar, não I$400 
importancia do t1·aba!ho da Camara.. quando mas 1$820, isto e, mais 420 réis o kilo. · 
disso que continha. preciosas informaçües. Até. Sr. presidente, no :proprio fio de al-

O Sn. Josg CARLOs-A -prova. disto é que godão. que deu motivo a uma das •otações 
todos os seuadons q llO tomnram parte nessa mais trabaloadas nesta Casa, a Cama.ra havia 
discuss~o fizeram as m::;.·ts honrosas rolorencias proposto a taxa fixa dt;, 300 réis o Jdlo para-o 
M projecto deorçament0 ehborar.\o p<:la COiU· tio de algodão crU. e 400 réis para o .fio t into; 
missilo desta C<\mam. pois bem, o nobre senador por S. Paulo, que 

Níi.o o!lst:mte. Sr . pt'C"idente. to<.los estes é cont.ra o proteccionismo, pr opoz a suppres
comprimcntos feitos ó. Cama.ra dos Srs. Depu- Rão de.:;t.a. taxa fix::t e, si rosse a.pprova•'a a 
r.:ul.os. no Jn•llll~n to lliilicit ;la vota.ç:-:io. o sua })ropost.'l. pelo Senado. o fio crú de algo
Senado ma.u il'estou·se por tal medo '-Jlte ~ r' 5o pt:ISS.'l.ri:l. a pnga;r 400 réis e o fio t into 480, 
•loloroso dizer-~e que :1- su::t o~li"J. s:~h iu mal i:.;í.o é. no primeiro caso mais 100 r éis do que, 
<1-Cal•ada.. trun~a(1 ·- ' em muitos pontos. conf\:sa propor.'\ Cama.ra e no seguudo mais SO réis 
em Olltro~. contr:t.•l ict.oria em al;,:un~ P- impor- o kilo. 
feita. em t.udo~. ( Jl•!ito b.:m ; ar'') i,: do.< .) E é deste modo, Sr. presidente, que se es-

.\ Cam::~.ra. vno ouvi-r. ~ttdn. um or r:a.mento d't iml_>Orta.ucia e da. 
Houve. Sr. prt>.:;idente, quem t.1.xas!>e o pro- re~pOllsn.oilitl a.de do que tem por ob.iectívo 

jccto lla Cama.ra, llo proteccioni>ta exal!er·:vlo crear impostos e fi:Xat· a Receita. Geral da. 
e inconveniente : pr·ojl'cta entorpccedl):· do 1Jniã.o. 
p:·ogt·esso elo pa.iz, pt·ojocl;o que tlev~;ria ser ALGu"N-~ SRs . DEPUTADos-Está. discutindo 
condemmtdo pelo Senado sem sujeital·o á com muit.1. cl:l.reza. ( A.poiados .) 
!ürm:1 <'l::;um:• rll'l processo, pois o Brnzil so 
dc\·eria, ser um pai7.es>encialmeme ~.gricolae O Srt. Bmcro FILHO-Como sempre. 
todos os seus recursos applica.dos unica.:1~cnte O Sn.. Josí:C CA1U,os-Sinto de\·éras. Sr; pre-
J•ara auxi liar a lavoum. (Trocl.'.m-,<e (J.pm·w~.) sklent::-. q_ue est<:'ja.mos sob a pressão da Jalta 

l'\o emtanto, Sr. presh\ente, o nobt•e se- de temlJ(), porque mais folgado poderia se;r 
nado;· pelo Estado de S. Pa,ulo, o Sr. !1--Ioraes e ~nstante completo no estudo da.s emenilas 
R:1-rros, susteutador destas idéas. tão inimigo que nós o:lfercce 0 Senado ao Orçamento da 

· ~ · Receita. do protcccionismo. ain(\a que este seJa ,e;to 
em termos. niio estud-ou oprojecto d;J. Camat<l Mas nem por isso, Sr. president.e. deixarei 
<:1m seus detalhes e apresentou umn. emencl;l •1 <~ fazer dcmor~1da.e.ritica ela<" emendas appro
mandando suppl'imir todos O> artigos do or- >adt>.s pela Ca.mara. e por mim pl'Oposta.s. re
<;amcnto que consignavam <lo hx<~. ti~a l!.c ui- \ati-.;a.s ::o commercio de bebi1las alcoolicas, 
reitos de importação para alguns artigos ; qucl' importada-s do estrangeiro. quer fa.bri
supp:-essiio esm., Sr. presidente, quo, si ti- eq.das no paiz, emendas que sofi"reram modi· 
vcsse sido a.pprovada em tí)(}a& as sua.s :pa.rtes fica.ções Ili~ outra Casa. do Cong-resso. 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 20105/2015 09:36+ Página 38 de 111 

356 A~~ARS DA CAMArtA 

Sempre entendi, SL'. pr~sidenm, QUe pre- ., QU,'cDRO DE~10NSTRATIYO DA EXPORTAÇ~O 
s-tari:.t um grande servlco ao consmnid?r no Vú'ii!OS PORTITGUEZES PARA o l'RAZzl 
meu p?.iz lacllitando a entrado. de vmhos 
pm•os de p::-sto, :pl•incipalmente. oppcndo em
bargo;:: a ligeireza com qu::l os 1\<lsid.caüorcs d~ 
aq:~em e r~e além mar procuravam sem o 
menor escrupuio f).zer fortunas instautaneas 
á custa da saude publica. e da boa fé dos con
sumidores no Bt·azil. (ili'.cilo bem.) 

DB 

Neste prl)pos~o. S~. presi!le~1te, p_roc~rei 
estudar a questao a 1undo e so dep01~ r;e a 
tar investigado em tod~ts as suas varia:lis~i
rn<LS face;,, lbi que formu!~i as \lJUendas que 
mer:::cera,n a approvaçã.o da CiJ.Tn<tra. e que 
ag01•a voltam do Senado mutibdJ.s em suas 
pa;;es essencilles. 

A Camara p8rmittl;•á que cu lhe diga.,, 
ainda que Ligeil'P .• mente, o que 8e tem,!la;~~r.do 'I 
neste pJ.iz acerca do morro por qae e íe1ta o 
comme>cio r.os vinhos, prlncíp:J;ltnmlte portnc 
guezes, no B1•azil, pois que ~ão elles o~ qt;e 
teem maior con:mmo no palz, e sfto l]zado'i 
pela pGpulação do intet'ior menos fe.vorccir1a 
dn. fortuna. 

Da !eiturtt Clila fiz. S;•. pt'€Sicbnt~. d2s:es 
docnmentos que me forarrt remetHdo~ il<• Por
tugal, firmei o meu jníz:.J ex1cto S(lbre o o.s-~ 
sumpto e p:tssar:ü :1. dizer á Ca:n.:u;t, ainda 
que resumidamente. 

j 
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Qu~tlidades 
~:!: ~.§ :Sõ ...., +" 

~g o"" 
~~ 
:::~~ d-
Ç! > 

Vinho do Porto •. 44.87:-Z 73G~ooosaoo 
Di tos di ve1·sos ..• 118.740 1.147 :OOO$)UO 

Tot;).L. .... ·llü:3.612 1 . 883: 000$000 

-------
Vinl1o do Porto .. Si.-192 !.113;2-1iiM~!O 
Di to du. 21 l:Adeirn-. 722 3:! : 07 4$000 
Ditos licorosos di-

versos ...•.... 471 l3;037$0UI) 
Ditas communs 

Lrancos ....... 15.592 93: SOS$0-:ii) 
Ditas communs .. -- co -t1atos ......... -~J<>.'!.OG~.:..oos:oll$Ouo 

Osdoc:Jmentos <~. qu~mc refiro s::io. Sr. pre- J 
siüente: o n. 2. de 1S95.é:o Bolctimda Com- __ _ 
·~aits~t;o c~ntrat P:·om!JlfWrt do Con~nu~;·c(o ,fe 
V:·,d,o~ e A=eítes. pülJlicaçã<J feita. !ôlll u~:,o~. 
pe1n. direeç[!o dü~ s'~!'\'"i!,:os a.g-ricolas. Jn Mi~ 
nis"erio ch~s Olm•s Pub:íc•.>.~. CO!nm·:rcio e 
Ind.ustrh. 

Tot:tl. ..••.• ,40G.GS(•i4.3ll :165$000 

Dneu!JiC!lf:D.s ~'L~n'es~:il;n/(JS :i::; cÔ:'t~.;; r::1. 
sessão l~gH!~t.h-:, tb I s~1;, n~:o min:~tt·o e sc
cr.:'tario d~ E't:Hlo :.lo:> rll·goc1,1s ···stt':l.!'lgciro~ 
- secçiiiJ IH, comm·ei'CÍ<:~ (;._. •·iuhos portu-

Em 18~-l. Sl'. nresidente. $Ú :t c:xnortn.r·ão 
de l'in1F'' !ico:·o;os pC'Itt b<Írr1t do Po'i:to pt~r;: 
o Dr:tl.íl <:d dr~ 39.308 hectolitros: c:uando 
em 18:Jl havb sido o.pe:ms de 477 "!Jecto
litro~:. 

\'erific:t·~c :::.in.b c; UI) o al!!:'mcr.t.o no Y:t· 
lr·t· ded:u·;, :o do YíiÍill.l HO ll"l~iodu ue :Lo a.;:· 
no.> üobrou o que o.s <Jllati•.iat!~s ••em0.éti1ks 
po.r;::. o DJ\lZ.i! melilo1·ar••-iil exü·[~Ord~!!aria-
mcn!('. 

Dim·io do Gcv.::·;~o. n. li'·,. :[c :?.::J d~ ~'1:1.io E" o ptopriü (·0:1sul p()rtugu"z no Rio de 
de 1395 - Re~:ubment-? p:•.r:' ~. exccu·.iio do hn~iro qn<l em seu relatorlo ele 1SS9 no> 
decl'eto de 1 de j;).n(,i;-o ::t: lR0J. reb;.lv::l i denuncia :.1 fllcto. 
Hsc:l!isa.çuo do f<Ü)ri<:-J e •:e;1da de vinhos e « Os vi1_1hos ~om1<~uus q;.:o n.qui se impo!'· 
azcztes. tavai:l. diz o consal, provinham da Hespa-

Jâ. vê v Ex g-, 'D, .. ~~ld~~rtc r.- o':1 C>~~n-~r·~ nh3t (TarTttgon:..~ e B~";.rcr.lona) e de Frailç;_~ 
~ • • ., .... .t J 1 ...... ~;.- • - .. ,. ,,,J. ~ "" DOI'.:. \o'~"en ;H().·· :q .... "'·11 '' 

Pod~l·i ·;e!'ificilr. que a interi~t (1<.10 ""Ui le· 1 v c(,,~.-, "-"r~~ .~a e vCitc.) 
. - . · . 1 ~., "'l'tro•·· "tO J''O' a~'"~ze•Js +, "' na "' nos:.·· vante1 r:~o esta m~---.r íhraecL4J~l. p:lra romper .s.:.. 4 

, .... l_. ! • • ~ -l~.~.~'A .... , w;~~t.r ~ -s~ .....u ~~ 
foge) seg:llf1n sobro o iohr..igo <::l.USD-dor Ce I de pas.to ~~u .L~~':) ensont~·_a·vam :._~ ;;cnda os Yl· 
chin·as fa.lsifiCü..ll:"!.S. (R;S(IS; "l:U~;~o ú:m.) nl!_os ~? J.: orr~-? cu ae Ll~~~oa. . . . 

I 
D v1 .1ho l<~t·rn,;pna 10rnec1a o Dl'lme!:·o 

E~tro cn"!- ac:~·J.o, S~'_- p~c~~~Ien~t"'. P. con1c- (!sto ~, o "\~inho do PortQ), o Cetta o -::e3·u~Jdn ('are1 p~r cnn.n;ar a :t~ .. t:~n(:ao r.::t. ~:-'+J..u~:: • .r:\ l):.lra 1 (!!3-tO ~'o v~r;ho de Lü:boa .. ) 
os segumtes qnn.rlro> d~m:;c.stt'lltlVO$ d~ e;,;. J Era nos vin iws do Porto ralsiflcudos que r. 
pottl;o,~ão <.le v!.i111os portuguer.es ;.x~·~:~. o I po:iJ~Ilrt~·~.o br:.tzileir•a estava. 1L~J.bitu~.da. 
Br:1zil du~o.nte ura_ perio<lo de te::rJp'l de Os expc;1·tado::-es p~;••tugtme~ <11:lrov-eit;~· 
20 annos. lsto e, d~ !Si:? a Hm. ~c-mo J?O:lto! ro'!!-S[) ciesto. circumst.J.ncia :p:n·a. • tam'bem 
de p,wiitl& para a crlti~<t que 'I'Oll hzet. 'lhe H:n-nccer mãos ,-;nh;.~s. 
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· Aos pessimos vinho.:; com a designaçí:io l O vice-consul dn. Parabyba ~or ~ua. vez 
de Porto, que o Brazil recebia de Portugal, informa : « Os vin\Jos que ~e reta!bi:l.m ~~este 
e aos f>llsificadcs que c'lm o mesmo nome lhe Estado são em partil t":J.bl'lCildOS no RIO de 
enviavam de Tarragona-junt:-.ram-se (l.S mi- Janeiro e Pernambuco.» 
xordin.s que descaradamente lá. mesmo se E agor(l., Sr- pre~identc, v. E:c vae saber 
fabr1cavam.» o que diz o consul poJ·tuguez acercil do que 

Ouçamo3 agora. Sr. presi•1ente, a palavr·a se passa em seu proprio Estado. 
!Lutorisad~ do honrado mini~tro IJortuguez o « Em Pernambuco recebH!He tam!Jem vi
Sr. conse~beiro Nogueirt\ Soares, que aqui nhos H.rtWcia.c~s r~tbricaclos no Rio de Janeiro 
esteve ate 1889. e importados n.qullivre de direitos, ali:m tlos 

< No Brn.zil. diz S. Ex:., em doeumen lo que se faldc.1.m r.as cinco lahricas existentes. 
official. os melhores t:nJOs de Yinho elo Porto, Calcula-se que cor·!'espontie t. metade da. to
~-ão pouco conllecidol; e pol' isso a imilação. talidac!.e tlos vinhos da Europa . ~ 
contrafacção ou falsificação c!e,;;ses ·vinhos Os vinhos portuguezes, acc:rescenta. o '!onsul 
torna.-se muito mais fo.cil do que !!a. lngl:t- em Pernambuco, consumidos pelr. po-pulação, 
terra ou nos pl!.izes c!o Xorte. chege..m, e não raro, a sc.fi'rer t.res falsi!ica-

Ha no Rio c!e Janeiro, segundo me !cíor- çXles ou adultera.ç.ões antes do consumo. 
mam, oito ou c1ez fabricas de vinhos at'ti- Muitas >ezcs che;a.m àe Portugal ja adul-
ficiaes, umas occultan,1o-se ua obscut•idede de tera dos e Q.UP.si sempre roubo.dos. 
per1uenos armazeus, outras ostentando-se em 
gradiosos edificios e J?amposos annuncills. A 
producção dessas fabl'icas e calculada em 
15.000 pipas. 

Nenhum vinho ó imiiado ou falsificado em 
tão larga escale. no Br-.;zU, como o "iinho do 
Po1•to. » 

Aqui tenho o Boletim da com.mis$iZO cenl~·a~ 
promoto!'a rio coo>lme>·cio de vinhos e azeite.,-, 
publica<;ão que se :frlz em Lisboa com tod;.1. a 
regularidade, e o constitue um preciC'so repo
sitorio dedarlos e informações e:.actas sobre o 
commercio elo vinhos portugu.Jzes em to,\a a 
parte do mundo, que tambnm diz cousas 
cur iosas. · 

No n . Z, publicado e.>te a.nno, encontrnm
se int~ressantes infOI'ma.c;.õ.:s sobre a :thlsifica
c,:ão de vinhos portuguezcs no BI"azil c até 
mesmo no proprio Portuga.l. 

O gr:\nue centro deste commercio a.bomi
navel. Sr. presidente, e.~tà. no Rio de J:1.nciro, 
onde imperam as summidades ~la traficanch 
viul1ateir:\ . (Jftliro IH~m .) 

Jó. um reslleitavcl consnl portuguez no R!o 
Grande do Sul, noticiando o facto :por elle 
pro:prio observado, dissz p~ra o seu go
verno : 

« A gano.ncia. pa.ra. alguns esta acima dos 
brios patrioticos:» 

Na. Bahia., Sr. presidente, acontece a. roes~ 
ma causa., e pelo interior de Minas Gera.es e 
quo.si a. f~lsific::.ção que tom eut~·ada, sendo 
te da. ella. proveniente do Rio de Janeiro. 

Poderia ainda, Sr. presir1cnte, ciia.r o qu~ 
dizem outros agentes consula•·es por tuguezes 
pa:ra a Cam<tra ficar sabendo o que se da em 
Sergi-pe, Macoiir . E~i_üito S,.n to. Cearit. no 
Rio Grande ào !:\orte, na. Para.!1yb;1, etc. etc., 
onde o vinho JIOrtuguez é cort:l.dO com :Vi
nhos arWiciaes ittbrica.dos uo Rio ue .Janea·o 
entregue :\o consumo com preju!zo tio ti:::co e 
de. saude publico. . 

Si destc.s in formr:.çGes, Cé'lhí:hl> to:L\S em 
pc.l.llicaçiies ofiic iues ieit.a~ em Li:>b(o;.\, e qt~c 
no~ denunciam otte que pont•) chegou no ltco 
de Ja.r:eil·o a !'abi!lC:J.\'5.0 de Yi<:itos pot•tu
:;ttezes. p:~ss:u·:: :o;; a consider:-.r como Jli'O• 
ccd~m cr.rlo:; nC.!.;OCi~•nte~ c<c Yinho-> u:Ltnm<·s 
no Bloaz:l. ""Ga!u:·.1'<: tambcm tcr:i. occ;::;i;t,, do 
1\:l.zet· o .;ou j nizo c-:x ~:c.t•) t.lo que se p :1:;ct( He:>l~ 
pax·li::ubr. 

Ag-ora. :Sr. pr0;;i ,~cnta, qi!em no3 vne !tlizcr 
algum"- C< >!! o: U ~õte inquel'ítG, <\IH'e~l:'ntado 
ás c:Jrtcs p)r L u~~UO/..\.'..~ (•!n ~u:t ses::~.o de; te 
anuo, pe;o miui:;tro ;; sc;cretJ.rio de estado dos 
negocir·s e~t.i'an1,;e!~·os lhlqudle relno. No 
tlo.mmento n. 3 eucontl·mn-~e as s8guintes 
pa.l~l. 'Vl'àS: 

O consul portuguez do Par:'!., j(~ em l i3S4, "'Se servi ri V. S. signifi::ar no ministro 
clenuucia.va que cs vinhos nt•titl.ci,\es inun- das reia~ões ex:te•·iore~ o desejo e empenho 
davam o mercado com grave prejuízo c!os do, ;:;ovErno ele ~ua ?v~agest~de. aéim _de ~e pôr 
~·inhos lecritimos e ch saude, e 0 'cto Ma.~a.- cooro a um tranco 1r;;.~;clulento, nao ~o pre-
nbão a.ccrescentava, s~. p:·esidente : judiei<\! à \'i:Jicu i.t~n·a po_nu~u~zn., co:r.o t~!n-

,- . . . bem ~.os consumw.ores üm;;IleH'OS, tlludJaos 
« Nao e pequena a. quantld:tde de vmhos I n11 S''a bo:~. iii » 

pur:~.mente :.tt•tificiaes fabricados no Rio ela ~ · . . . 
J:l.neiro, imitando uo.> vasilha.mes as mais ~o tlocumeuto n. 4 ve-;,e s. s;-gumte e:\:ph-
n.creditada.s m;\J'C8S dos vinl1o.; po1•tugue-1 caç~.o: 
zes. » « Consist~ a fraude argu ida. em que certos 
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negociantes compram vinhos em Hespanba e Aqui está uma nota do ministro de Hespa
o~ exportam parv. oo Estados brazileiros sob nha ao de Portugal, de recente data, em 
marca. de origem portugueza, quer directa- que se lG : 
mente, quer por• via deste. reino.» «De los int\)rmesadquiridos por esteministe-

Não é tudo ainda, Sr. presidente, o que rio resulta que en algunos puet'tos esp:tnoles 
tenho colleccionado para esclax·ecer a V. Ex. de lo. costa de levante se han e:; pedido carga
e à qamara sobre_ a fraude que ~e pra.ti~a no 1 mentos d.e vino~ com de~tino a.~ Brnsil.proprie
Braztl, com relaçao ao commercro de vmhos. t dade cast todos ellos de subchtos portugue-

Navios portu.guezes sahidos do porto d~ Valencia, n" Hespanha, 

J).\~AS 180~ !'1"0:\:I:ES TO~EL.\_D.AS 

.hneiro 20 ................ .. 
Fe.verciro, 2S •..• ~ •..•.••••.• 

B:u·ca. •••••• , .• « :1\fil.rg"n.rid!i. »"• ••• 

::. ••••••••• .c Gl:tnd » ......... . 
)f.!. ............................ . 
fT Oill::tl \'eS, ......... • • • • •. • ~. • •, ·,o 

hl:1rçG! 2S •.• ••.•••••••.••.•• 
Abril, 4 .................... . 
Abril, 18 ................... . 

» ••••••••• ..: :\ê?~'1.dor:l ,_ . . .• 
~ •.•.•••.• « lrmmpl~o:. .•.•• 

• •••••••• .ox Nov.a. J.Hl(! .,, ••. 

R.o1nnt•i:z &. Comp ................ . 

i~O~l:~;;-::.l~.·: :.·~ .·.·::.:::: ::::::::: 
:M:.ío, 9 .................... . J) •••••••• , "'Ycnturos..~ li>,. •• Yin!lO\.'ir,g'êmSuperiOl'. L. c.-Rio. 
l\I:~oio, 0 ................... .. 
M:lio, 23 ............. . .... .. 

'lo" ••••• , ••• .c.Jcs:.Q.phinã·.to._.,. f.}onç~l•cs ........................ . 
CIL R. G. & Z. R. C. C ....... . ~ ......... « AU:"tnt1co P •••••• 

)\[o. i o' 31. ••. " ....... . .... " » ••••••.•• ..: Bo.a Sor~ü :.. .... _ A tn~~s~u:t !l1 :1l'C!tl. ~· .............. . 

Junho. G .................. .. ~ ......... ..{( J ovQn Irsne ;..., .. r· rn•s"'~ m~rc~ ................. 
1 

Neste quadro, Sr. presidente, ha nomes de A maior p3-rte desses carregamentos foi im· 
consignata.rios que, sebundo estou informado, Cortada pe1<1 casa José GonçalYes Belchiot· & 
não são conhecidos no Rio de Ja.ne1ro. domp. . 

Alem destes carregamentos,Sr. presidente, Kestas condições, Sr. presidente. o gover· 
o inquerito o:fficial accrescenta: no portuguez, tendo necessidade de tomttl' 

Anne:z:o L energicas providencias. fez baixar o decreto 
Carregamento de vinbo do brigue barco. de 1'11e:setembro d(\ 1894. relativo á fiscali~n.

:portugueza Pani que sahiu de Valencia em <:lio do fabrico e venda de vinho e a.zeites. e 
agosto de l894 com destino ao Rio de Janeiro. I em data de 16 de maio deste anno appro\'UU 

o Regulamento que faz par·te intcgrunt~ 
M.:U~CAS GONÇALVES 

50 pipas de vinho. 
5.985 harrís de quinb. 
2.875 ditos de decimos. 

50 ditos de vigesimos. 

Na Bahia, Sr. presidente, as causas ~0gui
ram o mesmo cMninbo, e basta examin:~.r o 
annexo B, para se ver os carregamentos 
dessa mesm(i, droga. bespanhola remittid:J. de 
Valencia, no mesmo período de tempo pelos 

de~sc tlecreto. cujo excmpl:~r a,4ui tenho e 
conto tirar· muito proveito do seu e:S~llllo. 

Foi, Sr. presidente, pol' ter ncompani.Jauo 
muito de perto este negocio de vinho 1:o \{ Jo 
de .Juneiro e ter tr·atado por algum tempo 
com os seus principaes impor t«.dores, que H
q uei hu.bilítado a trazer rx•nt o Congr~sso 
estas in!'orroaçücs c propor algumas med1dns 
de conecç:ii.o que figuram no Orçamento da 
Receita que or:t. se discute. 

"Vapores: 
«Na.gi-LajQSi> (austríaco} ..... 
-«Szent-Istvan» (idem) ••...•. 

Agora a Cil.mam vae saber como lll'Ocedem 
nesta praça esses ímportauores e oomo se 
porta a Alí':mdega. 

Na Alfandega, ainda que estejam >azios 
!45 pipas alguns tle seus armazens, :proprios para r e-
310 )) ceber gene1•os de estiva. todos os carre~a

mer.tos que chegam ao -parto são recothidos 
aos depositas alfandegados de propriedade 
IJUti~ular. 

-«Batthosi» (idem) .....•.•••. 
«Stefania» (italiano) .....•.• 
«Joven !rene» (patacho por-

tuguez ) ......•......•.... 

512 
278 

360 

l.G05 

» 
'11 

» 

» 

Si fossem recolhidos á Alfande~a, o Estado 
ganharia euormente devido a. suas 1.axas cs· 
peciL<es de armazenagem. Isto, porem, nii.o 
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es . Eu los envases de! vino se uzaron nom- mappa do vinho sa~ido do po~io hespanhol 
bres y marca.s de expeditlores portuguezes, Vl<lencia.. p.tra o Rto de Ja.netro durante o 
pero ne consta. que se sitmhtra. log-ar a.lg-un I• semestr·e de 18'24, indica.diiS as quantida. 
de origcn !! Este çaso parece habcr-~e dado rles, marcas e consignatarios . 
en Valencia y Tt\rragona, r! onde se rcce?ieron os~. Joio L01'E>- v. Ex . esro prestando 
envases de O porto para llenarlo~ üe vmo. » um r elevantissiroo serviço ao paiz e á Ca-

Para completar, S1·. presidente. esta. parto mar;t dos Srs. Deputados. (Apoiados geraes) . 
do meu diseurso, reproduzirei o seguinte 1 A Camara que le1a este qua.dro. 

ara o ruo de Janeir o. com carg~ de v inh o. 

B:~rris ZO / l.lar:-is -~ 10 furris 5 

50 . ... . ..... .... 1:.0 ~r. L . 3.060 .Jo,;,; !\Iontciro ....... . . G on~-~ lT cs&Comp. 
1 .. 200 ...•.. ·· ~·-·· . . . . .. ••...•.. . \r . ) l. ~- ~O~ O :nP.:~!no . ..•••.. .•.... .. 

1

os mes:110f; . 
100 :lOO 3 . .'-i~ü O n11.~sl!lo .. ........ . . .... . l~om:\tll &. Ce>mp. 

i>O ·· · · ··· ·~Ó···· 5â3 ·í.S37 g :~:~:~;~ :~:: :::~ ;:::~: ~ ~:?~~1 1~1:~~i~~S· 
1 • 2~ • .... · .. • .... · · · .. • .. 7$ó"" .. . · "· .. · · -i:IJ<i~" E?: do Froit_"s&S. Cunha. ~l~ce<lo Junior -~ Comp . 

iw,O •••••·•200·· .. i03 .~ .~54) uS mc-sm.os, ....... . ..... 
1
ÚS lOOSmn~. 

60 . . •.. . . . . . . . . . :,-;; 4.~f (\s u:•~suws ..... • •. , •. .. J ~; Gon~:\h'f!~-
...... . .. o •. o...... . ... .. 3. :WO 7-íO n:e fiW'tmO~ ••• o . ... . .. ... ~ ~omoro ,'i; Fllbos. 

40 ···•· .... .... . 1 310 1.-i:,O o~ UICS!U úS., .... . ..... . . , H.o•uero & Comp. 
-..,~,.._,.9J"'o-, ~o --u-'.ti:..,.S:'-3- ----:2'"'ll-:.u-:-=;-:J-

i 
O ,·inho ..; de CJU~líU:ule h.'lS.t!\nto tnfeú.u·. 

acontece, porque tudo e remettido para o . .; com a. qual a Alfundega. se ronformou, e no 
particulo.re~. que entram em ajuste com que lhe di:r. respeito tem sabido cumprir á. 
os imporr.adores sobre o preçü da. u.rm::.zc- x-i~ca. 
na.~em. Diz e~ta circul ar: 

No entretn.nto, Sr. preõidente , quando ha « Hlm. Sr.-Os abaixo fasslgnados . com-
11m p;n•ticular que procum. manter o que mi;;sn.rio~ e importadores de ~-inbos e outros 
cst;~ determin:u1o em lei exnres;;a., :1 Al!l~ll· 
, , • · ~ 1

' ~ener·os de estiva, esta.uG!ecidos nesta. praça, ue~a. qucp nao se con_ r.on r.a em deixar C]Ue S d d 
o Est1du perca, pccle a Impertinentes exi::cn- ro;.c;tm a V.·. p:t r<L que. esta a.ta em deante 
<:ias dn ccrt•>s importadvre,; oles tn l>l'<\('a. ·· r.oclos os l!eneros v indos á consignação dos 

Sr. prc,ith-.11 te. talvez a tnhlidadc rtos car- mesmos. por navios ou vapores de que V. S. 
rc;::J.montos Jesso Yinhn orolinarío a P.lle me :>Pja m con,;ignatarios, se depositem elll qual
l'PI'cri. import,:1do da. Hespanhu. P:~l';.J. ~er ven- quer trapiche, <i, excepçã.o dos da. Companhia. 
tli1lo como pot·tu~ueY., eu 0 rec~:bes~e nas do- União de Trapiches, em raz.ii.o da arb it raria. 
ca.s e tru.picltcs que adminíst:·o, tivu-o~ enc.t- ar·m!\ze!lagem cobrada actualmente pela. 
lhudos :por multo tempo, e. quando começa. mesma compa.nhi<1 e que se eleva ao dobro 
rama. so.b ir, os donos ent ender a.m que nã.o das que cobram os outro:; trapiches. 
deviam pagar a :tt·m:J.zen<\gem como man•la a Rio ob Janeiro, 2S de março de 1895.-Joa
l ei e sim a. quB lhes pa.rece:sse r azo:J.';el par·::. qttim Jrwi Gonçalves.-P. p. 1l(f'o11so Henri({!Les 
cobrir prejuízos que diziam ter tido com a de Can)al/w & Comp.-A."f'tlwr L inat<d .-Ze
especulaç:ão mal succedida. 11fta Ramo., & Comp .-Sou;a Maciel & Comp. 

Levantaram toda a sorte de reclama<:ües - Ve iga Pi11to & Comp .-C .• 4.branches & 
perante a Altandcga. que j ulgou todas impro- Comp.-Costa Súnücs & Comp.- Costa Rodarte 
cedeates ; o nem era. de esperar ou trá cousu, & Coii!p . - Otiw:ira Gtlimarães & Santos. 
~as em troca col!seguiram que daquella o motivo a.lle,":\do nesta. circular, a .Alfan
epoca_ em d<'ante nao f~e mais distr_ibuido dega, Sr. presidente, foi a primeira a reco
~epo_slto algum de ':mhos para. as docas e nhecP-r improcedente, por que teve occasião 
.raplches d_a companh.ra. de mandar verificar os calcules pela 2" secção. 

AlJUL esta, Sr. pres1dente, a circular diri· Nas docas ainda existem carre!!a!Uentos 
g~da por u~1 certo g~upo <ie importadores de 

1 

de;se vinho abandonado, a espera que se 
vmh~ no_Rto deJane~ro, aos consignn.t.arios e mande fazer leilão, apczar de se ter dado 
oompa.nluas de nn.vtos e vapores, c1rcular mais de nma vez em relação de consumo, 
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por ji terem passado mais de ann•) ãe depo· · t ig-Js, que for:.tm enumerados co projecto 
s ito. origin:!l e e:!tl·e os qu&.e-s se aclla\ra o vmho . 

Alem de não pagarem a. armazenagem da. o SR • .,-, ;:;Gusro 1fo:-;r <:NEGIW da u m aparte. 
lei, deixam entulhaà.os nos liem03it.os Alfan- . . . . . 
deganos a. droga arrninadu qúe em tempo O Sr.. . . Jos~ C.~~LO~-Est?~ a e . P:~1e1tl1 :.lc-
nã.o puderam vend<er :J.O rotallli>ta m,iieante co; ,lo com 'i·. Ex ., q1_1e .01 o 1et."'o~ deste 
pa.ra envenena.1• 0 co:J.SUi:~!dor de boa 1e. b;•tll~'lnte p~1·ec~r (.'r.;;c twl?s ge1·ac~ ) , .cuJ~ con-

Si por um lado, Sr. pl'esir1ente, procuram I c.usttO, em . .'~ome.nag,em a ve~dO:_oe uos .actos 
im:por a sua Yontade aos t.r:lpiches "\ lf.".nd"J- e ao ]>I'OC(H!n\.C!!lto ua Commtssao de Üi'ça
g:ldo~. uma vaz que a pr0p1'i:1 .AJ !ilnrioga. met!tv, pas>o a lei·: 
abre mão do que podia. arrccaua.r pun~ os ,,o Poder Execu tivo niio pcx~i<< , port.1.nto, 
cofres geraes da União, po1• outro L1.do pl'O· interpretul' a. 1ei n. 265, de 24 <\e dezembro 
"'ocam reclamações impet'ijnentes junto do dG 1804, de modo cli:lferent~ do que se errcon
gcve~no e do proprio Congl'esso Nacional, te~ n<~o circular n . 9, de H> de março. 
no proposito de illudi r-se as 1-~is volatJ<'.S Com ;:.:; l'ecla.moções êtcima n:f~ridas, o lVIi
que contrariam os seus apetites sem limlles . nisterio clu. Fn~:>nda. remctteu á Cama.ra. do.> 
(Muito bem.) Deputados duas p1·o-memo1·ict.-: das lügat;Cies !le 

A Camara deve estar leml>racia. do parecer i'r<.nç~ c Hes_panha, so'lwe o mesmo a.ssum
deste anno da Commissão de Or<;!!mento rcle.- pto, endereçadas (tO Mínists rio das Rel ações 
ti va.mente iL questão dos 40 ";' •. sobr·e vinhos. Exteriores. 
as3umpto a r espeito do qu~l os r<Jc!il.mantes ~:;;,o existindo convenção aduaneira que 
entenderam faze:· intervir até a acçi.'lo d.ipto- ligue o El'azi! :.t Nação alguma e não sendo:'.. 
ma.tica. . illte:·•·en··,iio diolomatic:a. cabivcl em qnestõ(;)il 

Felizmente, Sr. presidente, a no1 <re C<lm- relat ivas' :lo e~tâbclecimento de imposto, como 
missão àe Orçamento squlJe ap31-ar o golpo bem notcn o The:;ouro Feder:1l em suas in
atrevido dos ass:~. ltantes. t'ormaçt;e;;, a Commi~são de Orç:amento dci:-::a. 

E para que fiqr.e registrado es>e f~cto, d~ occ:upar-se das ra~õ~s adduzido.s nas mt!n· 
:peço licença a v. E::t. par~ t r-ansn::>rt&l' pam cton,adn.s pro-;,,emorws: _ • 
o meu discurso 0 Clue diz a nobre· comrr.issão E portanto, a Comm1sstto d~ Orçamento o.c 
do Orçamento dest.:. camara: p~!:'cec i' que n~tla ha. a dt•feru· nc.;; reclam~

« A questiío dos vinbo:;- E' este o parecer 
sobra a questiio dos 40 •J. !!Obre vinlws : 

.: Foram enviadas á C~ma. 1 ·a. dos Deputados 
pelo Sr. Ministro da Fazenda, dua~ reclama
ções contra a ioterprataçilo d::..cla pelo me;;mo 
ministerio, por circular n. 9, de 19 rle março 
corrente, a.o dispositivo da lei da l'Cceita que 
eleva. a. 40 °/ .. os direitos pagos pelos liquidos 
e bebidas :!.lcoolic::s e fermentada.s, interpre
t..·wã.o pela qual os vin!10s forarn considerarlos 
bebidas alcoolicas e i'ermcnto.das e, por ta.nto, 
sujeitas á mesma taxa. :o 

A primeira dessas recl<lroaç,ões e assi;n:tda 
- pelo3 negociu.nt.cs desta pl'a<i:l. ~oaq nim .)0 51; 

Gonçalves & Comp. e outros, e a segunda e 
da. Associação Commer cia.l r!e S. Paulo. 

A Commissã.o de Orçamento, compostc. em 
sua maioria de membros rla commissão tt•ans
actu, examinando a.ttentamente t odas as ra
zões em que se baseam os reclamantes, nota 
o :profundo equivoco em que elles laboram. 
Sob o po::1to de vista. historico, está longe da. 
verdade o que se acha. narrado nas ditas re
clamações. 

A Commissúo de Orçamento transacta., 
deante das urgentes necessidar1es do Thesou
ro, teve de procurar n~ ele,·a.~ão das taxas 
de consumo meios de solver 0 deficit que se 
encnntrou no Or·ça.mentt• ela Despeza., e creott 
imposto addi~ional de -!0 '/o sobre certos ar-

çoes de JoaqUim .lo5e Gonçoah ·es & Comp. c 
out;·os c da A~:;-<dnç1io Commercial de São 
Paulo, p or se~· bem rundn.•.1a. a int e•pretação 
C.adê'l. :pelo. circular n . \ l, de lO de rnal'ço ul
t im,,, ú lei n . 2(i:~ . de Z-1 de Je·t.emhto de 1894, 
na p<erte c.or.tro\·crt-id<t. 

Sal:t r1as commi>sücs, I~ de jullho de 1895. 
loiio Lopes, JWesidctlte-/~vyt<-<:n Jfonlc;1C!J'~'O, 
reh\tor.---:-/'~,t'?~!s!o Se rer;~ ---·11/i_.:;·i o Ton ·es . 
- Law·o .;,~wtcl'. -Bcac" '<:to Ler. e; , 

VozES-:>.'iuito ~;em, muito hem . 
O Sn ... Jos~; C . .1..1~r.o;;-D0. t 1ldo quan to venho 

de expor. rl(1ia-se umu. singa lar eoincid~r.ci:l. 
St'. pre;:i<lente : ~ qae em muitos de.;ks 
negocies Je v itlhos commn.ndam n.s f: 1rças a.t
taca.ntc:; os Srs. Joaquim José GouçalV(!S & 
Comp. , dest:~. pr&.ça. 

O SP .. P1:;-;ro ROCHA. dá um aparte . 
O SP •.. Jos'ii: CARLOS- .-l.incla agora mesmo. 

Sr. presidente, é o Senado surprehendido 
pela l~itura de uma curta escr ipta dc•st:J. ci
dade por esses me>mos senhores uo presirlentc 
da Assccia.l;~O Commercial do Por to, carta 
cujos trechos princip~cs vieram ao nosso CO· 
nh~cimento pelõt corn:spondencia de Lisbor.. 
de 27 de novembro p1·oxi:no passr..do para o 
Jonwl do Bra:il,transcríptos em seu numero 
de lS deste mcz. 

O Senado, S ~. pl'esidente. do mesmo modo 
que a. C<\mara, deve estranha.t• que tão ante-
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eipadamente os S1·s. Joaquim José Gonc:::.J,·es ' continu arei no mesmo rumo. (T1·ocam-$C 
& Comp. tivessem communic:J:lopa.n Portu- uym·~es.) 
gal o q ~•e .o Cong:resso h avi~. de, filz~.r S? bre o 0 ~a . • lo X o I.vr>E~-v . Ex. H. inda p6de con· 
$eU neg:o~10 ~e vmllos e az21~e "~ onvell?· · tinuar, poi~ ~. camara 0 estil ouvindo com 

A puohcaç<:o.:. que me refiro !:lo. ~egt:mte, muito intere:s~e. (J:Jo i«dO$ g~J·.,es.) 
que teve corno r<:spos~l a suupr..::$suo do ur- · -
1 igo r1ue fa;;orecia o vinho con:!mum e o .:.zeite O .Sn. . FRA~:cr:co Gr.;cE!ao- Seria bom en-
dc olivei,·a . cerrar-se a d!~óus~1io hoje mesmo. 

Diz 11 <'a.rta de Lisboa. : I O SR. Jos:f: C.\lu.os-Nc>te caso, Sr. presi-
..:..1. fi!'ma Joaqu im .1cse Gonça!Yes & Comp., dente. pas:;a.rci li;4eiraroente €::n revist;\ dous 

dessa. cidade. dirigiu nm~ cart<\ :lo p!·e~i·1cnte ou trEs pontos mais da longa listo. de o.ponta
da Asseciaçã.o Commercía l do Porto. dan- m;:-ntcs quo tu:!:o . 
do-l he import~ntes in(o!·ma(."ões a~.l'cn. do O Senado, S!'. p:·esídcat.e, compromettcu o 
augmento a. cobrar nos imnosto~ sc;ln•fl. a irn- Or·çamento C: ei~ll (la Receita votado pela Ca.
portaçio de vinllo, no Brâzil. 6esde o Jo de ma:·:>., o vae colk•O:::I t' c Po~1 ~r Exccuth·o em 
janeiro de 1S91l. Koticium aquelles nego· clilliculr1ade$ lJ~~te.nte gravespar<l. executar a. 
ciantes que consegnirnn a reducçfto dos di- leL tal qnal elL está votada. (Ap;iados ue
rei tos e accrescentam : «Os direi tos de cascos ,.a,·,~ .) 
fca.m sobreca.rregRdos, a pro:..:imadam~nte com 

1 
O i llusfra,lc 5en a dor por GoF ,Z. relator tl(l. 

iguaes cl:r€itos <'Os que IJagam :::.cbalmente, [Commi.ssão de Finanças,:;, qu~m não falta 
isto é. depoi;; do augmento ind!Ovirlo <!e 40 "( .,; ' compctcnoia. (c1:oiatlo$) e estudos especiaes 
cs engarl'afa.dos, esses ficam muito reduzidos, sobre u. m<tter·iu (o.Foiaàos), foi desta ver. me· 
talvez a m~tade dos d ireitos actu:tcs. n o;; feliz. devido to.! vez i esc:m;ez do tempo 

Uma cousa &li:is im]?ortunte p re,jud.icava para r ed'igir t raba lho ma:s acceiütYel. S.Ex. 
mGito os vinhos por tuguezes: o g1·ancte r.u- pretemleu ele um só rasgo de seu immen;;o 
mero de fabricas que vendiam em grande talento inutilisa!' todo o t!'abiL!ho da Camara. 
escala, imi tando todas as m~rcas impo!·tadas; (poiod"s), itinda que ~:n conb~dição comsígo 
a e~s;•s foi lançado um oneroso im:;:osto sobre m~smo. peis é certo que o illustrado senador 
o vinho do seu í'l.brico, que (1~ certo as !'or- fol ouvido sob1·e os molclfs novos a se e:npr·e
Çt.ró. a. abandonai-o . gar n o. confecção r1o pr cjecto do Orçamento 

Falta. ainda decidir o imposto do azeite, d~ Receit<Jo vot«do pel:t Camara . 
que. fúi elevu.do ~.?-xa de 500 reis por· l!tJ.:u; 0 SP. . ~-E-'RZEDELl.O CoR:tf:A. d:i. um apa.rte. 
p_orem, est:tn~?S awgencíanco que S€-ja 01'\1U· 
zL~~o a 20U re1s, o que esperamos conseguir. 
A taxa. doste imposto jó. flc,_'l. em ter ceira di:;
cuss'lo no Pa~·lamerrtD, podendo, no entre
tanto, so1frer aind~;. alguma. alterar;iio. » 

U~I Sr:.. DBPUTADo-Quí7- se recommendrrr 
na santa ierrinha . (Ttoc,rm-se mtrilos opnr
tas.) 

O SR. F JtEDEIHCO BoRGES- V. Ex. prop:J
nha :' su !lPI'es~ão de ta t}o i::to que Ec-\ r e fere 
a v i:J bos e azeites . (.·~Jloimlo.~ . ) 

O Sr.. JosB CAltLos- 0 Senado j i• votou a 
supp_re:.;são (!O pH iodo ,lo do art. ) o e rf'jei
t.ou <t ul tima. hora u ma emend;~. qoe mr..nrian. 
re•1 uzir a200 réis por ki!o o imoosto sobl'e o 
azeite de oliveir:1. -

Este a11no, St'. presiden-te, nlí.o se póde fa· 
zer mais nada; mas me comprometto :t apre
sentar na 1•roxima se~são u.m t rabalho es]JB
cial sobre bebidas ~lcoolicas e sobNtudo sobre 
vinhcs com mumente chamados v:n hcs de 
pasto. · 

o sn.. FRAi'\crsco Gr.tcEmo - Votaremos 
hoje as emendas do Senado ·? 

O 8?.. JosÉ C.\RLos- Si a Camara. pretende 
l'ejeital-as, c u lbrei por coacluido o meu dis
CU1'SO, par a que ll~jt. t et.Jpo <1e fazer-se a 
remessa. para o Sonad•!; no c:Jso contmrio, 

C~:u:lr~ •r. v n I 

O SR. Jos1:; C.uu.os - Não fo i, portanto. 
Sr. presk~ente , sem gl•anrle sn rpre7.a que li 
delloís uma. e ffi<~i5 veze~ o parecer l;•vrndo 
per· S. Ex .. na qtl<J.Iidade de relator da com
rnis.são ele Fin:1.nças do Senado, ~obre o tt-ab~t· 
lho approv~do pela C:>.;nara.. 

i\ssim e, Sr. pl'esiuentc, que S. Ex. 1·_,, 
a.11nexa.r ao :-:t!tl parecer u1n:a.s in t~lrJwH~<1('S 
oJ\crecid:J.i' pc!o honr:1do insper:tor rh Allitn· 
rle.~:~ do R ic• d! ' .!n.:·1eiro, que carc~l'lll H'!' 
a-no.ly:<arlns cnirladosr.Jr.ente,mc;mo pot' tr-t·~m 
sido nres!;tua5 P•l!' um í'unccior. :1.1'io d:\ maior 
competencia ni sun e!<pe<:ialidade. (.·lpui(H.los; 
111.•d!o beuL.) 

A Camaro. s.pprovou. e o Senado acceitou 
uma emenda p~r mim apre.~er.tada. a ugmen
tar.do os dire.ltos sobre car tas de jogar, que 
n.ctualn:ente· p<lg:l- em baralhos. apenas, 1:!:500 
por li:ilo, e eill cartas por lltabar, ou em fo
lk.s p~r COl'i<ll', colo:;oidas ou sómente esta.m
p:•das, 1$:!00 (art. G3Y tia classa 19' da tarifa .) 

O ttugmen~o proposto foi ,•e I$ por bara lho, 
pam .o primeiro c•1w, e de õ$ 11ar:>. o segundo 
por lülogramma. 

Agm·a Yac a Camai·a. ou vil' o que disse a 
respe\to o honrado Si'. ins;:;ectorda :\lfandego. 
em sua informa~·i\o ao Semcdc-: 

~Penso, di»e S. Ex., que a eleo;açã.o do 
imposto niiu e:itinguirú o vicio do ,iogo; a 
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t.a::m de I~ por c:tda b:tra.lho,quo corresponde ·porém, que no muito pouco que jâ. dl;se jlls
a. de 72$ por kilogmmma, é m~ds elevada do t ifiquei como J:ude . o meu _voto contra 
qUe a. mais elevada taxa da clas~e dos tecidos t<1das es;,::1s c:nendas, <t r~xcepçu.o da qu0 re
de seda. Ajunte-se ainda i essn. ta.X:l. o ím- duz ao c;~mbio de 12. a base~~~ t<wif<t ndu_a.. 
posto de 4() "/ .. e m<tís a diJTerença de cambies neir.:~.. Tenho c_onch~tdo. p!wto úem, nw11o 
para pagamanto em ouro, e teremos proxi- bem ; o oradot c mutiO (el:c>tarlo pelos deJ,u· 
mamente uma taxa de 122$, por cada kilo- tados prtJseates.) . 
gra.mma de b:tr<dho.:; de carta_.» Ninguem mo.ís 'Pedindo a po.lo.vra., é en-

Sl'. presidente, o honrado JD~pector da AI- cerrada a discus;ii.o ela. emenda do Senado 
falldega me parece que se equtvocou, desde sob n. 1. 
que n5.o tomou pa.ra base de s~:~us calculos o 
pesil exacto de um barnlho de cartas, ou a 
média do peso de um certo numero do ba
ralhos de ditiorentes qualidades. 

O mesmo não fiz eu: dei-me a.o trabalho de 
lGvar á balança. tanto o baralho de cartas 
ftn11.s e mais encorpadas. ate ás que servem 
:para 0 jOgv dO b!H'rO, tia lJ{SCa C dO diab;•c te 
em serões de familia (r i .•os). E confesso ã. Ca· 
mara. que nii.o sou prof:.ssiona.l (?i.•os) ; mas 
leva·1o pelo interesse de acertar e fazer tra
balho limpo desço a esta.s e outms invesli;,'<l.
ções. (Tnx:am-se mt!i:os apa;-tes.) 

:t\este proposito, Sr. presidente, verifiquei 
que a.s afamadas ca.rtas de jogar de B P. 
Grimnud, de Pariz, pes·un um bat·alho supe
rior 125 grammas, um baralho de 2• qua
lidade 80 grammas, cnrt11s de C. L.' Wüst de 
Fra.nli.fort, pesa cada baralho 1(,0 grammas. 

De sorte que pat'a o primeiro c-.tso, isto é, 
pJ.ra as cartas de Grima ud-um kilog-r;tmma 
contem oito baralhos ou 8$ <i. r azão de 1$ por 
baralho, taxa fixa como propuz uo. rr.inh:J. 
emenda. 

Para. o segundo caso, cartas de· segunda. 
qua.lidn.de do mesmo f<1bricante-12 btlra.Ihos 
por kilogramma ou 12~ de direitos. 

Para. o tere e i ro caso, cartas allcmiies do 
fa.cricante Wüst-10 wralll03 por l~ilogt'am
ma ou 10$ de direitos. 

Si a. esws di!·eitos, Sr. presidente, addicio
narmos aínd<t o imposto de ·10 "'/u e mais ;cs 
dilferencas de cambias ele que Ü\lla o honrado 
Sr. inspector da Alfandega, aind11 assim. nem 
cada. kilogramma. de ca.rla.s •1e jogar corre
spondera. a. 72$, taxa mai.< ele1:adu. do 'JUC a 
•;.ais eze, adu. lttX l!. da classe MS :r,cidos de s~dc! , 
qua.nio mais a 122$ ~gundo 03 ca.!culos cesse 
distincto funccionario. 

Creiu que S. S. enganou-se nesta. infor· 
mação, como em outr·as que forneceu n.o 
Senado e conshrr ieste impresso. (.iíuito 
bem). 

Sr. presidente, $Í fosso possível ra:wr parar 
o l'elogio. eu continuaria o meu discurso. 
mas, infelizmente para mim tl felizmente 
para os meus nob:·es e gencro~o:> ouvi nr.P..;, 
(não apoiados). a. hora <>.sli~ ti:~• h •J \ ' . J<:X. 
parece querer avisar-me disso. 

Vou retirar-me <.la tt·ibuna. ~c.·m tlí~<'l' l.ll•ln 

Sii.o successivomentc sem debate encerradas 
as emendas do Senado sob ns. 2 a 27. 

Entra em discussão a emenda. do Sena.do 
sob n. ·18. 

O §r: 'li'hottna.z Cava.Jc.r.a:nt~
Sr. presidente, um:1. vez que o Regimento 
não me pormitte fazer uma dccla1'a(:;1o do 
voto, mottYado sobre :1s emendas que vieram 
do Senado ao Orç;..mento da. R~ceita.,aproveito 
a discussii.o das emendas para declarar que 
acompanho a Commiss:ão de Orçamento no 
seu parecer, isto é, voto contra. todas aquel
las emendas, uma.s por inconst itucionaes e 
ou r.ras nor i1üouias e anar!!hi~adoras.(:1poia-
dos). .. · 

O St·. José Mariano- Pedi a 
-palavra para reiterar uma declara('ii:o se
guindo o precedente adop1.3.do pel os meus 
colleg;\s : declaro que voto por todas as 
emenrias do Senado sysm11.ticamente para 
que ,, fique ;~. rcspon:;abilidade do que hou
ver 11e bem ou de mão, 1le iaique e inconsti
tucional a.o Senado, exacta.mento pelo meu 
:pnpcl de opposicioni:;ta porque não quero 
que o ~o,·erno :fiQUe collocado em melhores 
;;ontlic.;ües do que ~~ Camara. e que esta possa 
ser accu;ada de haver concorrido pCir qu:ll· 
quer lôrmo. para (]UO o g-ov~rno tenh<t de 
Io.nçw as culpa$ soure ella c o povo por- sua 
"Vez tem bem nos r·e~ pon;;;thili>e por iS$0. Si 
o orçamento c máo tenha. a culpa quem o fez. 
\"oto pflr rodas as emendas repitn, p.tra nãv 
te:· a J'8~ponsabilir!ade de concot•rer lla.Ml. que 
llii.o haju. or.,:a.mento. 

O !'h· .. A.rt.h.ut· To•·~·.e~-(pe!a o;·
r/em) com :pr~~a.r declaro ~ue não poderei 
votat· as emendas do Senado, tal qual estão 
nu prc~·~cto da Receita Gera.l d<~ Republica . 

?liembro de um partido que se chama Con· 
:stitucional Mineiro -e fiel its minhe~s con
vicçues, não po.;;;o vota.r materia. inconstitu-
cional. · 

O SR. Tno:u.u CAVAI.c.~:,m- Apoia.•lo. 
0 Sic :\ I: TllliR TORRES-E para. DÕ.O VOtal' 

<~lll . tr•.,:~ <~c·'>rúv com os meus collegas de ban
' "ld ;•. J"dim-111~ d" recinto . 

que pretendia di1.er sobre :t r (•l<H'IH:c • J ~W 1;·;. \ ', ~- "'r-:-::i•• fur;1~ isso, t'o.t;a. numero e vote 
o .Senado do traba.lho •]o. C:~.ma.r:.1.. Acn:J t tu, cvu t. m. 
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Ninguem mais pedindo a pal.a.vr-a, é .:ncer
rad:~. a discus;,ão c successivo.mente a das 
demais emendas do Senado. 

E' annunciad<.J., em $Cguiila, a votação das 
emendas do Senado ao Orçamentnda Receita. 

Sito succe~sivarnente :postas a votos e 3.p
provadas as emendas do Senado :ís t·uhricas 
la 24-

E' annuncíada a. votação das emendas do 
Senado sob n. 25. 

O Sll". §erzedello Correafpcla 
o}·dem) requer vott~.ão nominal. 

Consultada, a Camara rejeita o:peditlopara 
vota~o nominal. 

São succesívamente postas a votos e ap
provadas as emendas do S<lna.do sob n. ~5 
a 47. 

E' annunciada. a vota.ção da emenda do Se
nado sob n. 48. 

O Sr. Serzed.ello Correa (pela 
onlem) requer votação nominal. 

Consultada, a Camara rejeita o :pedido para 
votação nomin11l. 

Silo successivamente postas a votos e ap
p.r-o>·auas as emendus do Senado ~ob ns. 48 
e 49. 

E' annunciada a vatação da emenda do Se
nado sob n. 50. 

O §:a·. Ser:;-;edeUo Cor1·êa. Q;cla 
ordem) requer votação nominal. 

Consultada. :1. Camnra rejeita o pedido para 
vota.ção nomino.L 

Em segnida, são succcssivamente postas a 
votos ü approvadas ns emend(l.s do Senado 
soL ns. 50 a 58. 

O Sr. l">resideut.e-Está terminada 
a votação das emendas do Sena.rlo ao Or;:a
mento d<l Receita. O projecto vae se1' enviado 
a Commiss:i.o <le Redac\'1io. 

Peço ao~ Srs. deputados o seu compareci
mento á sessão de amanbã afim de comple
tar-se o trabalho de orçamento que não fi
cará concluido si nao for votada a Reda.cção 
final. 

Camara por ser nntiregimenial. A hora das 
Yoti:çües {'sti esgota• la e, em vil·tude do que 
determina o art. 165 rlo Regimento, nã.o p~
dem ter legar vot.J.çü~·s 1i.!rn dessa. hora. 
(.4.poiac/Qs.) 

O §r-. ~eiva. (pela Údam)-Conscio 
como estava. rte crue era de5ejo da Camara 
votar quanto antts o Orçamento da Receita., 
e tal (]Ua.l veiu elle do Senado, deixei de 
usar da pal:lvra, para domonstl•ar que entre 
essas emendas votadas naquella Casa do Con
gre.:so lm. medldas que reputo umas attenta
torias dos interesses do commercio e -por tanto 
do J.lOVo sobre quem pesam os impostos, 
outras anti-proteccionistas. (M1-1itos apoia
das.} 

·vozEs-Não pód.e faltar co:;tro o V"encído. 
(Apoiados.) 

0 Sn.. PRESIDENTE-Niio posso permittlr 
que V. Ex. contíuue a. discutir o orçamento. 
(.-11wiadvs.) 

O SR.I\-EIYA-Pe~·diio: não estou di~cutindo. 
pe!o contl·ario estou decla1·ando que não quiz 
discutil-o, podendo no emW..nto tel-o feito 
(apoirtdos); estou apenas solicitando que YO
tem contra. algumas dessas E-mondas, pela 
razão que jil. emitti, e outras !Jor serem con
tJ•arias aos interesses das fabricas onclf-\ tantos 
millla•·es de operarias en~ontram trabalho. 
(~hdtos <rpaiadas.) 

Obedecer,do i r-ondet>açii.o de V. Ex. envio 
a. Me;,a. a seguinte declaração de voto. (Lé . 

O 81~. P.aESmEX'!'E-A Mesa não a.cceitn. a 
deel~raç5.o l;e voto nc,s te1•mo,; em que e2tá, 
por ser contraria n.o Re<;imcnto. 

O SR. NE!\"A-Teoho rc~.lisado o meu in
temo, e feit.o as:;hn o meu protesto. (Mui~os 
ll]JúÍados. Uu.itlJ /Jc1l~, m11ito /;~-m.) 

O §r·. ~lll.u~usa;o ~evero (pela 
orri'm•,)-Na qua.Hi.la•-le de rncmbro da Com.
mis:;ito de ÜI'Çêtmento l'. a vist<\ do luminoso 
pa.r~eer sobre a Receita da Republica, eu e 
os meus íllust.res collegas dl' l'epresentaçilo 
ternos uecessldade de pedir à V. Ex. que faça. 
consignar na acta que votamos contra"' <3men
da r.. 25. assim <:mno contra todas as que ti
veram parecer eontrario. 

Pass:t·~ea hora destinado. ;-.o expediente. 
0 SR. )• SECRETARIO precede a. leitm·a do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

O !Sr. A.lci.ndo Gaanaba:ra 
(pela ordem)-Peço a V. E:x:. que consulte a 
Camara si consente na. votação immediata do 
projocto de lei que está na. ordem do tiia, con
cedendo o. pensão de 3:000$ á. vi uva do 8ena-
dor Cunha Junior. OJlicíos: 

O Sn.. PRESIDENTE-Não lJOS5o subrnetter o O Sr. 1 • secretario do Senado, de 25 do cor-
requerimento de V. Ex. i delibera,ão da rente, enviando a. emenda rlo Senado a pro-
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rosiçií.o desia (',amara, que orç:l. <\ Receita.! tra.·'ition des ma.lfaiteurs, ont nomm~ it cet 
Geral da Re>publi~a. }xn·a. o exercício de 1896 \ eiTet :poar lcurs pléoipoter!t iair es, savoir : 
-A' Commissií.o de Orç,amento. Le p , ·êsident de la. Republiq ue des Etats· 

Do mesmo senhor, de hnje, info~·m:tndtl, e.m Unts o.u Brésil Carlos Augusto de Carvalho, 
artitamento ao anterio"· offício. qu.e u~.s emen- Ministre d'Etat des Relations Exter ieures ; 
das ao Orçameutoda Receita for·a.m mppres~os s~~ i\fcjestti la Reine Rég.'!tlte du H.oy~.ume 
o 2", 4•, 8'', 13, 1·1. 15, Hi. 17, 18, 19. pei·iodos ,!e~ Pays- Bas f!'. Palm, Cllevalier (le l'Or·dre 
do n . 1 do art. l " e o tLl't. 4"-Inteira.da. e á du Lion ;-:.;G !·lundais.Comm:~.nJeur de l'Ordre 
Commissão c!e 0:-ça.mento. aboli de la Rose tlu B:·esil. des Ordl'e$ de la 

ThJ Ministerio das Rel.acões Exte::r!ores de Conronne de Chôoo du Luxe~bourg, de 1:> 
l.loje enviando l1 se" u.inte • ' 1"'" elo.sse.dc St. 0!:1ve de Norvc~~·. de N. S. 

"' Je~us·Clmst du PC'rtugal et du Lwera.teur de · I Vene7.uela , Chevalier des Ordres d' lsa.belle 1~ 
).!ENSAGE::.r Ca.tholique d'.E!>_pa.gne et de la Cour oone 

d'Itu.lia. Consul Gêr:ér•<Ll de Sa. ·Majeste la 
Sen11ores Membros rlo Con;zre$SO Nacion:tl Reiue des ?ays- Bas au Brésil : 

- Subrnctto <i. voosa üeliberaçã.o . na fórma do Lesquels. apre.~ s'être commuoiqué leurs 
a!'t. 34 _;§ 12, d~L. ~onstltlliçilo Federal. a. pleins pouvoir,truuvés eu bonnP. et d.ue forme 
conven· ao que o Mtmstro de E;tado das Re- · sont con'\"euus ttes articlea suivants : 
Jações Exteriores negociou e firmou no ilia 
21 do corrente com o consul gera.l tios Article 1• 
Paizes Baixos, pa.t·a. a extradi(;\.ão de crimi-
no>os. , . . _ . Le Gouvernement du Brésil et le Gouver· 

_Junta::; cnco~t~reis. a 0:pos1~ao ~a motr~os nement des Pays-Bas s'enga.gent iL se Jivrer 
fe ita pelo lll!ms~:o. d~ _E::;:ado . das Relaçoes I réciproquement. d'a.prês le régles détermi
E:x:te;Ior;s e u m" copia ,tu cllent!i~a. da mesma. I née:; par le. s :J.rtic1es sui:van~. it l'exception 
començao. I de lems n:1tiona.ux. les individues conda.mncs 

Rio de Janeiro. 2G de sete:nbro de 1895.- ou pt'e\'enus oi. raison d'un des faits ci-a.:prés 
Pn.ulcate l. de J1fon..:es Ban·o~, Presidente da éuumér:~es, commis hors du ier ritoire de 
Republica. -A' Commissão de Diplomacia. e l'Etat a.uquell'extradition est rlemaudée. 
T.tatados. I. •- a - Attentat contre In. vie ou la. liberté 

Sr. Presidente- O Consul Get'al dos P a.!zes du .Pr~sideot . de la Répl_lblique dcs Et;J.ts
Bai:xos nropoz em officio de Ja de novembro j U_ms r;.u ~res!l, d~ Ch~f 1 un des. Etaf.? de la 
de 1893,-de orde!J.! de. seu ;ovc .. rf<O.~ celebraçlo 

1 

dne Re~twhque, <m :o1, Ge la. re1n~ regnant 
(le uma. convençao ,;c ex.t1':tdtcçao c;ue subs- ou (tu r7gent du Ro:; a~me des Pa')is-Ba~, ou 
tituisse o tr:Ltado celebrado no 1 de junho de entrepn ; da~s le dessem de 1~~ rendre mca-
1881. em consequ.encia d:ts modificações in- pables .de r egner ou de temr le gouver
troduzidas pelo novo Cod.igo Penal Neerla:1- nemem ; . . . . 
(lez em diversas leis e principalmente na b.-;At!,;nt:~:t. c~ntre b .. '"1e ~u. la. llb~l·t~ 
que regulaM extradic<;ões. d_u .' 1ce-. r~swen. de .I.a. Rel)~'?\tque des E.~,t~ 

Estanrlo as modiücaçôes prop·:st:l.s de ac- Ums da 'Bres1l, du v :ce-?resu.ent ou. 'V ~~
corda com o Codigo Penal Bra.zile!ro. não Gou w,rnemcnt d'un ~!es Btats de. la. elite Re
houve entii.o duvida em aunuil·-se á, p:'Opo.>ta ~ul!lique, de la ~:eme pon re.~c:~.nte, de 
e ultimamente, confirmando essa resolu\.ilo, 1 herLt~er presomp~1fdu trone ou d un mecbre 
me autorisastes a :firmar :l. convenção con- lt~o fam1lle sou't"erames_d~ P~ys-Bas ; 
sta.nt1 da. cópia junta. 2.:·-~.reurr,r~ ou ass1~mat, meurtre ou as-

Saude e fraternidade. sa:sma.t comm1s sur u n en~ant; 
• ,. <> , ~ 3. 0·-Menaces, fa1tes par ecr1t et sous u no 

cap1bl ... •ederal, -4 de a.ezeml,ro de lf\9o. - condition d~terminée, pom· au.tan t que l~s 
Carlos de C,<rrctlho · llols dos deu::t pay~ parmettent l 'extr a.di tion 

do;; c~ chcf; 
Cà)liC. - .C~wvc;Hion .':.at;·: la ni!]•H~li•jtf~ d,;s 4 <- Avortement, pfOCUl'é par la. femm~ 
~tats V~u.~ <lt• B•·usl! ~· lc.< Ptcy.~·B,•.::s 1'otw I enccmte uu p:1r d'<tut1·es; 
t· e:r.tmd:: ,on d c!S mal;rn!Cl!í'S, 5. ··-S~Yices , ayn.ut occasionnê \me f;l';\.vn 

h•son cot·IJOJ•cl!c ou la m ort. sl: t"ices commis 
Le PL'cSi•lent de Ia H:',publicple de3 Et:tt;'.-l:l"i'ec préméc it:\tion, ou se vices g'l':l.VOS; 

l:nis !111 Bré:;il (!f, S,\ :-.!ajest!! la H.<-.it~e des G. •-Viol ; attentat á !:l pudeUI'; lc fait 
Pa.ys-B:ts, et en son nome Sa M~je.<>tú la · t:':~.voi:o, ~n dehors du maríagc. un commerw 
Reine Regente du Royaumo des P:\ys-Bas, I ch11rnel avec une fille ou un femme au dessous 
ayant résolu d'un commun accord de • de l'àge de seize ans, ou avec une femme 
conclu~Q une uouvelle convention Jlour rox-! Oll·dessus de cettc ftge lorsque le coupable 
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sa.Lt qn'e!le est r<vanonie ou sans coonaissan·l 18-.<\ctes de violence commis en pu1Jlic, á 
ce ; actes d'imnHra.lltú, lorsque Ie coupa.ble forces 1·éunies, contre des personnes ou de~ 
sait que la p.;rsonne :tV('C lr!r;nellc il lcs l>'ens ; 
commet, est e\·;moníe ou sans eor.nu.iss:tnce 1 19-Le fu.lt ilt{•gttl contrr,ia ir. tle~oein de 
ou lorsqne cette persom,e n·<1, IJas attGinte 1

1 

f;1i1·e conhw ~l C·md. rle f;tü•e é.chouer, de M· 
rJ.,g3 d0 se1ze ans; ('Xí~lbltiúll crunc• persot;ne~ truíre1 de l'Glh~t~e hnp:Ol)re à l'U~nge O,J ele 
au-dessous de cet ~ge:t.comm~C:ttre ort :·,subir de•e1·iorer un n<J.vire, lor!iqu·n peat cn ré· 
des act~s d'immorulíté ou i• avo:~·. en rlehon sul ter u1; danger pour ;mtr•i; 
du ln.a.ri~ge, un commorce cha!·ncl n.vcc m·- 20~E'mcnt3 ct i:lsnbordinn.tion eles pus-
tters ; sagers it bor<l d'un na vire cnntrc b C<Lpitaine 

7 .'·-E:;;:citation de mine.nrs á h debmchf\ e des gens de l'~q,uip:,ge contre ler supé
et tou~ acte a.yunt pour olJ,jot de [avoríser la l'ieur5 ; 
débauch~. de mlneurs, IJUitiss;cbV~ ll';1,prr>s Ies 21-Le fait commis i.• dessein cl'n.voír mis 
!ois de den:x-p~.ys ; en p~.,ril un cor.vcí sur un chomin de fcr; 

8."-Bigamie; 22-Vol; 
9.•-Enleveme.nt, r{;ed. sullpr~tio:l, sn1•- 23 -Escroq1.1erie; 

stltution ou supp~sition d'nn en!lm t ; 24-Ahus de blanc seing:; 
10-Enlévemr,nt de mineurs; I 25 -Dr:•tournemem; 
ll.-C{JnLrBfa~on ou altér.::.tion de mor.- f.!6 -Bauqueront.e rrauduleuse. 

n:1eís ou p~.pier-mo:nnoie, cntr'-"prl:;e ola.as lE· I Sont eomprises dans le;; qunlilien.t:.ons :pri.\
des~e!n d'ernettre OU U0 fi\il'e en>etke Cf!$ C~··dcnié!> Ja tentat.iYe et la COinplíC. Ít<i ]Ol'S~Ui 
monna.,:is ou ce p~pier-monnaie eomme non elies sonspur:isSG.bles d'aprr'·~ la legj~htion du 
eontrefa1ts et non-altéres, ou mise en eit·cu!r:.- 1 p\lys auquel l'extradion est dema.ndée, 
tion de monnaíes ou de papier·P.Jonn . .:tie con-
treíi.lits ou :l.lt:~rér€s, lorsqu'ella a. iieu i~ des- Article 2 
sein; 

12- Contr.,façon. GU fal,ifi.cation de timhres 
et de marques (]o l'E't:ct ou de w.nrques d.'ou
vri~r exigées -p~r la 1oi. poUl' a~.lt<:nt q1.1e lcs 
lois des deux llays permettent l'extrur\ltion 
de ce cbef; 

13.--Faux Gn écriture e mr.p;e f:1.it á rlr.s
scin de l'écrltme f<tus.:e ou ra.í~itiCie. nour 
autn.nt qU(l les !OiS des rle:J:( p~.y.;; r:ernwttéill 
i'ext:·aditioll de ce chef, la. Mient~on ou 
l'introtluction c1e l'êxtmnge;• de hi11et5 d'une 
h<>.nque do circula.tion fond&o en nr-tu de 
rlispositions ll··:::n[c; , dn.ns k dP~~ei~ de k> 
mettl•e rn circuhtion com me n't\í:ant ni iiHlX 
ni fhlsit1és. lorsque l'ttutP;,a• ~a.Yn, i1i tln mo
me:1t o;:, ~!s les :.1 l'cçns, rJu'ils tt:1.l:!t !:;;:x on 
hbifi"": 

14-F:lux scrment; 

L'exLrt-cliticn r.':' Ul'D. ]Jtts 1:c\t : 
1 -Lor~que ie f11.it a út;·~ commis dans nu 

p~ys_tiGrs».et quc1c gouv,>rnemenL (le ce pç,ys 
rc.-pacr t. I ()Xl,moiitio:l : 

2 -Lllrsq11e ];,, demande en :;era motivr;e 
F·r !e même üii: .. p;,ur lequell'inriividu r~,. 
cl;mJ;'; ;]. ;~;,i! jugi• dan~ le pa.ys auquel rex
iracli i:ion €~ô ilemantJ(, ei, (ln cl1eE duquel il 
y a l't1\ condt.\n-n~e , ::\liS(I~~s ou ~cquLté ; ~ 

3-SL tl'o.pri's les !ois àn pays anquel 
l'e:nmdition esf. r' r~ro::nM•e. la p1>e5criptiim de 
!'::\ct-i0:1 on de: 1~ peine est :t('qniBe aY"an >. 
l'nrrest'"tion d.c l'indh'irlu l';··cbmt"·, ou, l'ar
!'E·sr.;d.i•m n'~y.1.nt n;•s enco:'e ea li0u, avant 
~lt'íl lútir. ,·.~,,·, (~ít; tlevat!t le tl'iiJUn:.J.l p:mr 
ctre <mr.endu. 

Art.klc 3 
15-Corrupt.'ons :lG fcm?tionnn.irr.s publics 

pom• antr.nt que les lois des dcux p~tys per
m.;;tumt l'extradition de ce chefe; concuss\on; 
ditournement commise Dal" des 1onct:onaires L'~xh'alUtion n'3.ur:.:. ras lí et: au~si lon"
.-.m pa!' CCUX qui SOllt com;idáé COm~e. tmnps flU Í l'iudívirl.<.t reclamé e~t }JOUl'SUi~l 
tels; j pour le mGme f<üt àans le nays uuquell'ex-

Ei-Incen,ue â1lum~ à (\es;o.ein, lorsqul'ilc tradition cst demandé;2. ~ 
peut e~, résulter <m do.n~e;·commun pour 11es j 
biens ou un danger do mort ponr a.utl'ui ; At•tíclc 4 
incen,fi :l.llumó d~.ns Ie des~eln de ~e prncur~l·l 
011 de Fl'Gcurer áun tie;:s llll prDflt íll~~r~l <1U I Si l'ind i'>idu r~cl~me est noi<l'~uivi ou su
dút.!·lmea.t .d~ ras.~~lr<.?U!" OU tlU l}O-:te~U' legal~ bit nne peinc 1}0Jl' Ur!G s.utf.c in.f!1•a.ction (}UC 
d'lln co:1t.r;\t u la grosse ; celle qui a donné !leu ;~ la (1eman!le d'extra· 

. 11-:-~'l:'~·l'Uction ilióga!e com misse ;1 desse in tEtíon. sr.n extr:~dition 110 sem :lC(.-ori!ee 
1 un ~r.hfice app:.ti'ten<t!l.t en to~t on cn paTtir. qu'o.pr~s l::l. fin de b ;;onr.;uít ci:ms le JX1,ys 
tU.tn n.Utl'e _ou d·1m ed1nec ?U (hme constltu· auquel l'c:s:traditionA cst demandêe. et. cn 
t,lOl1 ]tWsqu Jl peut e~ resnlteL' un de.ngf'r cas de condamnation, 1]1.1'upres qu 'i! au~a. 
commun pout• d~s bJér.s ou utl d~ngcr de su.hi o:.a peine ou qu'il o.ura été !.'I'::.cic. 
)llO:'t pour autl'tll ; I Ne:1!1moil;~, si d'<lpl'i:S lt'S lois du riys qui 
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demande I' extrad.ition, la prcscription de Ia 
:poursuit pouvait resultcr de ce délai. son ex
traditiún sera. accordée. si d~3 cons:derati.ons 
speciales ne s'y opposent. et sous l'obligr.tion 
de ren>oyer rextratle :nmitôt que la pour
souite dans ce ]Jays s·~ra. finie. 

Articlc 5 

L'inrUvidu cxtradé ne TJQurr:L être ni 
poui"souivi, ni puni. dans le pays auquel l'ex
tradit ion a été accordcc. pour un fa.it punh
sable quelconque non prévu p?.r la present 
convention et anterieur :~ son o:.ctrnd.ition. ni 
extra.de il. un E'ta.t t iers sans Le con:1entemem 
de celui qui a accordé rextra<lition, ü. moins 
qu'il n'ait eu la. l ilX'rte dequitter de nou\·eau 
le pays sustlit penda.nt un mois :>.prés avoir 
été jugé, et. en cas de conda.mm:.t ion. aprés 
avoir subi sa. peine ou apres avoir útC gra.
citi . 

ll ne pourra. pas non plus être poursui
vit, ni puni du chet' d' un crime ou 
n'un délit prévu lJa.r 1:~. convention, :~.ntti
ricur it rextra.dition, sa.ns le consente
ment du Gouvernement qui a livre l'extrade 
et qui pourra, s'i! ie juge convena.b!e, e:dger 
la prodution de l'Utl des documents mention
nés dans l'('rtid3 9 de la presente con\·en
tíon. Tou tefois, c e con8e11temen t nc se:·a pas 
necessaire Iorsque l'inculpé aura tlema.ndé 
spontanóment it etre juge ou ::t. subir sa peine 
ou lorsqu'ii n'auril pas quittti, dan5 le dê
bit fixe plus 1w.ut. le territoü·e du :pays 
auquel il a éte livre . 

Article 6 

Les uisposit ions de la pre.rent convention 
ne sont point applicab!es aux dêlits p(oliti
qne,;:. La. person:,e qui a êtl- ext!'àdce ~~ rai
soa de l' un des faits de droit commnn mrn
tionnes it l'at·ticlc l•r. ne peu t. p;u· conse
quent . en a.ucun cas. l!tre poul'suivie et JlUhie 
dans l'E'tat auq uell'extra.ditlon a c tu accor
dee, iL raison d'un t!clit politique commls pr~.r 
ell.e av:mt l'extr:tdition, ni :·,. rais:m tl'un J:.üt 
connexe i~ un semblable délit pollt.ique. à. 
moins qu'elle n'ait eu la librdé de quittcr de 
nouveau Le pays pcmdant un mois r.upi·cs 
:1voir étü j ugóc: et. en cas de condarnn:J.tion. 
apres avoir subi :;;a pcine ou apriJ~ a.voir <·tú 
gmci6c. 

L' extraction scr:1 :tceord~c, alors múmc 
que le coup~ble a!lf>~nerait. un motif ou uo 
bute politique. ~i le 1\üt pour INJncl .,.11~ ~~t 
dema.ndêe constitue pl'incip:::lrn <~nt un uúlit 
commun. 

La. remi se de 1' extra.tlé Jle sero r ondue e!rc
cti~·c qu' a.prG> a.udience, au Bresíl, du Pro-

cureur General de la RepubHque et sans prê
judice du recours i L' habeas-corpus, et aux 
P~ys-Bas de 1; officier _(!e justice a.uprés •iu 
trtbanal de l arromhssernent dans lequel 
l' lndlYdU reclame a. eté a.rrété. 

Arti~le 8 

L' e,;:tradition sera demandee par la voie 
diplom~tique et ne sen accordée que sur la 
produt10n rle 1' original ou ·d 'une expêdition 
a.utbcntique, soit (r une jugement d.e con
demnati<:>n, soit <f une ordonance de mise en 
a?Cu~t_ion ou de renv()i deva nt la .ju ::tice 
repressl\·e avec manrolt d' arr í!t , soit dailS 
ma.nd:~t d' arrêt déli.1-re da.ns les formes 
pr es(:rites par la législation de 1' E' ta t 
qui fait la demande. et indiqua.nt suf
tisamment le f<üt dont il s' agit , pour mettre 
L' E'tat requis i~ mêtn~ de juger s'il constitue, 
d'apr~s sa. lêgist<l.tion. un ca.s prévu par la 
p~ésent cc~nv~ntion, ait?si que la disposition 
peua.le (jUl lut est appl1cable. 

Article g 

Les ohjets sn.isis en la possession de 1' indi
vidu rec!amó seront livrés it l' Eta.t reaué
rant~ si l' a.utorit~ ~ompétente de l' Etv.t 
requ1s en a ordonne lu remise . 

Article 10 

En_att~oda.t la: dema.ytde d' extradition pal' 
la Y~le_dlJ?l~mattque, l :m·esta~ion provi~oire 
de 1. tndtVi•!u, dont l extra.dwn peut être 
requL'>e aux termes de l a prúsente conven· 
tion. pourra. être dema.ndée : 

du côte du Brésil : 
par le Ministre de la. justice, 
par le President du Suprême Tribunal Fe

deral. 
par le Procureur Géneral de Ia Republique, 
par le Prêsideut de la cour d' Appellation 

du Distr ict Fédêral. 
par le ProcurcUl· General du Dic;trict Fe

clér:tl. 
p:tr les Prêsirlf.mts des Tríbunaux Supé-

rieurs dcs E'tats. 
p:w les chefs du Min\stére PubHc dcs Et:J.ts · 
tln c,:.te des Pays Ra.s : ' 
p.w t.ont nmcier de justice ou tout. Íll"e 

u.' Í1lSil'l1dÍOil l.iU:!C ~mmiS>;:t Í I'~. ) 
0 

EJL~ pot~rr:~ et.t~ oit!Ruu~ par te!égramme 
C<ill:ltwnn~; en conltwnité des disposi t ions du 
ri!glement ::mnexé i\ la. convent ion Têlé" ra
phique lnternationalc conclue ~~ St . PétCrs
llourg lc 22 juillei 18i5. 
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Ar ti ele i 1 I necess:~.ire la demande eu sera. fa. ite :pa.r la. 
1 ~-(l ia diplomatiq11e: etron y ~o~nera S?i~~ 

"t , . . . . .. __ • , ;1. mt m do :!ons tdoratlon~ specmls qm s y 
~e ra.~~.e: nrret: !JI'OVJSO!remn.n.; &~L~ •. er-l opposen~, et sons l'~blign.tion lle r envoyer 

me~ de 1 a.t.J_clc prece_den~~ ser:t,_,, .oom~ que l les crimmels et Jcs preces. 
son arrestatton ne don·e etre m;~mtenue polir l 
un autr c mour. mi.s en libertê, si d~ns le 
délai de deux. ml)is a:pres la date d.u mandat Article 15 
d'arrestation provisoire,ln. demande d'extra- , 
dition p.1r la voie di~lomatique. a:vec. rem!se' Le trt~ nsit, h tmvers Je territolre de l'un 
des docum~.ots ~r~:r~ts.par la presen "e con- r.es E'tats contractant!5', d'uu i:JdiYidu livre 
vention, n .~ pa~ e;,e lal.e. p~r tme tierce pu.ii:sance i\. r autre partia et 

A1'ticle 12 

Lorsque <ians la poursuite d'une atraíre 
péno.le non politique un de~ gouvernements 
ju;rera. neceSSl\tl'e l'a.u''iti(lll r1e tilmoins S(l 
trõuva.nt dans l'autre E'ta.t. uncl commission 
rog;l.toire sera envoyéc ~ cet e!Iet par la. 
<oie dinlomatique. et il ~· sera rlonné suíte, 
en obsêrvant les I•Jis du p:ty~ , ou les témoins 
seron~ invités i compu.:.-a,Hre. En c:ts ti'ur
genc'3 toutefois une commission rogo.toire 
JlOUrra être lUrcct.ement a.dres.'i(,'e p3.r l'au
t.orité judiciaire dans l'un des E'tats it. l'au
torité ,judiciail•c dans l'autre E'tat. 

Toute commis~icn rogatoire, ayant pour 
but de demande.r une n.udition de témoins. 
devra. être ;J.ccom'P"gnee d'une tr:v.taction 
frrm~:.alse. 

:ili icle 13 

Si. d<tns une cause pGnale non poli tiqn t\ !~ 
comparmion 1l<~l'$Onnelle d'Ul\ témoia 1!;-.ns 
l'autre pay~ ~t néce~s..1.ire on désirl.'<'. son 
G011Yernement l'c·n~;tg-em it se reodre iL nn
vitation que lui set'a i'aitc'. et en cas de con
senl.iment, i l lui ser:c accc,rdé •:cs r.rais :ie 
voyaf!C et de séjour, d";tp: i1s Ies hr!f~ et J·i·
glement~ eu ,•iguer dan~ le. p;1y~ <>U l'audt
tion dena J.YOir li eu. ~l:f le ca~ oü ic Gou
''crnemcnt requérll.Il t estim:'m elevo; r aliou•~ r 
au temoin une plus forte indemnitó. 

Aucun temoin. quelle qttc soit sa na.tiona
lité, qui. cite dan~ !'U !! des do~t:\. 1)!\J'o . CC!!l
p:J.r:ltr.ra volontairement de>a.nt te.. j u~e,; •le 
l'nntre llay·s, ne :pourm y être pour:s~üv i ou 
rl ~tenu POllr des jl\Ít5 ou conr\:.mnat\ons cri
mineis ~.ntérirurs . ni wus l'retexte c1e com
;Jlicitti d<ws les fa.its ob.)cts du pr·oci-s ou i1 
tigurera comme temoin, 

Article 14 

Lor>quo dans une came p&nale no:-~ p:~l i 
tique ht CQnfr·ont;~tion rl l'\ CJ•iminels, dden~,;,s 
dans l'autrc E'tat. ou bi.en l<\ oommunict\tion 
de pióces de c.onviction ou de docnment..~ . 
qui se tro\·eraient entre le,; mains eles au
torités <lc l 'autre pay~, sera jugi)<> utHe ou 

á app:i.rtonant pas au pays dn t ra.nsit, ser-a. 
accordé sur la si·m ple production, en or i
gin.:d ou <:n expcdition a.uthent ique, de l'un 
des?.ctE-s de p"t'oc&dure men~ionm\s á r arti
cle 8, p•.rurou que .le f,;.it scr vant Lle bo.se U. 
fr:x:trctdition soit compris d:tns !apresente con
vemioo e nc rentrc p ii' d;:J.DS l~s pr-êvisions 
des artícles 2 et 6 , et que le t t•ansport 
;~.it )it'.U, quant ú. l"e.>corte, nvec le CQncour3 
·'e tonctionnaires du :pajs qui a :J.ulorisé le 
transit sur S'>D t err itoire. 

J.es frais àu transite seront i~ lo. charge de 
rE"tat r equerant . 

Article 16 

J.es Gou,·ernemcnts rcspe:~iif; r enoncenr 
do p:\rt et d"antre it toute réc!a.mntion pous 
la rest!tutiun tlcs rrais d'entretient. de t ra.nc 
$port et <ultre.:;. qul pou:' t·ait rGsulter. dan
le:; limites r(',:prctit;;_ rie l'extradition de-
1':·!\w:lUl', ~ccuscs ou cond:unnc~. a.insi qui 
t!e ccuxri:sultuntde rexecution des commist 
~ir:ms rog-lltoh·es. dn t.l':l.!l;;por·t. et dn rem·ot 
dos cdmi nr>h á. co:1fronrer, et ôo ron-..ol es 
de b ~·c:' titution 1les ptéces de convictíon 
•'o~unw.nt~ . . 

L"í rali\"idu :'1. <:'Xt,J'f:uler sera condnit au pore 
quedúsigncm l';.~gent d íplom.'!.tí(jue ou consu
la in: clu t1ou,·enement requer <tn t. <tUX fra.is 
on ol('s dt:qucl il sera. emb:trqué. 

Li~ prés·>nt.e c:mv<lntion. laque!lé n'est pas 
n.pplicablc aux colonie~, mtrera eu vígueUl' 
six ser:taines apr6s l'échauge dcs ra.t ification$-

A JJttr·tir de sa mise il execution h couven
tiOll'lu Jer _juin lSSI ces:>era (!'ôtrê t'ID -v i
guem et sera r emp!uceé par la présente con
~·ention, Jaquene contiuuel';.L iL sor t ir ses 
eirets ju~u· i1 six rnoix apré;; uecla.J'3.tion 
contr:urc de !11 p;:tr~ ue !'uu des deux Gou
''er-nemea ts. 

Elle !>l'ra rai.inee et les ratificationsen se
r ont êchanaées ;, Rio de Janeiro, aussitOt 
pw~ rossible-:~.pres 1' approbation par le Con
gré$ des E'tnles Unis du Ilt-ósiL, 
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En foi de quoí les -plenipotenti:üros respe- t riodos criticos, affirmando de uma maneirn. 
ctif ont siané Ia present convention et y ont muito solemne o desejo de manter as bellas 
op'losé reJr cachets. in~tituiç::íes J.•epnblicanas, no er.mnto que o 

:k•it en doublc expéditicn á Rio de ,J<J.nch·o l>oder l.egis~'üivo nii:o corres_ponde n. ess:t 
le víngt et un dêtemke mil huit c8nt qua.- de:nans~mção feita. . 
tre viilgt quinze, Tt;nhc pugna.ào sempre :;.cpu por- esta dmJ-

,., triTia. que reputo a ;erch\deira,, porq1;e o 
(L. S.)- Ca1·lo5 ..-1ww$to de C:wra"w. nosso ue-ver ,1e representante do -povo e de-
(L. S.)- F. l'alm.- C.onfOi'me .-O dire-I fendcl-o e S~llva.gu•-:.rr\~l-0 dag ma.ior~s i~Jjus-

ctm• gero.l, J. T. rlo .Lli;!a;·al. tiç:J.s.como as commetttdv,s pela comm1ssao de 

I OrçB.m~nto. e ainda mais, pBlO Senado da Re-
0 §;:- 'li'imotheo (]a !Co,;t:a publica.. (.-tp;;-tes.) 

(pel ,;; ordem.)-Fo.ltaria ;, um dever de ccm-j E' ]Jreci:;o que e~sa a.ffirmo.ção sl'j'ct feitv. 
sciencía, de cidadão e àe repu'>lica!lo. si n;Lo por0ue preíiro dizer tudo o que sinto, para 
viesse manifestar, de ma.neil•a muito c!a.!'a. e 1 que"aquelles que me ouvem possam com 12G.l
positiva. que, só deante da n;;ces:>iclade de dade juLgar dêJS minbu.s acções. 
nii.o permitti!' que ficasse a Repu~íica sem A..;sim, pois, cidadão prcside!Ü~, as minbas 
iei de orçam~at.o. foi C}Ue poude d:'tr m~u illlmildcs }"Jaln:n•es r.esta cmergeacia. não si
voto J. muitas da.s emendas que ...-iel'<l-'U ((o grrilktm ~inã.o o de.>ejo de mais uma. vez la
Senado, a muita> das doutrinas que,seja rl.:to vr<tJ.' o tnetl solem!"le prot~·sto contra este re
em abone dr. veruade, fizeram par·h tamb~:n gímr;n de impo3tos imquo, ínjustç e ate ce.-to 
elo parece:;· ela. Commissi'io G.c Orçamemo '~" ponta iut0le1·a-.-el. 
Camara (r!lloiail.os), que merecer<•.m dogios 
de :proprios membros da. commissã.c. O§t~ .:;).i[ed!e!r<J>!J; {~e i~H.:>u~nlie:t·-

Preciso dir.er-voo qu0 os erros que :1 Ca- ~J:!e pe:lc a pala .-r<\ pel<1 ordem paro fil.zcr 
mara commetteu na lei de impostos. lur~m nm appe.llo a Camara. n.ppello que e8pera niio 
excedidos com mno, corag-:m de:;conhecid.a deix;1rú deSCi' ;ttten:hdu : vem pedir que se 
p9lo Senado da Republica. cJD.Slgrre na ;;.cb c!.~~ scs<io úe bo_je um voto 

0 Sr:,. FREDERICO i:lOI:GilS-E' ta.:rdia :lo 11::1- •1e ]_)l'Ofundo [l()Z't'.' :pela 1110\'le <h Raul t1e 
nifest::J.ção de V. Ex. (~tpoiados.) 'AYiln. Pompcia, que hontcm suicidou-se. 

o Sr:.. Tn!OTHEo :O A CoSTA - .E' preciso Cc1r.mlbdo, Co.:no.ro. appl'ov:J. o requed-
comprehender·se o r1ue 3 o irnposw c o que men~o. 
e I) dever de um cid:l.dil.o que 'l"t:!ll aqui cor-
responde•· ;i,s necessídc.des de um m<'-:!dato. G ~ ..... /Lcloi Dho Got>•.'ac- sr. r:re
para manifesto.J·-se de m(>dO iiUC possn. ;lUi.ü· sitlcmc, lamento têe neces::>i!.LuJe de IKJilh· á 
ris..'tr a dizer CJUe ;1s conJ.ir;i!êS rlc.;-sc m;~nú:J.to . . f',,., .. "'·'"• ''l~un~ ,_l',r)"".· -e-,lto~ d., su~. ",,·l·ecloS:o não foram em p~ct~ ' •• n'Pjttdic:v.G. ~ 11ar 11' ves· ~--'"·· ·• ·' ·• ~ '" - '' · attcrH;5.o, já em hora t~ü ad~anta(!a, e quan .. tidurn.s ou po~~ nccêssirlade~J outrasw á;; qua.es r-
muitas veze~ o homem olJ!itico tem de sub- do ~o los. de';em $Ct1tir-'e ,.ttigadi;si:nos: m:\~ . 
. l
·ua._::tl'-se ~ .... nü.o t~al\l c~!'.fl./~o })r(~sente ás ultlma.s s~ssõc;-:_, 

e:n '1 Et:; o nob1·e U.i:puto..rlo p·:::n."' (J t•.J.:"!li.ttll bG.co L• 
Sinto-me l'ealm.;nte, peia primei.t'<t vez. na S, ,.~,,e· O"' e , 1·1 uqu-"c 'lle , ur"po·1·to •I r . hku u· .; " J "'' 1 , :. _ u s , '-' minha vida de J1omem poHtico, deantc de , 

requ~r:mento do iUuskc rep•·esentantc do uma. c:J:J.CÇ<io que niio d~sejr.,'<t te•·- Cea1'a o Sr. Frederico Borges. sollre o ar-
VozeB- Esta. f<lllando cor.tr:1 o vc;ncid.o. clüvo do m2.recho.l Flot•iano P,:i:xoto, cccu-

(li.cr. oue;·os ap,me>.) pou-::G em :1oc1S discursos. do. pesw3. do d:s-
0 SP.. TnrOTm'o DA CoSTA--Pergunto: ::.l-1 tincto e l!onra• lo militar o curonel Mendes 

gumas das medidas quo foram impugnada~ l d:J 1,~o1'aE-s, precisu hr•je, como pal'ticuln.t· 
pe~a Carnal\? ... , como odiosas~ e ·vieraln agorc. a1nigr) tlassr: militar, :protesta1~ contra a ag
do Senado, bem como outr-as que ni.io p.-L~ti· gress~o injusta e re-volt~nte de que foi vi
raro daqui, não preju::ic?.rão a fortuna da ctima, da. trib:nõa du. Cr.mara, e examinar as 
Unilio ~ imputaçiles e [;Jsinnações graves que lhe fo-

Vou firmar o s~guinte p:·incipio: qu;:.ndo r:\m fc:it J..s, •1cmonstran(~o rruc carecem de 
os legisladores, tanto de uma Ca.mwa corc.o I qualquer procod.enci:L e foram inspiradas 
de outra., tenham de p1·onuneia.r-s~ a l'es.pe~ tc~ pel& p:ü xú0 e o(~io do se~s inimigos, àos quaes 

. de ma terias importa-~Jtes, devem í"<J.Zel·o, ni:io o noln·e ropre~entante de Pernü.rnbuco se 
~o obedecendo no3principiosdc uma doutrina constituiu orgão nester~cinto. 
ma.s tambem ao, sentimentos que devem cor- Como í~i~sc, nã0 ouvi os d<)US discursJs 
respon,;er, eomo :;)Oiiticos qu~ s~.o. as nece~- J)l'Ofarldos 110r S. Ex.. ma.s dos I·espeetívo' 
sidades elo momento. :resumospnblicados no Diario do Cong,·esso, m 

Neste ca:o, a~o ba cluvida. ac!J~;.-sc o pcvo co!Ege que S. J~x. uüo podia Esta;· com·encído 
b!'azileiro, q11e te:n atmvessc•,do t·All,i: os p~-1 dos iut!d••mentos d~:s :J.ccusacõe5 que rez, e d:: 
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justiça. e verdade dos conceitos que emittiu, 
reproduziu pura e simplesmente o que ouviu 
de out1·em, sem mn,;or exame. sem a. precl~;\ 
ca ui.Gia, sem o estudo prelimim.~ nece~ario 
para v-erifrc~r si o libello accu~atorio era de
terminado por um interesse publi!!O de orrlem 
elevada e se fundàV:t na verdade dos factos, 
ou antes foi formulado em satis~ã.o de pai
XÕC!S, de oàios, e de interesses particnlaresl 

Dosta coromissão passou partJ. a de en
genharia militar no R io Grande do Sul, 
onde sen•iu alguns :mnos sob o ma.nrlo do 
conhecido coronel Catão Roxo, que tambem 
sempre o dl~tinguiu e honrou com seus 
elogios. 

Desta commissão passou a ser vir na Re
par t.lçã.o de Obras Militares desta. Capital, e 
fo i. em lBSG nomeado auxiliar tecbnico do 
MlnistrD da Guerra. o Sr . Alfr edo Chans . Ba.sta-me recordar, Sr. presidente. que o 

nobre deputado IJOr P ernambuco, no se
gundo discurso que proferiu, confessou l!aver Foi dut"J.n te a administ ração do Sr. Ai
claudicado no primeiro, em rehtç<.i.o a um freclo Chaves que surgiu a. questãO milita.r , 

t · •~ t d - e ailhmou o nobre deputado por Pernambuco 
pon o Jmporv;l.n e a sua accns~çao, e com- que-desde então o coronel Mendes de Moraes 
prehende V. Ex. ,como comprehenr1 e a Cama.J•a. 
o quan to isto é grave e profundamente la- l'icou em antagonismo com a sua classe, por 
menta.vel, porque um representante da. Na- ~>e t er collocado a o lado do governo. 
r,~o não deve jamais claudica.:r maxime em Sr. presidente, extronho que ela tribuna. da 
assumpto~ desta natur·eza, e quando se a.pro- Carn<tra. se i:-tça um•t accmação tão leviana, 
veita da tribun:~. dr.. Camam. pu.ra htnça- quanto absurd~.: o c.::>l'onel IIIendes de :.roraes 
nccusa.ções contra um seu concidadão ! nunca ficou incompatibillsado com a. sua 
(.1poiculo.L) dasse- onde Eó conta. amigos; e é absurdo 

Venbo, pois, íc:.zer o meu protesto, e sup- &ttrihui.r-se as medidas tomadas pelo governo 
plico da Cama.ra a sua attenção p;,tra as em 188(), sobre assumpto t flo gr a.ve qual foi 
pouca.s palavt';1S que vou proferir . a questão milHar, detiber:J.da. a liás em con-

Sr. presidente. a resposta. mais cabal e !elho de m inist ros, :i. influencia do au xiliar 
mais ,)Joqnent.e que poderia dar, seria ox- tcchnico ()O :.rinistro da Guerra! 
pOr toda. a fé de ofil~io do coronel :LIIendes de NITo estil em meu programma estudar a.gora. 
Moraes : não preciso, porém , fazel-o . E e.::sa. celebre questão e veriê.C!ar de que lado 
todavia, e>$ll. fé de officio é bt•i!lJa.ot i:;sima, e ootava •• razão: basta-me d izer que nessa 
demom•tra que aquelle brioso e dlstincto mi- questão o E-Xercito esta. Ta. dividido e que o 
litar , durante longos 25 aonos. prestou bons rn~.recbal Deodoro da Fonseca tinha contra si 
e leaes serviços ao paiz, {npoiados), em di- officiaes distincti~simos. Constituirà. por acaso 
ven;as e impor· ta ntes commissües que lhe um;;. macula u.o ca racter do coronel Mendes 
foram confiada;, quer no regimen decah ido, ile Moraes o ter f-ido então auxiliar technico 
quer no t\.ctual , e qu e peta sua dedicação il do :\lin istro da (<uerra. !? 
causa lJUb1ica, pela nobreza !lo seu procedi· 'Mãsdurantea administ ração d.oSr. Thomaz 
rnento. e pelo. correcção que ~empre manteve Coelho petàura-va ainda a questão m ilitat•, e 
em todos os actos da su:~. vlda, e em todas as fo i seu auxiliar technico o coronel Gomes 
situ:wües em que se encontr ou, honra a Carneiro, o mesmo que tão gloriosamente 
classe a fJUe pertence e é digno da no:;~a con- morreu na Lapa, em dete~a da Republica e 
sidera.çüo e d:>. no.ssa. estima . (.~f~1 il o bem.) da honra. da Patr ia (apohulos), e quem se 

Em 1874 , ainuG. nos l•ancos ela. Escola Mi· lembrou jámais de invocar aquelle facto para 
1\tar e antes ue ccncluir o seu curso. foi no- obscurecer a sua. gloria? l (Apoiados . ) 
meallo, em vh•tudo de indicação do .genernl Foi chefe da questão militar o marechal 
Polydoro, e attentas as brilhantEs notas ob- Deodoro da Fonseca, oue apreciando os me
tidas no seu cm•;;o. prof~sor adjunto ca Es- r itos do coronel Mendes· de Moraes, na expe
colu. Militar do Rio Gr a.nc.1e ilo Sul. e poste- rlição a Matto Grosso, que teve lognr em 
riormente profes:;or e1Ieclivo, e nesse posto, 1888, tornou -:;e seu verdadeiro amigo, tanto 
onde se conservou por mais de tres annos, que pl'ocl.ama.da a Republica. convidou-o paxa 
deixou honrosissimus t.radições de seu ca- seu officu>.l de. gabmete e promoveu-o de 
meter. de sua. devotação ao t ro.lJalho e do seu pos0. por serv1ç~s relevantes. _ _ 
espírito de iustiça. Nao poude ac!!ettar es..<:e cargo, nao por nao 

• • . . • ser r epubliC:'luo e discordar da no\"a. ordem 
O SR. ~A\IER no 'V ALLE.-E ~u dou tese~- , de cousas, porque esteve presente :i. celebre 

munho d;sso, porque fu1 enU\O secretarlO sessão do Club ?.1ilitar de g de novembro, mas 
dessa Escola . por motivos particulares, accrescendo que 

O Sa. A DOLPIIO Gor,Do-Depois rlisso foi no· por inl:istencia. do Chefe do Go\"erno Provi
meado a.j unante da commiss[o incumbida de .sorio teve necessidade de acceita.r o cargo de 
tunõar a colonia militar do Alto-Uruguay, iatendente d:~. guerra, commissão essa que, 
~ob a cite tia do provecto tenente-coronel Lago, naquello momento da nossa. histeria, era im· 
de quem semp!'e mereceu cstirn& e e LQgios . porta.nte. 

Co.m:J.r:l V. Y!II 4i 
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Ma.is ta.rde foi nome<~do govel:'D:J.dor de missões com a maior lealdade. Si o marechal 
Se1•gipe, e de tal modo se houve nessa. admi- Flor-i~no Peixoto estivesse convencido de que 
nistr"ação, com tauto patriotismo se po:·wn o coroml ~lendes de Moraes era um Mliqo 
na. organisação desse Estado, de t al modr:> cm1{i:.<$O da J•evolta. lhe daria porventura. 
assegurou a líbel'dade do voto oo pleito que esm commissão ~ ! (Apoiados.) Sor:i. isto t10r 
alli se feriu para e.;sa or~o!'ani>açiio. em tim acaso crive!~ • 
tão valiosos set•viço~ pre3tou, ']Ue g-rangcou E t.anlo conftava nesse distincto otficio.l, 
a estim<t ll:'eral dos sergipanos e foi frm1c.-1.- t.ant/.1 o conslL!era.va, e reconhecia os seus 
mente npplauuido por todtt a imprensa. ela- se:·viço;; que. suffoca<la a. re.,.olta. m~nrlou 
quelle Estado. lJem como pela. impr~nsa •la m'nviti:\1-o para chefe de uma irnpo1•t.ante 
Bahia e do Rio Gmnde do ~cll. (:1pohHlO$ .) c0mmis.~iío . Respondeu que, como ~nldado, 

Tenho em minhas mãos. S1·. presidente. est.:\V:'\ prompto a cumprir as ortlens de seus 
muitosjotoaes de então, que se occupam do superiot·~s. mas que si lhe fos.~e licito fa.zet' 
governador de Sergipe ern termos elevados c um pedi !lo, pediria que o dispensasse da cvm
bonrosissimos. ma.s, para não toru:J.T tempo missão, por mot ivos que expoz. O roa:rechal 
á Co.mara deixo de lei-os. e limito-me a lêr attendeu p:·ornpta.mente ao seu ped~clo. 
os elogios, que o1fsta tribuna. e na se:;sf1.0 de 

1 

Eis :ôi. Sr prcsident.~. o militar incom-
24 de agosto d~ 1891. fez-lhe o illustrc;_ depu- patibilb'lldo com :L ma cla.~e, e_ que entre
tado pela. E:; lua. o Sr. ~ Zama (IJ) : t<tn to. ~~mpre teve em seus su perwrPS e ca-

<t.'l. intervenção indiscret:t. impolitic;t, c:-i-l ma.m.dns Luns e lcaes 'tmigo; eis ahi o omiqo 
minosa. mesmo do governo central na orga.- coll(cs:;o àa :-evolta que ent retlnto b:tteu~se ao 
nisa.ção dos Estados, é in contesta ,-el. lado do< que del'ender~m -.. lcga!idru:le, contro. 

Bastam para proval-a os telegro.mm:~.~ f•ss:t mo;ma revolta ! Eis alü quem e o coro· 
publicados pela i:np;•ensa., dirigido~ pelo nel :Men''es de :!\Ioraes, victima. de a.ccUS.'lções 
cha.nceller da Re~ublicn. U.'j ex-;;ovcmador t:lo in.) :1stas quão violent:J.s; eis a.bi o olíicial 
de Sergipe. brio~o e sensato mili r.a.r. o coro- do no~s~exel'cito. que o nobre l'epreoe:1tant.e 
nel Luiz ~~eudes de Mora.es. de cujo c1•iterio rle f'orn:tn1buco tanto pto~urou amesquinhar 
politico e udministrath'o, f'olgo de dar teste· dessa tribuna. 
munho perante a Cil.mara .>> . Dis;:e S. Ex. que este offi~i•1l tem sugge-

De volta de Sel'gipe, fGi pelo marecl1al t•rdo o; , actu"l güYerno pical'dia.s pequena~. 
Deodoro d.a Fonscco. pr·olno,·ido a. cor onel por perptenas vilanias contra os que serviram á. 
merecimento. e em seguida nomeado com- leg:;Hdada: provoco ao nobre deputado a que 
manr1ante ela Collegio )filitar, onde esteve em te;•n:os bam claros e bem posi tivos indique 
dura.nte ma.is rle dvu~ annos, t'.!ndo monta·1o ,\~ picarüio..~ pequenas e as pequenas vilanias 
oquelle estabelecimento no pe em que se I1ratica·1as p::lo governo. 
acha, e temto exercit!o u rna :v:ministra<·ão 
que por mais de Ullln. vez foi a lvo de elo~iO$ O SP.. !.fEDF.IH03 E ALI3UQGERQ"GE - Disse 
da tmprenso. dest..t CapitaL uma. pt•lo mono~ -

Sur gi.n''o a. revolta. de G de setembro, foi O SR. ADOT.P!IO GoRoo- S. Ex . reteriu-se 
demittido desse OO"go, em .,.irtudc o.lc baixa.5 õ. . •:einl.cgrncã.a dos ~I'Of<;SSo;e.s do Collegio 
intrigas , mas si os termos em que f.>i c01tr.e- Mthln.r , mas s t as 'l!tlanm.s suggeridas pelo 
dida a cxune;-ação,jà den;onstr:l\·arn que o eu:-onel i.\Iende.~ de :Mor'll.~s resumem·se em 
bênemerito ma.recl1;1.l Floriano Peixoto não t 'i-r aconselhado :l.J. governo <!$Se acto, ·a 
tinha confiança. absoluta. nas inf.)rmaçiie;; que ac:cus~ç;L longe de ~eprimil-o, ele,•a-o. 
um inimigo do coronel )ien:!es 1'te Moraes lhe A verda~Je. po_rem, Sr. prcsidentP. . é que 
h avia prest:trlo. f<Jctos posteriores vieram esso.s rcintE>graçnes foram deliberadas pelo 
att.cst:l.l:' e de um modo elo.;quentissimo, que Chefe do Poder Execun't'o o pelo Sr. minisiro 
o l!la.r echal convenceu-se (1a injustiço. do seu da. gll·>rT3. que team habilitações e urecisa 
procedimento. competenci:1 para sab~rem o qu~. devem e po-

Co:n effeito, a e!'se amigo am{esso do: 1·c- dem fll.7.~r. sem a moonor interveoçrto. e 5em 
1.:ol:a, na. p11rasc do nobre c.leputado ]JOl' Per- quaesquer- suggestões do cc;ronel ~lendes de 
nambuco. e que attentas as nece,sidades da l\l~r~e$ . . e foram feitJs E~m homenagem á le, 
defesa. da legalidt~de. nem merecia con tio.ncn c a .J ust1çu. 
para dirigir um esw."belecimento de ensino. •J S!II.Je V. Ex. Sr. presirl0nte. que a.quelles 
marechal F!(,ria.no Peixoto deu commissü.o do profe s~or,~s !1:wam nome-1.dos na viaencia. de 
alta. confiança, para combàter e:::sa mfsmo. i~is e Regulamentos que lhes ass,.,gura vam o. 
revolta.. E' 35sim que deu-lhe o commnndo vitaliciF(l:.tde dos respectivos cargos, e nilo 
ua l inha. c.~a Harmonia., peneucent e :i divi~ão ~endo consequentf.:mente olomissh·el ad mu
<lo general Vasque~- e mais tarde o incumbiu twn, nulh•s foram os :>ctos de demi:;S;"ío ))::'a
da <:onstrucção das t ri!lcheiras do Cajú, oude tic'll.dos pelo bcnemerito mare<·hal Floriz.no 
mereceu louvores ve.r-baes d() então ministro 1 P<:ixoto. muito embora tivesse ti(lo lo.,ar 
Enéas Go.lvão, desempenhando a:; dUl!.S com- i dumnte o estado de sitio, porque não ba."'na. 
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no"-Sa Constitu1ção política, e nem n:>..s Con- Sr- presidente. referiu-se ainda o nobre 
stltutções e teb de outros povos. disposiçào clt"putado por Pernambuco á execução <1o 
a.lguma. que dê 31) Chefe do Poder E::cfcntivo accórdilo prorerído pelo Supremo Tribuna.! 
durante o estàllo de sitio a autoridnde de Federal. na acção intentada pelo marechal 
annullar todos os ~1ireiTm. Com o estado ,;e I "\.lmeida Barreto contra a Fazenda Kacíonal. 
sit io suspenderam-~e as garantias constitucio- Que intervenção poderia ter nessa questão
naes. mas r.i'o ficam os cidadãos priva.dos dos <1e puro direiw. o oillcial de engenheiros 
direitos civis 1N;itimv.ment!3 adquiridos. E ~Iendes de '.!oraes 1 
qua.':ldo rne~mo des_se ao Cilefe do Poder Ex-1 Em seu 'Primeiro discurso o nobre de-ou
ecuttv.oum~. n.utoridtJ:rle tã'! (\~pla. ._que ~lle t.ado por Per nambuco cens~rou o governo 
pudes.e su:,peJ?dtr o Imperlo das le1'·9~e1 d.e I por ter reinlegrado, o marechal Almeida Bar· 
natur~2a poht~ca., quer de. naturez.a ?tnl. e. ret,o no cargo 'cte membro do Conselho su
to•la.vm, prJ~Clplo c;,orren.e de dt,rmto_ q_ue, premo i.iilitar. revestindo-se por isso da au
SU$pe~so o ~ta,_do ~v-sttiO, sus_penaern·7e •pso toridade legislatiw e judicía~"ia. sem reinte
facto LS e!fe.to, dos_ u.etos ~ra.tJcados dura.nte grar todavia o e:enerai Candido Costa que 
o seu peru:'do, e ass_1m de>l(l. o mar echal Fio- esteve nas mesmissimas condições. ES. Ex. 
riano P e1xoto remtegr-ar aquelles prof·!S· exp~icou o acto 11.llegando que o primeiro é 
sores. _ ami"O pesso::tl do Sr. Presidente da Repu-

Nem se argumenta. com a appro··~<;-.ao do bli~ 
":ongresso aos actos de estado de sitio: essa · · · ~ 
approvação tem o caracter de nm julgamento _OS~. MED:O.'IP.O~ E ALBt'c:tlXRQUE-Eu ~u.o 
polít ico, e tem o e.treito un i co de isentar o dtsse !Sso_: aceuse: o governo de ter estendido 
Chefe do Poder Executivo da respomabilidade o nceordao a outros . 
crimina. . . . _ O Sn.. ADOL?no Gon.no-Estou reproduzindo 

Portanto, sendo tll~gaes. ~s dermswes dos ~xac.t..1.mente o que v_ Ex. disse, e consta. do 
p.rofe>sores do Collt>gtO Mll.ttar, porgue ~m Diar<D do Co,.g?·c.oso . 
face do Regulamento em vtgor quanuo es~es Tendo o illustl'e deuut.~Hlo o Sr. Carlos 
aetos ~oram praticados, não tinha o govorno Jorge, em um lirilhauta discurso que pro· 
autor•dade pam pratu~al-os, ~ n.cturu goven;o rel·i u Jl;J. scs~fi.o do clia 2·1, demoustrado, 
que tem corno vrogramrna. a fiel ob>ervancHJ. - que essa CCTISUl'a não t.inba fundamento 
da Lei. nil.o podta derx:al-os de remr.egral·os. al~um, p:)rque o governo nilo reinte!l'rou 
(Apoiados.) · In ma.reclJal A! mo ida Barreto no cargo de 

Nessas reintegrações nio foram cornpreh<>n· m~mbro daquelle Tribunal ; . o .nobre depu
didos o Sr. Fansto Cv.rdoso e m~is dois ou t:vw po.r Pern:~1nbuc(), om _:epl ;cn. confesso~ 
tres proressol'€5... que hmH_tL cl1wrl•rari?, mas nao querendo d~t-

- x:u· a. t rtbuna. sem 1azet· um;,. nova accusaçao 
O Sa. T~TOl:IAZ _ C~v"<?<?A:"Tr-:\f:J.S 0 Sr. :1 0 governo; censut•ou-o po1·ter dado execução 

Fausto Car·.oso nao c nlllttnr. ~pcu: l.S a um:t parto da sentenc:a ; - ·isto é. 
O SR. ADOT.PHO Go'R.Do-E' possiv<~l que por to1·-se limi tado a annul!a.t• o decreto de 1 

neste nwmento me eng::mc P.rr. nome~, m:\s t!e abril oue reformou aquelle OJ<lred tal. 
dizia.-que na reintf.gra.ç~ do:> p ro!E!.:sores Do modo qne-a principio censurou o go
d() Coll(';:!ÍO Militar e na. de outt·os est.1.beleci- verno per ter reintegrado o marechal Al
mcntos, o governo deixou do reintegrar a.pe- meída B<~ r:-eto no cargo de membro do Su
nas os professores mHit :res qne ser1·iram n ol premo Tribunal Militar. revestindo-se para 
revolta, e em obedicncia a limit.'l.ção da ul- isso de autoridade legislativa. e judiciar ia. e 
t bta lei de amnistia. depois censt1rou o governo justamente por 

niio ter feito essa reintegração, colioca.ndo·se E' certo que o governo do Sr. mar~cbal 
Floria.no Peixoto nomeou par(l. os Io~re;: va.· 
gos. novos p!tOfeswres. que depoi~.pQio R.~>gu
mento de 20 de agosto de !894, expedido :pelo 
mesmo ~overno, tora.m elevad'ls á. c.ttegoria 
de catherlra.ticos. mas é evidente qne el!~es 
dous actos n~o vle'i.'am legitimar as referillas 
demissões. e nem desobrigar o a.ctua.l governo 
que se pronunciasse sobre o ussumpto. 

considerando. como não podi:J. deixar de 
considerar. nullas as demissõ~s. ta.mbem não 
})odia •leL-.;:3.3.· de rein tef.'Tar os profe>'Sür es de
mittidos. 

O acto, pois. do governo constitue uma 
'!erdadeira. homens.gem á. lei. 

acima do Poder Judiciario! · 
S. E::c. 1oi infeliz: infeliz em relação a. 

factos. e in!eliz €lU relação a preceitos come· 
sinhos de direito l)Ue mostrou ignorar, 

Não e exacto. i:r. presidente, que o Poder 
ExecutiYo. collocado acima do Poder Judi
ciar io. tivesse dado execução apena.s a uma. 
parte da sent~nca., porque e~ decisão !oi 
cumprii!i'. em todas ~ suas pa.rtes. 

O que obriga em uma sentença é a sua. 
J.l&rt.e dispositis3.: os motivos, os conside
r3.ndos de uma decisã<> não obrigam. Isto é 
principio correu te de direito. 

Ora.. qual foi o dispositivo da. sentença. 
proferida pelo Supremo 'l.'ribuna.i Federal na 
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acção que contra a Fazenda. Nacional propoz j forma, entretanto os considerandos relativos 
o marechal Almeida Barreto? á demissão de membro do Conselho Supremo 

A sentenr;:a condemnou a Far.emb. ?\aciona! liiílita.!' são manife>ü;.mente cOlJtrarios à lei o 
a pagar-lhe o~ seus vencimentos do marechal á verdade dos factos. 
e de membro do Conscll1o Supremo :\ri!itar, O decreto de !8 de julho de !393, que deu 
desde a data da sna r~f.::mna e na sua. demis- arganisaçao ~.o Supremo Tribunal :ti'Illitar, 
siLo, a.té que perdurass~m os efreitos d<õ taes em uma diS})O:>íção gera.!, tleterminou que
actos. os 1Jwmb:-os nctu[ws do Conselho Supremo 

A sentença não decretou a null\Ja.1e da Milita~· deviam ser transferidos par.:1. aquelle 
reforma. e a nullidado da demis:-ão, de modo Tribuna!; e qwtndo f..>i po~to em execução 
que, desde que o Poder Executivo se JimiL:~~se aquE:Jlle decreto, e organisado o Tribunal. o 
a eJiectuar aquelks P<Wamentos, teria cum- marechal Almeida Barreto não era mais 
prido inceira.mcntc a sentença. ni!~U'.bro do Consellw Supremo por te1• sido 

Pagou os vencimentos de mnrecha.l des- pemittido, de ~<!UO que não :podia :passar 
de a data da reforma. e os vencimentcs de I para o mesmo 1r1hunaL 
membro do Conselho Supremo Milltar desde O SR. Fl'.EoEruco BoRGEs-:Naquelle tempo, 
a data da clernissii.o, 1Lté á data em q1Je foi o Cc'l.rgo não era vitalício. 
posta. em ~::tecuçii.o :!: lei q~~e organi:>ou c O SR. AnoLPHO GORDO - Exactamente. 
S~premo Tribunal ê.'lillH~r ~' P~~i.:~t..~. cum- O cargo de membro do Comelho Supremo 
Jl lU em todas as suas }.)wrt~s 0 .... c~wrd,w. MiHt~r não e~n. vitalicio, de modo que o go-

0 SR. MEDBIROS E ALBüQUICRQUE-Perclue o verno tinha :t faenldade de demittir o ma
nobre deputado: eu não di~~e isso, aecas~i rechal Atrneida. Barr~t.o. Sem cogitar r\a 
o governo de ter em pm·te cumpr-ido stricta-1 (i\l'ma porq>le fl)i reve~tida. essa. demissão. o 
mente o accor1h\o e em po.rte ampliado o l qne porém é evidente, é que constitue um 
mesmo accordüo. acto legitimo. 

o SR. ADOLPI!O GOP.DO-Eu r;mrod;Eo e;-:- O m~.rccbnl Almeida ~a.rreto foi demiEidn 
n.ctamente as censuras oue co;lStllm 1los dis- do cargo de membro do Conselllo Supremo 
cursos de V.Ex. publicn.r"os noD:m·io rio Coa- Militn.r antes do decreto de lS de julho de 
gresso, que tenho em m~oE, de I\.!93 e não fazendo. pois. varte de>te cnn-

Portanto, rer;tto. o Poder Executivo cum- ~elho, q~~ndo fo2 orga~1sndo o Su rre:_nu Tl'i
priu o accordãÕ do suoremo Trib;mal F:>d~.ra! oun~1.!. ~I1lltar. nao podm ser lmnsferJdo para 
em todas as suas part€s-dando execução aa ~ste 1 r:bun~l. . 
seu dispositivo-que é a.unica parte tle uma Em l'~b:S'•tv a_ este }lO!l.to, n~ conai~1o1·an•'<•s 
sentença judiciaria qm> .. t.em iorça obrig:\to:·1.·,1. lt;o t~ccnruu.o :<n.o !UM~Jfc.st::ment, [) nnpnxe-

Comquanto o~ cC>n~idemnco5 dc~~n. peça 't·nte~. P:. como ."s co:m•.ol':llJ:.lus dfl_ um:~ .~C'I!
judicia.J:ia não obrig:tssem, wclaY!~,. r~tanr!o I) te!l 1.'1· n:_tü obrl;t<l m, o ~·on•r·no mw. pO(lm e 
governo plenamente con;enc!do ua. procc:tlen- n:~o. de::1:t nomcm· o m~w~lt:~l Alme11l:t Bar· 
cía dos consíderandos rei a ti vos ao decreto de reto._ mm t:<tro r!o Supremo frtbunal Mdtbr. 
7 de ab1•il, que t•efol'mou o marechal Aimeidn. (. \J;rm:das) . 
Barreto. p:1rque realmente eo;~~. reforma 1; .. \ t:il', pt·a,ttl<mt<", chego': unuts,,:llnptu mmto 
incm:stit<!cional e iltegal. e 2l!e nü.o podi:l. ser ~;-o.•:c. O_ao!.J~·c: Jepaii:.1,o pcot· Pet·tn•nd.ouco, 
prlv~do de sua patente sin:~r) pol' S(':lknç:t, em. !'~la:,•::o ~ta al'CIH ~-o do .~tare~!tn.l Flul'J:tno 
coasldel'OU, de accordo com o ;wcorr~üo. nullo PetXoco, dtsse o scgumte (l rV: 
esse decreto c baixou um avise mnnrlan•lc 
reverter aquelie mar.:ci1al ao qu,:dro effc
ctivo do exercito. 

O governo não pr:tticou este <!.cto em cmn
prlmento do accor:!ii.o do S1rrwemo Tributlal 
Federal: esse accorrlão não o ol,l·igav<t:;. ist:>. 
Praticou-o porcousi'.'\eral-o n~:;cessario ejn~to. 
Annullou a reform~. Sr. prccSid~nto, nüo ,,,m 
nome de uma sentença, mas em nome 1l.<1.lé'i. 
E como outros generaes i!aYinm na~ m•smis
sinJa.s condições elo rnarec..h~l ~·~Jmeio.1a B:=\r
reto. tambem refor:nauos il!ega.lnJent'' e com
prcller.didos no d2creto de i ue 2br'il. o 
gov~.rno tarrlt~e-:n annnllo:: a~ :..:n:J.Ej rert~rrn~.s e 
mandou revert~J-r.s ao quadl'O eífecth·o <lo 
<:Xel'c!to. 

1Ias. Sr. presidente. ~; s:I·:> 'Dl'OCC';<lentes o.~ 
cousider<:~.ndos do Qt~{ol'<i~.o Clll r~l;:r;üv ú re· 

<( A:>sim, .a ~it~;a_ção é esta.. Os papeis do 
m~ret!tr.l S•J salm·ao do po:ler ,1<J. J'amilta 
d~s.t~, ou s\ esta os q,_Jizet' entregar (o que 
mto e pl'OY;<vcl). ou :;1 o governo os quizei· 
t ira~· pO!' proce~so, por viol~ncia. 

E, as5im mes;r;o, o orador garante sGrâ 
tnna, vi_olenc!;·~ inutil~ porqt~~ o.ntes disso jó. o 
que ox1sti1' de importante estar-à ptJsto a bom 
l'E:C;ItO. (Jit~1:ta r):'ln.) 

S1i ll s. uma hypntlwse ~tlim (:esta~: c a uo 
0.3Sillto i casa d,. E:xm<1. -;iuva do ma.rec:1Ja!. 
como já S8 tentou_ (P1·o,t"wHic. scn~c~iio -) · 

O oraciol' c .ntil•ma que é a .-errlaue pura. 
tem o te.;,temuni1o cl;1 t~~milia dam.telle "lc
riaso morto. E não 1!;1 que aumir(tr qua~do 
ha orlicia~s de gubinete que se chamam Luiz 
1lend~s de Moraes. G<1rce:-; P<lltla e Homrs 
ptl'eckh.'S, (.·l;;viados .) » 
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Sr. presiden te, provoco o nobr e deputa•lo, cas:?. miUtar do P residente da. Repuhlien. ie· 
a.ppella ndo para a su a honra< a dizer quem nha successiv:.1.mente sob va.ria.~ n.dminist~ 
t entou assaltar a cas(t da. familia do mare- ções exercido cargos de confiança. é nat ural ... 
cha.l Floriano. a tim de apode-!·ar-se do archi- O que c:~racterisa os nct!t;-os ê precisamer.te 
v o ! E' uma imputação muito gm v e, para. essa ad~<ptação a todos os meios. Fica bem 
ser lançada t'om meias palavras , e si S. Ex. ao tempGramento a.ccomodaticio de gente 
se refere ao governo, ou a QÜalquer dos seus assim ageita.r- se a qualqu er s ituação, galgar 
agentes, é audazmente calumniosa ! (Sen- e conserya.:;,· sempre os melhore~ logares, ao 
sação) lado constantemente do poder que sur;;-e . 

O govomo confianco plen:1.mente na hono- Nem isso. por ém , nem .'1 allegaé;ii.o de todo 
ra.b ilidade dn. Exma.. viu v a elo mareebal Fio· o talen to e toda a possível bravura rlaqnelle 
ria.no Peixoto, sempre esteve convencido de official. talen ~o e br~.vurn. que n5.o s5.o quali
que essa senhora entreg3.r· in :w E>tarlo. todos dades de cal'act •:r, destú1e uma lin lta siquer 
os papeis do Ar chivo, que t ive&:em um ca- das minhas o.ccusações. A Ca mara vne ver . 
racter ofilc i:~.l :e nu nc:~.. dirceta ou indit•ccta· Eu disse qu e o Sr . l\Iendes da ·Moraes 
ment e. praticou qua lquer acto com o intuit o fLira, ao lado do ministro Alfredo Chaves, um 
de se apossar desse Archivo. inst ig:\dor do governo imper•ial contra a sua. 

Era o que me cumpria dizer, Sr. presi- classe. E' a. ve1•da.de . 
den te . Para contestai-a, o nobre deput:J.do por 

Nada mais posso di zer. Comp1·ellendem V. S. Paulo qne acabava de exaltar os grandes 
Ex. e <1 _Camara que eu não posso examino.r rlotes do Sr. l\Iendes de :Moraes, tentou destie 
os concettos do nvbre depurado por Pernam- logo redl17.il-os, asseverando t'[Ue a su&. in
buco em relação ao Sr. Presidente daRe- lluencin. não podia ter sido gmndc, porque 
publica , pot•que considero-me su speito. Mas não passa.va elle de mero consultor te::bnico. 
ao concluir , permitt a-me a. Ca.mara. mani- , Hn. ta.l>ez engano de S . Ex . , o Sr. Mendes 
festar aquillo que está na. consciencia. de de Moraes, e~·a, cr eio eu, secretar io . 
nós t orlos : é - que t o<las e~sas accusações, Mas que fosse consultor t echnlco, a questão 
todos esses a.taques o.o Ch~fe do Poder Ex· cabia pt·eci5ament e na su't alÇ'!l.11a . 
ccutivo, só servem para l!'lor·ifical·o perante o Como é na.t.u r al que a Camara. jã tenhn. 
pa.iz, e são os mel110res titules que elle pó:Je esquecido os fundamentos da questiio militar 
l egar n.os seu s filhos. pol'qUe são motivados vou lemb.ral-os em duas paiavt'M. 
exclusivamente por seu procedimento ho- o governo imperial t.ntendeu la!lça.-r uma. 
nesto e justiceiro ! (Muito ~em, 7líl<ilo be;;1; o nof..'1. de culpa. n a fé de officio de do!is om-
m·adol· J comr,rimentado). eiaes aeneraes. 

O Sr. 1\:Ic deil'OS e AJbuQl.l.e t•
fJUe-V . Ex .. Sr. presiden te, noton certa
monte <~ aLtençiio cnm que acompanhei o 
Sr. deputado por S. Paulo. a. absoluta. ~lma 
<.'Om que ouv i as suas accusaçües de levian
darle e má fe : leviandade. povque acolhêra 
inf'ormaçõe~ pouco d ignas de credito ; ma lEi. 
po1·qne s~gundo dis~o S. Ex. ~u não podia. 
estal' convencido do que a.fflrroei ela tr i
l.mna. 

Si dea.nte desses conceitos, de algum modo 
(não sei si o termo é muito for te) insult uosos 
rla. minha. honr abilidade de representante. da 
minba. consciencia. de deputaclo, eu não pro
testei roi porque . .• 

0 Sa. A DOLPI:!O GORDO-EU disse que V. Ex. 
foi mo.l in1brma.do. 

0 SR. . MEDEIROS E ALDCQUERQUE-Perdoc j 
disse muito mais do que isso ... mas si eu 
não protestei foi porque a muoifestaçii.o de 
S. Ex. em fa • or do Sr. Mendes de Mor:ces 
p(l.receu-me. sobretudo, tocante .• . 

A sua defesa. só :pode me concernir em dous 
pontos: aquelles em que tenü~ rebat~r >ts 
minhas asseverações acerc.'t. daq,uelie official. 
O mais não me interessa. Que o chefe da. 

Sobr e esse facto, ten(lc havido p:·otesto 
delles, ouviu-s~ o Supremo Cn:Jselllo Mi lit.ar . 
E~te. por p<wecer com que concordou o 

imperador. !lechn·ou-sc contrario U. opiniiLo 
governamenta.! . 

Foi ah i, pt•acis;tmentc, quando o con· 
fl icto ,iít 8e potlia considera.r chega,.lo a ter mo 
que surgiu a q;t esi.ilu c;cpital : saber s i er<l. 
necessal'lo que os gener:1es requeressem a. 
cassaç-ão cia nota, ou si a consulta, por si ~ó. 
implicava e>sa cassaç:ão c:r:-officío . 

Consultor teclmico ou secreto.rio - o Sl'. 
Mendes do Mor aes irrsL'luou tiO m inistro a. 
p:·imeira soluçüo. da. qual contr3. os seus 
col !egas, ~e mostrou par t ida.r io convicto . 

E esse foi o mot!vo por q ue, segundo n. 
Sr . Cotcg ipe que teve de ceder. a di gn üliulc 
elo go-.;e ,-;,o sahin m ·ranhnda_ 

E-;ta. é a verdude - e o exercito a co
nhece. 

Quanto i <~emiss:.i.o do Collegio Militar 
S. Ex . •~ exnlic-ou a seu modo . 

Disse que ô muito illust re Sr . .::,rendes do 
~for:1es fu i ~~emitt ido .. . por in triga . 

P or init'iga, como pude pr oval-o S . Ex .~ 
o Jacto do.~ comroissi.\es pos teriores que 

te'Ç'c o me;;mo ofliciu.l nadn. demonsr.r~ . como 
!'ella.bilimr.ão de confiança. •.lo ma.recllal. 
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Todos sabem que é de rigor pelas leis mi- O Coll~gio Militar só teve até hoje tres Re-
litare~ que os officiaes, de certos postos J:m.ra gulamentos: o· de 1880, que o creou, o de 
cima, tenham sr.mpre cornmissões. E, de 18\J:? e o de 1894. O de 1889 não dav:tn, vita
mais, -vigia-se melhor os suspeitos, Jazendo-os licie:!acle a.os profe:;sores; 1'oi o tle 1892 que, 
agir á vista, do que dei::G>nltO-Oti ociosos c! por urna ela mula especial, a :~.dmittiu. Ora, 
hvres... succei\eu que ao declarar-se a revolta, o rua-

Por intriga ... Mas supponhamos que tenha rechal Floriano entendeu prender e demEttir 
sido. Isso mesmo prova bastante. Que o mt.· vo.rios desses professores. 
rechal Floriano Peixoto se dei>:a>se illudir Para. os c2rgos assim vagos, lcg:)l ou me
sobre pessoas que nã.o conhecia. bem, era pos- Q·almente, nomeou substitutos interinos. Foi. 
sivcl, foi o que succedou muitas vezes. Mas quando a situaz:ão estava r,e~se pé, quc·um 
acerca dos camaradas coro que lidava habi· novo Regulamento Yeio e por um artigo ex
tualmente is~o não oCOOJ.'l'eu . p;•es~o elevot; os interinos a efrectí:vos. A sua 

Nilo :podi(t, sobretudo, occorrer par:~. um elcva(ilo fez-se, portanto não com -violação de 
o!licial moço e conhecido como o Sr. Menues f Regulum.entos como aconteceu para. outros, 
de Moraes a quem o mare!:!hal seguira toda mas em virtude de um Regulamento. Si, 
a carreira.. Si, poís, clle tão faclimente pois, os p!'irneiros tinham direito, direito 
admitti.u a imriga é porque tluha uma idéa tinham os seg·un.dos perfeitamente igual, di· 
justa do que valia o caractel' do intriaado. man(l.ntlo de actos d;t mesmo. natureza. 
(Apoiados.) , . _ - OSP .. M.>t.TTA. MACHADO- E o Regulamento 

Mas ~- E:x: .. e~tá enganado. Que na.o fl?ram de 1894 foi (tUtor-ísado ? 
accusaçoes IDJUStas, posso eu, r>Odem wdos 
affirmar. 

O Collegio Militar constituiu-se um centro 
de conciliabulos revoltosos. O d1rector e 
alguns profes20res, como talnz euwe outros, 
o digno primo do Sr. Presidente da Repu· 
blica, li expandiam claramente os seus sen
timentos. Alguns não o duvidavam fazer 
mesmo nas aulas. 

E, dea.ute disto, a que veiu no discurso do 
nobre deputado o nome do general Carneiro? 
Que \)aridade lJÓde haver entre o mi\ihr 
brioso e heroico que succumbiu no l'aran~. 
e o Sr . Mendes de .M:ora.cs ~ 

E' um rnáo vezo dos defensores â out>·wtcc 
do governo actual exhumarem de vez em 
quando as glorias da situac;ã.o passada ptll't\ 
com ellas nos fazerem calar. 

0 SR. MEDEIROS E .-\LJ3UQUE~QUE-0 Regu~ 
lamento de 1894 ~tá. nos me~mos casos, ex
actamente nos mesmissimos que o de 1892.. 
Nenhum dos f1ous teve nem autorisaçoã.o pre
via especial, nem approvaçii.o postedol' ex
pressa. 

A unica difierença é r1ue um foi expedido 
em 1892, om~ndo o marechal Floriano come
(,'ava a governar; o outro em 1804 quando 
esta.va a te1•mínar o seu período •1e go\·erno ; 
o ultimo foi refenmtlado peio mini;t1'0 Cos
ID.ll,~t, o }Jrímeiro pelo ministro Custodio José 
d<J iv!~llo ... E como era este r1ue convinha aos 
despeítcs do :;obt·inllo e aos interesses pe
cuniarius do primo do presid<'nte, eutre dons 
uctos do Poder Executivo. o govorno, por um 
noYo acto, sem intervenção de nen11um outro 
po•ü•r escolheu-o de prefet·cncia ..• 

Pn:rn.. que fallar no general Cat•neiPo com 
grandes ímpetos de admir<1ção, para que dizer O SR ADOLPHO GoRDo-Em relação a e~se 
S. Ex. que sente o peito tumido de enthu- pr\rtlO ellc não intcr•·eiu na noml.'açiio. não 
siasmo por esse nobre vulto, quando diaria- praticou n.cto algum; e nii.n ern. por ser 
mente contribue com o seu applauso para 0 p~rente que tica.va Fri \o"a.do de direitos ad.qui
solapamentoda obra gloriosa a ctne elle pres- ridos por uma lei. 
tou o seu nome e o seu sangue ~ (Apoiados.) o SR. MEnEn:os E ALBt:QlJERQUE - Di rei-

O SR. FREDERICO BoRGEs- Si elle esti-resse tos ad.(JUÍl'i(los t1i.a bons e t~ovalío~os como os 
vivo, estaria tambem e;-;. piando. (Apoiados. 1 dos outros professores quo niio eram paren

tes e foram sa.cri:ficados. 
O Sa. MEDEIRos E ALBUQUERQUE- Decla- E, poi~, que v. Ex. negou ha. pouco que 0 

mações de sentimentalismo nada valem con- Sr. Mendes r!e!\foraes interviesse de qualquer 
tra. factos , e os factos s~o essa triste miseria fórma ne~~es assumpto;:, permitta CJ.Ue lhe 
que se desenrolla a nos~os olhos. (Apowdc.s ) oppoulHJ. foPmal conte~tação. 

O general Carneiro nunca foi um valiào ~ De um professor r!.es~e collegio sei eu, e 
de camarilhas. E, pois, que 1àllo em tal, pBr· s.:i p,,rque elle m'o referiu ingenuam~nte, 
mitta-me a Camara qufl lhe dê a. ver$ã.o sem ali:1s ver mal algum na cousa - r)ue ao 
exacta sobre o Collegio :lfilítar. cujos frtctos ir ao ltamaraty para levn.r um rrquerimento 
o nobre deput..vlo cst<:we mu.itl"l lon~e de e~- a tsse 1'€'S)lliitl>, c:ncontrou-so com oS!'. illcn
pôr com a predsão devidrt. O go\'erno nfio <1c!; de :.:orae., que co:u elll\ tli-cutiu os seus 
agiu com legalidade (aJloiadas)~ é lacil d.e de- di!·eitos e rlis~e-lhe uosde logo qual devi:t ,;er 
monstral-o. o despacho. 
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E do resto, corno V. Ex. o:mlica. o facto de 
s6 pnr9. os professores do Collegío ~Iílitar 
conve1•terem-se os aotos de ch:tmo.da rapa
raç~o em verdadeiros ;_tetos de ''íngança ~ 

Pois não tem o governo em todos os casos, 
me:.mo l'eintegr·anrlo os antif{os runcciona.
rios, conservado Mlditlos os JMdernos'! 

Não està ahi o general Vasques promovido 
a marechat pol.' :J.cto de 20. de julho. quando 
desd.., 2ú do fevereiro ha\' ia sentença em fa· 
vtlr r1o marecha.l Almeid.a. Barreto, e apeza.r 
dis to, reintegrado e:.>to, cont!uuan!lo como 
mínis,tro e marechal aggr.ga.do, sem perder 
um so dos seus proYento;o~ 

E' ou n::to po.tente no governo oh::~mado de 
repa.mç:ü~. uma influencia occultn. nesse 
C:!SO doo prcfessore; do Collegio Miliwr ~ 
(.;. po ;'a dos.) 

O Srt. T HOMAZ C.\ v ALCJ.c'\Tr - Dous :pesos e 
nuas medidas. Disciplir1a. p;l.>a. :~. Eocob Mi
litat•, indíscipl in.t pur a. ou" distr1cto . Tudo 
mais assim. (Apoiados .) 

O SR. :\fEDEr.:ws ~; ALBCQL'ERQL"E - Cheg·o 
agora a questão do modo p~;lo qutl.l o governo 
enteudeu cumprir u.s sentcnç:as do Supremo 
Trihun:J.t J<'ederal. 

!\'este ponto, era.-;ne licito ltcsitar sl o no
bre depmado tiwra em vista del~mcler-me on 
nceusar-me . S. E~. amrmou exactu.mentt\ o 
que (!U havia n!l'it'mado; não destrlliu. nem 
mesmo tenton destrui;· tudo o quo cu clis· 
sera. 

As ~euten<:as do Supremo Tl'ilmnnl ~ilo 
Jlrct~e•lidas de considl·rawi(\s, .:onsit!cr;tnd,,s 
CJ_Ue n;';o t· em lon;:t ohriga.toria. o qut> obri:,:;\ 
e a. sentenç:t. Ptrfcit:tmcntc . 

OJ~t. no c.1so. e.~;;:L ~cuteu('<t litll:w:l n.JlPn:a,; 
em vencmlCnt.,s, ta11tu par:1 " marl'r~h:>l:lln , 
COI.nú p . ra f• .ln:,:ar ele mc·m bru ,], .. Supl'('lliO 
T!'llluna.l ~llllta 1·. Que !c1. o :;on•rno'? 

A mct.;1:1u l'ehti,·a :10 m:trC<:h;\lat••. I!Utn
prin-;:~. não sti cs tl'ictamcute, nos termos ex
actos em que eHa.em obrigatotiiL, como :dntla., 
chegando mais long~. ate a reintegJ·3çiio de 
posto; 11 on tra. met:tde, obríg;~.toria. nos mcs· 
mos termos e pelos mesmos fun<lamcntas 
(:UmpriU·<J. >óment,e demro dos !imites cs~ri: 
c tos. Po·1 b. f;,z.el-o ~ Ge>·t.o, que não. 

Si a.i~d<\. para a execução rigorosa da. SllU· 
tença. comprehende-se wl a~to. para tudo 
qn~ cx~ede~se·deli<4 erv. necesaria ·a.utorisJção 
legisiatlV:t- nEccssa.r-la p3.ra. augment~~r os 
quadros do exercito, u.dmittindo ref'ormad•)S; 
necess:~r1a pat·.t man9ar pagar a.trazad•l~.por· 
qU(>, sempre que lm. wdemnisaç·ão pecuniaria. 
a. pagar. o governo l'ecorre ao Gon,...t·esso. 

Na. o~ti(·!ll tlo ti ia de ll~je h a. u:ri pro}ecto 
p··rnuttmtlo ao E~ecuti ,·o que ca...~ a retorm;t 
de um tenente do cot>po de bombt!iros. E.<:;sa 
wuente l'<JHmnou·se por invalidez.. Quiz pro· 
var agora que estava vilidopara se:r de novo 

reu.dmittido e o governo declarou·se incompe
tente. accmselha.ndo-o a dirigir -se ao P oder 
Legislativo. 

Como. pois. pôde readmittir os 1:3 gene.r::~es ~ 
De~cob1•iu competencia especialmente em fa· 
vor do> reYolt<,sos ~ (Apoiado~ . ) 

Quanto á q uest(i;o úe credito;; pa.ra. indemni
saçõ~s. cmvil·tude de sentenças, a. Carnara se 
l crnb~A de quanto> temos votado por sotieit3.
çJ.o ,,o ,c:overno. 

Ha dias, alludi :i. r·eintegração tlo Sr. :Meira 
em uma cadeira da. Ftlculdáde de Direito do 
R~ife. A verba, para pagal-o foi solicitada. ao 
Congt·esso. 

Onde o governo achou dinheiro para. inde
mnis:u· os se~1s amigos de agora. ! 

Mas, si o governo eni:!'ndia que a. reintegra
ção do marechal decorria logicamente da. sen
teu~a. embo1·a niio e.>tívesse nella expressa, 
tinba que entendei' a mesma cousa. oom re
speito á pm•tc C.o Conselho Supremo Milita1·, 
cujos fundament!'S eram os mesmos. 

Dize!• agora que n~o concordou com CE'rta. 
parte porq ue a achou illegal. quando o s:u
Pl'<~rno Tri~unal I•'ederal a declarou legalls
sima, nã.o é admissivel. 
E~tender parte, encolher p:trte de uma 

seut\Snça, ir ate os comiderandos JJara o 
Jnarcc!<ttlato, p:tr:n· na lettl"J. exp1•ess~ para 
o c .. nsells•J :Supremo, e inndmi~sivcl. 

~i'io, Sr. pn:;;idcnte. o ::•JVCJ'no nfto tin ha, o 
direitQ th: prncetl~t· . como pr •.>cerleu. nem le
:;;d m~n t<·, !JOI!l moraluwnte. l.c:;a. ttn~nte. 
IIC:tliú o!(:: dCOH>Jl~!.(';Ü·O. ~(Orn!mcmc, ll llO 0 
lH'Ce i$<1 fazer . 

:\ C;1mara n:io Co'{j iH•cou. l'vr ctn·Lo. D:S tde· 
"l'<ll illlla :> ;1i11<!a ha. p.:•uco li<lQs ucsb>C:IInar:t , 
~~~~ tJHé o ::;r. Pt·nú .. u t t' tio ~:urat>:; 1\:> l icit:t\';~ 
lcong:uncnt.l, c;Lio.n-.Jt•: tllll'lllo. o mart'Cha.l I>'lo
riauo l'o: iXl>tO pth l' l'l'<lrllm •1ns (:{ ~t,ncN\CS ; 
:t <.;:un:u·:t uão esqare.1•u to1lag c~su~ llhl' USNi 
•. to all'ecto c t!t· ccJthu»iaslllo qu(\ S. Ex. con
~:J.,!!!'OU ;'tqm~!le que ne~s0 tempo, vivu o forte, 
no apogeu do presi.i;;io, podí:J. preJr.~:mr-lhe. 
com(• de !'Reto lhe preparvu , o camlnho por 
mde subiu. 

Caminho do poder, caminho de Damasco ! 
CbC"".!.OO ao se1z fim, subido ás alturas, de 
tud•~ se esqueceu o St·. Pre~idente da. l~epu· 
bli c~. . Cegaram·no as ltsonJaS ; embnaga
ru.m-no os elogios . . . (apoiados.) 

Ih. tempos, ha pouco 1~ais de um mez, li 
em um dos jor m:.es (testa c1da.de, uma; longa. 
poe$iit, em que se c<~.nt.'t va as giOl:laS de 
S. E:,: .... 

Logo á segunda linlla. por força. c.e uma 
rim:l. em cmtc, o poet.1. cl:amavJ. o S!:'. Pru
dente de ~lorae•. nada mais na.<la menos, do 
que. po1· ter descido os circules do inferno, 
emultl de nante l 

De Da.nte ! . . . Não sei :;i S. Ex. está. con
vencido que é ca.paz de produzir no poder 
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alguma cousa semelhante á ])i~·i>1a Ca;nc-1 O SR. ~fEDEmos~<; ALBt:QUERQVE-E' a ossu. 
dia .. • Comedia e- mas nada tem de di Yina, pergunta. que estou respondendo. Kão dei a 
nem si quer de original. E' velha ; é sabida ; auwria do Jacto nomim1lmente a pes~oa a.l. 
é a comedia das ingratidõBs. . . I guma. Do governo o quo h a é a animaç~o. 

De todas a.s manife~tações do espil'i~o bu- O _SR. ~l~crNATo BR,\.GA. -:. Is:oo jã e uma 
mano, mesmo as m<us altas, ·1 dontrm" da rect1ficaçao ao que 'V. Ex. uJs>e. 
evolução .I>~r tal sorte se di:i!nndiu, que _o o Sr:. 1\íEDErr:.os E .ALBUQnERQUE- Leia 
nosso esp1:r1t0 pro~u~~ semp~e aclw.r as on· v. Ex. o que está no meu ant1~1~0l' discurso 
gens humildes, nao Ja nus tnbus selvagens, e v&rá que não me estou retractando. 
nos ultimas sêres da escala humana: desce 
mais longe, vae aos entesinferiores<ie outr<J.s 
especies. E' assim que. quanuo se quer sa.ber 
a origem primeiro. do sentimento rclig!oso, 
o nnluralista cbeg:1 a vêl-a no p:l.VOl' que faz 
os animaes se occultarem tran~itlos de m~do. 
quando ouvem trovão e o raio. Kesse inicio 
humilde está o germen das mais sublimes 
concepçOes da rnett{physica religiosa, sem 
que i~to as diminue. de modo algum. D1l 
sentimento de justiça. o inicio estl1 no acto 
reflexo, na irrit1.bl1ídade da cellula viva, 
que a faz reagi!' a qualquer contacto. O 
sentimento esthetico, os adorllos. a musica, 
o drama, a comedia: tu: lo tem esses comeGa
mento-;; ínfimos. E, a proposito 11as comedias 
dos animaes, que V. Ex., permitta-me re
cordar uma a que todos podemos a.ssistir. 
Os rafeiros medrosos, ~abem lisongear o arno 
que lhes faz mêclo, que lhes póde r1ar ca;;tigos 
quando se irrita, d~.r gulodices quando e~ti 
de bom humor. Lambem-lhe ~•s mã.os, sn.l
tam-lhe aos joelhos, roja.m-se aos pés, com 
signaes de infinito amor. M:.~s que no dia 
seguinte morra esse amo-morra. e o raff"iro 
medroso da vespera pa$SC ao pe r1a sna se
J?Ultur<<-elle não uuvidurà, alçar a pe1•na, 
inconsciente e su.iar o m~~rmore sa.grado como 
sujaria uma esquina de rua ... 

Velba comodia. Mt>s ella não tem por certo 
relação algum~t com o que eu vinha dizendo ... 

Asseverei que urn go•·erno que tem a seu 
lado, em cargos de confi::mça homens como os 
Srs. Garcez Palha e Mendes de Moraes, faz 
com que não haja nada de a.dmiru em o.ta
quos como ess" que se tentou. 

B' o go~Terno Je :wim~r,ão aos revoltosos; é 
o governo que oS r. Custodio de Mello disputa 
.iusta e cal'inho~n.mente ; é o governo da 
mgratid1ío que dispersa aos quatro eantos do 
paiz;. fm•irlos por toctas as persegl.lições, os 
que o lljudaram a subir ao ~oder, os que a.ju
dal'J.ID o marechal Floriano na labutação he
roica de uma lucta. em pról da R\Jpublica ... 
(.1paíados.) 

Desse marechal a admiração continúa a 
crescer 1lentro dos Ci)rações repnblicanos. do 
meu principalmente, hoje que el!e está morto. 
!'aço o contrario rlo que fizeram our.ros que. 
cmquanto elll! esta\'a vivo e no t•pogeu do seu 
porler, sú tivemm p11.m elle applanso~ c li
sonjas. tel!·graJ::mas c :O.Iensa.gens congrntu
htorias, p<mt rlc·poi,;qw' o viram mo~to, de
pois que espr ei tan~m. medroso~ e tremulas 
t\té o.o del'rarleiro ino-tn.ntc •h suo. :Jgonin, de 
leria mm·ílmndo. t.t•mive! até"" Hltin1o cerrar 
dos olhos, tl'iptH.líarcm ~OlJl'e a ~U;L r.l.Jm. por 
cuja. consn·uc<;ü.v ~ll<l tleu u. prop1•ia víll<\. 
PFGíadus.) 

Acn.bo Mlllí o que tinha a. d1r.er. 
que se me permítta -voltar ao •mumpto. C.l.'do lec· respomlido ~obr.jaruente ao no!Jre 

O nobre deputado IJOl' S. Paulo interpel- deputado. 
Iou-me dircctamente, querendo saber si eu Qu;1nto i~ gloria quo possa ficar o.o Sr.PJ'U· 
a.ccusava o Sr. Mendes de Morn.e.s ou ')Ua.l- dente de lviora2s, de ser o continuador da re
quer 'Pessoa do governo de ter sido o autor volt a de setembro, cun ka a qu;~! se m.anífes
da tentativa de assa!to à casa do marechal tou até ao momento de subir ao poder,- nã.o 
Floriano. serei uu quem lh'a dispute. (lfiHito bem, 

Não, por cel'to. conheço m~.is ou menos os tn!âto bem. O o1·adoJ' ti ab1·açado par muiws 
homens que comtituem o governo e não os Srs. deputados.) 
acho capazes de :pr<íticarem directamente, por 
si ou por mandado, acção semelhante. 

Mas o que ba é a animação do poder, essa 
força occulta de que se sentem naturalmente 
investidos todos os que podem pratica-r actos 
taes. 

O Sn. ADOLPrro GORDO-V. Ex. tinha di to 
CJ.Ue se havia tent:ldo ataQ.ne á casa. da fa
milia do marechal Floriano e eu pedi-lhe quo 
me disse.Ese quem era do govemo o respon
sa vel por e8se acto . 

Os~-. ~!::d.cta ~iaci:.:ado (Este dis
curso deixa de ser pvblicarlo, rendo siclo en-
11·cgtie em tem1Jo ao o;·ad01' .) 

O S~t·. Pli'Csidente-De accordo com 
os precedentes, o projecto regulando o estado 
de sitia, nã.o eslwa na. a~dem. do d'ia e foi 
diQcutido c votado por ter sido considerado 
urgente. Por conseguinte não é um. ca:;o 
novo. 



O Stt, ~L\TrA i\fACIIADo-Sm•it ontiioo unico 
pt•ecutlentt' e eu doscon he<>ilt, porquo nito c>

., ti ve presente a essa set>são. 

~ Vccm á Mcsn. ns seguintes 

\"otei contra ns c1r.e 11l~5 do Scnat!o reltüi
vn~ ;, 1-'al.n·ic;l •le Fert•o de S . . Joiir• ti o lpan<'ma 
-t:unc~·li a vcrb.t par.\ a manu tenção tla. l"a.· 

Sala dns Sossües, 26 de rlczombro Ül:l IBD:l.-
1\atoiiio rl•: 8iq11uÍI'<I .-PI'Imça Cl!l'tml'w.
.·1 iH~J·ico tlc li:ÚLitOs . 

... .., 
;:l Dcrlw·açÚ;s 

bl'ica, c JJ('.guei autO I' i ~'\ç:io no J.!Ove••no para . 
a alicn:u;ão ou arrendamento •la IIHSIIltt. Dacla.ro CJUC vote1 oontra. tOtla.s y.s cmorHias 

_ do Senado ao Oroamento tht Reeetta. Gcr:~. l da 
Sal~t •las se~~or.s, ~6 de dezemlwo de 1895.- l{epnblicn., com pa.t•ecet• conb><tr io (la Conunis· 

:1 Dcclat•:tlllQ~ ter vot!J.(LO con trct o. c:monda do 
::::-Senado, rcdu?.inrloo. vel'l.oa.deslinada á l~ttbri.;<t 

rlo Forro do lp:tncma. 

iltíJI•e"'" da Safra. são tio Ort;amenLo d<\ Camara . 
Il•)chramos ter votado contt·a a emenda do· 

Senado, nob 11. 2-5, Orçamento dtt Receita, re
duzindo a lr. róis o imposto do s rd grosso. e 
contm as outras J'Cjl'ita tht~ pelo pat'CCül' <ln 
aommis>ão do Onr Hncnto . 

Sala das sessõc8, 26 cln dezembl'o de 1893. 
-Galn·iet 811lyadll. 

Sal:t da~ sossijos, ~0 do rlezcmhro ele lBO:J.
lJaeno da .·!mlr«<l<< . - AdnlJ'l"' Go•·do , 

Declam qna votei pm• todas as emendas d11. 

Decl:n•:tmos ter voto.clo contra as omond•ts 
do Senn•lo, t•ohtti vas ó.s Estr·adus de i<'OJ' t'O tio 
B<l.turilú c do Sobral e linhus telegra,phlc.'ls 
uo Estado do Ccarit {Oroamento da Viação.) 

Sala fins ses>ões, ~() de dezemiJI'O de 18il0.
.. tu!/Hsto s.:rern. - 1'a~m·e> de L!Jl'a. - Jtw
qiH:im A!11'1U. 

C;unara. dos D~put:t •los cor•J•igin<lo o projncto 
de Orçam·mto 1lu, Rfccita, rcomia1lo do Sft~ 
nado e bom a.ssim p~los pedidos de vota<;;1o 
nontin11.1 feitos p(J!O SI'. tlepulttdO Sct•t.edollo 
Cot·rêa }>:1m d h·ersos nrtigos do allnditlo pl'o· 
j ecto . Sr~la. rias ses-;ões, 2G de tl.c:~.ombt•o do 180:>.

Josd ll<Jdla'JH'I. - '1'/wmtJ.:;, Crwulamti . -G OI I· 
calo de Lllf7CH. -li'··cd~J·ico Boi'!J8R . 

Dccltu•t\mos lvwot•mos vo~:uto contra. ;~s 
emeudas 2·1, 1!5, 33, 3-l, 37, 38, 30 •18, •19, 51. 
!>~ , 53, 'il, sr, , 50, fo7, !íS o 59 !lo Senatto :10 l S:tla das ~cssoios, :?Q do dl\zcmbro de 1895,-
ÜI'Ç!uncnto da ll~cciln. Gtn•,\1. ..tuioio .z,, Jlb;·cu. 

Vã') a impt•imh· as segLLi ntes R<·uo.c~\íes: 

N, 174 I - 1895 

Redm·çfi.n final dn J>l'O)e<'lo n . 114 H , desl~J tw11o , 'fi'C m·ra tt re,·eil .t 
~cntl dct Re!mlJlicu. tJam o cr.;cl'cicio clr, iSOIJ 

O Cong1'c"'o Nacional decreta : 
t11·t. I . • .\ t·cccit<t gct'lLl da Rcpublico. dos Est:tdos Unidos tio 

Bt•azil, para o cxcrcicio <lc 180íi, ó orç:tdo. e1n B54.0'J,J :000.~ e será 
rcali·a.tla com o pro·iucto do qtte fôr Ul'r·ccu.tl:t•lo tlentJ•o do mencio
nado oxcrcicio, sob os títulos abaixo designados : 

RTWEITA ORDIN ARIA 

Im po l'taçii.o 

m•ros tarirados uo ea.mbio 1le 24 pa.m o ca mlJio Llc 12 u inhcit•os 
poL' 1$ c Slt})(Wimitlos os adtliciona~s de tiO "/ .. o 60 "f,, o J·cuni · 
das to•las .'l.S tlemu.is sobre-bxas ás taxas, conso1h.huas e.m \tllll\ 
só, excepçáo foi ta : 

Dll. cervejrt cstt•angoira., cuj;t t ;txa Se l' Ó. de 1$200 pol' k ilo. 
Dos licores , v inhos espumoso-s, t\c <t unlquet• qualidttdc, co1no o 

tlo Champagno e quulqner que ~ej<t o ncondicionarmmto, quo 
pag:w:io 3$600 10r kilo. 

lla gertGbm-1$500 pot' k ilo. 
Dos phosphoros do pio, que pog:l.l'fio ]lot' !dlo 3$200 e pho~

phoros elo qun.lqnet· outm qwdidade que pngarão por k ilo 4$300; 
dos 8ftpomtccos, sn.poleos e seus similares, todos nã•1 porfu· 
matlos quo pagnrão 1$200 pot• Jdlo c o esmalte ordinut'io ou 
c •balto vitrlllcado pm·a. ol1~ i i'OS, quo pap;;u'iL 2$500 po1• 1\ilo, e o 
cyanuroto do potn<;sio puro, ()tte pug;u•iL o mesmo q ue o cya.nu .. 
roto bruto . 

Do 11al gros:o que p1g1WÍt 15 t•óis por ki!o. 
Do alcool rectifl ca.U.o prtra. usos pharmaccnLioos, quo conser

vam a tltxn actuoJ. 

ct> 
tiJ 

"" rll 
ta>t o 
11<1 
ts: 
ro 
O) 

g 

~ 
~ 
11<1 
1!:: 
al 
1>:1 o 
t;j 
tiJ 

...... 
00 
0:0 
C)l 

it I . Düeito do importação p~u·a consumo nos tm·mos o la. léi n. 265 
de 24 do de:tombro de 1894, O u:tS disposições luga.o3 a qua ella 
.~c rcfPI'c-mo:.lillcatlos poróm os valores d•)s direitos tlos gc-

Da gommn. arnbicn. bruta., que pagar;\, 600 róis pot• kilo. I C.ll 
Da follla de Flnndt·es, quo pagará 30 réis llOr kilo. ::I 
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~\os objecto3 do n. 119, classe 0' , nccJ•esccntc-~c a se"ninte 
no~: a 

Do n. 293- Pnstílhas mcdicina.es quae:;quet', cuj:~. rnüío l ~ 
sol'á do 40 •; • • valor o ffici :tl 8$C.2J.\ , l.o.xo. ll$450. J 00 

- Totlos ns olcos txtg:~.J•ão o peso bc•uto com n vasilha que os 
conlccm : o il7.eite do olivoim, quo I>OJ' analyse do Lllbn•·al,oJ•io 
Nn.cion:\1 fór • lo~lai'!tclo conter matct-ht esLt·anlHl. on estar Hllsitl
Nt<h SCI':Í. der,pejado no mat• e o ímpO!'htloJ• so!Tt•ar:í, n mul ta. 
<le 2M ~t 500.~00[) , imposkt ]>elo ínspccLor tia ,\ lflulflcgn.. 
Ao~ rio n. 12.7, classn o•, <\C~:·e:,contom-se as seguint es uolns: 
-Os \'in!:o~ cmJdemn;v1os pelo LulJora torio Nt\c ionnl scrno de;;pc

_;,,clüs no mar IJ imposh <~.o importadot· n. mttlta. <lo 2110$ n. 500$0110. 
O vin/Jo cngm-raf•~•lo pag:u•á a mo;;ma. taxa c mai.~ o. da 

gnnafn, com n tnxn r·cspocti v a ([IJ casco. l 
1\~ J>'H'l'<t fa.·s, :Jil.!'t'<\ flics, p'lf.cs c flw;cos de C'J111lque'' qualidarlel 

a c!liXtts de mn.daiJ'il. d('~>mancluuhs ou não, qun111lo impoJ•la!la~ 
om ccntlif;fíe:; de somolh(l.llçr~ com a.s que cont~em liq uido~ .ou 
tna.rcas tle bebidas c~ü·n.ngeir•1S, rotu l:vlns ou n•1o, pagnrão como 
si c,~u tiv('ss~m a_ bebida iw!ic-.·vla pelo ncon·lich1na monto ou 1 
]lOS.>t vel fa l~;tl\c 1çao eles:;:~.. f 

Do.; ol~j o:cLo~ do n . 160 -classe 10" - l'orfumal'Í:ts, que p:t-! 
gnl'i'io .5$ JIOJ' ldlo. I 

Das cu.l'las de jog:w, qn<: pagttl'iío 1:}, il01' 1Jat•nllw c em c;ntão 
1
. 

IJOl' acalxu• ou em folhas pN' cot•tnl', coloridas ou ::ómcnie cs· 
tampa<l<t.•, que pagarão 5$ flOI' !dto. I 

[)o n . GO pt-ixcs não clas>i!kttllos, mal'i,;cns , osh•a.s c outros, 
mol1u;;cos o ovns. I 

Em consorva de qmt!quor modo JW•lpal'<td<L: .S :\l'ilinhn~ 1$ por 
1 

k ilo ; q11amqucr o•1trm 1$500 pol' kilo. / 
Dos ~nc~os simplcsmi.o ~>!p~ci licac.los, que p :t);l\fll •) 1$-'>01'> po1' kito. ! 
Pus ob)Pctos do n. 5!5. clv.s:;e 113, lã , ot.c . j 
I~i r-t•. c1e\·nda <L li! 500 gmmuuts o pr.oo pol' metro qua•lt':l.•lo •las cot- . 

Das pasWb:ts- compl'im idas medicinn.ef;, cuja. razüo set•í• elo 
•H.í "[,. , valor oilicial 120$, WX:l. 5·1$000. 

Do 11. 3·Jl - Pilu)(l.s- bôlo~. IP'annlos ou grfio3 mccHcin:J.CS 
do qunlquer qnali •lncle, cuja. l'M~üo será de ·10 "/ .. , valm• offil'ial 
l5n$GOO, hxn GZ.SWJO , e dn. Sltlsapn.t•t.•ilh::t. do Saude, qno pllgarci. o 
mesmoqn. oselixh·c ;, licot•cs mellidno~. 

Do n. 450- clas' o 15"- lllgo(lüo Clll fio simples para 
L1·am[l, ou llr<l!dut•(t , crú Olt IIJ•.mco, que pagn.rà 300 réis o kilo, 
o tinto. IJ.llC )mgnrO. 400 réis. 

2. Ex pedi ente do:; gcnero;; I i Vl'Cs d e 1lirei to:> rlc çonsmno do nc,~oi•do 
corn ~.s leis ccn vigm•, (Lei 11. 120 A, d o 21 1le nnvembt•Q d e 
1892, a1•t . ·l:?.·i da Co1uolidttçn.o das Leis <la~ Alfcmrlegas) iscnl<\s 
as smncntes dc.:>tin;ulns h lnvon r-a e o trigo em griio . 

3 . Dito dn~ <'-<tpatn.zins, idom. 
4. At'ln:ucnag~ns, i•lcm. 

D·.)spn.cho maeitimo 

5. IOli>O~to de T!ll :l. l'ó~s . 
6. !Jnpo~to de dócas. 

Ad<l i c i onaes 

7. De;-; pot• c<>nto ;lthlidon:tCll s ,;n•c os impo5io': de oxpecHcnlo do 
geneJ'O~ liVI'es !lo <l it•<: l to~ ÚCl Ílll)ll!l't'tç ii.o, pharócs c dócc~.s . 

81th idit 
simir<t\ tle lii. e de !fi e nlgodiLo, que prla tru·ilh vagam tnxo. maio!' ·Í 

O;.~ lllliagcm, et>:,, 11 Gü~, clnsse li ", ~t)ndo Sll JlPl'imidas 1ts 1 8. 
dislincçr}<:s pot• numero r\c fios, !Vl~im como de !iS'JS c !~ntran-! 
.-:nolo~. I]IHl pagm•fto todo:; DIJO l'Cis. J 

Do:; ol;jtJclo~ do n. 2fi9 e 297; dasse ll .o, cnp.mlns confeito:; · 
tlrugNIS o po1·oltts me!lidna.cs qua(!~qncl' , cuja l'U1.Ú') serô. tle i 
40 •J •• v~t lor· ütlichl! ns~oo c tnxtt :ms·~so . I 

Vm us. 237, :~40 e 3-1! -Elixi J·cs, lic.:ll'es, vinhos. x:u•opes c ! 

DiJ•cilos de 2 l/2 •;,, de pol I'Ol'{l. fabric::uh~ pot• contt~ do Go~-crno 
soiJre n. cxpol'lnçiío do Dislricto li'cdl.lrnl (\e pt·oduetos não Sltw 
jeito~ á imposiçfio dos EsttHlos no. conf,lt'lllithule do. lei n. H.ll A, 
!1e 30 de sete mbro tlo 18\Kl o tia legi:ohwi\o anterior a que o!ln 
~C l'('fCt'C. 

sol uçõc.:s tne1l idnaos q nuesqnci', cuja l'ttz;io s.er:·~ de 3 : •·f. , valO!' • 
ofl'ici:tl 20$750 o tnxa 6$225. ! 

Do n . 273 - 1l:lgnc.>in. llni!la. elo :.\lnrray e 0\ltl'•J:S r.~b-ic:. nlNI, 
qu~ \'lnb'tl. l'i~ n. mesma taxct dos elixit'el', li(;lw;i:l·5, · I 

In tot·io t' 

O. RonriR tia fa?..Cncla. do St\.ll t:l. Cruz e c•n t t·ns de p roprieda de d:. 
União. 
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10. DI li~ cln. li:!>h'IH!a do Ferr o Central do Bmzil. 
l i , Ditn das estJ'IV_Ia~ de forro cusLen.das pela Unido. 
12. Di h rlo Correio Geral. 
13. Dita cloa tele){raphos electricos, no. conrot•midacle 1\0 art. 14 d1\ 

pt·c~"nto lei inclusivo" tnxa tl c frs . 0,10, ouro por pl\ltLVl'n do 
tali'gl't\lnmn om percm•so nos c11.bo3 da B >·asitia1• Sulmut>'Í>l<l 
Compauy, lil)lited. 

14. . Di (<~ du. Clt;:.(l. d n. Moed<\ . 
15. Dita da. Imprensa Nacion al o Dia1·ío O!ficial. 
16. Dl ta. do. Fn.brica de Pol v ora. 
17. Dita uu. F<thl'iclt de Fer 1•o de S. João do lpanemo.. 
18, Dít< ~ dos A1•.;cnnes. 
19. Ditz~ da Cos<t de Co:'l'ecçiio. 
~0. Dit·\ do Gymna.sio Nacional. 
.2!, Dil.a do lmtituto dos Snrllos-~rudos. 
22. Dit1~ 1lo lns~ituto Nacional de l\lusica. 
~9 . üiu• do ma~riculn no.~ cstabelccimcnto::~ officiaco d..:: Ct15ll\O, 
24. Di&<\ dn 1\ssí~tencia do Aliomtdo~ . 
,25 . Dit<~ arrec<H.IIula nos Cousullulos. 
26. Dita dos pt•opt•ios n•\Cíomtc;;. 
21. Imposto do se! lo de a.cco•·d•J com :llcgislaçiio em vigor ; mais o 

:\Ugmcnto pJ•ovavol th rcmln. (h~ venda •'o sello tlns lettra:; que 
ne:wcinrcm os btttcos Ot'<;a.<lo em 400:000~ e mnis o st'.llo de 100 
J'úi~ sobl'o r {)()il·os p<lSS:t•los pelo3 bancos nas c:.~dN·not,Ls c contas 
COt'rcntes c de 20 r ."!i;; ÍIIIPI'e~~os solJro os contt'.,tos d e COI'l'e· 
tur03 ·-chcq ••~s-imlep~n..lcnto do sello pt'O(l>lt'cionnl or:;tt'\o c;n 
100:000.'!; c mais o sell•l de 100 réis JIOI' cont.<1 de J'éis ou l'l ~•.e
çito elo conto sobro as guias 1lc cutrcg:t de clinh..:ii 'OS no:; baneos 
ou c,:~.sas b:wcarhs com pu to. do em :!00: 000$ c a l'clldl~ Jl1'il \'e · 
11ionto elo scHo rJn 1$ S!brc os t e rmos de J't•sp.m;abilidade ns· 
signo.dos nns Alf>UJdcgns e mais o auganento do snllo soh•e o.s 
<Ji>rt:ts llC s-mde com <~'I clisposiçõcs d!l presente le i. 

~. I1uposto de 1;10 "{., 11agos lJclo compt•a.dm• e Yendcdot• nn.s 
opcl'acõc.s do ctlmhios ou do mocdlt rnetallica n pra-m wbrc o 
V<\l· 'l' om moeJa cot't•en te do con~racto. 

2\J. Impo~to de tm.ns110l'W. 
30. Dito do 2 1/2 "/• sobro 1liViucu~Jo dos titulo~ das companhias ou 

socír•dadcs anonymas nacíonaes c cstl'llngeims com stlde n o 
Districto !<ot1C1'nl o das compn.nltias estrangeiras com sé<lo no5 
Estados do nccordo com a leg islaçiío em vigor o o a t't . 5" tla 
pt•r.sonte lei o 1/20 "/. sobro o vn lot• llas OflOl'O~es das casas 
!llincs de baocoa ou com1Janhías estrangeiras. 

5 •;. sobl'o os l1t'mnlos (\e t odos os seguros novos que fot•em 
renlisados, a cont!tr do I do j anoil'o do 1896, p ela§ companhias 
cstmngci i'O> de segnt•os de vida. 

'31. Di to de 2 "/~sobre o capita l tlus loteria~ fedemes (} 4 °/n sobro 
o das csludone.s, onjn Yt'O il D. do bil hetes :se clfectuat· na Cu.pltal 
Fedornl , nn. fót·ma das lr.is em vigot·. 

32. . Di to de 2 "/o sobl'O vencimentos o sub5illio , inclusivo o do 
Prc~i·lente o Vice-Presicleulo ela Reptl blica e membro; llo Con
gresso Nacional. 

~3. Dito do pcn nas lle ag ua.. 
:14. Dito Ull tl'O.llSIIl Í~SiíO de\ a p OJiC{IS C OlnU:J.J'C<\ÇÕOS. 
'l5. Contri bu íção das companhias ou em prezas (le estt•arl•t de feno, 

subvencionada3 ou não o de ontn:~s compltnhias JU.rn llcspczM 
de l'Cspecfi\'lt flscnlis 1ção. 

.36. Fót•os 1lr. tet•renos e lliiWinhas . 
:n. Jm·os das acçl'íes das e$trndns de !ano d t nal1ia e Pernaml>uco. 
38. Lanrlêtnios. 
:19. Pmmio3 de rlepositos publicas . 
40. Cubnutç<~ da. divi(lt~ activn.. 

Consumo 

ll • Ttt:l>:a •lo l 00 t•éis por 50:1 gr1uuma.s ou ft·,tcç..'io tlcsta unidade 
de fnmo em bt·uto rio p ;·ot·e.lencin. e~tt•ange1ra. 

Dita de 10 r eis p :H' 25 g' l':\llllll ll.S ou n·<~ cção desta unida•le rlo 
fu1no picn.•J o, m igauo on dosllndo, inclusi,'e o m:wufitcin!'<v lo 
om cig:n·t·os de proclncr;~o nacional. 

Dih\ de 40 róis pnr 25 gJ\tmmns ou fio,w :ão dc3~ <\ unid-ule do 
rumo pic1v.lo, mi!jatlt1 ou clcsnndo ele prodncção cs lrangoil·l~ . 

Dit3. do 100 r6il! por cllnl'll to d o th br ico ostJ•angf,\ro. --· 5 réis 
po;· chm·uto nacional . Di t~t tlo I (I r (,is JlOl' !25 gra nuno.~ 

ou fracçiio desta uníclatlo do ra1Je rlo fabl'ico IHI- cíon"l. 
Ditll. tlo 60 r eis por J 25 gt•nmmn.~ ou fracçií.o desta unithHlC do 

ra. pé de lllb!'ico cst.mng-eiro. 
Di t..'l. rlc 30 r óis por umço ll•l 20 cig>W!'OS e pot• qualquer ft•a_cç1io 

excetlcnto de 20, do Pl'O!lucção e;_;tru.ngeim. 
0~ ciglll'l'OS do 11\0l'talh:t OU cn.p:~ de fumo do procedenci:l. 

os lr;mgcira pag:wuo o rlobr o de~tn fa.xn. Papel par<t cigal'l'O o 
sotn~lhanteil, sendo em l'olhns ou t•olos 50(l t•êis pot• li ilogt'!l.lllll\a.. 
Sendo em livl'inhos ou mortnlh .:s de arroz ou milho 2$'500 o 
J;: ilogt'llm ma. 

- E,;ta.-, taxns poclorão sm• Mbrauas om esLumpillms . 
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112. 

43. 
44. 
45. 
·16. 
47. 
48. 
.1\). 

50. 

51. 
52. 

Tnx:~. 11e GO réis p)r litro ou ,JO róis pm• ga:rril.fa, cobt•n.da. em 
c.;;tampilha.s, no sahir o producto dt1. fabl'ic<t ou exposto á venda, 
sobi'O :t CCI'Vcja nacional. 

1';1xa de 300 rúís por l itro sol!t•e as bebidas cJnstanlr.s do 
n. 126 chtsse !)• dtt hrifit- quando fa.bricadns no paiz. f>{) L'IÍÍS 
pot' !cilo sobJ•o o.s bebiths :~lcool icu con~t.1.nte3 do n. 127 da ta
l'iíh, cxc.~pto o a lcool e agu11rdento fabl'icados no.~ ongcnho.~ ccn· 
t>'!lt:~ c outro~ cstaiJclecimenl.os agl'icolas tmnl>om eouradas em 
cstam11ílhas (1.0 sn.hit• o ].H'o·lucto das lltbriclls ou quando CXI.-Hls to 
á vend;1, 

Tax:\ Lia 1$ poL' r,rt r1•a.fil. so\)l'e as demai,> bcbidns fllrmentado.s 
r1nc po~snm s~L' assimiladas no vil1ho do uva., ao;; vinhn.~ espu
moso~. etc., o te., aos cllampagnes- c cujo fabrico s~j•~ au tot·isx•lo 
pelo Governo. 

Taxa (lc 50 róis pol' l<ilo do aguas minCl'nes artificitJ.es, 
gazosa~ ou 11ão. 

Ex. t ra.ortli na e in. 
:\lontcpio do Mn.rinha. 
Dito milih r. 
Dito dos empregados pu!Jiicos. 
lmlcmn isaçào. 
Vcn(la de genGro; e pt'O[ll'ios nacionaos. 
JUl'Os do cnpitues n;~ciouacs. 
H.ema.ne~contos dos premias dos u\lhetcs de lolcr ias . 
Iteceítlt ovcntno.l, comprellenuidas <lS mult;ts pot• contt'll.l'en;õe s 
do lei e t•egulo.mcnto. 
Imposto <lo tl'!\nsmi~são de propriedade no Dish•iclo Pc ierd [. 
Oi to ue ind ustr ia 9 J)l'Oflssõoe no DisLricto I~cderal. 

Depos i tos 

2.• A rccabm• o rcsLihlit•, nu conformidtvle U.o di sposto no 
o.t•t. •11 da lel ll. 638, de 17 tle sct~mbro de lstíl, os dinheiros pro
venientes: 

do coft•o dos orphií.os ; 
1los bons de defuntos e a.nsontos c do evento; 
dos pt•cmios tlo lotet•ius ; 
rlos deposito.~ do caixas economicns e montes de 50ccorro; 
rlos depositas de outms origens. 

Os ~aldos que re,ntlt,Hom do encontro <las ontrttdns com as 
sahiclas }>odcr:1o ser :tpplicnclos ás des11er.ns publicas e os exc~s
~os dns rosLituiçõPs sm•ã.o lcvn.dos no bA.lnnco !lo exercício. 

3." A rever ns t twifas n<lnnn,..~au de modo n. pol·ns de accortlo 
com as dctll't•minnçõeg d:t presente lei, isto é, calculados o~ di· 
t•eitos ao camlJio ,Jo 12 e niío o.o cambio de 2•1-suppl'imiuos os 
uddicionaes do 50 e 60 "I• o consolidadas em umn só Luxa tod<IS 
as demais to.xas em vig·or, excepçflo feita dos generos qne cstito 
cxceptuac!os no o.t•t. 1" do. pre.>onto lei, cujas ~a.xas scz•iio as 
indicadas nessn a t•tigo. 

4. o A rever os impostos rlo ex:podiento <lo gcneros livres de 
dil•eitos de lmporl.a.ção, do clócas c pllaró~s. tlH modo a consolitlat• 
ns mesmas tnxns, incluindo os oddicionaes nna t.o.xas oz·iginnes. 

5." O~ gonc1•os cul ·Dnlorcm• con~iltual'ii.o sujeitos ú:; mes1110.S 
to.xae c sobl'~·taxas que pl'escntemente pogtw1, consoli<hdas <'S· 
tas em uma so. 

(i. • A M'l'Ondal' o serviço de ca.pa.tazias das i\ lf<Lrzdogas o ar
ma?.llns. 

Art. 3. o Pal'a fiLzm• f<tCC no clcfi.:it ji~ cxlslonte o conqwovu<lo 
ú o Govel'no autorisado a fazer applicação cio saldo que vot•iflcn.r
so no fim elo exercício d a. receita wbre n. dcflper.'l. c, c<~so es.>o. 
tenha sido coberta já pot• alg uma operação de CJ•ec.l ito, oifcctuarla. 
em vil'hHlo de autol'iso.çiio lcgisla.tiva. ~.nl.eriot'. deverá o Govorno 
l'etit•(t!' P.lll pn.pel-mocda do. circulnç.'ío quan tilt equi•·alezltc uo 
saldo VCl'ifictl;!o. 

53. Stthlo ou ex:ce.~Ko ontt•e os recebimento:; e ns re~titnições. Art. •1. • Sito dechwados nu !los pa.l'IL todos og cJTeitos os con
trncto;; r!o r.amhiaes ou moeda nw.t.o.llica. ti. v istl\ ou n. prazo que 
uií.o tenham o scllo legal. Disposições gcl'acs 

At•t. 2, • E' O G OVCI'IlO nu tor·isado : 
J.. o A emittir bilhetes do Thesouro nté ó. som ma 

25.000:000$ como antecipação h l'ecoil<t no exercício dest<t 
11 uo sorf\o resga.Lrtt1os ate o lim de> ltlesmo exe1·cicio . 

§ l . • E' n.lJsolutamente veclado. aos ba.ncos on flliacs ou casas b:~n
cn.J•ins a liquidaçlio por difl'crença de tra.n,ucçr)es sobre moe<lo. me
tnllica. e cambiues. O syndico da Ca111n.1'0. dos Cot•retores t et'ÍI a ttri

do ji.Juição de irnpol' n. multa de 1 O o. 20:000.~, e no cloi.Jl'O, no caso do rc· 
lei, inci!lencia. aos estabelecimentos <]UIJ infl'ingit•om n. l)L'e~;en tc tlispo

s u;u.o, cotn l'Ccurso SllS! }útl!S lvo ptu~~" o Ptaler Executivo. 
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§ :! • o F'icil.lll snjnit:\s no pa;~nmcn Lo do se !lo rio I /lO ··(. ns oper:t· 
c;i>~~ do c,tmbiaea ou dn moe,ln. Hlor.nllica n Jll'<lt.o, pelo compl•ador c 
vomleclOl', sobre o vnlor· em moci.ltt corrmltt: do contm.cto. 
~ :L• Todo:; os cont.rl\ci.os do cm·rot.!WI'S fknm stijeíto:-; ao sollo 

imprc350 ou d o crwim!Jo do 20 rei.:; i ntlepcmlemc rio .sello propor· 
ciona.l sobre a. qnnn tirt do valot• do ront1•ado. 

s •1. • Fi~.mn sujeitos no se !lo lix o ri c :!0'1 rCi;; ns pnti\·üas e rrq uc
rianontos, os cheques sout•e os bancos , os J'e.~il·Q~ •1o entmrla~ de 
dlnhoim n n.s J'espnctivos c:J.dC:l'netos o os do rJUa lque>t' q u a1nia de 
211$ ptn•a. cj ma.. 

§ 5." Con:>\tleram·SO p:U':J. os om~ilo:.; tl:ts :H~Luac::; tl '·sposiçi)C!!, ope
l':tÇÕP.S a dinheiros, rambiacs o moeli<t mc;'lllil'<l, a s liqui1l:wois 
clcnko !le f.l·es dias u t.e is, a contat• da ua •a ria. 11':\nsacçiio. ,\ ;> lfll e 
CXI~Ctlm•om desse t ompo aLó 30 dias, quo ~~rá o maio•· prMo, scl'iío 
cons ideradas a lJI' tlW. · 

§ ()." Par(l, facilitln' n. flsc:tlisn<;iio do s;Jio IH\.':' lctrns de c;Lmbio, 
S!Hlues ou in;;trumentos qne trallmmm w~mess,t tio tlinheíros pm•a o 
ex et·ior e contra.c tos rlc operações soba·e moeda liu:t :l llica e opet•a
çõos rle boi~~, fie;~ o (lovet·no autorisn1lo a Cl'Ntl' um typo de ~ello 
pt'l.l'll. ess1 fim tlotot•minndo o fJUO poderú ~ct• cs tnlll)la·.lo nas letra3, 
snques-c!JcCJ ues . 

Ar t . 5.° Fica extens ivo ns companhias t'S ÍI'l\llg cir:ts c b,nco3, 
cujn~ llliaes i.ecm sMe 110 Di~t.rict.o Fedem I c nn.; E:>tado:;, o im posto 
rle 2 '/• "I• sobre ol ivir.lell<los . PClt'lt (1~3a co!Jl'<IW~n., c .:ml!eci<lo o 
dividendo disf.ribuirlo no cx tei'Íol', o iru po;:w .te ó:! '/, "/, rr.o~\hia·ú 
sohro o d ivillcnrlo correspondente uo ca]Jital c·xisto:nto no paiz. 

Al't . O." A multa. de expediente Clll todo~ os ú.t~os pr'Híst.,s na 
legislação rm vigor do rogimen auu:urelro s mi. rio 5 a. 10 % 
ajuizo dos inspectrll'l'S rlas Alf.m1leg:1..-;, conforme ns ci t•cumstancin:> 
do~ lhctos (art. 49'2 § 3 • d:t CousoJitlaçrio ela.< !.eis <lw; ,l(fi~>rdc!J<U 
do 18:'l<t o decre to tl. !:iHO, tle 2:1 de ag-o~io dC' 189:11. 

§ I .• A multa 1lc dil•eitos em dobro ~,; sl•ril itpplictula qnal)(lo a 
ditreJ•onç t dos diraito:' IL(luaneiJ;o~ con~ i g narlo.:; nn tm·if.~ eJ tl con -
1'1'011 to com 11. meJ•cn~lol'i:J. submettid.'l. a. d('spaeho, cxce·lcr do valol' 
llC 201}.~ C}UCl' E:\~S!\ d ifi'e rença S"jlt d oter•minn/ :t p:ol' qunuti•l:11lo 011 
excesso do mm'c~MloJ•in votilic<HI<•, qtHll' !;oja ponlltrm·l•nça. tle qunli
d a.dc tol:ttiva ou n.bsoluta, cncontrn!lo. em u um pa r•titht de YOlumcs 
submoltida. :~ conferencit\ ou isola·lamentc . 

§ ~ ." De,~f.cs a ctos não havol'<i, r~curso, cumpl'imlo somcnl.e nos 
easo.~ de diifel'cnça lle qualirlndo tle mca•caduriu ou da s ua d~ss ific:t
çâu obetlccer-se o }>l'eceito do art. 15 llt' decr eto do 25 do nbrll 
l.le lSOO. 

§ 3 . • Ficum :IJlPI'ovalla.s as i;;ençõe.:; ele cl.ircito ue expediente 
coucnrlülns até 31 de julh o do cm•rente n.nno polo Poder Execu ti vo 
em virtn<lE)(IO conta•nclos celcbl'a!los com çs Es~Mlos, e que depcn
clíam de (q>pt•ova<;ão llo Poder Legísla.tivo. 

Art. 7. 0 Em caso a lgum a tnxn expedientc tle c;t.pat.'tzias Eerá. 
llispcnsada. 

A !'f .. 8.• O art. 509 tl!t Nooet ConsolidHçri o tias. Leis dcts .1lfcmdeyas 
c ;vcsfls de Rendas da Repnblica lica modiflcndo <lo seguinte modo: 

A9 mm·c~dorln!! ue.>pacl.md~t!l o. bol'do ou $Obro agwt, e qne. pOl' 
consentimento !lo chefe do, J'OJXtrtiçã.o, ti vcwem do tJ•ansi ta•• TJolos 
n.rmuzcus, <1Cl10sitos ou pontes, ~osuií.o de Isenção com]tleta da 
nr·rna;\enagem c)un.ndo th'crom sahitla em 36 hoJ•n; u teis (o mais 
como no. C01n olidrrl'iio}. 

Art. 9 . ·• E' o Gover·no autorisMIO n. ot':(<llliS..'\1' um novo t•egui:J.
mcnf.o das Alf'ltlldega s, dando-lhes <1. cla.ssiflcnçlio conven iente. 

Art. 10. O in1postn de :t"/ • .sob••eo c;lpital das lotorh~ f';,,olcl'acs, 
r• •IP ·I"/, ~;()ln•e oca}Jil.nt da:; lut••ria·:; estatlml.es , será pago pelo:> t•e
spectivo~ cour.(FSÍO!HLt'ios antes de serem 03 respoc~ivos lJ ilhett·~ ex
postos ;, vemh• .. 

O.;; plo.no.;; dttS lotr.rin.s esl..'\doaes devcriio ser düposibdos 110 
Thesouro com os netos olllciaes emo.nttdos do!l p•)(llll'es )milli«:'os esta
lloaes dos quacs J'Cl3tll( <~ a s ua nppron\Ciio. o julgados conformes 
[>c• lo mesmo Tlte:::otn•o . -

Nos bilhetes sm•;i. foitn. a. •leclnraç;1o riu ser o. loteria fe tlcrl\1 ou 
ostmloal c nest,o caso n. q uc Estudo ella }Jcrtence . 

A f\scalisa.çfio das lotl!rios sorti. feita. pe~r cmpregmlos do Thcsouro 
que perccbct•iio umfl. gt•ati!lcação de seis contos tio réis por auno, 
snn•lo t t•c;; contos o sui~nou tos mi l róis par.1. o fiscal o uous contos rJ 
qmüa•ocentos m il rei~ para. o a.jud:tnto, snpprimid;t a nctual Jlscll.li· 
snçiio. 

Oa conccs.:;ional'io;; rias Ioteeins fcder<1t1s e o~ das Jotnrias estadol\cs 
r.ujn vond:L o!o bilhetes se fizl\1' no. Capital Fodurnl cntt•a.t•ão, paro. 
o Thowueo, com rL tttvtnlia. de dez con tos de réis, parll. rt :; despm:us 
•lc llscalisuçiio JlOl' qnoUts que sot·ão cstalmleciüus pelo Governo. E' 
livro a l'nnd;l ilo bilhetes das loL~wias estailo:tcs n a Capita l FC'd ura.l 
dcsllc quu for'<IUL satisfeitas ns íhrmalidaues a.cimo. exigidas e as 
1lotcrminatlas JlOI' leis u t•cgu la monto.; quo não forem manifcsta.
mnn te con tJ•ru•ios n estn. !oi. 

Con tiníw. prohibid!\ a ontra.to. e n. venda. do billwtes de loterias 
cstrnngeiJ•ns no tcrr itol'io da Rcpublic:L. 

AJ't, 11. Paa·u o lançamento do imposto do penas de agua a 
l\funkipalitla(lc do Distl•ic to Federal ó ob1·igada a fornecer i 1'Cllat:-
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tiç.io tl~ca.l competente uum cópia do lançanwnlo do imposto prt;tlial, 
pela qual tVJHr>llo do\'0 sct' feito. 

Par:q:;t•npho unico. JÇ antori5tvlo o Governo u !imi{ar o CDnsumo 
de agn:.t ria C<.1pita.l Fcrlcra.I pt.II'Jneio de hydro!lletro paJ•a os usos que 
não !orem domesticas ou dt\ hygiono das liv.hituçucs. 

Art. 12. Nas enpitt.tos •las Estado:' serão encll!'I'Cgodos da cobran
ça do3 imposto.~ fetlc1·a.c.~, !.aos como os do sello, fumo, bebid:\~, 
alcoolica~, etc., a~ Delegacias e nas cithl~IL•s onüc nlí.o houver 
D<'leg.tcit~s o existirem ~lesa~ do J{cnJas a e:'Sils iucumbil•i n co
bt•anr,-n. 

Parag-rapllO U11ico. No.! municípios c ciLladPS do interior serii:o 
cncar•t·egttdos ou os 8gentea do COJ'l'eío ou colm\dOL't!S II<·S 111oldcs 
<los cobrllrlol'r~s cJ'C1tflos pr;lo l'ogulnnwnto do 2 rio agosto Llc l871), 
fic«ndo o COv-t11'1JO o.ntor;saLlo <~ fi X<\\'· lhes n•.nt:iuvnto~. 

Art. 13. Continuarão L'J\l l'igm• tntlas :;s di~posi<;ües da~ leis de 
orçMnenf.os :•ntcc<dente~. que rúio l'cJ'~ru'('IU ]Hii'Licularmertle 
sobr·c a fixnçi'io tln rcceilo. o d<1.'>pcza, ;;obre tlll!Ol'ÍS'ISi\0 paru, HUJ.t'
C;11' ou nngm<:ni<U' vcnci!ncnco'i, ,-.,.run>rn:- ""l"'"ti•,ü.·;; ou kgis!;t.;.üo 
f\~•·<l.l c 1!\Ú} não tclllllllll sido expt'(;Ssõl.menio l'A\'o . .:atlas. 

Al't.. H. O GtJ.,.Cl'llO moJi!\car(~ o ~y>t<'llll\ ,[u bx:v;ii.o Ü•H tclu
gl'lllllliHIS inlcl'iorcs ~ubstitnimlo ns bllSCs tío •I(J(i lolomot.ros como 
unida.•.ro do di~tanc::J. e íO J'Ói~ por JH1.l<11T<t rara unidil.tlc de tax<L 
pela. c(lnsiderar;ão das zonas de catllt E~latlo, que o telegramn1fl 
atranSSfll', retluzida :t taxa a. ôO J'éis para o pet·cm·so em c1tda 
E~(;l(lo ti<\ Uuiíí.o, sc!Jilo e~sn taxa clenwnt<U' a mesm::~. entro (•S 
dons pontos,quaesqu<w de um nw~mo Est.adll. c•stahclechla, porem, 
urna t:n:n. OU {fUOLil. flxa rlo ~00 réiô p.,,. ~dcgmrnma, <fll;llrjl•or 
(JUO SlU:l o lllllllCI'O do pala'Vras ou acu t\e~~ino, illdópctHicnlc ua 
tax:tçfio dus pal:tvms contidas. 

"~rt. 15. Pica o Govomo autol'isad.l a expedir o rr.gulameuto 
pnr.1 eol>r·ança do imposto de consumo dt~ que Lralum os ns. 41 e ,g 
do art. !•, jit ;to ~t\hit· o pt•o,\ncto o1o~ fab;·i'w~. jó. ao set' exposto á 
Yc111la, [Joolendo impôt· HHtltas <Üó 5:000:!: c o conllsco omcaso do 
rei acidenc i~ . • 

Art. IG. Nns ta.1•iftos ;vlua.neirn.s- T!<xas- as fracçõcs meno
res de qmttl'O t•óis nas tr~.;,:~,s até ]{)0 réis ~Mão ~~esprezad!IS, ílil <lo 
quutro l'éis t\tÓ noV(11'éis serüoaddicionwllls com lO réis. 

.\s fracc;õo;; menorns de 40 réis nas ta.xo.s ~upCl·io;·es n. 100 réis 
senio Jesprêzadns. 

Astlc ·W réis até gg t•éis sm•ào compntadll.s com 100 1'eis c 
assim ad(lieionadas. 

.\l't. 17. Ficam stt!lprimidas as vis todas pc t'mi tirlus para o despa
cllo do vinhos importados Clll cnscos, o r1m\1 tleYCL'<t ~ct' f.:ito com os 

segtüutcs aba.timontos :de 3 "/o no 1ioso liqni.lo no l 0 moz da. etl• [ 
trnda. do. mercadoria ; mnis l/2 "f,, por nwz quo se>guil' até o maxi
mo do ' l "lu, q11r. solisistirit pm• todo o tempo em qno o vinho· 
estiver em deposito. 

Ad. 18. Fica.m sujeitos uo p:tg;~mento t1o ncllo Ll~ l$ os tcl'mos 
do rc:;pom1tbilído.úe assig-na.úus n;<s Aiflwdega;; PC~.I'!L res;t.lvas de 
,Jivi<Jas futur!IS 1/[Jil.nto it pt'olwiodaúo de mm•,,arlorias u despachar 
Oll fl\HLCS{{l!er OUtr'(I.S. 

Pat·agl'aphtl utüco. Os tl:lt'mos tlo responsn.bilidadc as;;igniVlos nas 
,\!f<~ndog!~~ })cl-.L cxhi!Jiç;."io das pro1•as de desc:~rga. <lc lllCl\~:tdorias 
I'er~xrun·L:vhs ]J:U'a outros pontos 1.b ltopublic:t ou do c~tra.ngeiro, 
l\~alll S\ljt~LLOS :tO p'l.g:l.l\lCl\tO do so![O ])1'0\)Dl'Ciono.l M valor dos di· 
rcitos qnr:• f\ tnorc:vlol'i:t devm•i<t pagai' ~i fosse despachada par•a 
COliSlllllO , 

1\r&. 19. [•'icn. l'Ctlm.it\o de 60% o itnpo;;tu •h~ impo1·bçii.o snbre o 
nmtcri1d cscohr p:~r<t o ensino pr·i1na~·io, consitler~tdo como bl uní
""lll<'nlc o uw.tci•üd tedulico (crtr•teit•a<J cscohtl'CS, qundl'03 prr.~tos, 
map]J;Is, llOHS tle l•'rccllcl, :;;cíencias natu•·n.cs e snl\dos gc,omch•ico~. 
c nfto qnn.lqllCL' Otlll'O qnn p<Js><t ter' do.>Jtino iliJt1~J·;:ntu). A rr,
duc .. plo rtpcnrts vigorarh duro.nte o pcriOLlo orçn.mcntario u sómcnte 
ptU'a o matcri8.l que ror imporL:~do p:J.m c~tftbelccitllell LoS dé 011· 
sino g'l':ttuito. 

Art. 20. Ii'ica o Govm·no t.tlttodsMLo a vendor no Gc;to.do do Rio 
t!cJa.ncil'O 11 lazo/l(la d,• Boa Vi3tn,, no município da. Pm'lthyb<t do Sul. 

M-.~. 2;l .. Piell.m li l'l'U.> de diJ'eitos os proclnctos da. intln~tria }lO· 
cmtrl<1 Sl!lHI<U'e:> nos <io RlDGr;mdo •'o Sul, quo m1m lWm,cdenci'" do 
!tio d<t Pr<da entrarem no meamo Esb.do, excepção feita. fÜt carno 
scc~a c sebo ou gt't\X<ts. 

Art. 2/~. l~ieo. elevado a 20$ em cst;tmpilh::t o Sll!LO d::ts cartas (te 
snutle p;w:t os nn.vio" ostJ•:tngeit·os !le r1ue teata. a ti.tbella. annexa ao 
decreto n, 1558, de 7 de outubro de J8g3, que regula o seniço sani
tario do3 portos da. ltepublío;t. 

1\rt, 23. E' pA1'mnnentCl a. <lisposiçã.o do art. l!) rta. !cí n. 26, de 
30 <te <leznmbt'O de JSgJ, (letcrminl1ndo (]Ue nos boletins menso.es do 
rvndimonto <l(l.s Aillmdr~gas se menciono a import<tncia dos di1·citos 
do lmportnçiio niio cobrll<los Gm virtude de concessõ<os do Potim• 
COIUpCtCllte- ()Sl}CCi!lC<Uldo·r;e lLS empl'CZUS e ÚS g<!HCI'OS íseuto~. 

Art. 24. As met•cn.dorías mencionadas nos artigos, que se se.guom, 
da actmi.l tarifa d~ts Alfo.ndega>, pa.gariio direitos do cunsumo palas 
taxn.s em vigor, na.raziLo do pe:;o ln·nto, cont'ormc se explicu, u s:tl;er 

o 

~· 
OJ 
o. 
o 

o 
{': 

00 
CIJ 
('O 

~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ 

I 
~ 

8 
~ 

~ 
Sl 
~ 
~ 

::: 
;... 
~ 
~ 
> t'1 
M 

tl 
;.. 
Q 
to-
~ 
> 
~ 

"" 



cra~.;o 2": 11.1·t .~ . ,j, 7, ll, 10, 17 li I!J. l~m caixc.s OJU cnixinho.s do 
papel i o, J:apel ott cn ,·oltorios St'mclha n t(!~. 

Clas.>e 3·': at'/, , •17. Em caixas ou ca ixinhas itlcm íllem. 
Classo r,•: al'tS.71,7üo85. Em c:tiXa> idelfl ide m i<tcm. 
Clns.:;o S'' : :lrt . J I:L Em sacco~ . 
Clas'o 10: m·~. 171 . J~m latas ou ft·a:;~os. 
Cl;t:;so 13: m·ts . 415 o 421. gm c:tixns i1lmn i•le m i dom . 
Glns·:o t•J : at·t. ·13.3. Em <:<lixas id~lll !dCill . 
Clas:;o 15 : :n·ts. 451, 40l\ 475, 47i, f.O l o f:OO . Em caixas ltiem 

icl <:>m-·I!JG c ilO:i, oxcluínclo sômr·nte ns caixin!l.ts do p :tpe1ão ~?m qu t' 
v<:<:m ~condicionadas. 

Cli\SSfl 16 : a.l'tS. ;o27, 533, 5-IS c t:'>:l l. cxcluin•lu sóm·~nle :'\S cai· 
:t:lnhns de pnpl'liio em que \ 'CCI!l :tC<Wdic; 'ouatla~. 

Ghl s!\o 17: ill'l-s. 570, 580, CJ!}:~ c 5~'5. C\dllindo sóíliull:c as cai
xinhns em que ,·cem acondiciou:uln~. -51n. Em ca:xas on (·aixinlws de 
pnpclü.o, p<lpel ou CI\Yt>llol'ios semc:ll!al;te3. 
Cla~;sa 18: :t~·ts . ô02, 615, ô l8, 1\I D, Ml. li'?.), G·!~J o 03:3, c.xclainclo 

npcnns as cnixinhas de p :tp e:liio c•u IJUO r cem acumlicíonnda!>. 
Cl nsso 10: nt·ts. 037, o:w, O li o !i·l"?. E 111 c:li.m•, co.ixiHIJas de }t<t· 

pcl~o. papel ou l'n vollot•io'; seme!lli\lltc~. 
Classe 20: <lrl •. 6(i2. ll:m caixas i d•~m ic1.;nl. 
Clo.s~e 21: nrt. (i89. l~m eaiXIJS idmn i<:IMJ . 
Clas;;e 2:! : tl.l' t~ . 70t. 717. 721,7:22. 7:!3 () 7:24. Etn <.';'l.ixns idem ideaL 
Clas>025: L\J't~. no, 7<11' 7·15, 7·!7, 'j i).j (• i;) I !JI'ÍillflÍm parte-

?58, i6Z. 764, 767, 177, 7fl/J o 781 . Em ca ix:n itlcm i· !cm. 
e lasse 31: Dl't. 873. Em caixa:; hl cm i•!cm. 
Cla.~~e 32 : al't. 9 (2. E 111 caixus idem lolc m. 
Ctnsse 3·1: :•rt. 1. 02~. 1. 0:13 e 1.037. Em c;dxils itlcm itlem . 
C l<iS$0 35: a.rt, 1.04 1, !.OH o I .03(). Em caixas i•iC1ll idem. 
l'm·ag1apho un lco. A notlt 57, <IUC a~omp:lnha o n . 5-l.O da 

tal'iru, llca. su!JoWuido. pelo seguinta: 
No c~~lculo do p~so pol' 111 eLro qutHII·ado >cJ·;i•J iuduidus ;J$-O U · 

rolas. 
Al'l .. 25. Asllehidns cot.s tnnt.rs (IO Clii'>SC ~~ ns . l ~i} o 1':7 tla.lar if;t, 

quamlo impm·t.ada; ou qm1-11do ftl!JJ•icn •la~ no pait. (• po; t;t$ " L'\' ll~ lllll(t 
com o rótulo ea tnmgei l'O, tel'iio, ao ser ventlid;~ s t•U cxpo,las ú 
vand<t ou a con;,;umo, uin:t e~tnmpi lha. prcm s -.•hJ•e o t''•lha c n 
gnrrLtfa t1e v r<IOl' igua l ao impos to . 

Plll'U o cumpr imento tlesb dispo~içii.o no a clo do p:1 gamento tlo 

imposLJ a aiL1mkga. re~tilu it•ti. no negociant·3 a mesm(l. impol'tanci !l. 
om cst.ant pilhM . 

lhn•ngl'Opho unico . O nP.gociante que ti1·e1' á Yemla ou om expo· 
~iç.to p:wa eonsumo as l'eCol'idus bebidas , sem a ~O I IlJlcLenJ.o esta.m
pilhn., pa.gllt',\. n. multa de 500$000. 

.\ rt . 211. As a.uoncins do bancos ll c•·mpanhias, n;v:ionacs ou cs
tra ngP.irns o u quucsquct· on ~J 'I\-; institu i~•õc-5 q ue noç;ociarem e 111 
camhines com o pulllieo, p:n• moio de s :tques de fJn:tlqller ou tro 
titulo niío scnrlo l•ancos ou dcposi tod constitui•los neslu pJ'açn. soh o 
••cg imcn 1lns :;o~iodadcs nnony1nas ou Jil i<trs do bu.ncos e~l. l';wgoil•os 
ll~vidamcutc nut.oris:vlos a 1\tnccionnt• 1m [tepublica., ~:i.o oln•i gMlt~-s 
n fnwr um depo~ito no Tlwsonro tie 1 00 : 000.~. no mi nimo. em moc1la 
cot'>'cn t e on fnn ·!os public<•s IJr azilc iJ'O;>, ou fn mlo-• publicO.'! cstrun· 
gch•os que tenham c:>taçã<J n!l. bolsn da Capita l Fctl~ra!. 

§ 1.0 O d:\pOsito tltt gttt'tllltio. poderit sm· n11guHmht1lo o. jnizo do 
Governo, nos c:o.:;os qun o clesetl\'OI vimcn lo das opm·ilçtics o nxí,lo.. 

§ 2.• F:$tns a.gencins o insti tuiçúcs ficam snlHlt· 1inrulus ú:; l ,d .~ o 
l'egu\utncntus a q no cs~ií.o ~ujeíto~ o;; banco.> c <:Ompauhin.s qllc ne
gn~ia.ro.n on1 Ctl.iJ I hia.t~~. 

§ 3.• Siío clccln;·adas nu lias ns opm·;v;õcs de cambL":.c!; feito.~ por 
l-lv::; <~:tms ou em[We7.a.c;, qu~ndo niio sejam doviclnmcuto ~~clhvlas, 
fir·all'lO 03 ro;;pons:wtis snjei to3 IL n1u lk1. de 10:000$000. 

.\1'~ . ':!.1. O Govm•no fic11 autorismlo a mamla,l' cunha1' no cstabo· 
1ocime n to mond.tuoio do cstra.ng-eil•o, que oJlÕ:IJ·ecm• mdho!'cs v!Ln
f.aguns, caso niio o po~s:~ fh.~cr nn. Caso. .Ia. Moeda, l~ som ma de 
!0.000 :000$ em mocd:~s t!c 100 c :wo rei;;, idn·in<to [Kll'<t isso o nc.
.:".ssario c •·ed i to. 

A t•t. :?::; . Os ins! l'tnnento;; de lavoura, as (ert•;uncntns de Ppe
J';U"ios, os m:teh iu isnws, as m•\lorinR lll'inws, as Sltu.<; tnuci~.s t.inct.o. 
rit::t~. os pt•oductos chimicos tle nso industl'ial, os domai> n.r·tigos 
nrcc~:<ar i os no consumo das fitlJI'icns teJ-f[o ub11.tinwn!o tlo 30 "/, .. 
(Art . 1" tla tci n . 126 ,\, •lo 21 do nol'mnbro ele 1892.) N<lo gos.wfto 
d a l 'Cd.ucção i nd icad o. O fLo do o.lgof.l iio C O tt lgúUQO Oln l 'tl.IUO. . 

P:~~••• 1{<-•>a t• d('.st..~s favt,t'cs os impodtulol'os dcvcJ•ão l'cg i~ Lt' il l' 1 

nntcdpadanlf'nlo, em Jiv!'o pr otw io, na;; All~utdegas. n. relação (quan· 
tit1ade c titmlidndc) das m ut'cn<lot'ins quo ti vorem üo impol'ta.r. 

O arroz, n ccvodn, o flli' cllo, o fc ij:'io, o milho , o pi n ho, o X!ll'que 
c o l;.<·rosono tcwão o mesmo a!Jatlmento ele 30 "/o dos dird tos. 

Art . 20 . Siio iscn ~1's de imrostos as peças importadas pr.Jos con
stl•uctm·cs estuteiC'ciclolc' no Bmzll paro. os navios c v11porcs quo con-

rn 
1.'1 

"' Go 

>r o 
t'1 
~ 

w 
<N 

o 
t<l 

tJ 
t'l 
N 
~ 

8 
~ o 
1::' 
t':l 

1-' 
00 
<O 
<:.lf 

(~ 

~ 

o 

~ 
õ1 
a o 
o 
.g 
E-
~ 
3 
~ 
!:: o 

~ 

! 
"' li! 
<..> 

"' 
~ 
~ 
"' "' !< 

-



stl'Uir:::m no3 osta.loít>os n~"Wionaes; dovondo requm•cr a i:-;eno.lio ao 
Ministro ch~ l"azenda. com rolaçiio dos matcl'iuol c p~ças nocossarias, 
o nome rio nnvio, o cataleiro onde vao ser constt•nido e a capaci1lntla 
futur;~ dnqnclle. 

O Podot• Executivo l'cgula.mentar:i. a isen<:ão, imi>ondo a pena de 
perda rlo dil•eito de constJ•nit• o consequento paga mento <lo todos os 
impostos 1\tt reln.çfío Isenta !lC !lil'eito~. no dono !lo ost n.le!ro que 
distrahil• om vemla ao mercrtdo qua.lqucJ' dos objcctos importados, 

As peças para mnchi nas o locomotivas, importadas parn. c.mstt•n
cção elo materincs l>l1l'll e;;tradas de fcrl'O pagMiío 50 "/ .. menos do 
que 11. taxtt llxwln. na b.t•iftl que for t\llo>ptadn. 

A1't. 30 . As fabricas nacionaes ~1\o oht•ig:lllas it não deixar saltir 
09 Jwod uctos das suns manufitetnrn.s sem lcwn.r em tinta ill!lolevcl a 
mrtrca c o nome d:~ fu.!Jrica, ou tln. localítlntle o do Estntlo onde a 
fnlH'ica ó si twulll, ~o!J penn de serem os a.rli:{o:l inc~Jl';03 em con
trllfitc<;\'io c suj~ítos os protluct<JI'~S ias pena:; do.'; nt·ts. 35B e 85,1 do 
Catligo Penal, accl'llilCidns elo confi~co das morcntlorias. 

Art. 31. E' considet•atht contrnfacçfl:o c sujoit..1. á~ penas do 
me3mo cot!ir(O c do confisco das nwt•cadorins, com mui ta ele I: 000$ a. 
5:0:)0::;, a filol'icn.;ii:o o impol'ttv;ão de l'otulos e mm·cas elo protluctos 
cstl'llngeiros IJHc se pt•w;Lum :'t !itlsificacã.o do bebidas ou pr·oductos 
nacionaonll:l. I'i~ serem vcntli•'os como si e~trangoi•·os l'os~om, com n 
murc<L ou com o t•otulo litbricaclo no p:tiz. 

At•t. R~. O gado vaccum é isento !le iml>O~t·>3. 

"\rt. ;m, O guano, o phosphat.o da cal, o s ul]>hn.to ele nmmonio, 
o chlut•w•oto de pot.nss io, os phosphntos om gcr:tl, inclu~ivo usos
co••ins phost>biLI.adn.s considcrath\s rcrLilimnle3 e o nitt•a to elo sotlio 
tombem SlLO isentos de impostos o terão uma t•col ncção do 50 °/" na. 
tnxu. de expediento. 

Art. :H. Os itnr>ostos so:>1'0 mcrcmlorius liqui·las sel'iio cobt•a.uos 
por li.ilo o nlio po1· liLro. 

Art. ;"15. O OaveJ•no providoncinr[~ pat·a C[UO o~ vinhos o IJcbidas 
alconlica~. u.ssim como as <tguas minemos, ao :;ahil'em 1la Alll.tndegn 
st-J am ncompa.nhmlas do um sollo ou estam}>ilha cm·•·ospontlcnte aoY~ 
volumes, 1>01' Ollllo o íntplWtador J>O~s:~ pi'O\' Ill' IJU!l pa~ou o impllslo. 
Este scllo ou cstamtlilha. wrá. collocndo sobro o topo tia g<UTalils ou 
out.·os In vol ucro~. 

Art. R6. Rovoga.m.s o as clhllJOsiçõos em conb•nl'ÍO. 
Sala dan commlssiles, em ZU \11! dczemlno do 18U5 .- N civa,

L i,, "Vtuo·lc . 

N . 142 G - 18\:15 

Nedacç;To {i1<al do OI'ÇWJ<e<~to 

\ 11XI\ A llE;.t'E7.A (ll•:ru r, nA ltt:I'UU!,1CA T'Al\ •\ O EXImCL:to r>:-: IB\Jf> 

DJI.:SPEÍ"JA ogn.AL 

O Congro;.Eo Nocioual dect•eb. , 

Art. 1. o A dcspezu. ~crnl U[l. Rc;pnblieil dos gst:1clos Un\,los 
do llP•lzil, I""'" o oxoa'Cioio <lo l ll90, d flxadn 1111 qna ntia de 
3·13.536:210,~230, a IJlHtl ser•{\. tli~tt'ibnidn. pelos J•cspcclin•s Minlste
r\os 1\<\ fór·m:\ ewecincmh\ noli nrtigos sc>gui!ttcs : 

Art. 2.0 O Pro.>Í!lonfB da Repnhlicn ó tlllt<lt'isa LlO a rlosp~mleJ• 
pel!t l'llf>Hl'tiçi!o •lo Minhtcrío da .Jusliça o Nogo;;ios Int.;l'iorcs, 
corn os scl'''iços tlesign:ulos nas sGgninll!i; · l'ulH'ica!-1 n. qnnntin 
dG .•••. •. , .. , •. , .... .••. , .. , .... • . ,, . ,. . . ... . . . 16 .í50:50.1$000 

A saber: 
J, Sub~idio do Prosi,knLe llu lt<l;' uhlicn ........ . 
2. Sub~idio alo \' icc-Pros\don tG dn. Rcpnblicn ... • 

3. Despe:>:o1. com o pnhlcio do Prusidontc ch\ He
Jmblica : ]JUra pa gnmcm to do voncimeu to~ 
do pessoal do ~ol'I'Iço o pm·u as (lcs pezns 
com Hlnminnção, axpcdieutc da socrelnrin, 
mortlomln o porhtl'ia, reparos nM; carJ'nngens 
e 1\ l'l'oios, mntel'i«.l pa1n coche i!·,,, c :n·aJ tn.l'i· 
ças c trntamen'.o !los animnes elas carrua
gens o objectos lllll'il. a limpozu. do pa In cio, 
jar•dins e dapo!l(loncins ... . ............... . 

•1. Sul>3iLiio 1\03 Scnatlot•es .•.•.•.••• . •••.••.•..• 

5. Sccrott\t'ia do Sountlo : suppt•imidCl no j><!SSQal 

a Ctii!S Íl{lll\Çtto tio I :500$ pnra pna-ameuto cln 
um continuo dispousado do so1•viço o fa li c· 

120:000$000 

3ti:000$000 

50:000$000 
5G7: 000.$000 
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clilo; nu,!l'montadll. no material n cousigort
ci'io (la 31 :000$ para o sorvico de \'cdn.cçilo 
a revísüo dos debo.tcs, dnranie cinco mozes; 
nccroscidn do mttis 8:000$ a. couslg ouçiio 
])ara, compra tle livros, jornuos c ou tras 
pu blicaçõos ; da 7 :500$ pnra impr•essÕilS 
o publicação do debates, sondo o nugmento 
u::t.· ra·r.ilo de 1:500$ moosalmonto; o de 
7:000$ parn. as de.speza.s extrnortlimwias e 
evontunos, inclusi ve 11. ncquisiçiio de mo.tet'ial 
o !1pparelhos olcctl'lcos e monlogem dos tnes· 
mos para. o serviço dns votações . . •. • ..•. · .• 

6 . Subsitlio !\OS Dcputnuo:o~ ,, • . .. •.... • • ,, ..•• .. 
7. Sccrobl'in. da C..1.1l1flt'fl. dos Dolmtados : deduzida 

n: quantia do -3:800$, venClmenlos uo um of· 
tloíal •. 111. secrota1•in; dlspenSJtdo tlo serviço, 
que f!i.llec~u ; augmcntudas no maftJI'ial as 
seguintes consiguac;õm;: para publicação dos 
deb:ttes lla 162:500$ parn 212:500$. pot' tor 
sido elavadn.de 18:000$ prm~ 28:000$n quota 
mensal do contrMto de tncllygl'nphin ; e de 
compra tlo livr os da 3:500.$ (ll\1':.1. 12:0008000 . 

s. Aj1uln. tlo custo aos membros do Coug1·os:>o Na-
cional, f o t f I t f I f 4 f I I t r f t f f f f i, f f I' o J I tI I. 

O. Soomtai'ia do BslSHio ... . . . . , .• , ....•. . •.•. . • 
l o. Justiç~ Federnl : 

11. 

Elevada n 1'0I'b<L o. 1 :200.) Jlal' ll yencimcntos 
do um ciiCl'O\'Oll to do quo tl'ata a le i n. 221, 
do 20 de novamht•o do !8!l-l. a t•t. ti", e tle 
20:000~ para alu~uol 1h salas licslinatlas ús 
autliencins dos jmzGs seccionaos, onde ellas 
nilo !'unccionam arn pt·oprios nacionnes o 
pnra provel-as dr. mobllir. nocess;wia .•..•• 

Justiça. do Dish'icto l~ederttl : 
Augmeutuda n cousignaçíio do 7:200$ pam, os 

voncilnBntos dos dous esct·h·ãBs du. Córte de 
App !llnçíí.o, vencendo o•tdn. trm 2:400$ tlo 
orde1wdo e I :20U$ ele grn tiflcaçüo ; n. do 
30 :000$ pm·n. repa.rnçõ:o drt mol.Ji lict e pPedios 
em quo l'uncciona o 'li.•ibunnl Civil e Crimi· 

325: 760$000 
I . 908:000$000 

12. 
13. 

14 . 

395:7130$000 

go:ooo$ooo l 15. 
449;805$000 

722: 2~2.~000 

nal , ande 6:000$ pnro. nlugn(}l do uma casa 
destinada especío.lmente ao serviço do j Ul'Yi 
redu~id<t de 151:200$ a 108:000$ a ve1•bt~o 
pam pagumoutq do p l•etol'OS . • . • . .. •.•. . .• 

Ajuuas ela custo a maglslrndos . .. . , ... ..• • . . 
P olíc!<\ do Dislrlcto Federal :· 
Augu1ou to.da a consignaçíi.o de 40; 000$ pa.rn 

pagnmonto do pessoal do policio. rt>Sor· 
vadn, do escolho, e oonllauçn. (lo chore de po· 
licia ; reduzido a 70 o numero do ínspecto
ros seccionaos urbanos ; Pednzitlo a 1 O o ntl· 
moro dos agentes de l• classe, 1\ 25 o dos 
do 2• chtsse, (\ 40 o dos ue 3• classe o inclui
da no matel'ial n. consignaçi\o tlo 10:000.5 
par a n.cq uislç:lo da torronos pa.t"n constru
cçito ele ca.va lltu·içns o outJ'as clependoncias 
de quo necessita. o qnnrtel da Rl'igttt.ln. Po -
licla l .. . .•..• . . •. ... . •. .•.. • . • . . •• .. . . . •. 

Cnsn. do Corrccçf(o : 
Angmonh\I]O.> no pessoal o~ voneimontos do 

meti i co tio 3: 000.~ pm•n. 4 : 800.~, sondo 3: 200$ 
de ol'\lcnndo o I :000$ do gratificação •.... • 

colonio. dos Dons Rios : 
(Decreto n. 145, do I I do 

julho de 1803} 
l directot• .. .. .... ... ...... . 
1 niudaulc ....... ... ..... . . 
I niedico . .. ........ . .... . . . 

Ao mesmo, pl lo t•·almlho 
do oosino, t;t';ltiflc~ção .. 

1 oscrivií.o .. ..... ..... .... .. 
1 a lmoxar iío ... ... . , ..... . . 
1 onfermoil·o . . .. , . . .. .. .. . . 
3 meskes uo ofl\~lmt t\ l :800$ 
5 .IJetll•eiJ·os a 4$ d ia rios ... .. 
5 cat•pintoirm a 4~ <lia rios •.• 
6 feitores a 00$ ...... . .... .. 
Gommlot•hs pal'il. os pedreiroll, 

carpi o tcil'os o foi toros n. 
1$200 tlhrios tlíll':\ ca1b um. 

6:000~000 
3:tl00.$'l00 
,I:S00$000 

G00$000 
3:600$000 
2:<11)0$1)00 
1:800$000 
5:4.00$000 
7 :200~000 
7:200:$000 
7:480$000 

7:ooe$t)Oo 

35~:629$000 

20:000$000 

2 .75~:236$750 

l98:M.J$950 
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lô. 
17. 
18. 

19. 

20. 

Sustento, ve~tuariu e aura
ti v o 1lo JUU col'!'cccion aes, a 
1$200 ••...•.•.•.•..•.•••• 

Olljectos de expediente ..... , 
Prompto pagamento_ ...... . 
Mnterhtes de construcçilo e 

outras dcspezn s .......... , 
Serviço do trnusJlot•to •.. , .. , 

43:800~000 
.l :200$000 
I :200$000 

22:712$000 
24:000$000 

Guarda Nacio~1al .... , .. , , , ....... , , , ...•.... 

Junta. Commercia t d;~ Capital Federal •..••.•. 
Archivo Publico: · 
Augmonlatla uo 5:000$ para 10:000$ a consi

gnação pam a Mmpm e cópia do dooumontos 
inlportn.ntes, etc .. , ............ 1 •• , •••••• • • 

Assistoucia do Alienat!os : 
Supprimith\ a consigunçíio de 7:200$ de com

bustivel, d;~ rubric:~- Material do Hospioio 
Nacional o iuclnida na consignação de 
250:000.$ para alimentação e comlmstivel e 
uugmentada de mais 26:500$ tt consignação 
para custeio e conservação do mr\terial 111!
ctuante dos colonias, sendo este augmento 
destinado aos concertos e reparos da lunclm 
Esqui1·o~, conformo o rospcctivo orçamento, 

Servlco Si\nitario Marítimo : 
Augmenladagasconsignações: de 40:000$ para 

compm do nma lancha n vapor para o 
E~tndo do Pat•ti tl do 10:000$ pora o sou 
eusteio; a de 30:000$ para compra de uma 
lancha a vapor para a conrlucçi\o de doentes, 
no Estodo dn. Bahia; 5:000.1';; para constrn
cção da uma ponte de desembarque no Hos
pital Maritimo de Bom Despacho; 5:000$ 
para collo~açilo o transporto das estufas de 
desinfecção de Ge>~est He;·scher em deposito 
nn. Alfandega do mP.smo Estado e a acqui
sição do pu I vot•isadores do mesmo fabricante; 
11:000$ pam, o pessoal que terá de servit• 
nas lanchas o !0:000$ 11ara o custeio dlls 

150:000$000 

50:000$000 
34:7748000 

68:380$000 

675:394$400 

mesmas [J conscrvnç[(o do mat•3riol fltt· 
ctuante; do 40:000$ para compra !lo umft 
lancluta vapor tmra o E~tado de Pemaml.mco 
e 10:000$ para o son custeio; de 8:0CCI$ para 
a compra elo uma poquona lancha plll't\ o 

·Estado dn, Pnrahyba; do 5:000$ pn.ra n J'e
forma do material nwritimo a cargo da In
spectorin. do porto de Pat·unngua; uugmon
t~<la a consignação de 5:400$ p:lra as gra
tificnçlíes est!lbclccldas no >lrt, do regu
lamento da lnsp~ctoría da Saude dos Porto5; 
elevadt' do 2:000$ para 5:600$ a consignação 
para - Dospezas eventuacs, compra de 
moveis-, substituída esta rullrica pellt se
guinte ; - Despezas oventullos, compra do 
moveis, liin.rins para nlimeotação dos aju
dantes da lnspectoria enc[l.rro~ados da visita 
sanitaria do porto, nn razão da 5$000-, .. , _ 

2!. Instituto S11nitario Feueral ..•.. , .•.•....... 

22. Faculdade de Direito de S. Panlo: 
Augmentada no ma.teria.l a consignação para 

impressõe3, de 3:500$ para 6:000$ .... , .... 
23. Faculdade de Direito do Recifé •.• , ..• ,.,, .• 
24. Ft\cultlade de Medicinll do Rio de Janeiro: 

Augmantada a consignação para grntifiaações 
a 20 internos do clinica. de 14:400$ para. 
24:000$, cabendo a cl\da um I :200$; equi
parados os vencimentos da dons lentes aos 
dos outros 27 cathcdt•aticos; a.ugmentados 
os vencimentos do sub-secretario a 4:800$, 
sendo 3; 200$ da ordenado e l : 600$ de gra
Ullcação ; augmentudos os vendmenlos dos 
nmanuenses d(J 2:400$ para 3:600$1 sendo 
2: 400$ de ordenado o 1 :200$ de gratifica
ção ; augmentudos os vencimentos da par
teira da Matornid<lde a 3:000~, sendo 
2:400$ da ordenado e 1:200$ de grntillcaçã.o. 

25. Faculdade do Medicina da Bahia : 
Augmontada a ca~nignaçiío par,, gratillcaQão 

a 20 intol'Uos de clioicn, de 14:,!00$ para 

946:269$000 
236: 360$000 

320:800$000 
334:700$000 

Gi6:340:!;000 
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24:000$, cabendo a cada um I ::.!00$; ~u
gmontnda a consiguacti.o tle g t•ntltlcação 
dn Snuta Casa da Misericordia para 
50:000$; oquip;\radol! os vencimentos de 
doua lc.mtcs aos dos 011tros 29 ca.thedraticos ; 
augmentndos os voncimeotos do sub-seCI'S· 
tario n 4:800$, sendo 3:200$ de oJ•deundo 
e 1 :ôOO$ de gt•atillcação; nugmeutnclos os 
vencimentos dos amauueusas de 2:400$ 
para. 3 :600:1;, senrlo 2:,100$ de ordenado 
e l :200$ ele gratificação; augmcntados 
os vencimentos tia parteira da Maternidade 
n 3:600$, sendo 2:400$ do ordoundo o I :200$ 
de gratificação .•.. . • .••• . • • , , , •.• , , • ••• , , 

26. E~coh Po1ytechnica. ; 
Angmentndos os vencimentos dos h ' OS auxi

liares de gabinote;; plrà 2:000$ cado. um, 
sendo 1:400.~ de ordonndo c 600$ do gmtlft-
cação: a ugmentuda. a consignação do 1:000$ 
pat•a gratiftMçõos aos contínuos pot' serviços 
extraot•diual'ios .... ... ....... , .. , . • .. , •• ,. 

27. Escola de Miun.s . ............... , ......... .. 
28. Pedngogium : n verba desto. 

rubrica terá a seguinte ap
plics.ção: 

PesSoal. ..... .. ......... ... . 

Matel'ine 

Sot•voutes ......... ... ; ..... . 
Objectos de oxpec.lionte e tios· 

pczns da prompto paga-
mento, ••• . . ... ...• •• . , • .. 

Gr atificnçiío ao pessoal e ·lwo
tllssm•es ent:nrregados dos 
cur:sos a confcrcmcins • . .. .. 

Illuminaçao . ......... ...... . 
Pu!Jlicnção 1!11. Reuista, mamo· 

l'Íaa e documentosescolares, 

18:600$100 

3:000$000 

2:000$000 

J.1: 5S0$000 
I :000$000 

tmllalhos dlclnctloos, n.cqui· 
s içüo de li H os, ja1'nacs, 
Rppparelhoselnstt•nmeuto~, 
objectos do ensino. ouca.
dernaçáo e conservaçlio de 
livros, dospez..'\s oxtril.ordi· 
nat'ias e evcutuaes1 tr~~oba· 
lhos gruphicos, m<\ppus o 
quadros estntlstlcos, repl
ros ele moveis e utensílios, 
repai'OS , conservação o 
osseio do predl.o ... ..... .. 18:000$000 

710:470$000 I ~W. · Gymoasio Nnciont~.l .. , .. ..... , ... .......... , 

520: 147$000 
209; 800$000 

30. Escola Nnclonnl de Bellus Artes : 
Augmentada a consignação tlll 2:300$ ])1\l'a 

prorogação por mais um anno dn. pensão de 
J. Ludovico Bel·nn. . . .•...• .•.. . • • ••.. •• . • 

31. Instituto Nnoioual de Musica; 
Augmeutada a consignação de l O :000.~ para 

ncquisição de appm•e ll10s pa l'a o g,lbfnete de 
acuslica; e de 7:200$ para se pl'ot•ogn.r por 
um anuo 11 pensão monso.l do pensionista 
Fra.nci;;co Brnga .... .. .. .. . . ....... . .. . . . . 

32. Instituto l3oujn.mlu Constan l : 
Augmontados no pesso<tl de tlomcaç<1o <lo clinJ

clm· um mestre da offlcina de cat•loongem 
com I :800$, um de escovas e vassout·as com 
I: 800$, um de ompal Ilação com I :800$ ; 
a.ugmentada no material a coosignaçlío de 
6:000$ paro. o materhü dus officinl\s e in· 
cluida a de I :200$ po.m acqnisiçiio de fert·a
mcntns e objoclos destinauos ao t rabalho .•• 

33 . Instituto tio~ Smdos-Mudos : 
Augmentada a cousignnçiio elo 8: 000$ para 

acquisição elo mnchina.s e materitd . • , •..•.• 
34. Bibliothect~ Nnoionnl : 

Augmentadns as consignações do sorventas 
pnm mais dous , da 5 :100$ para 7:560$; de 

57:150$000 

!í46:555$000 

175:340$000 

144:540$000 

196:622$000 

128 :775$000 
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ncqui~ição do liVJ•os, jorno.es o r evistas da 
13:000$ para 16:000$; do nequislção do ma
nusct•iptos, ost,\mpaa, moodns a medalhas, 
de 6:000$ para 8:000$; do consorvnçã.o do 
pr edio, movais o reparos, rle I :500$ para. 
2:500$; de aluguel do casa pv.m deposito 
de livros e jornaes, de 4:800$ para 7 :200$ . • 

35. Museo Nacional . . .. . . ...... ........ ...... .. . 
36, Setventunr ios do cul tocatholico,a que so roforo 

o decreto n. IIQ A, de 1890 ............... . 
37 . Ins tituições subsidiadas pel.n. União: 

Augmentadn. a; consignação pnrt~. subsidio it 
Academi:L No.cionnl da Mmlicinn pnm 6 :000$; 
de 8:000$ pnrn 12:000$ o snbs1dio iL Poly· 
clínica Gorai do Rio de Juuolro; do 9:000$ 
para 12:000$ o subsidio no Instituto Histo
rico e GeogJ·aphico Ilra1.iloiro ; incluído o 
subsidio do 18:000$ ao Instituto Vnecinico 
do Districto Fede•·al pu,ra o Om de fornecer 
çowpox ás nutoJ'I!l:tdes sanitarins que ore
quisit!\rem dlrectamente ou por intormedio 
dós Governos dos respecti vos Estados; mau
tidll. n. ·cousignaçi'ío de I 00 :000$ do orçamento 
orrl vigor pu rn o Lyceo de Artes e Olflcios da 
Capital· Federal e incl uída n. quantia de 
80:000$, sendo 20:000$ paro. cadu. um dos 
lyceos dos Estados _de Goy1u, .Rio Grande do 
Norte, Paro hyba e Piauhy . ....... .. ..... . 

38. Soccora•os pulilícos . ......... , ........ .... .. . 
311. Obras : 

Augmentudas as consignações: de 150 :000$ 
destinada á constr ucção de dous edillcios 
pnm accommodaçoos do pessoal da Brigada 
Policial ; de 25:000$ para construcção de 
latt•inas o de um tel heiro murado para 
cocheil'l\ nEl. mesma brigada; do 60 :000$ 
paraconstrucção de dons ho~pitnes-barracas, 
systema Lefort, de outro para molestias 
conhgiosas e para a de cozinha, phat•mncia, 
enfermaria para offieines, doposito pr.rn ca-

170 :520$000 
171:820$000 

302:000$000 

305 :500.tOOO 
1 00: 000$000 

davor es e sala. de áutopsias t ambem na. 
brigad1\ ; de 18:000$ rmm a construcção 
de uma mlll'<\11111 CJ I!a impaçn. o corr irncp to 
de ter ras do mo1•ro sobt•e o edltlcio do quar
tel do. rMet•idO: b rigndn. n rnn. tio Evur isto 
da. Veiga ; ele 20:000$ para t•oparos de que 
precislt o nt'chivo d~t C<llllllr:t dos l'eputndos 
e a de 26:000$ paru, a constl'ucci'ío de com':' 
morlo pa ru. a Bil>liotheco. do Seundo o uccro" 
scidu, a consignnc;:ão de 30:000$ para auxi
liar a construeção dt\ i\hternidado dt\ Ca-
pital do Estado rla Bahln .... , . ... .. . ..... . 

40. Corpo tio Bombei•·os t 

7so:ooQ$ooo 1 
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Augmentada a coDSignaçiio pam soldo das 
praças de pt•ot da quantia. de 38 :879$800, 
para o fim de s•w eq uiparado o s oldo ao -das 
praças da Bl'igada Polic iu.l ; a de 9: 207$, 
para creo.ção de u m logar do major-fiscal do 
m aterinl .e contador gemi; a de 6:572$500 
para a. de . um do capitã.o-n.j uda.nte do ma
teria l ~ thosoureiJ'O ; a de B: 212.$500 pnra. 
a. de um de mtpilão 2• c it·urgião; a. do 
5:015$250 p11r1.1 a de um ·de teuen te p lml'ma
ceut lco; e a t.le l~:llO i$900 p::~.ra a creação 
do mais uma companhta. A despoza desta. 
verba é paga. om matado pola. .Muoicipali-
dado do Dis tl'lcto Fmleral ... , .. , •..• , • , . • . 

41. Eventuaes ...... . ... : .. • : . .. . ... , .... . .... .. 
584: 1~0<)1 > 
150:000 00 

§ I . E' o Oovet•no autorisado a rever a tnbelln. nnnexa ao de· 
ereto n . 506 , do 19 de j nl ho do 1890, quo fixou os emolumentos 
do presidente, de(mlndos e secrotario da Jun ta Commereial, para 
o fim do elavn.t' os da. l'llin'ica om livros commercioes de 50 a.' 
100 róis; o os dos officios do socrotn.rio do 1$ i\. 2$, sendo a im
portanciil.. "dtt metade dos angm(>ntos dos emolumou tos du, rubrica. 
distribuída pelos empregados da secretario. da mesma Junta . 

§ JI . F ica o Podo·r E:tCecutivo nutorisado: 
}o, n abrir , no exo1'c icio desta lei, um credito não excedente 

de 800:000$ par !l pagamento do despozns já ordoMdas em virtude 
da lei u . 122, do l i de novembt•o de 1892 o pnru, conclusiio, mon
tagem e funccionamento de um lnzareto em Tnmandar é, no Estado 

,._ o Porn(lm\Juco ; 
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2:, a. des(m~d~r com a con.olusão do 2 u n.dro lln.cionnl «A Epopé<t 
AfrJCaD!\ Dra.zJ!eira,. a. q uant1a de 8:000$000. 

§ Ill . O Poder Executivo preanchct•á, com os empregados quo 
ex istirem additlos ãs dlfferentes repartições deste Ministerio, as 
vagas que nolJas se vet•lficarem, nos termos llo. lei n. 23 de 30 do 
outubro do 1891, at•L 11 e pa.mgrapho unlco. 

§ IV. As vngns deixadas pOL' officines do corJlO de policia 
serão preenchidas pelos que, tendo ficado fórn do quadro em con· 
sequencia dn r ero,·mt\ de 1894, continuam aggrogados aos t•oopo· 
ctivos corpos. Os que níw sondo apt•ovoitados con tinuarem aggre-
gados set·ílo pagos polo sa ldo quo se vor lficat• mensalmente nn 
consignaÇt1o para o pessoal. 

§ . V. O Governo ma.ndará orçar as despezns com as obras do 
mausoléo o ostnt na rle B::mjamin Constnn t , afim de incluir na pro· 
vostn pr.ra o orçamento do 181)7 :1 despezn pr ecisa para attender 
a satisfuçno deste sorviço. 

Art. 3.• O Presillento da n.apublica á nutorisado a de&'{lender 
pela ropar·tição do Min isterio das fi.Qlnções Exteriores, com os ser
viços dcsigu~tdos nns seguintes rubricas, a quantia do 2. 043: O 12$000 

A sabor : 

I, Seeretm·io. de Estado, moeda do pai~-Deuuúdas 
ns seguintes consignações : de 9:000$ Jmra 
gt·o.titico.ção :1 um consultor• jur•ispot•ito ; de 
16:710$ pa.t•a as gr.t li ftcações aos emprega
dos d a. secret aria de Es~ado por t empo de 
serviço effecti vo .• •. . . . . ..•• , • . . • ••.•••• , • 

2 . LognçOas o consulados no cáni.bio do 27 d. storli
nos por 1$000. 

Eswdos Unidos da 
America 

Um enviado ex tr1\0I'· 
dinnrio e ministro 
plen!potencinrio : 

Ordonndo ...• ...•. . 
Or t\tlftcação . ...... . 
Representação .•• . • 

ô:OOO;j;OOO 
4:000$000 

20 :000$000 

225:312.$000 

Um to socretal•io do 
legt1.ç1lo : 

Ordenado •. •• • •• •• • 
Gra titicncilo .... , .• , 
Um 2° dito: 
Ordoundo . . . • .•.. • • 
Gratificação •••. • • .• 
Um consul ge,·al d() 

1' c! asso om Novn
York: 

Ordonn.do . ••. •• • . •• 
Gt-atitlcação .•• . .•.. 
Aluguel da. casa pam 

chnnoellaria da lo· 
gação até .. .... . . 

Expediente da Ioga.,. 
ção., . ••.• . . • • .•• 

Um vico-consul · om 
Daltimot·o : 

Gratiftc,lção até.: ••. 
Um vlco-~onsul om 

Nova Ot'lóans: 
Gratillcnção n.té • • •• 
Um ilhancollet• em 

Nova·:Yor k : 
Ordenado ... , .•.•• .. 
Gra tíllcação •. • .•• . . 

llfox icQ 

Um cousul em Vem-
Cru~: 

Ordenado, . .. ...... . 
Gratiflcaç!io. , , .. , . , • 
Expedien te do con-

sulado .••• ••• •. , • 

3:000$000 
3 :000$000 

2:500$000 
2:500$000 

4:000$000 
8 :000$000 

2:000$006 

500$000 

·i : 000.$000 

4 :000$000 

2 ;000$000 
2 : 000$000 67:500$000 

2:500$000 
5:500$000 

500$000 - 8:500$000 
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Pe1·u ;& ~ 
Venezuela ~ o 8 

Um enviado extraor- Um enviado oxtrn· 
3 

dinat'io e ministr·o ordiuario o minis· ~ 
plenlpotenc!arío: tro plonlpotencia· ~ 

Ordenado •....••..• 6!000;~000 
rio: ~ 

Gratillcação .. , ..... 4:000$000 Ordenado .•••..•.•. 6:000$000 

I Reprosentação, o, • , , 10:000$000 Gra ti ncaçiio •.. o •••• 4:000$000 

Um 1~ secretario do Representação •.• , .• 10:000$000 
~ 

legação: Um 1° secn•etnrio do 8 

Ot•denado •.•.•..• o •• 3:000.';iDOO legação: ~ 

G!'atlflcaçfio .•..•..• 3;000$000 Or(lonado •.... o •••• 3:00~000 ~ 
EX(!Cdiante da lega- Gra ti ftcaçiio ........ 3:00 000 Sl 

cao ... ............ 500.~000 Um consu l geral de 
~ 
~ 

Aluguel doens~ para 2a classe om !qui- ~ 

n chancellaria. !ln tos: ~ 
~ 

legação 1l.tô., ..... 2:000$000 28:5t0$()0(1 Ordet•ndo •.•. , , . , .. 3:000$000 ~ 
tlratitlcação ••.•.• , . 7:000$000 ;.>-

ColumQia e Equador 1:::1 
Dons vice-consules. 6:000$000 r:tl 

Um enviado oxtram·-
Expediente da lega- l:j 

d\nnrio o ministro 
Çãú • ........ , ••• t •• 500$000 I> 

Dito do consulado Q 

ploJJi poteuciario: -em Limn. .•.••.•• 200f.OOO 
;.. 
;.;: 

Ordoondo •.••.•• , ..• ll:ODO.fOOO Aluguo l de casa para ;.>-

Gratillca(lão .....•.• 4:000.'1;000 =" ~ ohau ~c !la ri [I. dl\ Í"' 
Representação ...... 10:000$000 legação até •••••• 2:000$000 44:700$000 
Um l • secretario {'e 

l!lgacão: Chile 
Ordenado ......... , 3:000$000 Um enviado extt•a-Oratillcação .....•.. 3:0008000 
Hepresentncão ..•... 2:000.WOO ordina1•io o mínls-

tro plenipotonoia-
Um 2• dito: rio : 
Ordena.rlo • , • , .•.... 2:~00~000 Ordenado .......... 6:000$000 
Grn Wl.caçào .. , • , , .• 2:uoo .... ooo Gratillcnoão ........ 4:000$000 
EJr~edienle da lega.-

1 :000.)000 
Representação ...... 20:000$000 

çao ••.••.•••••••• Um 1° secretario de Aluguel de casa p:1ra 
a chancellal'Ín da legaçiio: 

logaoão até .•..•. 2:000$000 36 : ooo:::ooo Ordenado ..•• , •• , .• 3:000$000 
Gratifio<tção •••••••• 3;000$000 
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Um consul gorai do Republica .1.rge>llina 
o 
~ 

2~ clusso om Val · ffi' 
parnizo: Um envindo oxtraor- § 

Ordenn<lo ••. , .. • , • . dinario e mlnistl'o 
Q 

3:000tl00 
lil 

Grntitlcação . . .. . ... 7:000; 00 ]Jienipotcnciario : 
' 3 

Expediente du. lega- Ordenado .... ..... .. 6:000$000 
. ~ 

ção ••• ....• . . •••• 500$000 Gratificação. , .• • , . , 4:000$000 lil o 

Aluguel <.lo casa p at•a Representação .. .• .. 20:000$000 ll 

n choncellnria dn Um I• secretario de ~ legoçlio n té .....• 2:000$(100 .JS:ü00$000 legação: 
9 

Ordenado ..• ..• .. • . • 3 : 000~000 "' 
Gra t ificação .• . . ,, ,. 3:000 000 Ql ~ 

"' 
Um 2° dito: 

t'l ao 

Boli~ia I Ordenado • . .. •.... . 2:50~000 
! ~ 
o ~· 

Gratificação • . . . •..• 2:50 000 l':l 
~ 

"' 
Um enviado extr a· 

Um coosul goJ'tll do 11: li 

ordlnarío e minis-
Ja classe em lloe- ~ -

tro plooípotencia-
nos- Airos: 0:> 

rio: 01•donado, •• , • •• , . , 4:000$000 ti 

Gratillcuçiio .•• .. • . , 8:000$000 
1:'11 

Ordeuado .... . .... . 6:000$000 ~ Gratificação .•...••. 4:00;00 Um cousul em Posa- N 

Represautação .... . . 10:000. 00 das: ..., 
Um 1• secretario de Ordenado .... .. ..... 2:500$000 ~ 

1ogaç.'\o : Ortttificação ....... .. 5:600$000 ~ o 

Ordonudo . .... . . ... 3:000~000 Um vlco-consul em t:! 

Gratificaç1io , ...... . 3:000 000 S . Thomé: ~ 

Um consul geral do Grati ficação até • .. • . 4:000$000 -00 
2•cla~se em La Paz: Um d ito em Li l!t·os: ~ 

Ordem:u.lo •••.•. .••. 3:000$000 OratiHcaçilo nté. , ... •1:000$000 

Oratillcação .•. . .... 7:000:}000 Um dito uo Ltosario: 
Exr_edionto da lega-

500$000 
Gl'atiftcaçiío até . . .. , 4: 000$000 

QUO •• • •• • • •• I • • •• Exp_edionto da lega-
Dito do consulado çao .. .... ........ 500$000 

geral •• •• .. . .. •. . 500$000 Expa·Jiante do con-
A luguol do casa. para sulado em Posadas 500$000 

a clmncellarin. da Aluguel de casa para 
lc>gnçíio até .. , .... 2:000$000 39 : 000~00 

a chancallat•in. dn. 
l~gaçiio n.té •• ••.• 2:000$000 713:000~~0 IE w 



Rcpublica 01·iencal do Urugtcay 

Um onvi;u:ln oxtra.or-
dinm·io o ministro 
plouipotoncial'lo: 

o.·donado . . •.• ... . • . 6:000$000 
Oraliftcação . ... .. •• 4:000$000 
Ropresentnçito ..•... 20:000$000 

Um 1° secretar io de 
legnç.''ío : 

ÚI'!IOiliVlo, , , , • , , , , • 3:000$000 
Orn ti O cação . . .. . , . . 3:000$000 
Um 2• dito: 
OJ•í.lanado,, ••••.••. 2:500~000 
Gratitlcaç:io ••.. ••. • 2:500$000 

Um consul goro.! elo 
1~ classo em Mon· 
t ovidclo: 

ordenado •••.• •• • •• '1:000$000 
01'<1 tlficaç!t0 , ... , . , . 8 :000$000 

Um consul em Sa lto : 
Ordonndo ••....• . • , 2:500$000 
Grn tiftcação •..•.... 5:500~000 
Quatro vico·consulos 5: 1oo.,ooo 
E~qledionte dt~ lo-

1?<\ÇilO ••• , ••••• •• • 500$000 
Aluguel do casa pal'n 

n chancellarin. da 
legação ate •.•.... 2:000$000 

· Rept~.btica do Pamyuay 

Um onvinclo oxtra
ordion.rio o mi
nistro plenipoten
clario: 

or,lon:ulo . .. ...•. . . 
Gmtl llcação . ... • . . . 
Rept•eseutttçiío ... •.• 

6:000$000 
4:000$000 

10:000$000 

08:600$000 

Um l 0 SOCI'OftU'ÍO : 

O!'donado ... ... . .. . . 
Gl'alificnção • . ... .. . 
Um eonsul gel'al de 

2' classe om As
sumpçii.o: 

Ordenado •• .••.•.•• 
Gl'ntiflcação •. •.. . • . 
Expodiento da. le-

gaç.'io •... . • .••.. . 
Alugnol do oasn para 

a clmncellnrla d tl 
logação até . . . ..•• 

S uissa 

Um enviado exlt•aot•-
!llnnrio o ministro 
plcni(lotooclario: 

Ot•denado ... . . , ••• •. 
Gm tillcaç:i.o •..•• •.. 
Ropt·osenti\çi'io .. , • . . 
Um 2' sec1•etnrio : 

3:000:!;000 
3:000$000 

3: 000$000 
7:000$000 

500$000 

2:0ú0$000 38 :500$000 

0:000$000 
4:000$000 
lO:OOÕ$000 

Ordomdo........... 2:500$000 
Gmtitlca.çiío .. o o • • o. 2:500$000 

Um cousul goml do 
2"' classe om Go
n obl'a : 

Ol'llemulo... . . ... . . . 3: 000.'~000 
GratiHcncão.. .. .... 7:000$000 
Expedhmto da lega• ção.............. 500$000 
Dito uo consulado 

gernl..... . . • . • . • • !í00$000 
Alugnol de cns:t pat•n 

a. chance\lar in dn 
lognção a té .. o.. . . 2:000$000 38:000$000 
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Gra-lJ!·eta11lla 

Um enviado oxtra
ordinnrio o minis
tro plenipotencin.
rio: 

Oz·Jomulo... • . . . . . • • B: 000$000 
G rn tifko.çlio ...... , . 4 :000$000 
R~prasentHçfio...... 20:000$000 
Um l• secretario t:la 

lcgaçi\o: 
Ordonndo •••.••••• ,. 
GratifJcnçiio • • ..•..• 

Dous segnu<los ditos: 
OrJaili\do .... .. .... . 
GratiOonção •...• o •• 

um consul gemi uo 
l~classe em Li ver· 
pool: 

Ol'donado ... ....... . 
Gl•nti floação .. . . . .. . . 

Um consul em Geor-
getown: 

Orden:,dn ......... . 
Grati(1cac.'io ...... .. . 
Um dito em Mon-

trenl: 
OrdaiHulo .. •• .••.• •• 
Grn.tlllco.cii.o •• ...... 

Um dito om Londres: 
Ordemulo ... .. ..... . 
Gru.tillctv;ão. o ...... . 

Um dl to em C•uod!ll': 

Ordenado .•••••••••• 
Grl\titiCl\QíÍ.O •.••• •.• 

3:000$000 
3:000$000 

5:000$000 
5:000.$000 

4:000~000 
8:000.$000 

2:500~000 
2:500$000 

~;500$000 
5:500,{;000 

2:500'•000 
5:5oo$ooo 

2:500.$000 
5:500$000 

Um ohanceller om 
Londres: 

Ordenaclo .. ... ... . o • 

Gn1tillcnQl.'io ..... .. . . 

Um dito em Livel'· 
pool: 

Ordonndo • ••• . o • o • • o 

Gratincação .. o,., .• o 
Expetlionlo da lega-

ção .. •~t~ •• •• • •••• • 
Expodiente do coll· 

suJado om GeOl'go-
towno •o•O· .• . •••• 

Dito do consulado em 
Montra:~ I •••.••• • • 

Dito do dito em Ca.r-
diiT • .......•.. ' .. 

A I ugtu~l ue cnsrqmro 
a chancellt\da da 
legaolio atá o. o. o • 

F?'ttnça 

Um onl'io.tlo oxtrnor
\li nario c ministro 
p lani r~oleocitn•io : 

Ortlonmloo• . .•. , •..• 
Gz•;\tillcaçã.o .••••• o • o 

Repres:mta(}ão . •...• 
Um 1° se~rotnrlo do 

logação: 
Ol'dr!IHidO, •••• o ••• o • 

G ru till cação o ...... o o 
Dou~ soguudos ditos: 
Ordonndo .• . o. o •o o. o 
Gt•ntilicação •. o •• o o . . 
Um consnl em Pariz: 
Ordenar! o .. ... o ••• o. 

Gratiffcnção ........ . 

2:000$000 
2:000$000 

2:00~00 
2:ooõ$õoo 
1:500$000 

500$000 

500$000 

500$000 

2:000$000 100:000$000 

6:00~00 
4:00~ 

20:000$000 

3;000.$000 
3:000$000 

5:000$000 
·5:000$000 

2:50nt.OOO 
5:5oõ$ooo 

; 
rA 
l'l> 

~ 
1:>1 
~ 

~ 
t:' 
1.'2 

~ 
~ 

I 
g -~ 

to 
<O 
to 

j 

ro 
"O 

!:i 
~ 
3 
~ 
~ 
l1l 

! 
~ 

li! 
w 

"' 
~ 
~-



" 1l' 
~ 
o. o 
~ 

CJ 

Um cousnt geral do Um consul geral do 

I ~ 
.. 
" 

I• clnsse em Mnr- 1• classe om Lls- ~ 

"" o. 

selhn: bóa: 01 

Ordenado._ .. . , •.. .• 4:ooo;ooo Ordenndo . .......... 4:000$COO 3 

Oratítlcncão .. , .•... . 8:000 000 Grntil1cação ... .. .. .. 8:000.$000 ~ 
~ 
o 

Um consul11o Havrc: Um clmnceller om ~ 

Ordenado .... .... ... 2:500$000 Lísbóa: I 

~ Gl'atillcação ...... ... 5:500$000 Orrlena<lo ..• ,, .,, . . , 2 :0001000 
Um dito em Bordéos: Gratlllcação. , .• ....• 2:000 000 ~ 

"' 
O•·doDndo ...... .... • 2:500.t000 Um cousul no Poi'lo: li! 

"' 
Grntiflcacão ....... .. 5:500$000 O!'dcna.do ... . . . , • •• • 2:500~00 

'f' 

Extwdie11to dn lega- Gratillcação . .. . , • . .. 5:500. 000 ~ 
ção~ o O. tI tO f. • I t • 2:000$000 Expédionte da lega- 5" 

~ 

çlto ...• .....• .•. .. 1:000$000 
.... 

Aluguel tla cns!l para 
O> 

: ~ 
n cho.ncellaria da Alu~uel de casa pm•n. > 
Jegnç.ão a tó, •. •••• 2:000$000 a chancellaria dn !.ll -z 

Um<lltoem Ca.yenna: legnçilo ate ....... 2:000$000 68:000$000 .:.. 
' "" Orlleruvlo .•. , • , , •••. 2:l'i00$000 

(12 

Gr•n tillca~i.o . .. .... .. 2:500$000 Imperio Allemão 1::1 

Experliente do consu- "'" 
500$000 

Um enviado extmor- C) 
lado em Cayonna . . !JI : 500$000 dlnm•io e mio i;;tro ~ 

plenipotoucint•io: 
g 
> 

Pot·lugo~ Ordenado •....... • , . 6:0001000 "' > 
Gra tificação .. . . , ... 4:ooo ·ooo 

Um enviado e:xtrno1·- Representnçito ••• , .• 20:000$000 
•.linnrio o minist ro Um 1• sccretal'io de 
vteuipolencio.rio: legação : 

Ot'<leua.do •••• , .•• .•• 6:000*000 Ordenado ... .. ..... . 3:000~000 
Ora tillcnção ..... .... 4:000..,000 Gra tilicuçii.o . , • , .• , . 3:000,1>000 
Represoutaçilo • , . .• 20:000$000 Um 2• dito : 
Um 1• secretario de Ordenado ... . . .. , .. • 2:500~000 

legação: OJ'U li fi cação .. . • •... 2:500, 000 
Ordenado ••... •. ...• 3:000~000 Um consul geral de 
Gratiflcnção ....•••.• 3:000. 000 1• classe em Ho.m· 
Um z• dito: burgo: 

Ordenado . . •. • • , . .• 2:50~000 Ot•dena.do ........ , . , 4:000$000 
Gra lilicaçflo ......... 2:50 000 G.lli licaçi'io .• •• ••. • 8:000$"000 
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Um YiCe-conSll l em I Austl·ia-.U1mg1-ia 
~ 

i?raucfot"t s;m : ffi' 

Grntillcaçfio o.ló, . , • 
;' § 

4:000$000 Q 

Um ditoom Bremen: 
Um en\•iado oxll•aot•- lil 

dinul'io e ministro 3 

Oratiflcnção nló ••. • 4;000$000 plenipotenciario : ~ 
lil 

Um ohanceller em Ordenndo ...••. ••• • • G:OOO~OOO 
o 

Hanll.mrgo; Gratl fl cnc..'io . ... . . • • 
ll 

4:0DO!j!OOO 

~ Ordenado .. . . , ... , ,, 2 :000~000 
Roprcsentnçüo ...... 15 :ooo:;;ooo 

GraWlcaçrío .• . •. . •• 2:0008000 Um 2° SMI'etnr io do 9 

Hxpelllonte da lega- legação: "' 17> ~ 
çi'ío., ... . •. . •.. •. 500$000 01·denndo ..... . . . ... 2:500$000 t'l "' 

Aluguel de casa par a ~ 
ao 

a chauccllarin. da I 
G!·a tificação . ..... , . 2 :500$000 ~ 

legação a t é . . .. . . . 2:000$000 67:500$000 Um consul geral do t>l 
~· 

2 .. classe em Tt·i - ~ 

):!: ~ 

osto: li 

Rt.usia I Ordenado . • .• •. • ••. 3:0~000 
.1.\:) 
Q) -

Um onvindocxtm.or-
Gratificação • ... .. .. 7:0 . ·ooo til Expediente da Jcg·o.-

rllnarto o ministl•o ção . . ....... . ...• 500$'000 't:l 

11leni potenciario: Dito do consulado em 
1:': 
N 

Ordenado ......... , . . 0:000$000 Budnpesth .•• •• . •• 200.$000 t9 
~ 

Gratitlcnçfío .. . ••. • • 4:000$000 Aluguel uo casa. para. tJI 

Representação., • . •• ~0;000$000 
a chancellaria dn. ~ 

legação ató .... ,. 2:000$000 42:700$000 
o 

Um 2• SCCI'Clni' Í O de t::l 

lGgnçfio: 
trl 

...... 
OrdGnado . . . . .. • , ,., 2:500.~000 Delgica 00 

Grn.ti ftonçfio . , .... . , 2 :500$UUO 
<O 

Um CO()SUI em Odes-
Ot 

RU.: Um en viado oxtraor-

Ordenado .. .. .... ... 2:500.'!;000 di nrn•io e min istr o 

Grall fir.nçuo . • . . . .. . 5 :500!~000 
}llenipot encinrio : 

Expcdianto da lega- Ol'denado . , , ... . , , , , 6:000.'000 
ção,. , •. ,,,.,. ,, , 500.$000 Gratificação .. . .•.. . '1: 000.~000 

I~ 
Dito !.lo consnlndo em Reprcsan taçiío •.••• . 10:000$000 

OdCSSIL • • •••••• • • • 500$000 Um 2° secretEwio de 
1\Juguel decmm. para legação: 

n chancollnrla. dn. 
legação até ••• .. . 2:000..')000 36: 000.-y:JOO Ordenado .. ..... . .. . 2:500~000 

Gt•atillcaçiio .... . , . • 2:5oo. ·ooo 
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Um consu1 gemi de Um ] 0 sem•ettu·io da "" ~ 
legação: 

co 
1• classe em An ~ 

O) ~ 

tuoq>ia: Ordenndo .....•..••• 3:0DOSOOO 8 

ordena•lo . ' •• ' •...• 4:000,t000 Gratitlcação .•.• ,, .• 3:000$000 3 

GratH!Mção .•••.••. 8:000::;(100 
Um 2° dito: 

~ 

}o~xpodionte da lr.ga.- ~ 

ção ••.•.••••..••. 500.$000 Ordenndo ....... , ••• 2:500t000 ~ 

Aluguol de cas:t pm·a G l'il t!ficaçfto ........ ~:500 000 I n chancellaria da Um consul geral de 
legação até., ... , 2:000$000 3~:500$000 I • classe em Ge· ~ 

nova: 8 
~ 

Santa ,<JtJ I Ordenado ........... 4:000$000 
Gratirlcnçno ••..•... 8:000$000 ~ 

U111 en vindooxtraot·- Um dito tle 2• classe 
Sl 
~ 

dinurio e ministro em Nnpolos; "' 
~ ~ 

plenipotenciario: Orrlenndo ........... 3:000$000 ~ ~ 

o~·den:~do ••.•. o •• ' •• (): OOO&QOO Grattficaçã.o .. , ..... 5:500$ü00 E.; 
Or:ttiftcação .....•• , 4:000~000 Um cltanceller> em UJ 

Representação .•.... 15:000, 000 Genova: l;1 
p. 

Um 2" scct•etario da 
legação: 

Ordonndo ••••••.•.• 2:000$000 o 
Grutiflrnção •• , ••••• 2:000$000 p. 

ordenado ........... 2:500$000 Exped_ion!o da la- ~ 
G!·atiJlcnção ..•..•.. 2:500$000 ga.çao .•....•..•.• 500$000 ~ 

Ex pedlonle da. }e- Aluguel da cnsa par,1. 
;.-

gação . .... ~ , ~ .. -.. 500,{;000 a chancettnrin, da 
Aluguel do casa para legação até ... , .. 2:000$000 ()8!000$000 

a elm.ucellaria. da 
legação n té •••• , •• 2:000$000 32:500$000 

l Respanha 

Ila!ia 
Um enviado extra-

Um anviailo extraor· 
ordinnrio e minis-

dinnrio o ministro t~o plenipoteuoia-

p le ni polencíat•ío : rw: 

Ordenado ........... f) 000~000 Ordenado ............ 6:000r00 
G~·atifieacão •....••• 4 000 DOO Gl'atift.e.ação •• , ••••• 4:000 000 
Represontacão ....•. 20 000.~000 R e pl'SS(lll tação ..•... 15:000 000 



Um 2• secretario de 
legação: 

Ordentvlo ....... . 
Ora.tificaçito •••••... 
Um consul ger!\l d~ 

2• clusse em Bar
celooa: 

Ordenado •.••.••.•• 
Gratitlcaçito ....... . 
Um vicc-consul em 

Vigo: 
Gra.tificação aló ...• 
Expediente da lega-

ção ...........•. , 
Dito do consulado em 

T<merife ......... . 
AI uguel do casa. pll.l't\ 

a chnncellariu. da 
Iogacão até ...••• 

Pai~es Baixo11 

lJm consul geral do 
2" cln~se em Rot
terdam: 

Ordenado ......... . 
G•·o.tltlc:lção., •••••. 
Expediente do con-

sulmlo geral ..•.• 

Dinamarca 

L'm consul gorai do 
2a clns;;o om Oopc
nhllguo: 

Ord(mado, , ....•.• , 
Gratificação .• , ...•. 

2:500$000 
2:500$000 

3:000$000 
7:000$000 

4:000$000 

500$000 

400$000 

2:000$000 46:Q00$000 

3:000$000 
7:000$000 

500$000 10:500$000 

3:000$000 
7:000.$000 

Expediente docousu· 
lado geral. ..•..• 500$000 

Dito do dito em São 
Thomaz •..••.•. :. 500$000' 11:000$000 

St~ecia e Norv.ega 

Um consul om Sto-
ckolmo: 

Ordenado ...•.• , .•. 2:500$000 
Grati tlcnção ........ 5:500$000 
Expedionto do con-

snlado ... , ....... 500$000 8:500$000 

Imperlo da i!Iarrocos 

Expediente do con-
suJado em Tltngel'. 1:300$000 1:300$000 l.ll7 :700$000 

3. Empregados em disponílJilidado, mo·~ua do paiz, G0:000$000 
4. Ajud~s de custo, ao cambio da 27 ti. stel'linos 

pot• 1 $000 . . • • . • • . . . . • . • . . . • • • . . . . • . • • • . . • • 130:000$000 
5. Extraordiuarias no oxtoriol', idem............ GO:DOL'$000 
G, Extraordinarins no interior, moeda do paiz.... 50:000$000 
7. Commissões do li mitos, idom..... .. . .... .. .. . 400:000$000 

Art. 4, o O Prflsideute d1t J~opui.Jlíca é 1wtori~ado a dospondor 
pela repartição i.lo Miuisterio da l\'lat•inlla, com os s13rviços desi
gnados nns seguintes ru!Jrícl\s, a quantia do, •• ,., 25.283:782$643 

A B<\uel': 
1. Seorelnt•in. de E~tado ....................... . 
2. Gonsolho Naval ••.••.••.• , ••••••••••..•.. , .. 
3. Quartel General da Marinha ...••.•..... , ... 
4. Supramo Tt•ibunnl Militar ; sondo 21 :600$000 

para tros almirantes a 7:200$000 c!.vln um 
e 5:400$000 para o vice-aln.it•anto am oxorci
cio, tleando assim equiparados os sons venci
mentos ttos dos officiaes genernes do exercito 
em id<Jnticos postos ........... , .......... . 

5, ContndoJ•ilt .•...•........•..••... ,, •..••..•• 

154 25~000 
45 OOO,'iiOOO 
Gil 2!5$000 

27:000$000 
159:850$000 
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o. Oomm issnrlnllo Gornl da Armada . Augmentada e em 35$ , os do Oel da. dale ,r;;n.cia, <le S. João 
do 5!JO$ p:uo:L sere m _clovndos a 2:000$ os do. Dnr t':L ; e de so llnver nnitimnisudo em 
voncunentos do poJ•tot ro ... . .... •. . .. . . .. . 41 :780.$000 000$ an nunos os vencimentos do::> pnt r1Ses -

7. Auditorio.. Aug montndtL do 4: l GO.~ pot• serem móras dos Estados das Alagóas, Cearti , Es-
elevados os voucimon tos do esc ri \'ão a I :800$ pirito Snuto, Ma t•anbão, Pa.ram\, Parnhyha, 
o do moit•íuho a. 60!~$ o pola cquipnrnçã.o dos Rio Gramh~ do Sul , l~io Ornndo do Nor te, 
vooobn on tos do a uditor do ma rinha aos dos Santa. Ca.tlmrina, s . P aulo c Serg ipe . •. . •. • 
jnilr.cs do~ Feitos (hL Fa;r.emla Nacioun!., . ... 15:550$000 H . Melhoramento, conservação o bnlis:tmonto dos 

8. Corpo da Armada B classes nnnexas . . . . . . . . . 2. 371: 180$000 portos, augmeu tnda elo 30:000$000 o •• o • o •• 

U. Corpo de infan taria da Ma r inha. . . . .• . ... . . .• 200: OÇJB$380 
10. Col'po elo 1\fnr inhoiros Nncionn'3s . ..• o • •• •• ••• 1 . 765: 378.),700 15 . Fot•cann.vo.l . . ..• . . . . . . . • .. . . • .....•. . ..• . .. 
11. Corpo de lovalidos .. . . .... .. . ..... .. ... . ... 74: 821$5<!0 lô, Hospit:~.es .. . ... ... .. . . .. .. . . ... . . ... . .. . .. . 
12. Arsennes . Augmentndl\ do 7 :900$ po1• sorem 17 . R cpttrllçfio da Ctw ta Marítima. Augmoutalla : 

elevados os \'oncimentos elo patJ•ao-mót• d a do 29:320$ par<\ o pagamento elo pessoal d~l'il 

oopit:\l a 4:000$, de seu r.jndanto n. 2:00()$, estações meteorologicns o suma.phor ica da. 
dos patrões-môres da Bnhin, Pernnmbuco, C.'l.pitnl o dos Es tnclos do Santa Cotbar ina o 
P ará e Matto Oros:;o a 3:000$ c dos ornei- Rio Grnndo do Sul, comprehendido mais um 
aes clns sem•otar ias (los m•sennes do~ mesmos mocnnico pnm n Directoria dos P l.laróAs o 
Estados a 3: 000.~ ; do l5:330S pot• set•cm quah 'O aj udantes para n Directoi'ÜL do Hy-
elevados 03 vencimentos dos 50 gun ••dns do rh•ogr~yhin.. e por se llavGI' alevo!lo n. cou-

policin da. Cnpitnl l.i'edet':\l ; do 7 :200$ . sendo signncao desti nada. à ncquisiçfio da oloos, 
4:800$ pura a.ugmcn to tlo vencime ntos dos meah:~ s o chnmíné a 55:000$ ; do mais 
16 gum·das de policia. dos Estados dn. lla!Jia, 15 :000$, sendo 14:000$ para ••cmonta o es ta-
Pemnmbuco, Pnra o Ma.tto Grosso, o 2 :400$ i IJolecimc nlo do o.>tnçMs somnphorlcns o me-
par~ a luguel do casn, ttos dons porteil•os do toorologic~s. o I :000$ para. n. compra do 
arsenal d~t Ca pita l Ji'edeml , . . . .... . • .. . . • 6.385: J rl6~940 mappn.s. e roteiros para sarem fornecidos 

13 . Capitnnios de portos . - Aug rnen tnda - do nos navws . . . .• . .•. .... , . • • . . • o • •• •• •• •• • • 

25 : 51 1J$Cl00, por SBrcm tlxndos : em 5: OOO.'li os 18 . Escola Naval. Augmeut llda do 2 :840$ pür 
vencimentos do sect•otswio da c.1 pitania· tla serem e levados os vencimentos do ama-
Capilnl Fedoral ; em 2:200."> os dos secreta- nuenaG, portoi ro e g na rdns da IJII>llothcca. 
rios 1lo1s anpitanins dos ~stntlos dR noltin, ~fa . o mneeo de ma r inha , rospectivnmeu te a 
ranhão, Pará, Rio Grande do Sul , S Pau lo 2: 400$d 2: 000$ e 000$000 . ... . .. ... ... ... .. 
e Por•namhuco; em I :500$ , os dos secreta rios 19. Reformo. os ..... . .. ... .. .. . ..... , . ... . . .. ... 
dos demnis ans itanias ; ern 3S, a diaria dos 20. Obras. Augmeutada de 10 :000$ para oonccr·tos 
enca l' l'egndos as dil igoncins na Cnpitnl I~e- iondinveis no a rsena l do Pm·á o clastlna!la. a 
dernl . o em 2$ nos E;;tndos; em 5$, a d iuri a qua ntia ue 30:000$ pnt•a as obra s urgentes 
dos pil tt·oes do soccorro Naval ; em IJO:;i, os e innd!aveis do q ~artel da compa nhia ele 
vencimentos mensnes dos foguistas ; em bO$, aprenl11zcs mn.l'lnhe1ros de Cuy~tba, . ... . .•. 
os dos carvoeiros ; em tiO$, os dos p t•imoiros 21. Etopas •. •. ••. • . •..• • •• • •. , ••• •• • • ..•• • •. .• • 
mariu heil'oS; o om 458. os dos sognnclos ditos , 22 . Armn.rncn to •. . . . .. . . . •. •• ... . ..• ••..• . . . . .. 
t udo do Soccor ro Naval ; em go$, os do es-

1

23. Munições do bocca . Supprimida a. aonsig nnç.'to 
creven te da deleg-nciu. o du. {lraticagom ; om dA 20 : !30$, importancia das rações propos-
IJO$, os do patrüo ; em 60$, os dos rernndores t as pm·n os 50 g ua rdas de policia dom·senal. 

I 

326 :05B$000 

80:000$000 
3 . 005:680$4.04 

278:643$600 

543:6i4$000 

247:670~000 
72 7:037$249 

210 :000$000 
366$000 

100; (1{)0$'()00 

5. 955 : 37,!$870 
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24 • .Munições na.v;los, ela nccordo com n. nomenw 
c\ a.tura dos ol\iaclos neccssarios n.o consumo 
da ,Armndn,cm uso nos conselhos economicos. 

25. Material do conslrucçiio naval . •.•.....•. . .. 
26. Combusth•ol, ..... .. ...... .. . . ..... ... . ... , . 
27. Fretes, trntamento de praças e enterros .... . 
28. Evantuues ... , . . . .. ... . . .. . ......•.. . . .. ... 

800: ooo.tooo 
800:000$000 
500: 000$000 
100:000$000 
300:000$000 

§ l.• O mostro 'Ja oficina de córte do Commissariado Geral dn 
Armadn, porceber·i\ uma diaria igual A dos opot•arios do 1 ~ olnsso do 
nrsonnl do. cn pi tod • · 

§ IJ.• Para ot•ganisaçno das tabo llas dn.-Taifh - serão 03 
navios dn. At•mada divididos em tres ca tegorias, confoJ•mo o quad1•o 
seguin te: 

1" categoria - Navios de mais do 200 pr>aças de guat·oicno; 
2" categoria - Idem, idem de 100 praçaM; 
3" co.tegorin - l dcm, Idem de menos de 100 Jlfa.ças ele guar 

nicão. 
§ 10. O {l&SSoal dn. - Tuifa - correspondente a cada una. das 

tros categorias, é de terminndo pela seg u10tc tn1Jell:\ : 

CHIADO~ 

0.\Tl!OORIAS I COZINII I:!li\OS I Dll5l•i!NS!lift06 I ou 
lA II'EIItOS 

.... 
t"l 
rn 
"" I" I 
o 

§ 2.• E' " Govorno autorisado a. t'oorganistw o rogul[l.monto dos 
nrsenaes, tendo e m vista as observações que ncompnnhn.m ns ta
bailas que baixaram com o decreto n . 240, de 13 do dezembro 
de 1894, conigindo na pm·te em qno consigna. a contagem doll dous 1----
rlias de tt·abo.Jbo para. formação de um armo ntil de 345 parn 300. "' "' d 

--
" "' 

l:1l 
~· 

{\!) 
O> 

§ 3.• Havel'il um metlico, om commiasã:o, em cnda nml\ dns 
eSilolas de aprendizes do 2a classe, th·~do do quadro do Corpo de 
S"udo \11\ Armada. 

~ 3. ~ Flcn o Góvel•no auto1·isado a despandol' com o melhora
mento do rnalcrial tlól. Armada as sobras quo hOilver do CNdíto 
de 1'.000:000$, concedido pelo decreto n. 140, de 28 tle junho 
tl.e 18:13 o com " re forma tlo mr.terll\1 d o. Repnrtiçfio do Conselho 
ti<\Yal até á quantia do •!:000$000. 

§ 5. o As YUnt~gen~ que porcei.Jem os funceionm•ios uu. Cil.l't n 
Mrtritima, em vi•·lutlo das observaQões da tubella qua bal:tou com 
o Llccr eto n . 13·!7, do 7 de abr>il de 1893, devem ser ubonadas daqui 
por de."ln te pelas ohsc1·vnções da l!tbolla qne baixou com o dec1-eto 
o. 1659, de 20 tlcjanoit•o do 1894. 

§ G. o As etapas dos o!Iiclaos da Armada o classes annoxns se t•ão 
calculad:l.s no mesmo preço das tlos otficiaes do Exercito uns mesmas 
goaraições. 

§ 7. ~ o serviço do.:; offlciaes emb!U•cndos nos nnvios dn Armnda. 
Nacional será. foi to pol(l. - Ta ifa . 

§ s. • A Ta.ifl\ - comprehende 
Tairciros - cozinheiros ; 
Idem - dospotl~eiros ; 
Idem - criados. 

d 

I~ 
.. o a .. 8 .. ~ .. ... fl .. ld 

~ .. .. "' .. ... <.> ~ "' :.. .. o ·a .. <I .. o « <l) o e ·;:; õ a .., .. , a -c ·.: " .. c ~ ~ E-< d ~ ~ ~ 
~ 

~ u 
..5 Q "' d d 

â C!) "' H .... 
.... ... 

11< ~ 11-
- ·-··- -·- - - - -- ----

!• ....... .. . .. i i l. i 4 :1 i l. { ! p01·4 l. por 6 

2-........... . .... 1 1 i 3 :1 i .... i ipot•3 'Í tJOl' 5 

3• ................ 1 i 1 3 l. :1 .. .. .. .. I po1· 3 1 podí 

OltseJ·vações - Nos n:tvios tlo 2" o 3• catego1•ias um só cozi
nheiro servirú. á camarl\ e praça. de nrmas . 

Nos navios em que o numero do officiaes ou de inferiores não 
attingit• ao numero indicado nesta. t-'lbella, entendo-se qne só ha
vorll um - Tnifeiro - criado. 

o · 
l'.l 

ti 
t'1 
N' . 
t"l 
~ 
o:l. 

~ 
ti 
l'.l 
....... 
~ 
Ql 

§ 1 I . Qonudo houver cl!efo a bordo poderá o navio tet• mais 
um cozinheiro o um uu dous crh1dos, tnifoiros, conformo o numero j CJ.l · 
de officiaes do estndo-maiot·. ~ 
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§ 12. A seguinte tnbella marca os vencimentos quo deve llor
ceber o pessoal da - Taif1t : 

!'RAÇA I IN~'RRIOl\~8 
TAIFP.IItOS I O.A.l\IAH.A I Dlt ~ 

A.n)tAs 01/AR!UQ:Õ.O 

--
Cozlnholro ............. . ... 70;3000 70SOOO !>0$000 

Despenseito .. .. .... .... ... , 00$000 60~000 45$000 

Cl'iados .. ..... ..... .. . ... . . 45$000 45$000 35$000 

§ 13. o pessoal da - Taifa - so1'1\ municiado por bordo. 
§ 1•1. usn•·á. do uni forme que fot• clesi~nndo. 
§ 15. Nos voncimoutos dos offlcines J.'l Armada. e classes an

noxas, qunndo ombarcados, sorú. doscontndn. a quota. para criados. 
Art. 5 . • O Presidente dr~. Repnblicn ó nutorisado n despender 

pela r epartiçã.o do 1\tinis tcrio dn Guct•ra, com os serviços dosignados 
nas seguiu te~ r ulll'icas, a qnn.nt ln de. . • . .. . . .. • • . 52.801 :400.$199 

A snl.Jer : 

1 • Secreta. ria de Estado o H.ep1wtiçõos mmexns , • 
O Secl·otru•io cl <~ Repartlç;io do Ajudante 

Genera l o os chefes de secção desta repar
tição o da do Qutwtol-1\'!ostt•e G!mcrnl perce
berão as vaotngous d n. commissl'io acttvn do 
e ngenhelt•os, sondo ns do secrotario como 
chof•l, pela rubt•lcn. 13. 

2 . Sll premo 'L'rilmnal 1\Iililrt-1• e Aud ito1•es . Ele
vada a verba em 3: 000$ por sm·em augmeu
tndos com essa quantia os vencimentos do 
auditor de guet•rn. da Capital Fedot•al (leis 
ns. 26 o 225 de 30 de dezembro do 1891 e 
30 de novembro do 1804), o reduzida do 
24:00()$, por pnssnretn os mem llros do Su
premo Tribunal .Militar quo ti vet•em o posto 
de-Mn recllol a perceber em voz ele gratitl
cnção de commnndo do exercito do art. 24 
cnp. 5° tias inslrncções oppt·ovadns polo de-

2 18:380$000 

3. 
I 4. 

ereto n. 946 A do 1 de novernbt·o de 1890 , a 
gr~.~;tiflcaçiio de co:nmaudo do corpo do ex· 
er01to do quo tt•ata. o mesmo art•go •. •.• . , 

Contn.doria Geral da. Ouorm .••. •• . .•.. . .. • . 
Dlroctoria Ger a l do Obras i\Iilitares . Accre

scontados 400:000$ pal'<t contln uaçiío du,s 
obt•ns olo Hospital Couh·al do Exorcllo em 
S. l?rnncisco X :.vict' o 14 :000$ . por e levat"
se a. lO! ooo.t a cons!gnncfi:O para ohrns do 
qmtr'tel de Gnynz o n 30 :000$ para as do do 
1\Iatlo Grosso . Roduúda !1. 50:000$ 11. consi
gnnc..'ío pnra o e!lillcio da Escola Suporior de 
Guert•n, na Praia dt\ Saudarlo o elGVItdl1. a 
100 :000$ !\ destinada. ás obras tio IJ lmrtol· 
typo do e<wa.llnrh, em cons trucçü:o nos ter
renos r!JL Quinta dt\ 'Roa Vista . , • .•••••• .. , 

5. Instrttcção Milit:u•. Contem plados 57:ti68$, 
p:uo. oxccuçito do rl ecrolo n. 1957 11. de 
~o de ngoato do 1894, que nltorou o r e· 
gulamento do Col!cgio l\Hiitar, e 10:000$, 
para nppnrelhos dos gnhinetcs do chímica. 
c physic•a dn Escola Militar dn Cnpitnl Fe-· 
dero l i diminuídos M:900$ pola reducçlto 
do numero de alumnos do Collegio Militar 
que do 400 tlcsco " 300 ; suppPill1irlos 
54:000$ dos m·donado3 e g rntifJcnções do~ 
instructores «<a gscolo. Supe!'io1• do Ouorr•a e 
Militttros da Capital l~oúora l, l!.io Grande do 
Sul o Ceará., quo pnssnm a pot•celJer commis
sí'ío nctiYa do ongcuhoiros pelo. rubricn. 13• .. 

ô, Intondeociu. . . ... , • • • , ... .. .. .. , . •. . . •.•. . . • . 
7 . Arsenne.s . Coutomplados com a qunutin tle 

35:5 15$ os empregados que foram omit· 
tidos nt\ tab«l ht quo acom]mnhou o decret o 
n . 240 do 13 de dezembro de 1894, assim 
distribnidn: na Ca[Jital l?ed·~ •·nl - 1 at•olli· 
v ista da secrotaria., mnis 750$; 10 manda.
dot·es do 1" clru;se, mn.is 6:000$ (600$ n cada 
um) i 5 tlo2aclasse,mn.is3:000$. Nos Es tados 
do Rio Grande do Sul , Bahia, Pernambuco: 
Pará o ~falto Gt•osso - O mandadoros, mais 
3:600$ ; 5 p01·teir os, muis I :740$ ; 5 aj u
dantes de p01•toiro, mais I :740$; 5 nponta-

176:800$000 
181: 310$000 

870:277$500 

2 .424:821$000 
130: 650$000 
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9. 

10. 
ll. 

12. 
13. 

],1. 

lti. 

rfor·os, 111<1!S I :7,10.5 ; 5 fo ltores, mais 950$; 
G I•• pah •ocs (dia l'Í t\ 5$}, m~is 3:,192$ ; 5 
2"• d·itos (:Jial'iit 3$500), mais 2:572$500; 30 
l'Cil11l'I OI'OS (d ial'Íl\ 2$500), maiS g; 930$ j CC)!) · 

~ignmiR a inda a qurmtin, de 24: 180$ dividitia 
[Iara ns officinas de latoeit•os e fntHiidot•cs e do 
cot•t•coit·os c sclleiros, no Arsenal de G uet'I 'U tlo 
Mal toGt·o;so, o assim di;;ct•imina.d(l: 2 mos tres 
(ordcnallo 2;000,)1 g ratitlcnçilo l :OOO:;i) O:OO(};;i j 
2 o pel'arios drJ I" classe ( .im•nal 4$400, gm
f.iticaçflo 2S'WO clldr\ um) 3:mü$; 2 ditos d<J 
2• cla,so ( jornal 3$734, gt·atificaçüo I$8UG ) 
:3:.'300.S; 2 ditos tle 3~ cl:~ssc (joraal 3$067, 
~1'<\lilica~i\o 18533) 2 :7GOS; '1 d itos de -1" 
class<J (.jornal 2$667, gTaliflcução 1$33;1) 
4 ;t;O:J$; 2 a prclllliliOS tlo 1~ Cli1SS6 (gt•atlf1-
Cl\Ç1iO ~S) I :200S ; 2 ditos de 2~ olasso (g·t•n. 
tilicaçiio 1:3500) ·\loo;:;; 4 ditos ti o 3" classe 
(gt ali li cação l s'1 I :2003 ; o mais 5:040$ pnm 
4 ~ O)l'Jt';u·ios uo ·1• classe elos <lrl!lllme:; doslc 
IJ ouiJ·o~ Bstados, quo flcn l'ilo pot•cebondo 
.'~:-:>1)57 rio j<ll'lmi o l:ji3<l::J de grutfiiCilÇilo. 

Nn con~i ~JJaçiío « Material~> ~iío <iimiuuidos 
lOO: OfJO.) . ~anelo 50:000$ em nutlot•ia pt•itnfl. 
o 50:000$ e m fc t•t•amon ln, etc . Os pa ll'ÕOS, 
mnelJinistas c foguis tas ((Os a r~cnacs terão 
utna etapa do pt·nça do pt•et. •. .. .• . ..... . . 

Do po;,i los de m·lig os bollicos •......••...• .... 
l .. ctiJorntol·ioj .. . . . , ..•. • . , •.• . •• .. • , .• • . . .. . • 
Jm; pnctm·i,t Gorai do Set•vlço S;mitario . . , .. . ,. 
Ho:spi\acs o onfcl'!llarins. h' conln.t!n. pl'imeh•n. 
consi~mtção do ma lot•inl dospeutl<t·5G nt6 
20:000.3 com o Lnllot·:l.lorlo de mlcl'Oscopia 
o!iuica o bncteJ•iolor"ia • .•. •.•• .•..• , ... . .. 

Es lado-:u:rior gonot•a ..... , ....•..•.. , .. , .• 
Col'po;-; c.> pcchtcs. Incl uld[l. a quau t ia lia 

lUO:OOO:) rio gmliflca.çõe~ o vn.utagons que 
pus~'"''"" de ou tras rul)t•icas Jlnt'n cstn ..• . 

Col'pos al't·ogimentados. Deduzidos 1320:4008 
)'OI' se l'cduzit· o numero dos a lfori!S oxco~ 
dentes do quadro a 1. !:!50 . .. . .. . . .... .. .. . 

Praças tio pr·ct. Augmeuta.da a ver!Ja de 
355 :020$, feito o calculo parr. 22.000 praç:ts, 

As pmçns vohmtarins ou ongnjadns pa1•ce-
beríio ns gt'tl.tificações que lhes compolem, de 
accordo com n !oi n . Q.l7 de 15 de dezembt•o 
de IB9•J, SC'ja quo! fot• o seu tompo de seJ'viço. 

I(} , (i;f.apns, ACCl'eScitla :.\. V6l'bU. em ti. 758; 000..;;, 
í'alcnlada. a cl a.pn. do l$500 ( vnlor médÍo 
nctual) [JIIl'<i 22.000 lll'aças . . .... •...•.••. 

17. Fnrdant<mto. l~ levadt~ t\ vct•ba. do mnis 
ano:OOO$ pam a!tondot· ao nooroscimo tio 
2 .000 prnçus . • •. .•. .• ••••• •• • , . .•••••• . • • 

18. J~qui pttmcnto o m•reio~. Elovnd[\, a verlm d o 
mais !00:000$000 . . ,.,, • • •. .. , •. •. , ••• .•. 

10 . A l' llHllllOJJLO • •••• •• • ••.••• • •• •••• ••• • . ••• • •• 
20. VI?SJHWlfl de cOr[JOS o qunrte is . Elovndn. a 

verlm do ma is 300:000$ nn consig·nnção 
rcl"~J'rtgcnl:), etc . .• . f . . .. . . .... ....... .. ..... 

21. Companhias militat•os. J\ugmeutn.Ja a. quantia 
de 2():;)72~500, por serem contemplados com 
accl'e :.~.\mÔ rio v oncirolnüos os ~>mpreWulos 
uas COlllplt llllia.s mililttl'Cll uo Rio Gt'l\lll c do 
Sul , Bnhin , Pernam\JUco, l't\I'Íl o .i\latto 
UI'Uli~O , 0\lliUldo::; lll\ t1\\JI}l\t\ (jliC LICOffi\>ll ll l\11, 
a. lo\ n, 2•10 de 13 do üer.amln·o de l81H, 
assirll. l.l~scr· ~minuda : 5 . perlago11os, mais 
2 :940;;>; u llJil(lautes, ma1s I :7<10:;;; 5 pro-
fessot•es do Ju lcllt•ns, ma is 3:240$ ; 5 

2 . 018 927~500 lldj tutc los, mais 1 :850i); 5 professol'cs de 
ô 000 ·ooo geomet1·ia, m 11is I :7-10$; fi n1ostt•es de g)'lll-

203 402. 000 mn:.r s Ucn, mnis I : 340.~; 5 ditos do musica, 
1. 650 298$500 1mti~ 1:740$/5 gnart\l\~ , mais 1: 5Cl0$ ; 27 

sm•vnntes, (r hlria 2$500), mais 9:922$500. 
Na. Capital J?etloml um moslJ•e de gymnasUcn 

mais G00$000 .• ••.. •• •.. • . . •.•••• • .•••. ••. 
l . 016:170$000 122 . Commissões militares ....... , . . ....... . •...• 

595: l 2S.'ji000 23. Classe,.; ínacth'as .... .• . . , ...... , ... .. .. , ... 
24 . Ajudas uo custo . ltetluzida do 100 :000$000 •• , 
·25 . Fabricas, SU})primída (1. consiguação lle 

2 . 306:677$000 I 205: )75$800 do. FnbL'icn. d e l'erro de S . Joiio 
rio Ypallomu. . • . .••. . •..•.•• . •...• •.• ...•• 

2Cl . Colouins militnl'es . Deduzillos 98: l71S dns oou· 
12.732:166.$000 I signnções pnro. os colonias mi!ital'es dos 

Estodos tlo Pará, S . Paulo, Snnln. Catlw.-
5.013:403$700 l'ÍM e Mntlo Grosso . ........ , .... .. ...... 
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27. Divct'3:tS do.>pezas oventuno:l. Deduzitlos 
50:000$ em transpol'to do teopns, 10:000$ 
em o l ugucis de co.s.'\S o 20 : ooo::; em di~rin. n. 
tlcserlores ..•.•.••........•....•.•..••••. 

28. Bibliolhccn. do gxorcito .......... . ... . ..... . 
29. Ohsot' V<Ilorio nstronomico. Elevada. a vorbll. 

de m<IÍS 2 : 000.), na consignação do ill<ltcriat, 
sendo ílOO.-;i em compra o coucot•tos do 
instrumentos, oiJras diyorms, etc., e 2:000$ 
om oxp~dien te, gaz, ele. , ., .. , .. , . . .•.. , . 

900 :000.'~000 
l l : 100$500 

126: 380.~000 

I. Fica t•·nn.;;rcl'ida. para o 1\Iinistct•io da lnduslrht , \'iaçiío e 
Obrns Publicas a fauric:t do fm•ro tio S . João tle Ypnuema. 

·li. I<icam cnutncit>adas as colouias militares, Cllj,ts consignações 
foram 5upprimitlus , consorva!las sómcnte ns :;ituntlas JHlS fronteiras. 

111 . A métlh alloptatla. nc~t6 orçamon to tHil'll olnpn. 1lns praças 
do prct cotHtiluil'á o maximo parn. base do cn.iculo •la. dos olllciacs, 
na confOl•mitl(lfle da. ta l.l3lla que acomJlttnha. a. lei n , 247, de 15 de 
dezambrn do IS!H. 

IV. E' o Oovorno autol'Ísado a rcorga.nisa t' o t•ogulamcnto dos 
!\rsenac~, tendo em v ista v.s oiJ:;ot'V!IÇÕG~ (] ne acompanham as ta
bailas filiO b;tixm•am colll o docr·oto n . 2t0, tlc 13 do d('r.emb•·o de 
18\J.J, corl'igindo na parte em qno consigno. 11 contngom dos dias 
da trn. ll:'dho pa ra lt.lJ'IDt ç:io da um nnno u lil tio 1N5 pn1·n. 300. 

V. t<ica o üovct·no anlorismlo o. r .Jorganísar o so1·víço tia fot·
neclmcn lo do virares o fo••rngens ao.s corpoo do ExoJ'cito, t'Csta
helecondo os const'lhos economicos do ••ogulamonto do 1855, com as 
modillc,tçõos fJUO a. pt';• tica. tivm· aconselhado, dCI'CDllo :t olapa se r· 
c!\lcnh\(Ja pelo [H'cço •las pruposlas mais vnntnjosas no Thosout•o. 

Art. 6.• O Pt•esi.:lcute dn. Ropul!lica. é nutot•isndo n dcsr endur, 
pela t•opo l'ii~ffo do ~líni$lel'io da lnclvs tria, Viaçlto G Ot.rns Publicas: 

:r. Com o3 ~ot•viços fotl errtes llesignidos ua3 sognintos rnbricns n 
qu11ulla do., ................. , ..... ............ ll3 .075 :032$753 

A ~;o.bor: 

1. Secro l~r·i :L tio E~t:ulo . Rednxi,Jo a cinco o 
munei'O úc set•veutes, ú pt·oporção quo va
gnrcm; suppl'imida, a consignnç;"io do 3:00~ 
parn as olcspo;ms mimlns a Cil.l'go do portei t·o, 
o clevnrln do 12:000$ a 13:000$ a verba -
E Xt)QUÍontc., •. .•. ••• . • , ., • • , • • ••• , .,., •.• 316:510$000 

2. Auxílios ó. ngl'icultura. Supprimidn. !\ con
signação pat•a n. fnzendt1. cln. Boa Vistn; con
vortitln em 814$05<1 !\0 cnmblodo 27 d. a con
tl'illlliçno (Jarn. as despcr.ns do B1w~au Intt:;·
nalíonal pour la P1·otcc1ion de la P!'OPI'ietd 
Indusl l·iellc d6 Bcrnc; nngmon!adn. de 
40:000$, sendo 20:000$ pn.t•n puulicnçõos que 
intot•ussem dircctnmonte á lavoura 1.1 indus
trins nacion·,:es o 20:000$ pnm nuxilhn• a 
imprcseão dtl obra quo sob o titulo Bra•il 
csorovon om quatro língnos Maut•icio Lnm
uerg; de 20:000.$ }){1.1'1\ auxilio à Acndomin 
tlo commercio de ulz do Fó1'a ; do 20: 000~ 
ao Tns tit uto 13nhiano de Af::l'iculturo ; 20:000$ 
r.o tu:;tituto Agt•icoln FI'Õi Cuncc!l. (anlígo. 
coloni l1. lsnhc l), no B~t,\do de Pornnmlmco e 
IC': 000$ par;l ttuxilio no <\>ylo n.g ricol!l. Santl\ 
Isabo l, na r stn.ç."l:o do Descn~ano, U:slndo do 
Rio do J<nteÍJ'O, e de 12:000::; á colonia. ngl'i
col:~ nlasíana, no 8slrulo do Goya z .• •. .• . • • 

3. Subvençiio à;; compronhia.s tio navegação n 
va.po•·. Dbtrihuidn a cons;gnaçito de 40:000.~ 
rlo~tinadn no sorviço do l'eiJoqne nas hnrt•as 
•lo ltar,omil•im o Henevonto, no Estado do 
Espit ito S·mt.1, em JltwW.s ign!lcS pttl't~ cada 
lm.rr•L Elevada tlo 15:000$ a suiJYonção para 
o senlço de re!Joquo n11~ lJnt•ns \lo rtajahy 
e Lagunn, no E~!atlo 1lo Snnta Cnlhr\l'inn., 
nssim tlistt•ílmidn. a. ronsignaçito total : 
20 :000$ parn. n barra (lo ltnjahy e 25 :000$ 
para a ela Laguna, l~ levad:J. :\ 27:000,f, n 
consignaçllo para a nnv<'guç:to interna no 
Estado do Mntto Grosso, ~endo 15:000.$ pm·a 
a subYenr;ão á JUWBgnção orJt•·o os portos tle 
Corumbá c S . Luiz de Cncer~s; incluída n. 
de 48:000$ parn. o serviço do nnvognção no 
••io Pa rnatJylm , nntorisado peln lei u. :i51 de 
11 1le dezembro do 1895; eievndo. do 61:000$ 
n cousignnçilo pu t•n o seniço <lo na l'cgnç.'to 
ontre os po1·tos dos Estados da Baltia, Ser
gipe, Alagôaa e Peruomllnco n cnrgo d a. 
Companhia Baho'ana (secçiío do Lloytl Bra
ziloit•o), ficmulo o Oovol'llo nutot'ÍStldo n mo-

485:354$000 
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díiicar e nngmontal' 11s actt•;ws oscalns da 
linha do ~ul tio gstndo !!a Bahia, de fôrma quo 
os vapot•cs toquem t•ogulnrmente nos pol'!OS 
de Marnhú e Rio do Contas e faça-so umn. 
tcJ'ceit•n v iagom nos de Canuavieit•nse llhõoil 

4. Ageuciu. Centr\\l df) lmmigt•rtçito. Snpprimi1las 
no pessoal mar i ti mo da h ospeda rio. da Ilha 
das Flm·cs trcg cnrvooiJ•os e trcs cozinheiros. 
Sel'uiços <iiuc;·sos : nugmenttllll\ a vet•b!l. com 
68;000.$, par.:t a colonisaçiio indígena em 
111atto Gt•osso e com 2 . i!H :000$, ropm•titla
mcnto p<:los E;;tados , a quem o Govet•uo ir{~ 
fornecendo pot• tl'imo:stre as res pectivas 
quoln~ clll 1•btn das li~tas dos immi<>t·untes 
c!Ycctivtll\lt!!lt•1 IO<llllisados no tl'imcsl\•c an
teriot' c son•lo adoan tudo pat•,l. osso llm o 
J• t•·imc.>t•·e <lo oxercicio, 

D<~ q11ola q11e cn he ao Es tado do i\lallo 
G1'osso se dednzirá a (!UC lho fica consi~tHtdn 
parn, a. colonbaçiio indigem\. 

N:as listas tios !mrnigmntcs localisuttos 
t\ovcm vi t· e;;peci tlcndn.;; 11s <lcspczas foitns 
pm· conta llo au~illo .... ......... . ...... .. 

5. COt't'eíos. ,\ngmenh\d;\ de 11 :BBO$ pnra gra
ti!lcaciTo !lo 40 •;. aos omp1•ogatlos da Atlmi
nistraçiio tio;; Cort•olos do Amazonas .•.•.•.• 

6. Telcg•·npho;; . 1\cduzitlo de cinco o numero de 
feilores, suppdmido um tognt' do nma~ 
mwnso no cscriptorlo c.mtral ; supprimidos 
15 eEtalotns de tn classe nas sub-contadorias; 
nngmoula•ln de 50:000$ para a rede tolo
phonica 1m Capital Fedct•nl, scmlo: 15:000$ 
para terminação da linha de Nonohn.y a 
Passo l~undo ; 20:000.~ parn. couolnsüo da 
linha I)UC, passando por Santo Angelo o 
S. L lllí:, ligar Ct'Uil Alta. a. S, Borj(l, o 
15;000$ var;~ n linha quo, pa.tsan(lo pela 
Pnlmoirn vá á colonía militai' do Alto
Urugun~· ; de 150:000$ \lara. a conclusão da 
linha têtr.::;t•aphica do Cnyabá a GorumiJâ. ; 
de 152:2"228222 ao cambio do 27 d . pnra 
a stttll·cuçiio, n n fót•ma do r espoctii'O con
tmcto, no cn bo suhtluvinl entro Del em e 

3.1 18: 500$000 

4.288:510$000 

9.234:448$000 

Mnnnos; do 31:040$ Pfil'(l, augmonto do 
numero do oporario~ nn. officlna, sendo dous 
uo 1", dons llo 2', dous de 3•, quatt•o do •ta 
e qua lt•o apr·endizcs. Etevndn n conslguaç.~o 
- Estnhelecirnonto de uovo.s linhas, e tc.
a 700 :000$ pnril, om ordem llo prol'e roncia, 
multiplic:1ção das linhas gm•;tcs, contí
unação dns linhas om construcção o ini
ciação (ti 11 0v~\íi linhas, obsorvudo o art. 11 
do rcgulnmeuto o comprohe ndidns as linhas 
de-Mnchntlo Pol'telln. a Cnl'lnlwnhn,; do, 
l i nha g-.:>r<Ll a Pyronopolh; ; Angustul'fl a 
Leopoldina e Porto Novo tio Cunlla ; Cam
piu:t Gmudo n Cnlm.ceiras, S. João, llntnlhão 
e Patos; !31umolll\ll a f,agos , S. Joaquim 
e Campos Novos [Wl' Cnl'itybnuos; Cttxins o, 
Carolin<t; For·t.alozn a Elo\; Sollr:tl a AM-
1~11n't; Quoluz :1. Enlt•e-!Uos ; 1\lnrlanna n 
Ponte i':o• a.; S. Gtlnartlo o S . Jose do Ct\1-
çado prw 13om Jo~u.'l, Snuln. Leopol<.llna n. 
AITonso Claudio ; l3fii'I'.'I.S a 13t>ejo ; Amnrnuto 
a Lcopotdiua por Oeit•os, Picos , Jalcós e 
Om·icm•y; Jonzoh•o a Ja.mwria, Con chas n. 
Ypirangn c Assú l1. Cn.icó, Palmeiras o. 
gntt·o-Rios, de um vonlo r.onveniento da 
linhn. ao lon~o do Pm·nohyba a Tutoyn, do 
Ros(l.t'ÍO a Vhmnl\ pot• AL'flry o Yictol'i .. 'l. o 
de nm ponto da. linha ent1•e S . Luiz e 
Dotem n Pinhoh·o e S . BGnto; o U<\ 1\ldôa 
tle S. Pout·o, no Estl\tlo ([O Rio do Ja.ncit•o •.• 

7. Fab1·ioa de l~ot•ro S. Jo..'io tio Ipnnernn. Para. 
a gmwdn. o conset•vaçiio dos eJillcios e ma-
cllillílS· . t • •••••• ,, •• , •• •• •• , •••••• • • ••• , • , 

8. G.nrnntin do jm·os ~s Estrad3s de l~orro: 
A. Gamntia de juros ás es• 

tmrlas do fel'l'O, . ,. . ..... 14 . 160:206$870 
B. Inspcctorin Geral das Es

tJ•adas de l<'crro-Augmen~ 
tadós rospcctivameuto de 
360$ e do 240$ os venci
mentos !lo porteiro e do 
coJJtiuno tla Iuspectorin. 

ll , M4: 982.$222 

10:000$000 
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Gl)l'td, t1Jtadtt em 38 n. dia· 
ria do se!'vonte e c onsi
gnados,10:000$ para a illl· 
flt•cssií.o do tnil.pl)t\ do nrazil 
a cm•go ela mcsm fl 1n s pe-
ctol'in, .•••••••••.•.•••.•• ll20:1DI82G5 

\), g,( t•ar!,t do l~<'l'l'O tlo f;o!JI•al •• ,, • , . , , , •• , , • , , 
lO. E:,h••1<la de Ferro de Ba.ttll'íté ..........•...• 
ll. E~lradt~ de !~erro Stll ele Pernamlmca-mo-

varh na B" nivhilo tle 200 n. 400: OOos para 
n. prepn.rnção do 1CJito e obl'as do ÚI"ta na 
.1' sccpilo o supp1·imida li. destinn<!a tt 
.!-' scr:çno ..•.....•.•....•..•...........•.. 

12. !';slt'ltLln. da l?eJ't'o Central de Pornambuco- 3' 
divisão : nug"melüada tlc 50:000S Jll\l'í\ obras 
novas na linha; consignados 50:000$ J1nra 
casas tio oporarios omJnboatíío, na. 1• secção; 
aug-tucut<ttla de 30:000Sp:tra rovostimcnto de 
tunnfliil <J,t 2• secção asnpprimirht a eonl!igu,,. 
~ão pnl'<t estudos o projcctos do A1ngóa de 
Baixo i~ Villa Bella ...................... . 

13. Bolt•~tt!n. úo Ferro Contml Ja p,,t•ttllyha-glo· 
7;~~la a 400:000$ lL consignação para a em· 
·pi'Bilncli\ do J'nm~l de l\lolungú á Cnmpiua 
Gi'<IJHle, <t 251):000$ p~ra 1t empl'Oitatla tio 
r;u1·n1l d j Gnurubirtt h Nov:1. Ct•nz e suplll'i· 
midas as U)tJSignu.çõos llo r:w1a.1 do Batalliío 

14. Estt·ada da Fet'L'O Paulo All'onso., •.•. ,, . , , • 
15. Estrada do l?opro rla Rahirt ao S. I<'rancisco .•• 
10. Bsll'<tdn de Fel'1'0 Cenb·ü! do Brazil~lncluhln t\ 

(\ uan lia. ela 8. 000:000.$ par·a occol'rer [~ 
constl'ucçito elas ollt·as o o:.:ecuçuo dos me lho· 
rn.nwntos m•gentes o indispensa.vois no ~e1·~ 
\'Ít:o dn. mesnm estrnda, sondo 800:000$ ap
plic:1dos ao pngmncnto de GO locomotivas, 
~egt~ndo o contl•acto feito com Quaylc, 
Davalson S. Comp ....... ,, .. , .•.•. , ...... 

17. PI•r,longamento da Estmtla de Fel'l'o Central 
do Br'«zit (inclnido o rumal llo Ouro Preto 
n.. Mnrin.nnn.)., _,. ~ .. •• ..•.•.•. , •. ., ........ ~" 

11.780 :70·1$135 

~i\): 1450300 
2,0iH;0~8$732 

~. 251:503$950 

•L2l5:002.~()2ô 

18, 

Hl. 

20. 

1.223::W0$000 121. 
2iH: 179.$215 

:1.105: 183$6BI 

38.13'1: 174$715122, 

3. 200:000.'JOOO 

Estr'ada de Ferro de Porto Alegro o. Uru
guayauE\: 
1• Divislío ( :v.lministrRção 

centt•a( ). • .. . .. . • • . . . .. .. 135:533$000 
2~ Divisão (trafego, pnssoal 

a matcrtnl) ...... ., ...... 
3~> Divisão (locomoção)., .•.. 
4" Divisão (viu .. pllrmancJnt()): 
PcsSol1.1 .•...•....•... , ...•. 
Mat<)rílll .•... , ............ . 
Encomrnontltlll do mnterin.l, 

367:920$000 
777:580$000 

53·!: 44ô.}\)20 
41·1: 450$247 

trnfego o locomoção ••.• , •150:000$000 
5• Dlvi~ií.o (consti•ucç..'io): 

Pr·olongmncnlo tio Taftuury 
a Po1•to A logro........... 35G:3B7$000 

Ec;trada d.o Fot'l'O do Sanl'Annn do Livl'amonto 
(annexadn. t\:l prolongamento tltt Estl.'8d<\ 
!lo !?erro de Porto Alegre a Ul'ugtutynnn). 

Prolongttmonto da. Estmll:t llo Ferro de Pm•to 
Alegro a Urnguayana - Acct>escente-so : 
Ratnnes dú Snnt'Anna do Livramento ; 
Pessoal. . .. . . • .. • . . • .. • • • . . 13 7: 000$000 
Material.. . .. • . • .. . • . .. . . . . 500:000$000 
Eventnaes.,.. ... ... . ... . .. 101:813$650 

Obras Pnl.Jiicr~s ela. Capital Federal. Substi
tuída na domonstrução n. G 11 douP.minação 
- Ohmsno-va.s para suppt·imcnto de agunâ 
Capital l~e!leral-pela de - Acqnisiçiio o 
cnnnlisuoiio elo novos tm11lancines, o niovada. 
n re3veetlwt consigm1çã.o do 100: ODO:j;. Di
minnnla de 50:0005 a clestinnda a des
aprop!•iaçã.o de terrenos, ~te. S 'l~IH'imido 
un1 chofe de linha na via-permanente dn. 
Esh·ncla de l?erro do Rio do Ouro ••.• ,, •• ,,. 

Obl'l\S IJydl'auHcas fetlernos e outras nos 
Esltulos : 

a) Açndo do Quixacli, po;;sonl 
c materittl. ....•. ,......... 250:000$000 

3,060:319.$167 

2,7•!1 :813$650 

Z.923:907$500 
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b) Pm•a. COJJ~ Il·ucção do açudos 
no3 l~tatlos llo Piaully, Rio 
GI'anclo do Norte e Pamhyba, 
100:000$ pnm cada. Estado .• 

.:) Melhot•nmt>ntos do rio São 
Francisco, pesso..'\1 o materi:~. l 

(!) Melhorumouto~ tlo3 rios Itu
picnrt' o Balsas, pessoal e 
material ..••. o •••••• ~ •••• • • 

e) Melhornmonto tlo J'io Cuyabá, 
pessmtl o mntorial ...•. o ••• o 

D Molhorn mou to do rio Par
nahybn, pessoa I e mate1·ial .. 

g) Cons tt•ueçflo elo uma ponte 
no rio Parnnahybu., no logar 
mais convonícnlo, ont1·o a. foz 
do t•ío Conunhít o o porto de 
S!t.nl;~ Rltn.tlo Plll'anullybn, n ilo 
di recçi\ll o!,, cid•.ulo tle São 
P(lúro do Ubernllinha , no 
Esll1tlo de Wnns, '~ cid:ule tle 
Morrinho~ no elo noya.z. o ••• 

h) Constt•ncçM tio uma ponte 
sobro o J' io PaJ•naltyba1 li
gn.nóo tL ciJadc do There
zina (c.1.1>ilal do l<:stado do 
Piaully) t\ villa. das Flores, 
no l!:st:ulo elo Mnmnhno •. o • • 

O Conclusão cl.t csh•:~.th O. Frnn · 
cisc:~, om San l:\ Cnthnrina. ~ 
POJ' tos mnritimo3 (obras por 
aclm in ist•·••çito) . 

j) p,wâ - oatnd•.>B , mu.todnl, in
clllfJivo o tla tlragagom o 
possonl .... o . o ••••••••••••• 

Tt) Porto do Nata l - P~ssoal o 
mntor in l. ..... . .. o ....... .. 

l) Porto da P:wahyha. - Dra.ga, 
pc~soal e ma tel'ial . . ....... . 

ti~ Porto de S. João da Dart•a. 
- Pessoa l H material .•. .• . • 

n) Porto do Mncn.M- Pessoal 
e tnntorin.l • .. , • .•• ,., • •••• . 

300; 000~000 

150:000$000 

90:0flO:SYI{J 

80:000~00' 

80 : OOO.)OUli 

200: 000.$000 

250:000$1)00 

50 : OOO.'SOOO 

350: 000$000 

250:0005000 

200 ; 000$000 

300: OOOo$000 

100:000$000 

o) Porto do Jgun.po - Po:;sonl 
e material,., .. ... . ........ . 50:000$000 

p) Pot•tos do Sant!t Catlturinfl. o 
lt:ljahy - Pessoal e material 288:000$000 

q) Porto de Pnrannguá. - Pes
soal o ma.torinl .• . ...•. •.. • 80: 000$000 

r) Barra do Rio Ol·nnrle dó Sul 
-Pessoal, matet•lal a tt·nns-
por to ............ .......... 1.100:000$000 

s) Porto c.lo ltcclfo - Aoquisiçfio 
do dt•agous, rcboca.i.lores, Lm· 
telõss, ao cambio de '27 d.. , • 
1\Ion tagom do nmtcriftl ••.. 
Quollt·n-mar •••... . . • • ... , • 
Coustruc~lío<la nova muralha 
Con'iOrvação, d e d u 1. í dos 
15:000$ destiuados à con-
servnção <las pootes, que à 
tru.nsfol'ida a o Estado e 

671:130$000 
100:000$000 
300:000$000 
314:015$200 

ovon tuaes.. • . . • . • . . . . . . . . . 358:600$000 

t) Porto dn VictoJ•it~ - Como 
auxilio ao E$tnclo do Es
pírito Santo JltU'l\ o quo
bramao lo rlng rochas sub~ 
tnnrinns . , .. , . . ........• , . 

u) Pot·to dilo A mal'L'nçlio - Pes
soal o mn.teJ•ial • ••••• . • o • •• 

Fiscnlis..'lção, subvenção ega-
ra n tias do j m·os : 

J\Iaranltão - Subyeução ...• • 
·F;scali::~ação . ... . • ...... , .. f 

Cear:\ - Garantia de juros. 
Fisc;l.!isacão •• •.•. o ••••• o • • • 

Aolagô_as -:: Garantía do juros 
FISC<~hsaçao ... o ••••••• _ • • • • 

!tio elo Jaueiro - Fisca lisação 
Snntos - Fiscalí&\çã.o . •. .• , 
Laguna - Garantia do j uros 
ltiscalisaçlío ..... ... .. .... . . 

200:000$000 

200:000$000 

150:000$000 
14: 000$000 

292 :4•10$000 
14:000$000 
60:000$000 
14:000$000 
14:000$000 
27:000$000 
60:000$000 

0:600$000 

23. Dh·ectorin. Geral de Bstatisticn • ••••••• , •• ••• 

}.744:345$830 

6.967:385$860 

272:180$000 
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24. Eventuaes - lncluida a quantia de 70:000$ 
pnra ns dospBzns dG pessoal e material, im
prJs.,ão do re!atorio o mappa da viação 
~ et·al, a cargo da commiss1io especial do 
viuQ!i.o dn Cnmnr11,.,., • , •••.• , •• , • , . , , , •• 150:000$000 

II. Com os sorvíços municipaes, ainda, a. cat•go da União 
·~m vircullo dos contrilctos o por conta das verbas especiaes 
que J!O orçilmento d[l, receita. lltes são dostinadns, n. qmwtia 
de ••...•.... ;................................. 3.781:881$324 

A sablll': 

1. Illu ninação publica - l?ixnda em 3$ a diaria 
do servente. • . • . . . . . . . • . . • . . • . • . • . . . . . . • . 958:083$324 

2. Exgotto da. Cupitnl 11olleral - Fixada em 
3:600$ 1\ cousiguaçi'io partt o amallU[}llSe 
o om 3$ a di~t~•ía do sol'\•euto ••.•...... ,... 2.823:798$000 

§ 1 .o Contiuuam em vi gol' os ns. l, I li, IV, VI e VIl da lei 
r•. lOl D, t!o 30 u!l setembro de 1893, e nrt. 14 da lei n. 3397, úo 
24 cto novomi)I'O de 1888, quo autol·isou o Podor Executivo a rtJsga.hl.r 
m; l%trndas de Ferro da Buhia uo S, l~mncisco e Recife ao S. Fran
cisco, nos termos tios respectivos contractos. 

§ 2.o As com(IIHJILins ou emprezns quo gosii!'Om elo garantia do 
juros ou snbvonções são olmgndt\S a entl'nl' para o Thesout•o Fe
deral com as quotttS que lhes tivet•em sido ma,rcadas pelo Poder Ex
ecutivo ou que const•u·cm das tabellns , JIUI'a concm•roucia.das despozas 
de nscnlisacfio ct•eadas polo llecrato n. 399, uo 20 do junho do 181>1, 
]nstitllilla soh a clausula da úespezr~ não exceLlet• á receita Jlt'oYo
niento daquella. arrocnduçiio. 

As coitlpauhiast omp1'0zns ou cessionnrios som snbvonção ou 
gt1rnntia.s de j1Iros sã:o subordinados á disposição anterior, logo 
q t1c sajam approvtldos os estudos clo!lnitivos dtt respectiva concossão 
ou omprehendimanto. 

São i~ontns tloss!l. obrignçilo as compnnhíns ou ompL·o:~:as cujos 
contmclos nntel'iormeuto celebrados inlllUZêl'Om expressamente no 
Govemo as despezus com o, fts~alisação, nOCo somlo permittido, 
pot•ém, no Governo conceder n ossns companhias ou emprezas 
nenhuma novação ou fLWOl' do quolque1· especio, sem quo ollns so 
subordinent áquotla obrigação, 

§ 3.° Ficam l'evoga.dos o firt. IG do decreto n. 528, de 28 de 
junho do 18901 e o nrt. 50 do decreto n. lô63, lle 1894. 

§ 4. • Os logares do telegraphisfas chefes da Reptll'ticão Gorai 
dos Tclegraphos serão preenchidos por telograpltistas d.e l" cla,sse em 
com missão. 

§ 5, o Ato ultel'lor deliberação rio Congresso, ficam os estudos e 
construcção do pi'olon~umonto da Estrada de Forro Contrai do 
Brazii-Iimitndos ó, CJdado do Ctll'Vollo. 

§ 6. • O prolongamento do ramal do Ouro Preto é limitado a ci
da.de de 1\Ia.ria nnn. 

§ 7 .• o Poder Executivo dotet•minara o limite pnra. (1, con-. 
st!•ucçi'(o o estuoos dos prolongt\meutos das dem~is estra<hts da 
União. 

Além dossa limite, só por lei do Congresso l}O(lorà ser o soniço 
foilo por conta dos cofl•es ft1deraes. 

§ 8,• g• vedado o estudo o constrttcQão de novos ra.maos nas 
estradas da. União. 

§ 9.• Fica. a.pprovarla a clausula. XX.III do cont1•aclo colobt•ado 
pelo Po lot• Executivo om 25 do jnlho do corrento r~ uno com a 
Amazon Slcam Navigation Company, limited, pum a navegação dos 
rios Amazonas o outros. 

§ 10. O serviço de conducção de malas do Crn•reio no intoriol' dos 
l'.:st:\dos será f flito de pl'oferencia por• :tdministração. 

§ 11. O PoJor Executivo Clcu i\ulorisauo : 
I. • A vomler ou urromlo,r a i'n,?,ouda da Bon, Vi8ta. 
2. • A tra.nsC3L'ir aos interessados Oll re.;;cindir os contrnotos do 

navegação tio pequen~t cnbob1gom subvenciontuln. 
3 .• A trausrerir aos Eotutlos pot· ajuJto, ou roscindír, mediante 

n.ccot•úo, o contracto celelmvlo com a. Companhia 1\fetropolítana para 
in troducção de immlgrantes, abrindo os ct•editos que sejam neces-
8a.rios. 

4.• A abri<· ct·editos par"' occol'l'et• ao pn~amonto das daspozas 
decorrontes da introducção, lr•ansporto e locnhsnção do immigmntos, 
ate b. tt·ausferellCit\ ou L'escisão do t•ospectivo contJ•acto. 

5. 0 A reorgnnisar e supprimil• as repartíçõ~s do irnmigTação o 
colonisação, razendo ndtlir 1~ outras rllpartições os empregados que 
polo seu tornpo do sm•viço tanl1nm a isso dit•eito. 

6.• A outr·;u· em accordo ~on1 as emprezns ele !Jm•gos qr~las 
para o fim do diminnil· as responsabilidades da. União ou extingnil-us, 
podendo, quanuo couvonlJa, coucctlm• uovos prazos ás quo desistirem 
dos l.Jurgos em que não haja exccuçito adeautada dos respectivos 
sen•iços, o os favores quo fol'llm njnstados e importem diminuição 
do onus ils quo acceitnrem rescisão (los respectivos contrnctos. 
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7.• A oncmnpnr o. 1Vest61'1t m:d B·1·asitíau Telegl·aph Com11any, 
1111S condlçÕt.ls do seu con lt•acto, fazendo pnra isso as operações do 
credito quo j ulgm· necossnrins. 

8 . • A crcar, som nugmento do despc.>z.'l, o qu:ulro do guarda~ 
da linha da l'cparliçilo Gorai dos Tolcgmphos, do nomoação do di
l'ector gat•nl , compos to do duns olussos com vGnoimootos, t•ospecti· 
vnmouto do I :800$ o l:440$aonuuos. 

Para as Jlrlmcirns nomeuçõ•:s, a juizo do directot• gorlll, serão 
aprovaitados os gunrdas nctune;; que souberem Jor c cscr<.lvcr. 

Organismlo o qundJ•o, ns vagas quo so dorom serão prccuchitlns 
por ncaosso dos tmbnlhadores pat'R a 2• clnss() e por gunl'dns dcstu. 
cathegorhl parn. a 1", havendo <t cnpnch.latlo. 

9 . • A contt•nctm• com pessoa idouen, q uo ma iot•cs vantagons o iTo· 
r ecer, n construcçilo dns obo·ns <lo porto do Rocifo, sogundo os plauo.~ 
np]>rov:Hios, m(l(linn to gurau tias de ofl'cctiviclado do coutmcto. 

lO. A rc~·or o r ognlttmento da. E~t1•ath de Ferro CoutmJ do 
Brazil, porlendo fuzer• ns modiflcacuos que forom convonientos à 
adminislrnçiio d !t mesma. cstrndn o alter'l.Jçõe;; do vencimentos, sem 
nugmeuto de despezns. 

11. A nmndar construir tlesdo j á, peh~ varbo. consigmvJa neste 
orçamento no n . 20 do n. 1, o l'all1t\l de Ct,cequy n Livr1\mento, 
passa.ndo pola vi lia t.lo Rosario, e n. ml\udar pl'occdc l' aos es tudos dn 
um !',\mal (ht mesma estrada de f'01•lo Alegr·o a Urugunyl\IHl, do 
Alcg••eto il v il la do QnnralJim . 

12. A r<.Jorgnnisnr, som augmanto d e desvezn, o serv!o;:o do fl s
calisação e oxccuçiio do obr•a:; de pod os o cnnn.os m:witimos. 

13. A prorogar n.té 31 de dozotnbt•o de 189G o p l'fiZO conced ido á 
Companhia Induo;tl'in.l o de Const.t·ucções Hydraulicas para inicinr 
as obl\tS tle mol hor.\ montos <lt\ barra o porto dtt L!lguna, uo l~st1tdo 
do Santtt Cathat•i:Jn, e do porto <la Jurngun, no do Alagôas, 
e pm· dous annos o p<'<lZO P'\t'n. conclusão das obt·as do p orto tln. 
FortaloY.n, 

14, A contractar por cirtco nnnos, corn a companhia ou par
ticular quo melhores vantag.ms otfarocol', o serviço do uma 
viugem monsal 1m Jinhct do navegação ontre ·os portos de Corumbá, 
s. Luiz •Je ancores, Miranda. e Aquidnunnn., uo Eslatlo do J\1atlo 
Grosso. 

15. A I'OVOI' o regulamooto approvado pot• doct·eto u. 1142 do 
22 d e n ovembro ue 1802 e tabolla de voueimentos. quo o acompa.nltou, 
reduzindo o JKlSsoal da Secretaria elo E10tado do IIIinis torio dn 
Industrin, Viação e Obras Publicas ao que fo r csl••ictnmooto noces
sarío, comtll.nto que u dcspozn. com o. possoa.l .eD.'octivo não exceda 
á P.ctunl. 

16. A contr·actnt• com a Sociedade Pnstot•il e Agricoln do E~tndo 
t.lo S. Paulo, ou com qncm melhores condições olrercccw, a explo
ração dns jnzidns do phospha to do cal dos terrenos d:t fiwriet\ do 
forro do Iptllloma. 

17. A proroga r por mnis 18 mczos o pt•azo concedido pnra nprc
sentuofio dos ostmlos que deverão sor Jbifos ·em consoqncncitt lia 
altcJ'II(,1io, exighht pelo Govol'!lo, do tl'açado da l~strmla de Fm•ro de 
Maceió n Lcopoldinn. - õ ra ma l para Porto Calvo, no Estado do 
1\lugÔ:IS, . 

18, A enll'rtl' em nccordo com n. Emprez::~. Viação tio Brar.il , 
podendo di:;pensal- :tllc navegar o Rio dns Yelhas, mediante desio;
tcncia do respt!clivo privilegio, nesta pal'Lc, e outros vnn tngcns 
ou compensaçô<!s que fo1·om ajus tndns. · 

19. A )lrot·ognr }lot' um m'ino o lli't\ZO do cou h• o etc ilssignndo 
j)eJo illiur~ to!'io da n<l n:;tt'i!l com Aloxnndro Dcnizot a 18 u•} jnlho 
fio 183'J, pal'il osbllclccimento tlo uuclcos agt•icolns nos Estatlos do 
R;;p i••it.o Santo c de 1\linas Go1'!1os. 

20. A h•ansfcrit· o. titulo oneroso, mlldhtnto concurreuaín puM 
blie<1, a docn axi~tonto n o proprio nacionn l onde está n. hospct.ln•·ia 
fio immigrantes, 111\ vonltl do Mon i-Set•Mt, capital do Eslatlo dL\ 
Btdlia, bem c.Jmo t odo o toJ'J'cno bnldio quo fica ao norte e lósto 
•los cdificios da mcsmn JtQS]l~dat•ht o que lho:; são intcil·àmonto 
dosnocossnr·ios, l>e111 como ttu~1s o tt tres casinhas p roxhnt\S á 
nllu,Jida doca . 

2 1. A conc•}:leJ' pe1•missão á E;;t:·ada d6 F~l't'O Centl·al 'tll\ Buhia 
para)wolongnr• sou,; tt•ilhos da. citlttdo de S. Fel h: li. de Mnragogipe, 
podando, qu:wdo conven ha, impót· a rorluCÇl1o d6 igunl extensão 
k ilomctJ·ica n o rnmn l do 1\lnndo Novo. A permissãv ofio nng
montm•á o p1·azo do p1•ivilegio, o ~eJ•lt feita meclittn lo os fayoros 
da primili va conccss1io, qn o nioda cail.Jam á Uniiío, reduzílldo o juro 
do 5 •/ • . 

22. A a brir credito especial até it qun.ntln. do 1. 500:000$: par•ê\ 
fnvo t•ecer n ci vi li~n~·ão dos selvicohts nos Estntlos do Para c Ama
zonas o fn ndm• colonias nas ft•ontoiras, ma.mlnm1o po lo mesmo 
cr edito coustJ•nil• linhns te1c~ raphic~s o estmdns, quo Ü\Cilitem as 
comnHmlcuçõos JllU'a essas coJotlias. 

23. A nbrit· um credito de 12:500$ pnra occot'l'OI' tis despozas com 
a sub-contadoria que for ct•eadt\ no tlístricto tolegrnphico do Esta.lo 
do Pi:.111 hy. 

24 . A l'tWor, mediante nccOI'do, os estudos tleflnitivos jit appro
vados das estmdns do fei'J'o quo gosam do gamn tia do juros, parn o 
fim do recti llet\1' os respectivos traçados, sem nltemção do capit[\1 
e juros cort•e:;pontlentes aos estudos o.u teriorment9 approvado.~. 
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25. A emp1'cg:u• no Scl•viço dos portos no Estado da Pnrahyba 
do Norte uma tJM ([l•ngas do quo porvontura possa. dispor. 

26. A nlienar ou m·rcndnr :t Fabr ica de Ferro de S. Joi'ío da 
lpanema. 

27. o Governo dispensará os ftscaes de portos, onde nüo houver 
obt•as em execução . 

28. O Oovorno nilo potlcrú reverter em ftwor do um ou mais 
Estallos n. qnot(l. que, em virtnde da rubrica n. 4, coubor a ouh•o. 

Art. 7. 0 O Prositlento d:l. Repnbllca ó nutorisndo n. despender, 
pelo Ministcrlo 1ln Fnzonda, com os serviços 1lesignados uns se
guintes rnhl'icas a. quantia do ..... ,..... ..... 129.800:598$717 

A I!;.IIJOL' ; 

J ~ Juros, rnnorlis<~ç.'\o o mais despszns da. divid<\ 
ex ternrt. lnclnido o pngnmonto dos juros do 
cmprcslimo .to 1895 .. .••......•• . •.•• ••.•• 

2, Ju ro~, ntnoJ•tisar,ão e mais dospozas dos ompres
timos naciouno.;; do 1868, 187{) o 1880 .•..•. 

3, .lnros, o mo1•lisnção e mais desp<lzns du. di viela. 
inlenm runJnda, Incluída t\ ~omma de 
5.250~000$Jlal'íl o pagamento do juros \lo 
5°/v clas apolic:es tt mnittir em virtude do 
uec1'olo n. I !J7G, do 25 de fovoreiro ds 1895 

4. JUI' OS da divida insc:l'ipta não fnntlatla, ante
riores (L emissão dns apolices, c pn.gamonto 
em dinheiro d.1s qun.ntias infariol·es n. 400$. 

17.705:777$500 

9.038 ~805$000 

23.361 :612:$000 

Rendas Publicas que servirá 
de seorotarlo do Conselho do 
Fn.zendn ; 2:400$ paro. a gm· 
tHlcação do offictal do gabi· 
note ; 600$ p11.ro. a dos auxi
liares ; de I :800$ para o. do 
.~uxili!u• rln Dlroctoria. de Cou
tabilidauo; 2:000$ pltt'tl. quo
brns ao thosou l'oiro ; do 1:000$ 
para o pngntlor •.. ..•....•.. 

Materia l. Augmontada. de 
20:000.$ pm•o. publicações e 

tmpt•essõos .... •..•..•.••..•.. 

8. 1'ril.nmnl do Cautas: 
Pessoal. .. . .. . ....... .. .•. . .. 
.Malllrhtl .•. .•. ••. • . • • •• . ... •• 

g. ReceheLlot•ln, d1\ Cn pita! Fedet'al: 
Pessoal. An~tmoutncl:t a consi

gnnçfio da 35: 140$ pnm ore
sll\bolccimcnlo dtt tnbella de 
vencimentos, manrladtt vi
gol'al' pcb lei n. 266, <le 24 
de clozomlm.> de 1894 .... , •.. 

Mntol'inl .... •.•. •... . .•...••• 

5. Ponsionlstall., • . .• , . •. , •• •.• , ••..•.••••••• • • 
6. Aposonlo.dos . . • . •. .. ...••• • •••.•••••••••••• 

r ooiooo 
4. 724 587 000 
3,398 095 as i lO. Caixa do Amorlisaci'ío: 

Pessoal. Angmeu tndtt de l :000$ 
pam quclJras no thesoureiro .. 7. Thcsonro Follcrnl . 

P e s s o n 1. i\ugmentada de 
102:000$, Slllluo \JZ;400$ para 
o l'!l :;labclccimento do duas 
suiJ-dil•cc tOI·ins oxtínctns cln. 
Dir·octoria ll••s nc~~tlns Pu
blicm; o do Conlubilidndc, com 
o pes:;onl pnra cada umtt do: 
um suiJ-clit'('ClOI", dous Jll'i
meiros cse1·iplurarios, tres 
segundos o tt·es torccit•os ; 
1 :800$ JHlrn. n g rnlitlcaçiío de 
um nuxillrw du. Dit•ec~oria du.s 

Matm·i:d ... . •. . •.•.• •.•.. • ••• 

11. Alfnudagns: 

C«pilol Fodoml 

Possonl : 
Au g-moutac.la de 

1 5: ,JOO$, so n do 
H :400$ tl ttrlt oqui· 
pnt'l\1' os venci-

(') 

~· 
õl 
a 
o 

.... ~ 
o ~ 
00 ~ 

3 
~ 
~ 
~ 

~ 
775:100$000 I 

~ 
~ 

8 
~ 

116:000$000 891: 100$000 . g 
~ 
"' o 
a 

320:800!000 
40:200 000 361:000$000 ;... 

z 
~ 

"" l>j 
UI 

t::1 
1>-
n 
;.. 
~ 

I85:3Qg:ggo 
..... 

86:380, o 211:770$000 I ~ -
150:000~000 
131: 182.'1500 281,182$500 I 

·! 
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mentosdos fieis do 
:mnnzcm o dos 
njudnútes do ad
ministrador ti as 
capatnzins nos dos 
2" ceeriptm•m•ios 
o 1;000$ p a r a 
quabras ao thc-
!lourdro ..•... ,,,. 792:400$000 

Mt\tCI'Ial, redur.ítla 
de 15: 580$n. verba 
dcslinatln pam o 
serv iço typogm
phico. ........... ti I: 000$000 

Diver~ns dcspezns . . 38:680$000 
Compnnhiu do guar-

tlns ...••.. •• • . •. • •155: 800$000 
Capatazias, deduzi

dos 40:26G$ tle 21 
lrnbalhndot•os o 12 
auxiliares de por
tal•in, que ficam 
supprimidos ..•... 1.079:877$-500 

Allparelhos hydrau
hcos, comprchen
dídos os g nindns-
tos a elevatloros.. 56: 882$500 

DvjlOsito do pol vorn 
n<~ ilha do Boqnei-
rão. ............. 2:400$000 

Mntorinl d tts capnta
zins, dimiu·.li l:t a 
VO!'bl\ do lO :000$ 
pat'tt ac· 1 Llisiçao, 
l'CJllli'O C ':UnSCl'Va• 
çn.o, G ~ 0CO$ paro a 
couso~·vnção da.s 
lirdt·•s J J Lrilhos o 
gira. : l•Jtc~, 5 :000$ 
pat•a o:oncel'lo de 
material rodante e 
6:200$ para e nca
namento e mais 

despezns com lllu
mi!Hl.ÇÜO, agua o 
exgottos .• , • .•..•• 

Serviço m~ritímo o 
bat•eas de vigia: 

Posson.l, dirninuidn a 
vorba do 7: 200$ 
nnrn SOl' 1!! n~ci•vn.
tla a tal;ella osta
bele~ida pela lei 
n. !Wü, do 2<! de 
dewm r o lle 1894 

Ma teria!, augmen ta
da de 80:000$ p<1r a 
o. acquis iÇl."iO de 
umn. lancha sm•c:ln 

Espil·íto Scmto 

Pessoal: 
A u g ment adn de 

I: 100$, sendo 800$ 
pa.t•a equiparnr os 
vencimentos 1lo 
fiel de arma11em nos 
dos 2"" csoríJ>tu
l'U.ri•>~ o 300$ l'o.t'a 
quebras ao tho-
soureiro., .••.•... 

Material .. •. ••.•.•• 
Capatttzins: 
Pessoal ......• •. .. . 
;\Io.teria l ......... .. 
Lancha a vapor e es-

ca.lercs : 
Pessoal. 4 • • • • • , •••• 

;\faterial, augmen
tada. n vorb(l. de 

IM :000$000 

161:140$000 

187:723$400 2.991:903$400 

59:440$000 
6:Q68$000 

12: 000$000 
1:800$000 

17:280$000 

00 
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2:$0:1$ para. com- .Material : 
ro 

I 
..... "O 

bustivel .......... 2:500$000 

r 

o !:i 

Companhia. do gutn•-
Acqnisição do uma ~ 

dns ••• I. I. I I ~ o I • • 17:700$000 118:288$000 
·l.J:l!'ca. da vigia., 3 
conoot•to do osca- ~ 
loros .•... •. ••. •• 30:000$000 ~ 

Comhustivol da lan- l1l 

Bahia I cbr.. a vapot' . ..•. • 3:000$000 ~ Acq uí:>ição do unm 
cu ldoil•a p a r a l1 ~ 

Pessoal : ltmcho. a vapor, ••. ti:000$000 
~ 

li! 

Au g mo n lo. da do Compnnhh\ de gunr-
w 

12:;1:1300$000 
"' 

8:000$, s o n d o d tiS,, •• • • •• ... ••. 71 4 : Hí0$000 ~ 
8:000$ pnt·a eqtt!- ~-

parar os venet- "' 
montos dos llcisdo 

"' li 

armazem o do nju- Aracajú ~ 

danle tio ndtnin is-
~ -

t rndot' das ca pala· 
-~ 

Pessm~l : 
> 

~ias nos dos 2" os-
t-l 

oripturar ios e GOO$ Au~mont.fldEL a coll· 
rJ:I 

l:;;1 
J)f\1'(\, quebras no 

308:200~000 
s1gnuçíio uc 2:500$, > 

thesonreiro . • , • .•• par.L n creuçí\o do Cl 

Matoz•inl. .••. . • .• , • 20:950$000 lo~ur do admi- > 

C;~patazi ·IS: 
nhtrndor d••s ca-

~ 

Pessoal. .. . •.... • .• ll6 : GI 0$000 
patazias,. c o m ~ 
1:600$ de or.lonll.- > 

M<tl•.:rial ... • .•• . ••• 14:000$000 nado o 900$ de 
La nchn. a vn pot',har- g-rL\tillcnç:"lo ; de 

cus de vigh\ c es- 300$ pari\ ~ ucllras 
4.4:920$000 cnlot·cs: no thcsom•e ro .... 

Pcssonl : 
Material. ..... .. ... 7:600$000 

I mac1linlsta o. 200$ Co.p ltn1o!ns : 

mcnsnes .. . . ...... 2:400$000 Posso1I .. • .. . . ..... 7:200~000 

1 foguista :1. 90$ Materinl •.•• . • •• ••. 1:000$000 
mensnos .. . ... • . • . . 1:080$000 Escaloros : 

3 l '"'patroes n 1:460$ 
nnnuaos ••... .. . . 4:380.$000 Pessoal .. . .. ~ .•. . •. , 6:720$000 

G zoepall'/.les a 1:245$ Material. • • . • • .. , , I :00()$000 
annuaCJs .•..•.. . • 7:470$000 Companhl:t de guar-

68 mnriuheiros n. 3$ das . •. .••• •. • .... 15:Ç)00:;;DOO 84:340$000 

dial'ios om 31)5 dhts 74:4G0$000 
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MacBi& Escalcres : ~ 

Pegsonl : 
Pos:soal . .•.. . .. . ... . 6:720$000 ~ 
Mntorinl , nugmen· ~ 

A u g me n t nd 11. de tndo de 2:000$ ..• 3:000$000 3 
l : 6 O 0$, s e n d o Companhia de gunr- ~ 
1:200$ par11. eq~i- dn~ .• .. . ••.. •. ~ . • ll :948$000 76:535$000 ~ 
plll'a r os venci~ ~ 

mentos dos fieis de ~ nrmuzem aos dos Par na mbuco 
2°1 escrlptururios o ~ 
400$ p~ra quebras 

~ 

Çl0:30~00 Pessoal : 
8 

ao thosourmro ..• . t'/) ~ 
1\Iaterial. •. •• , ... . . 6:56 ' 00 A u Í m e u l a d a. do 1:'11 ..., g 
Capat azius : 8: 00$, s e n d o rn 

""l ~ 
Pe~soal . , ..••.•...• 18:315$000 

8:000$ para. cqui- o 
"' Jllll'Rr os venci-
w 

Material , .•......•• 800$000 
l.>l ~ 

meotos dos fie is 00:: 
Lnnclm o. vapor e do m•u1a7.em o do ?I:) -

cscnlcres : nj nrlan lo do ndmi- 0:. 

Pessoal .. . • . ... ..•.. 13: 1 77~500 nish•ndor das ca- ·~ 
Mntot•i al, . .. . ...•.• 2:300 000 pat nzias aos dos 2•• 
Companhia do guar- cscriptul'(\rios e ~ 

dns . . • . ••••• , •• • • 22:600$000 15-4 :060$500 BOO$ pnra quebras N 
ao thesotu•eiro ... , 305:800$000 t<t 

Penedo 
Material ••..•.. •• . • 18:118$000 ; 
Ct\palazíns : o 

Pessoal : Pe:>"30l\l. . . . ......... 166:950$000 t1 

AuA'mentnda a. con- Matei'inl, augmoot;l-
til 

sign(lçiio do 2:500$ d<t a con:>ignn.çfio ..... 
00 

pam a creação do do 30:000$ p1u•a 0:0 
logar do adml uis- ncquisiç.''l.o de ma- C'Jt 

tt·ador dns capl\ta.- t erh1l rodante o 
zius, com I : 600$ de um guindaste 
do ordonncloo 900$ a vap<n• .... . .... 45: !00$000 
dogrntiflcnçtto ; de Darcas do vigia. o os-
300$ para quebras 
no t hcsouroiro . . . 44:9Z0$000 calores : 

Mntorhtl. •• , . . . •. .. 6: 703$000 Pessoal, .• ; .• • • . • , . 75:000$000 

Capatazias : 
Material. .. . ...... . 4 1 : '200~00 
compa.nhh1s da 

~ ~ Pessoal . ••..• • , .. .• 2:754$000 guarrlas . .. •••• , .• 122: 100$00Q 77 4: ~68$000 
Mnt et•inl. .. . .. . ... . 400$000 
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ParCI/tyba Capntazias : "'" 
CJ .. ..... " 

Pesso~] • •. • • . • . ••• • o1:500f000 ~ ~ 

P essol\1, nngmenlo.-
o. 

.Material. ••• • . •.. • • 750 ·ooo 01 

d a J.<~ I: 100$, scn- Escnleres: 
3 

!lo ROO.~ Pfll':.t eqtti· ~ 
p nt'ftl' os venci- Possoa.l . , . . . .. .. . . .. 6 :780$000 ~ 

o 

mon tos do llol do Me.tot·ial . . , . .. •• •.. 75~000 ~ 
aJ' fllltze m no~ doH Compo.nhindo gunrd,,s ]2:400 000 77: 082,$000 

~ 2•' BSCI'Í [l llll'i\l'ÍOS 
o 300$ pa t•a. qne· ~ 

bms ao thasour ei· Cearu "' 
ro. , . . . ... . . ... , , 59:440$000 

li! 
"' 

Material •... . , ••.•• 6: 71 8$000 
'f' 

Ca pa tazias : 
Pessoal: ~ 
A u gme n ta d a de 

5' 

Pessoal •• , •..•. . . , . 10: 106$100 
~ 

3:400$, seutlo po.ra 
'!< 

:lfa terin l. . . . • •..• • • 400$000 
,.. ~ 

Bscalerc3 : 
cquípnt·m· os vcn- ~ 
cimeo tos dos ft .. is 2: -

Passoni ... ... •.. ••• 5 : 520~000 de nrmnzom no9 ti 
1\la to l'ia l . . ... . ..... 400. 000 uos 2"' o se r i pturn- f/1 

Compnnhias de gmw- r ios e 400.$ para '=' 
dns . • ••• • , • , •.••• 18 :500$000 101 :174$100 qnebms no thc- > 

souroiro •. . .. . . . . ! 23 : l00~L ó 

Ma tel'ial .... . .. . .. . 8 :2()8 o > 
I( 

Rio Grlmíle llo Norte I Ca patnzios : ~ 
~ 

Pessoa l, dlminuid rt '"' 
P essoal ,nugmentndn. de 2:000$ Jlltra a 

de 2:500$ pnt•o. o. ncqnlsiçii.o de umn. 
crooção do lo••nr IX\Ieelra do nlto 
de ndmin istt•aaor ma t•, pm• estnr 
dus c''fnt:~zins ,com m nl collomultt . . , . 35:940~000 
I :000. da ordc· l\Iatorhtl .•.•. , •• . •• 300.'ii000 
nntlo e 000$ do Escalcrcs : 
§ J'alificação ; do 

00$ pm'!\ quciJras 
44 :920$000 

Pessoal , nugmenta-
no thcsonroi:ro .•. da a consignação 

Mntorinl, angmontn- de 2 :640$ pa ra se-
da de 2 : 000$ pn :ra t•em e levados os 
instn lh.u· em com- veur.imentos do 
modo proprlo o patrão de 1 :200$ 
nrchivo da cxlin- e dos remador es a 
c ta thesuut•nrin .•• • 7: 882$'000 l :080$ . •••. . . .. • • 12:000$000 
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1\[r\lcrinl, nu~mon- I Capatn1.ias : 
tnd,l d o :000$ 

o 

Pesooal . , . . . . . ·, ... 51: 000.$000 
o 

pn t'' ' ncquis içiio de 
.g 

uma. baleei!'l\. .... 2:350l000 
Mll t<wh\1. , ....... .. 2:400$000 tt 

l~orça de gunrd(ls,,. 33:150 000 215:108$000 Barcas e cscaleras: ~ 

Pe~sonl. . .•.. •. ...• 32:40~000 
3 

Ptlr>IOliyblt 
Materia l, nugmont.."t-

~ 
!:: 

da de 20:000$ pam 
o 

Pessoa l : umo. lnnclm (l. v11-
~ 

Au~montndn úe 
})01'1 j. f I 1 tI t I I . I t 43:300$000 ! 2:500$ ~aro. a 

l?orç<~ tlc guardas •• 33:900$000 32,1 ; 208$000 

croação (0 Jo~ar 
.. 

de ndmiuis trndor 
m "' 

Par à t>l li! 

•las capatazins,com 
00 "' (/} "' 

I :GOO.~ do ot•detm- Pe:;;sonl: P.l ~ 
rio o 000$ do g1•a-

o 

tillcnçiio; do 300$ 
A u g m n n t n d a do l".. ~ 

0~:720$, se 11 do :;:: "' 
pnra q uobras ao 

"' 
8:000$ pat•n cqni- N 

!< 

t hcsourciro . . .. .. 'H: 920.~000 J)l\ r m• O >i venci-
Ml\tet•ia l ........... 0:340$000 I 

o;. -
meu tos dos t!cis t:l 

Cnpaltlzias : tio armazem o llo t>l 

Po:;sol l ............ 3:300~000 
I nju!lanle do admi- ~ 
I nis t ••ador clns cn-

llfaleritd . , • • ,, .. • ,. 800 000 
I 

N 

patt\zias nos !los z us l".. 

Ese;t\lore3: c;;cri ptura.rios : de 
10:: 
bi 

Pe:<soa l . . . .•....• . , 7 :200$000 
600$ parn quebms ~ 

1\hllcrial. .......... 1 :20~00 
ao t hosourcil'o c 

o 

l~orç•~ t.lc gurwdo.s ... 13:50 •· 00 77; 2•30$000 61:120$ pnrn. um:L 1::1 

gt•atíficaçilo a t é 
t'l 

ilfal'an11l1o 
20 "/0 , que o Poder 

...... 
~ 

Executivo licn au· <:0 

Pes;;oa l : torisado n nbomw 367:320$000 
0'1 

A n g m e n t n ll n. de 
llaterird . . , . , . ..... 2(}: 136$000 

():800.$. s o n tl o Capalnzlns : 

t;:,lOO$ pn.t•a oq ui- Pessoal ••.•... • , . . , 1 53: 180~0 
pa rm• o~ vonci- Matet'i(ll . . , . ....... 25:100. o 
mcntos dos lleis Lle Crn7.adot• Caçaclo1·: 
nrmnzem nos dos z·· escl'i pturnrios e 

I'essonl . . ...•• . ••.• 28:060$000 

400.~ pm•n quebras 
A'vitso .Sa1·zedeUo , 

o.o tltosourei ro •• . 149:5ooraoo Pessoal, nu/mentndt\ l ol:>o. 

Mttlorial. . ......... 8:768 000 do2:040 paraele-
...... 
~ 



v:w a 1:800$ os 
voncimontos do 
me•tro, fi 960$ os 
dos cnrvooiros o a 
840$ os dos tripo-
lantog............ 15:080$000 
Ln.uchas n vapor : 

A u g m o n t:\ ti:\ do 
3:840$ J>a!'n olovat• 
og vollclmen tos do;; 
ao carrog:ul os fi 
l :800$ ; ilos n,in
daulesn 1:440$:dos 
CO.l'VOOÍ l'CS !I llôO.~ O 
dos tl'it>olttntes o. 
840$...... ... • . . . 17:260$000 
Dr,rcas do vigia : 

Pessoal, :\llgmou hv.ln 
do 7:200$ p:~.t'<l. ole· 
V!ll' OS \'i!llCÍillo3ll• 
los do esc1·i vil o 11. 

2:400$ ; dos mês
ll'~s a I :SUO$ ; do·: 
pa trõo; n. l :200$ ~ 
dos nl!lrinheiros a 
840.~000 . • ..•..... 

Material .... ..... . . 
F o1·çn dos gl~ru•dns. 

.lln11do.J 

Pessoal : 
A u g m o u ta d a de 

37 :560.~. s e n l1 o 
1 :200$ }Jarn eq ui
pamçito do tlol do 
nrm:tzonl aos 
2•• o;;critoturouios; 
400$ rm ro. quobrns 
ao th ~som·oiro o 
35:900$ pnra uma. 

2.J:04~000 
52:01l0$000 

148:950$000 856:186$000 

g r a t i fi <{ação ate! 
40 %, gue~o Podet• 
1~.\"ocutlvO fica au-
torisado a abonar. 

Mnterial. .......... 

Capatazias: 

Pessonl .•••••.••. .• 
Material.., .•. ... ,. 

Esculores: 
Pessoal .•.•... •..•. 
Material .•... . ..•.• 
Forq11 tle guard11S ..• 

Scmtol 

Possonl : 
Augmentnda do 

1:?8:880$, sendo 
li :000~ pnrll eq~i-
parl\1' os veoc1-
meu tos dos llels de 
a.rmazem e do n.)n· 
dante do ndminis-
trado1• das cnpnta-
zins :~.os dos 2''" es. 
criptnra.rios; 600$ 
para IJ.Uebms uo 
t b.es ou rei r o o 
117:280$ para uma 
gratificação até 
40 •/0, qu6 o Poder 
Exccu Li v o tlcn a.u-
torisarJo a abonar. 

Material. . .... ..... 
Cap!tlazias : 

Pessoo.l ...• ,., .•..• 
Mate1•ial .•• . •.•.••• 

n 
~ 
~ 
o. 
o 
~ 

~ 
~ - ~ 

~ o. 

~ 
126:260f000 
12:1>48 000 

3 
~ 
~ 
~ 

17:800$000 
7:500$000 ~ g 

"' !i! 
15:540~000 
32:500 000 
40: 300. 000 25.2: 848$000 

"' 'r 
'O 

~ 
5 ' 

" "' '" 

~ 
2 

.jr. 

-
1:lil 
<ll 

li! 
~ 

~ 
~ 

411 :08~00 
17:01 00 

15:600$000 
2:000$000 
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L:wchas a vn pot• a comprn. de um:~. CJ .. 
O~~dOL'CS : lancha n vapot• .. • 33:218$000 " ~ 

Pessoal , nngmentnda Ctt put nzlns: 
o. 
01 

do 7:200$ puro. Pessoa l . . .• .. . • . , . . 5:0813$000 3 
m ds dons machl~ Matel'ial. . ..... . ... 600$000 ~ 
nisto!!, do I :800$ 

Lanclm n. vnpor: 
~ 

para mais nm fo~ 
o 

~ 
guistn, dimiunldtl. Pessoal •.• . ••••• . •• 5:000~00 

~ do 12:000$ peln Mtltcrial.. ... . .. . ... 2 :000$000 
supprcssdo de 10 
rcmndore3 . . •. ..•• 56;500$000 E:se>ller~s: ~ 

"' 
Matct·ial, angrnoul a- PIIS~Oltl ............ 9:4fi0$000 

~ 
li! 

1la de 20:000$ pnm Material .... . ..... .. 700$000 "' 
Ul 

'f' 

enslo!o o do 5:000$ Fot•çn ,!o gun.t•llas au- fA ~ ~~ 
pnra a construcçito gmont nda d o o 5' 

de qunli'O postos 2:400$ pal':l. dous 
~ 

t'l "' ... 
tlscacs tm•rcstrcs. 125:500.$000 goa1•tlas que ficam li:: ~ 

Forçn de gunrdns: creados . ... . ..... . 15:450$000 132:88<1$000 f>:) -
(j) 

Pcsso;,'l, r' nf)manto-
da do 2~:000$, 

Santa Catl!al'itla til 
vencimentos do LO Pessool: tJ 
gmrdns quo ftcnm l.Tj 

crendos . . ........ 183:60~00 A u g mo u t n d n do N 
l?il 

Ma tot•in 1 .. . ........ 2:00 .. 00 815:298$000 15:100$, soudo 15 9:000$ para a cran- ~ 
çi'ío do dous confo- o 

Puranagwt t•ontes com ot•de~ ~ 
Pessoal : 

nado do 3: 000$, o 
f:rntifloncão do ..... 

A u gm o n tn•l a. de :500.$; 5:000$ pam ~ I: 1 01)$, seu do 800$ a cr Gaç:'io do lognr 
pnrn oquiparm· os de guar•ln - m ,., 
v cn cimo nt os do s~ndo 3:300$ de o r-
llel do nrmazem deundo e I :700$ de 
ao3 dos 2•• escri- gmti!lcaçiío; 300$ 
pl\tri\I'ÍOS e 300$ para quebt•ns oo 
pnl'll. quebras ao thesoureh'o e 800$ 
thesom•eiro ..... .. 59: 440.$000 para cquipat'Ul' os 

Material: 
vencimentos do ftel 
doarmnzem aos dos 

Augm o otadatle 2°5 esc ri r hu·arios. ?3 :4.40$000 I 11'>-

30:000$ p n r o. 11. Mater inl. ............ ~: 3:18.$000 
...... 
Ql 



(") 

~· 
õl 
a 
o 

oopal !lzins : mnzam aos dos z•• ..... ~ ,_. ~ 
Pes3oa l •• • •.• . • •. • • 6:000$000 oscri plurnrios e O) ~ 400$ para quebt>as 
F:scalcr cs : ao thesonrelm . .. . 17 4: Z00$000 3 

PDsso:ol. •.• .•••. . .• 6:240$000 Matol"i1\l •. • •. • •• ... 2•J : 380$000 ~ 

l\htl.orial ......... .. 900:>000 oapa ta.zios : 
~ 

Forç;t de guar t!ns ... 15:Qoo$ooo 108:828$000 ~ 
Pessoal ..•. .. ••• . •• 91 : 380~000 ~ IIJnt€r inl •. , •. .• , ••. J3:ooo·ooo 

Ria G•·amla da S ul Barcas, lnnchns a as- ~ 
~ 

calores : 8 
Ptl5:-iOlll: 

Po~Sot\ I .... ... , .... 6:900*000 
~ 

A 11 g m o n l a(\ a 1!e Mnteri;\1 , . •.•.•• • •. 3:ooo:ooo g 
():300$ s a n d o Força tio g uardas •• • 36:000$000 348:026$000 ~ 
1\:·IOíl$ pat'l\ eqni- "' "' p:wação t!ns venci- Utugunyaua ~ 

mantos dos fie is de > 
lWmn?.om aos tios !Z -

Pessoal: 2: 
2·•• oscrlpl ura rios 

A u ~ m o n t a d n de 
iP' 

e 4.00$ p:lra que- t;Jj 

bl'tl~ 1\0 tlteSOUl'OÍ- I: !00$, se.ndo 800.~ "' t:j 
1'0, '.' •••••••••• • 131 : 800.3000 lllll'lt OI]Ulptll'<\1' O iP' 

1\fateria l. •. .•. • •.•• I); 13~$000 tlcl t! e nrmn 'l.ClTI 
aos 2" os"criptm·n- C'> 

C:1pata zius : iP' 
t•ios a 300$ ptu·a ~ 

Pessoa l ..••.• , •. , • • 49:350!)000 quebras .• . .•. • •.. 59:4-10$000 .... 
lO) 

:\h\lot•inl ••.•• .•••.• 1:000$000 Material •. • . , • . • ••• 3:9ô2,S'OOO ;;.. 

Bnt'C:l81 l anch!IS C OS• ea.vata;das : 
calot'Ci.l: Pessonl. .. .. .. .... . . 8:430$000 

Pe~so:tl •• . •.•..• •.• 28:08~000 M11lorínl .•.•.... •. . 6:560$000 
Mate~•ial • •• .••• • .•. 8 :\lt\OtOOO Bnrcns, lnncltt\s e es-
i~Ol't,~tt do guardas ..• 60:2•10,.'000 2\:15: lllG$000 caleros : 

Porto Alegre 
Pessoal .... ...... .. 13 140$000 
Matet•itd .. ..• • . , ..• g 000$000 
Fot·ça. de gnardns .. • 7G 500$000 17'7": 032$000 

Pe.:;r,oal: 
An g m on taua<le G'Dl'M»lbâ 

5:20ll:!!, s e n d o 
Pessoal: 4:800$ pnt•a equi- . 

Jlllt'ar os vauclmon· A u g m e n t n. ti n tio 
tos tios !leis tio 1\t'- 2•1:756$, s o n <lo 
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~ 
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BOO.'fi pa•·a. cqulpa
r:u• o fiel de nr
muzcm aos 2"" es
cripturnrios, 300$ 
pnm qucbrns ao 
t h c sou r e iro o 
23: 6fí6$ p .. "l.l'l\ Ullll\ 
gratillcoçáo mldi 
oionnl ntá 40 o;., 
que o Potlet• Ex
ocuti v o li<'•'~- nu to
risnüo a ai.Jounr • . 

Materia l. ••. , .. , ... 
Capn.tn1.íns : 

Possoal . ..... •. .• .. 
:Ma te1·in I. ... .. .... . 
Lo.nchn a V(l.pol' o 

osealeras : 
Pc~soal, nngmcnffl

tla do 3:000$ pal'a 
um machíntsta a 
2:400$ nnnunes e 
um fogllism u 
1 :200.~ tamiJGman-
uuaos . ....• . ••... 

)lat ·)l'ial, <Hl)l'trwn
tnda de I :000$ 
pat'il combustível 
tia !anchn a vapor. 

Força tio gmtrdas .•. 

S. Paulo 

Pes:;oa.l : 
Augmontallo. !lo 

7:1i00~ !lendo 
7 :000:) pur;t equi
par.u;:i.o dos lleis 
de arrnnzem e tio 

83 :09()$00() 
3:518$000 

li :í00$000 
1:500$000 

11:640$000 

3! :4 00~000 
18:300$000 H\ I : 1 51~(J('r. 

aJudante tio ndmi· 
uistrndor das ct\
pa.ta'l.ias o.os 2"1 

esol'iptural'ios e 
()()Q~ t)nl'U QUObrnS 
no a.esouroiro .... 235:80~000 

Matel'iHl. •.•• ,. , . , • 230:800$000 4Gii:600$000 

Rio 1le Janai1•o 

Alfandego. de Ma
callé : 

Pcssoi\1 . ..•....• ~ .. 
1\l ll tm·la l . ..... . . .. . 

Cn pt\lm:io.s; 
Possoal .. .... . .... . 
~lalel'ia l . . • ....•..• 
C o 111 p n n h i a úos 

g·uartt;\S ......... . 

0 3leg;ICÍ:I fiscnl uo 
Rio O l'll llÚO do Snl: 

80: IOOSOOO 
0 :508.,~00 

18 :315~000 
800$000 

22 :G00$000 137: 383&'000 

l\!alerinl. . .. .... . . . 23'):000$000 
Pill'a. despezns im-

proviotfls on ut·-
gentcs nas di vm•-
S<ts Alf<tudBgi\S, .• 100:000$000 339 :000$000 

12. D~leg•1chts liscncs : 
Pessoal: 
Cinco llologo.cias lls· 

caes no Pal'i\, Por
nnmuuco1 Hn hin1 
S. PMIIO o Minns 
Gel'ao8, com o se
guinte pessoa I 
Ct\d fl. 1\ffil\ ; 

I delogndo 9:000.~. 9:000:)000 
2 J•• oscriptnn1l'ios 

1\ ·l :800.;;.. ... .. • 9:000$000 

ll.SOO:!H2$000 
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2 2•' dito.-~ n 4:000~. 
2 3"" ditos n 2AOOS. 
2 4"' d itosa 2:000.5. 
1 t h o !! o n 1· o iro 

o:ooo.s ....... .. . 
I fiel 2:400'~ . . •.• . 
I C!ll'lOI'IIl'ÍO ~~·100$. 
I pm·toiro il:OOO$ .• 
2c ontiuuosn 

I :20()$ . .... .... . 

i5 

Uma delegacia Oscal 
uo Rio Orando do 
Sttl,corn o soguin
le pessoal : 

I dil•eotot• 7:200:!; . . 
2 J•• !!SCI"t{lliii'I\I'ÍOS 

a 4:800$ .... ... . 
2 2~"• diloil a 3:600:!;. 
2 3•• ditos n 2:400$. 
2 1•• ditos~~ 2:000$. 
I t h e s o u r c i r o 

5: ·100~ .. . .. ..••• 
1 tle l 2:-100'$ .. ..... 
I Clll'lOI'lll'ÍO 2:400$. 
I pot•teiro 3:000$ •• 
2con tluuos a 

1:000.) .. . ••.. . .•• 

15 

Duas dG!ogoci.ls em 
Goyaz o Curitybn 
com o seg nlnte 
pessoal : 

1 delegado •.•. .• ... 
I I o esoripttu•;u•io . .• 
l 2• dito .......... . 
1 tllesoureh•o •.• .• . • 

8:000$000 
4:800$000 
4:000$000 

6: ooo:r;ooo 
2:400$000 
2:100$000 
3:1i006'QOO 

2:400$000 

5.2:200$000 ~6! :000/;iJIJO 

7:200$000 

9:GOO.SOOO 
7:2008000 
4:800$000 
4:000$000 

5:400$000 
2 :400$000 
2:400$000 
3:000$000 

2:000$000 48:000$000 

6:000$000 
3:200$000 
2 :400$000 
4:000$000 

13. 

l (10l'teir•o e cat•to-
t'at•io ....... . .... . 

l contin uo ........ .. 

G 
Uma delegacia. fiscal 

em Cnyu.blt, com o 
soguinlc pessoo.l : 

1 dolegndo ... .. ... . 
1 J• esct•iplurnrio •.. 
2 2•• di los a. 2:400.) .. 
I thesouroit·o . ••.... 
1 porteiro o oa.rto-

rnrio, . .. .. •.. ... 
I continuo ..•..• , •.. 

7 
Um~ •lelegocia. em 

Therezina, com o 
seguinte pessoal : 

I delegado ......... 
I I • esori ptumrio ... 
1 2• dito, ..... ... .. 
1 thesouroiro ...... , 
1 pol'tGil'O o carto· 

rnl'io .... .. ...... . 
1 conlln~o ••....•... 

6 
1\faf.erinl : 

Augmentndu. da 
40:000$ p ar n. n 
in stu lla~õ.o e des· 
Jlllzas diversas das 
dolegncio.s novn· 
mente creadns . . .• 

~: 500.SOOO 
I :000$000 

19 : I 00$'000 .'l8: 200.1;000 

6:000$000 
3:200$00() 
4:800$000 
4:000$000 

2:500$000 
1:000$000 21:500$000 

4:8CO:)'OOO 
3 :000$000 
2:000$000 
3:600$000 

1 :SOO~ilOO 
1:000$000 16:200$000 

80:510$000 

Mesas ele rendas inclusive 15:000$ pnra a iustal· 
!ação da. Mesa. de rendas em Mutto Grosso, 
crenda. om 21 de setembro de 1894, em vh•
tudo da lei o, HJJ B, de 30 do setembro de 
1893, o.rt. 15, n. 2 ........... . .......... . 

465: 410$000. ' 

577: 782$000 ' . 

,s>.. ...... 
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14. Cosa tln .Moeda : 25. Commissões e .corretagens: 
~ 

ffi' 
Diminnidt~ de 2;000$ para um ·1• esc•·iplul'ario Augmcntnda de 8:000.) J'l.'H'U nmn. grn lillançito "§ 

o 4 :000$ para o chefeJ1~ officína de allnaçt\o, quo o Gover no ti o:~ nutorisado t\ conceLiet• Q 

empregos que fi cam sutlPI'imidos .• • • . .. •. • . 734 :500$000 .a? symlicu tios coi'reloJ•cs d<?St lt capital ••.• 3S: OOOS;OOO 
lil 

15. Imprensa Nncional o DiMio Officiat : 20. D•llereuças rlo cnmbro .. .... , . • . .... ..•. . .. ,. 45. 000:000~000 3 

Pessoal, com 1t inclusão dos vo n· Pot• esta verba sori'i.o sómente pngos os d ill'e- ~ 
lil 

cimontos do chefe tln. secção de reoças cl\mbiacs rcsultmJtes dns <lespezas o 

ll 
nrtcs o almoxarifc, cujncreação em ouro , expressamen te cons!guaclns na lei 

~ flcu. ap provada e a do 400$ vara da dospezn geml da RepniJJicn. 
<1 uobms ao thosom·eiro. . • . . • . • 715: 400:SOOO 27. Obrns -Cnpitnl Fedet•nl, diminuidna verha: 

1\fnterinl, uugmeutnua da 8:000$, de 50:000$ para o cditlclo do 'l'hesouro ; 9 
"' 

pm•a acquisiçlí.o de uma ma- do 100:000$ pnrn n conslrucçoito do novos ~ 
armazAns da Alfandogn. ; de 124:200$ para. <I' · "' chimt tio compot' o coutt·ncto de t'l "' 

pt·olls!lional pat•a instruir os a,cquisiçiio e mon tnge m do noyus ma- "' "O 
Ul .,. 

OJlot·nrios no seu manejo ..•.. • 2(11 :000;;;<)00 070; 400$000 chinns ; suppt•im idt~ 11 verbo. do 50:000$ 1>-t 
<C 

para concot·to.;; no snliio de expediente da o ~· 

o 

16. Lnl>O I'nlor·io Nacional AI- Alfnmleg•t ; Estndos, r eduzid;\ <le 20:úOOS a 1;:1 
na ~ Q 

fandoga do. C!tJiil.ttl Federal : 
COUSÍg'llUÇíl.O para OlJras impt'OVÍStiLM 6 UI'- "' 
gentes ; augmeniadns us S:Jguintos consigna- li:) -

Pessot\1 . .. , •. , ... .. , .... . , . . .. .. úl :200~00 ções ; 150:000$ pnr.t a ,\lf:ulCiegn dtt Bnhi<t; 
Q) . 

l\Ia tel"inl ••.. •.••....••. • •• .. ... 12:200. 00 ()3: 40:l$000 40:000$. pura a Allhndega do Cetu'á ; tl 
t'l 

1 00:000~ Jlllt'n n. Alrnndega. do Ptl!';mn~uá ; tl 
17. Empregados das repartições ex- 50: 000$ pnm ~~ Alfttndegn do Mnrnntão; 1;:1 

t iuct us, red uzido do 250:ooo::;ooo 250: 000$000 
20 ; 000$ paro. n Alfamlogn de Perna mLJuco ; &l: 

18 . J\dm!nistração e custeio dos' propr ios e ftt- 20;000$ pm•a n. Alfnndega do Rio Grande ~ 
do Norte; 50:000$ pura n Alfandegn. dn. tzj 

zondns naciounes, nugmontndn do uO: 0(1()$, E: 
sendo: 3 :000$ para elevar os vencimentos PM'ahybt\; 20:000$ par<\ a Alftmtlcga do 

do zoladot•; I :000$ ptna os do nuxllhu• ; Col'HmlJá e 50 :000$ Jl<U'<~ 1\S Alfamlcgns do tl 

0 :000$ para o l ogar tle ujudnuto do zeladot•, Estado do Hio Grande do Sul ., • .. . , •••. • 1. 622:803$000 1;:1 

quo IIC:I cr·eado, o 50:000$ [llll'a o IIm ospe- 28, Despezns ovontnnos ..• . • • •. . . •• . , ••.•. •. . . , 150: 00)$000 .... 
00 

ci liclldo no nrt . 8° n. •1. ............... , . 142:100$000 20 . Commissõcs flscncs: para gra ti Ocnção e njndit <!O 

19. Ai u•lns do custo, oxcluidos os casos do ll soo- do cnsto de commissõe~ ftsc;tr.S dost inadns <:rr·· 

· Jisaçlío a <JUO so rofero o § 29 e reunzidtl á fisco.lisação nnnuol dns Alt'nndegus o on trns 
do 10:000$ .........• . ....•.... • .••..... . . 20: 000;)000 reportições arreeadodoros do rondas l'ü-

20. Üt'a[i(lcaç11o JlOl' SOI' VÍÇOS OXll'!IO l'llillnl'IOS C der tv3s .... . . .•.• •. . .• •• •. •. •. , •. . ... . . . .• 50: 000$')00 
t')IHJIOl'ario~: excep to o~ casos do flsca lim - 30 . Reposições o rost i ~ tt iÇO(JS . ....•• ,, ••. •• , • ..• , 2 . 000:000SOOO 
çãn '' quo so reCere o § 20. , , .•• , . , , , , .•• 00:000$000 

~I. Juros diversos . • , ...••.. , •.•••.•.•. , .,, . • . • 50:000SOOO 31. Adiantamento no c:unbio dl3 27 d. da gnra u tia 
22; Ju ros tloa bilhetes do 'l'heson l'O .•. • , • . • .• . . . . •180: OOO.~OiJO cstadoal de 2 •;. ús estrndns de foi'l'O da, 
23, .Jm•os dos cm(•t·cslimos do cofro dos OI'phii.os (i50:000:j000 Bahio. o Pernambuco . ••.•.••. . , •• •. . ••• . . 450: OO.:J$000 
24, Jm·o.~ rios dcposi tos d.s r::aixJs Economicns o 32. Exercícios findos, inclusive 80:000$ para pa - I ~ .Monte de Soccort·o . .. , .•.•..• , , .• • , •.. • .. ·t. •150: ooo.so:)O gam.onto do;; ordenados relu li vos ao anuo de 

,_. 
<!O . 



1fl93, nos empregados das extiuclas secções 
de ostntiatica commercial o que forem 1UJ· 
didos em virtude do n . 7 do t\l't, 7•, da le i 
n. 101 O. da 30 de setembro do 189.1 . •. .• .. 

33. Oredilo~ e3pccioos • . .. •....•..••. •• •......... 

A r\. 8 .• g• o Governo uulorisado: 

1.180:000$000 
fYl7: 004$309 

1." A o.brit•, no exer cicio do IHOB, Cl'ol<litos supplementn.res até 
8.000:000$ ú~ vet•IJas indíCt\dtts nn ta!.J()IIa quo acompanha a })l'o· 
sonto lei. A':> verbos- Soecorros publicos, Exarcicios lindos o DI f· 
ferença •le cnmiJlo- podet•á o Gover·no ahril· cre:lilo:; supplemon
tnl'es em qun lquct• mez d n CYercicio, comtnnto que sua totalidndo, 
compnta1la com i~ dos mni~ Cl'etliloa a llorltls ils o u tras v<woa~, uíio 
exceda ao mnximo fixa rio jJQla pl'P.scnto le i, resp<?it•ula qunn to :\. 
vm·ba - l..:xol'cicios findos - a disposiçiio da lei u. 3230, de 3 de 
l!l'lembt·o do 1884, art. Il; 

2. • A a.for<\r te•·•·nno~ rla. Quinta d 1\ I3on. Visht aos proprio to.r-ios 
dos pretlío~ nh l consh•nidos com licença do ox- lmtJ<1!'atlor. salvo o 
parque a a itroa noMSS:l.I'Í<\ As depeOdl!ncins •lo Mu:;eu Nacion al, o 
llem assim a nt'\>l'!ll' os outros tm·t·onos lh\ tu··sma. quinta, do quo niio 
IWllciso.t·, p:u'l\ a construcção 110 edillcios publico,;, ttmdo pt•oforeuoln 
os nfommontos )larn fins tle util ithldo pniJi ica , ou melhommoutos de 
llygione dl\ Cn.pital ; 

3.• r\ abr·iJ• os neao~S[\rios c t·o•lílos 11nr•n n exocnção dní! leis 
ns. l4R ti, 1lo 1:1 dB jullw do 18U3, o I!) I B, de 30 de sotcm!Jt•o de 
l893;nrt. 15, u. 2; 

4,• A. ma.n•hw procedet' ao art·olamon to, di.scrimína çi\o, dcmnt·· 
cação o veríllcnçfio do todos os rwoprios nocionac.s, nomeando pnra 
esse fim uma commiss1i.o, corren1lo n •lespezn por conta tb qu:mtia 
de 50:000.), eonsignuda no ll. 18 do ar· t . 7" ; 

5,• A eona/ nlr o editlcio o ncoossot•ios Jllll'<t in;;tallaçiio tlo!initívt\ 
da AI r,m<logn do Macnha, installautlo-a desde jà em odltlclo 
alugado ; 

6.• A recollct• 1lo Banco d1t R.epui>licll, l>OI' conta do debilo <leste 
pn.ru com o Thosom·o, predios, sitos n o Dlstricln Federa l quo rorom 
JUlgados precisos para a. instn.llação de sor\·íço3 puh!icos; 

7 ,o l \ desapt'Oil!'Íar por utilldndo publica os 1\l'Uiar.ens contíguos n 
Al fnntl .~g,t do I ~S)' i r i lo Snnlo e pcrtonceul'!S a ltn·.t Raod & Comp., 
bom como o terreno compmhendido entr·e os rorurltlos annazons o o 
lJeooo <lo Manoel Alvos o a destinai-os no serviço dn mesm(l. 
alfaudega; 

8.• A entrogo.r o.os Esto.dos da Partthybn o Pianhy o resto do 
a uxilio que nus mesmos foi concedhlo pela lei n. 20, de 8 do no
vembro do 1892, abl'iudo pnrn isso o neccssario Cl'eolito ; 

9. • A pngat• no Or. Albino Mein~ . lente de pot•tuguez tio curso 
Oll noxo i~ F nculdoule do Recife, os voncimenlos qno deixou de 
r oc•}IJOr desde(\. <.In to. de ~mt demissão nté {1. da rointegl'ólçtiO, bem como 
no arcodiago Luiz Francisco do Amujo, !un te do mesmo curso, os 
vencimentos quo doixou úo J'ocobet' desde n dntn tia Stta jubilação 
ató t\. da. s ua reín tegrM;iío ; 

10. A man1IHl' ont1·ogar ao arcypl'cste do E~ll\do do l':spil'ilo 
Saulo as a lfa ius do c ulto catholíco 1lo antigo col la~io dos josuitns 
rltujuelle Esf.nrlo, pam t ot•ctn o destino que sompro tivo t·n til; 

11. A nni fn rmisr\1' os rogulam()ntos Ut\S crtL~tas economicns 
fodorao:s nos l~stndoil o hem ns.~itn a I'O\'Ol' :t tniJolla dos vencimentos 
dos t·espectívos emj'lrogndo3, no s'3nlído de olevnr· rawavelmeuto 
esses voncimeu tos ; 

Art. \).• São decll\1",\•lns prescríptas t o1!as as contas de r espon
savaís, unterlores :\ 3 1 de 1lezel!lbt'O de ISIJO, nm;t voz que uno 
lanham sido, pot• qnttlquer• tnoclo, encontrndo.s em t\lcance pttm com 
a fazenda pub!fcn . . , . 

§ l . n As 0Qlllus COillpl'ShOnd tdas no JlBI'!Odo dG I de JUlle iro do 
18\ll nt.<! i\ d!lta da lnstnllnção do Trilmn al do Conln.s sot·ão tomatla~ 
mediante e xttme arithmetko e confrontação d os doo1tmen los jnstili
ca ti vos das vwbns das u ospezas . 

~ 2 . • Si p or os to procosso se verHlcat· dosft~lqno, set•á. então a 
tomada da~ contos pl·occssn<.l o. na rórmt~, d(l. logi,; !t~,çüo em v i gol' , 

!:1 3 .• No CiiSO do nilo se verificnt• des fa lque, o Tribunal de 
Con tas l,i:w:.i. quitnçito ao responsavol o ordenarà n baixa da liança. 

Art. 10. Fillam desde ià tr·nnsfor•mndos em ufot•amentos os 
>\l' t'en.Jamoutos de tel'I'US d;t fazend1t Sa ntn. Cru~; aos :~etuo1as nrren
da tal'ios se1·it conceditla !'emissiio do foro, mcdlo.nlo o Jla ga.menlo de 
20 nnnos do nt'I'O ildnmCJ uto n que estivo••em obt•lgndos uctuulmente. 

Ar·t. ll. Ji'icMn 1\)lpt·ovn<.los os creditas constuu t<Js d,, tr1balln 
jnnta, no t ola l dG 133 . 024 ::{20$380. 

At·t. 12 . Contimwm em pleno vi~OI' ns dlspo5içiios do~ a rts. S• 
o 12 dl\ lei n. 101 B de 30 de setemtJro de l8l>3 e do al't. 20 § 2° da 
lei n. 3229 d a 3 1lo setomt ro de ISB-1. 

At•t. 13. Nouhum;~ nomenç:i.o se ra 1•lL p!!.rn os Jogares ct•aados pot• 
csln. lei (ór'n. do qundt•o dos ornprogados do . Fazenda o extinc tos e do 
p;:~ssoal illognhnonto aposenlndo, quo for rolntogt•ndo llClo Govel'llO. 

Art . 14. O Governo podorá transportar· o1s sobras apurallns em 
virtude d e economias r~:~alízallas om s•tbdlvlsoes do um(l. mesmo. 
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vm·ba, desde que o tz'tlllspol'lo se opeJ•o tio umas para ou lr11s dis· 
criminnções dn mesmt\ verba, 

O transporte, porém, não é pcrmillido, si fot· fe ito do material 
pam. O pe3501ll O VÍCO•VOI'Sa. 

Art. 15. O lloveJ•no pt•ovitlencim·h para que a Assoclaçiio 
Commercio.l do Rio do Janeiro contt•ibna. com nma. quota. da reml:t 
quo Ul'l'CCHdar polo ellillcio á I'Ua Pt•imeíro rio Março, da Capital 
FedeJ•nl c pertencente á mesma a3suclnção, allm d() S()l' indmnuisndo 
o Thesouro Federal do pn4"nmcnto dos jm·os o ria. amortização tio 
omprestímo contrahido com o Ba nco Alllançn r.lo P orto o que o 
Governo esla pnxo.udo. 

Art. 16. !.!:' o Oovorno autm·isado a entrm· om accortlo com n. 
Companhia de Saneamento do Rio de JaneiJ·o pm'.l a revisão ou 
rescisão tlo contracto a quo se rofoJ•e o l!ccrato n. 9859, do 8 de 
J'ovet•eit•o do 1888, npJlro~·ado pel.\ lei n. 3396, t!o 24 de novoml.Jt•o 
do mesmo nnuo; quo concedo!\ esta companhia a. isonção dG dirG!los 
1lo consumo e oe expediouto. 

Art. 17. Revogn.m-sn ns d isposíçilos em contrario. 
Sala das commissões, 26 de dezembt•o de 1895.- J . A . Neiva,

F . L inw Duat·te. 

Tabella das verbas do orçamento para a s qu aes o 
Governo poderá abrir creclito supplemantar no 
exercício de 1896, de accorclo com o art. 8n n. i 0 

da presente lei 

MlNlSTihl!O I>A. JUSl'lÇA F. NEGOCIO:! li'\TBR.IOReS 

Soccorro$ publico!. 
Subsidio dos senadores e suôsidio <lo1 deputar/o s - Pela impor· 

t ancia que for neces;;nria d•u·ant'l as pt·orogaçêe3, 
Seci'etaria do Senado e oSccretm·ia da Camant dos Dept4:ados 

Pelo sarviço atonographico e de red•lCção e publicnçã') dos dol.Jntes 
dm·anto as prorogações. 

lltiNlST&a\10 DAS R.ELAQÕ•:s EXTRRIOnES 

E xh·aordina.rias no e:~;tcrio 1· . 

~IlNISTERro DA ~IAUlNJlA 

Hospitaes- Pelos medicamentos e uteusls. 
Reformados - P~lo solllo do officiuo3 o pr11.çns. 
Munições de bocca - Pelo sustento e cliotn. das guat•niçõcs dos 

un' ios da Az·macJn. 
Munições navaes - Pelos casos fo!'!ultos da nvaria, naufragios, 

alijamento de objoctos no mar e outros siníst ••os. 
F1·etcs - Commls>ões de saques, tratamento de praças em portos 

esh·nngciros o om ~stndos onole não lm hospitaes e enfermar ias , e 
parn despezas de outorJ'O. 

Eventuacs - Polns po.ss:1gens antoi•isadns por !oi, njudo.s de 
custo e gt't\litlcações exlrttot•dinarias, tumbem determinadas por lei. 

~fiNIST!D~IO DA GUE~llA 

Hospitaes - Polos modicnmontos, dietas e utensis a praças de prol, 
P1·aças de pret- Po ltts gratillcnçõos de voluutarios e oogaj llclo~ 

o premio nos mesmos. 
Etapas - Palas que occot'l'orom além d o. importuncia consignada. 
Despezas de co1·pos e q«al'tcis - Pelas rorrogans e forragens. 
Classes inactlvas- Pelas etapas dns pt'aC..'IS invalidas e soldo 

do officine$ o pmçns l'efot•mados. 
Ajw.las ele custo- Pelas que so abouareu1 aos officines quo 

viajam om commi~são tio serviço. 
Fabricas - P<.~lu.s dietas, rnetlíc,.mentos e ttl<>usis. 

p,·esidios e colonias militares- Etapns c dlm•las !\ colonos. 
i:litlemzs de3pe:as e cvcntuaes - Pelo tmnsporte de praç.ts e co-

medorías do ombm'I)UO. 

liUNISTERlO DA INDUSTRlA, VIAQÃ.O E OURAS PUDLICAS 
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~mÜSTERlO DA FAZBNDA 

. Juros ela di~ida inscripta, ele.- Pelos t•eclarn!l.dos além dos alga· 
rtemos orçados. 

Caim da Amortisar.<<o - Pela êncommenda o assignatura de notas. 
Dilferença de cambio - Pelo qne fot' p!'Oclso nfim da ranliznr-se 

a romes;;a de fundos para o oxtarior o o pnga.mento dos j11ros o 
nmortisaclí.o dos omprestimos uncionnes !la 1868, 1879 e 1889 e das 
apolices couvel'tidas do j uro do 4 °/0 em out·o. 

Juro$ cliuersos- Pelo.s impol'ta.ncins quo forem precisas alóm 
das consi gnndas. 

Juros dos bilhetes do Tlwsor.wo -Idem idem. 
Cammissãas e co•·retagens- Pelo quo foi' nccessal'io além un 

somma coocotlida. 
Ju•·os dos cmpre3Umos do co(,·c dos ot•pflaos- Pelos que fo1>em 

reclamados, si a suo. importancia. exceder a do credito votado. 
Juro3 elos àeposítos das C(lí:ras econom•'cas e dos motHes do soe

corro -Pelos quo forem devidos além do credito votado. 
Exercicios {tr~dos- Pelas aposontf\dorias, pensões, ordenados, 

soldos e outros vencimentos marct\dos em lei. 
Reposíçlfes e restituiçüos- Pelos pagnmonto3 rcclam:ldos, quando 

a im pot·tancia c:lelles exceder a consignação. 
Saln das commlsstíos, em 2G de dozcmbt•o ue 1895.- F. Lima 

Dua,•te.- J. A. Naiva. 

Tabella. dos croditos que fl.ca.m approva.dos na fórma 
dQ art. 11 da presente lei 

MINISTERIO DO INTERIOR. 

DJlC!tBTO N, 10,112 DE 15 DE DEZli~IBRO DE 1888 

Ajuda de cns to •...•...•.• •••• . 
Soccorros publico.s •.•...•••.••.• 

15:000$000 
179:755$759 194: i55$759 

DECRli.TO ~.' 10.176 DB 1 DR I'BV.ERElUO DE 1889 

Sooco1'1•os J>ul>licos, •• , •.••• 9 • , ••••••• •• ••• ~ ••••• 
23:149$620 

DECR.B'TO J'l' , 10. 18\ DE 9 JlE FEVIm:Etll.O DE 1889 

Despezas imprevistas o urgentes.... . • • • . . • • . . • . 5 .000:000$000 

DECRETO N. 10.315 DF: 20 DE AGOSTO DB 188{) 

Despezas imprevistas o urgentes . .• , .•... , ...•• , . 7 .000:000.~00 

DECEETO N. I 0.418 A de 30 D:rn OUTUBRO DE 1889 

Ajudas de eusto ....... ... .. . .. 
SoccorL'<>S publico;: •.• . •• . .•••.• 

45:000$000 
600:000$000 645: 000$000 

DECRETO N . ]0.434 DE 9 DE NOVEMDRO DE 1889 

Despezas impt'Cvisto.s e urgontos...... .. ....... 6.000:000$000 

DEC::If.ETO N, 4 DR 23 DR FEVEREIRO DE \ 891 

Soocorros publicas •. •• .• .• ••.•• .• •..• ••.•.•..•.. 

DECRETO N, 165 DE 20 DE .. umrr, DI-: 1891 

Obras .... ,.,,,,., .•.•..•.••..•.. .•.•• .• t •••••••• 

DECRETO N. 462 DE 12 DE AGOSTO DE 1891 

Subsidio a sanado1•es ••••.••••• 
» a deputados .......... . 

Soel•etaria do s.,nndo. . . . . • . . •. . 
,. dn. Camara dos Depu-

tndos ... ......... , 

6\2 :5~l<l$400 
1 • 925 : 557$976 

145:400.$000 

\8\ :474$992 

500:000$000 

328:000$000 

2 . 864; 1157$368 
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DECRETO N. 525 DI' 12 DE l•'EVEil.ElRO DE 1891 DJ'.CR.ETO N. ?94 DE 16 DE ADRIL DE 1892 

subsidio do Vice- Presidente . , . .• . ..•• •... ,,.,, , 30:321$428 1 Subsidio a senadores .• . • .•.. •• 75:45gmo 
272:250. 000 

l>EOR.~TO N . 71J4 DE 16 l>E A.IJRIL DE 1892 

Ajuda. de custo ...... , . . .. ... .. . 
Soccorros -publi<~os . . .• .•. , .. ,.,. 
.!tssistencia da lofo.ncin. Desam-

parada •• ••• .. •.• • •••••• .• • 
Substdlo a senàdores •...•..•.• . 

• a deputados •••• • ••• . , • 
Secruto.l'ia. do Sanado •• •. , •••• , . 

:1) da Camara dos Depu-
tados • . •• .••• •••.. 

8:400$000 
1. 720:000$000 

31:808$712 
47:250-SOOU 

172:200$000 
l~; 1'<13.$530 

24:112$900 

DEOnETO N, 72{) DE 2{) DE JA NF.IRO DE }892 

141 :600$000 
43! :220$000 

2.022:965$142 

lM\\dos confederados • • • . • .•••• • 
lnspectorio. Gemi de Hygiene .•• 
t,impe?..a da. cidade o praias •• .••• 631 :560$000 l. 2.04:380$000 

DECRETO N. 758 Dlil l i DE MARÇO Dll: l892 

Estados confm1orados .••..•.• •• , , , .• , .•.• .• , , • . • 168:320$000 

DlWRU:TO N, 770 DE 22 D~ l\IARÇO DE 1892 

Soccort•os publicos .... . . . . . . .. . . . . .. .... . , .... ,. 3.000:000$000 

DECRETO N, 788 DE 8 DE Amm, Dlll 1892 

Aci)Uisição do prodlo em quo f1•lleceu o Dl', Ben
jamin Oonsta.ut e outras úespe7~'1s •• • • •••• •• 110:000$900 

» a. deputados ... .. .... .. 
Secreta1•ia do Senado . •. ..• • . .. !0:645 140 

• do. Cama.ra. dos Depu-
tados ..• • •••.• . • . • 25:274$100 383:619$330 

DECRETO N. 1145 DE 22 DE NtlVEMBRO DE 1892 

Recenseamento . .• • . ••. .•.•. . • ••...•• , , • , • ••..• • 69:714$585 

DECRETO N, 1158 DE 2 DE DEZEMI.lltO I)J;J 1892 

Sooco1•ros publicas . ... ...... . .... . , ..... ... ... , 3.000:.()()()$000 

i\HNJSTERIO DA INSTRUCÇÃO PUDLICA 

DECRETO N . 820 DE 19 .DB MAIO DlJ 189.2 

Obras . .. •. , •. • . . ..•. .• ..•. , •.• •.. ••. . . . • ~ . . . , , • 

DECRETO N . 809 DE 4 DE OUTUBRO DE 1 1192 

• Pat•a construccão de odíllcio prop1•io paro. o Pedo.-
gogium - Es~:ola. modelo ........... . .. . .... . 

l>ECRETO No 722 A DE 30 DE JANElltO DE l8Q2 

lnspectoria Geral de instrucç,'ío 
pl'imo.rio. e secundarln. ,, ..• • 

lnstruccão primaria. dos I• e 2.0 

grilos .. .. ...... .... ..... .. . 

134: 720$000 

1.274:840$000 

50:564$420 

150:000$00() 

1,{09:55()$000 
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DRCRETO. N. 978 DE 5 DE AGOSTO DE 1892 

Telegt'fl pllos ...........••.••.....••.•..• • · · • · · · 

MiNIS'fERIO DA JUSTIÇA 

500:000$~00 

DECitETO N, 1086 Dll 18 Dll OUTUBlVJ DE 1892 

Repartições de Policia ......... . 405:450$361 
679:289$745 
39:304$586 
6:84.3$902 

124:000$003 1,255:888$597 
J>ECllETO N. lO. 331 DE 2 DR OU'l'UBRO DE 1880 

Brigada. P.:~lieial. · ......•.. , , , , .. 
Caso. de Detenção , ••••••. , ••.•• 
Reformados da Brigada Policial.. 
Diligencias polieiaes ...••.•....• 

Ajudas tlo custo. 1 •• ,., •••••• I ••••••••••• 1 •• I ••• 

DI<CRETO N. 723 Dlo! 2 DE l'EVEREI!W DE- 18()2 

R6l[lçõos •.• ,.,,,,.,,. •, ... ,.,,, 
Justiçns do tn instancitt .• , .•.••. 
Ropa!'tiçõos de Policia ..•.• , , , •• 
Juntas oommerciaes ..•. , , • , , ..• 
Presidia de Fernando do Noronha. 
Dili~oncias polici aes .•. ; ......•• 
Ajuaus de custo ............ , ... 
Evontnacs .......... ,.,,, ...... . 

295;108$000 
2.0Z4:29G:t768 

291:\88$500 
47:8[2$000 

24•1 : 987$500 
42:800$000 
05:000$000 
15:000$000 

DF.CRE'ro N, 7•19 A Dil 27 DE l!'EVERÉIRO DE 1892 

Justiças dB l• instancia. .• ,,., ..• 
RofoL•m·1dos de Policia ... ,.,, ... 
Diligoucias policines .••.•.•.•...• 

125:508$000 
20:880$000 

600$000 

DEGRETO N, 795 DE 18 DE ABRIL VE 1892 

Asy1o de Mendicidade .... , .... ,, ...... : ....... . 

DECitlll'O N, 840 DE 30 DE MAIO DE 1892 

Relações .......•.... , •......• ,, 
Justiças de 1' instnocia ........ , 
Junta Commercial •••..........• 
Repartições de Policia •...•.•.•. 
Diligencias policiaes , . , , .... , ... 

2:574$129 
14: 545$·127 

534$348 
1:4il4$874 

416$6<3() 

50:000$000 MINlSTERlO DA JUSTIÇA E NEGOCIO"l lNT!<:RlORES' 

DECRETO N, 1273 DE }7 D~1 FEV~lHFlll:tO Dll: 1893 

PM'll. na tlospor.as a 1iquiJ.nr com o Sei'ViCO da lly-
giono torrostre .••. , ...... , .......•... , •.•. , 

D!WRETO N, 1326 IIJ<: 24 Dll MARÇO DE 1893 

3 05G:252$JGB 1 Para <~GSpe_zas da lnspec~orin Geral rlo !nstrucç~o 
• Pl'lfiHtrtn e SC()tlJldarm e com as do mstrucçao 

primilria. dos 1• o 2• g1•àos dr>sta Cttpital •.•••. 

45:550$000 

12;77{)$065 

DRCIU~TO N. 1234 DE 21 DE JANEI!tO DE 1893 

146
.gsB$OOO I Pat·a o custoio do Presidi o de Fot•tmndo de Noronlta 
· durnnto o I• somestt•o do 1893 ... , ....•.••.. 122:493$750 

DIWRF.TO N. 1267 DE 11 DJil FEVJ>:REIRO DE 1893 

73~050$000 1 Pnt·a ?Ccorret' ao pagame!lto do .o!•denudo aos ma
gistrndos poatos om l.hspombthdalle .. , .. , ..••• 680:800$000 

DEORETO N. 1273 Dll 7 DB F'EYEilELRO DR 1893 

19:505$444 

Pam. occorror ils despezas rela
tivas ao pessoal e rmltet•inl 
dus Inspoctorias lle hyglene 
dos Estados do Cea.rà, Pttra
ltyba, Rio Grande do Sul o I 
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r.oynz, nos Jll'imeil'OS tt'OS 
mazes do corrente 1\0JJO, 
sendo: 

~ Paro. pt~sso~tl. , .•. •.• •........•. . 3:450$000 
I :000$000 4:450!ii000 íl Para material . • ••. .•••• .• .. • . , • 

~ 
~ OI~CI~~TO N, 1310 DI!: 8 llfl MAitÇO DE l8V3 
;:; 

Para consll'Ucção rle nm lm:rll'eto no E~tmlo de 
Po1•nambuco, do eonformldado com a nutori
sação conreddn p3lo d<.>erelo lcgt>hüivo n . 122 
de 1\ de novembro do l!ID2.. . . .. .... . ..... . 1.500:000$000 

D IWit gTOS NS , 1338, 1339 E 1340, DI•: 28 DI~ MARÇO DB 1803 

Paro. pagamento do p essoa l de cndeit'I.I.S extlnctus 
do Uymnasio Nacional 15 :000$, e Jcspezus 
com o serviço snni tario 50 :000$()00 ••••• •• ••• 65:000$000 

DJ,CRI~'J'O N, 1358 J)i•: 20 lll~ ABLUL DE 1~93 

DECI\El'O N. 1575 DE 2 1 DE OUT UOUO DE 1893 

Abro um crec.lito supplemcntar á. vet·ba-Soccorros 
Publicas, do oxot•clcio tle 1893 .• .. ........ .• 769:600$00(1 

DF.t:RWI'O N . 1657 I> H 20 DI~ JANEIRO DE 1894 

Pa1•a o custeio do Pt•esitlio do !?ermuHlo !I e Noronhn 
no prlmoil•o someslt•o uosso exoroicia..... .... 122:403$750 

DECR~:TO N, 1784 I> E 30 DB AGOSTO DE 1894 

Para o custeio do Pl'o;idio d<3 Fornnmlo de No
ronha no seguntlo somestro dos lo oxercicio • •• 122:403$750 

DlWln~TO N' . 1795 D~ ll Tm SI~'I'E~l lll10 1Hl 1891 

Despl.l7.0S com l\ Colonin Cort·occiontll dos Dot\s ltíos. 80:000$000 

OECRHT O N . 1897 DE 2,1 OR NOYJmliRO DE 18\J<l 
Pnrn occoa•rct• ás dospor.as colll o pessoal tln H.ep!lt'· 

tição da Pol icltt c com os vencimentos dos 
mngish•ados do Estado dn Pnt•ahyha, dm·unto 
o pol'iodo dollultí v o des,;os SOl'V Í(;os . . . .. . .. .• 

Abt•e ct•cdl to supplomcntm• nos la oxor,~icio ús 
3·1 :808$2521 verbns- Subsidio aos semulot•os e deputados. I .850:250.SOOO 

~ 

Dt;CI\.1'.'!'0 N. 137•1 I>J( 27 IH: A IIRIL l.lE 1803 

Para, pagn.•nenlo tio premio no DL'. Jo~ó Luiz tia 
Almeida Couto, leu te cn lhctlt•a lico th~ l•'acul
tlndo de Mod icin:t da 13ahitt, c dn. impi•ossão 
do sua ol.n~l inl i tnlada. « Lições do Clinica 
modic<\ e thempou lica » • ...• • , •• •. • • , • • ,, . . 

DECJ\1~1'0 N. 1555 JJE 5 DID OIJTUDlto DE 1893 

5:28Ql;700 

JJUORF.T.:> N . 1898 DB 2•1 DE NOVIDilltW Dl~ 18!H 

Ala'Cl o creclilo snpplomontm• nosto oxm•cicio ns 
verbas- Secrot:H•ia do Sanrtdo c n Camm'<t 
!los Dopnlado;; ... •..•• . ••...• , , , . •.•• . . ..•• , 207; 000.)000 

M INISTIUUO DAS lt8 L AÇÕES I!!XT~RIOH.ES 

DECRETO N, 10, 184 Dl~ 10 DE FEVEREJnO DE 1881) 

Po.ro. custeio do presídio do F<3rnantlo do Noronha 
dm•anto o 2• somosh•e doste oxercicio • .• •• .•• 122:•193$7501 Ajmlas <lo cnsto . . ... ....... ..... ...... , .. , .... . 22:093$755 
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D~CRETO N. 10. 178 DE I DE I'EYERF.tnO DE 1889 DEORWro N. 1656 DE 20 n-g JAN~lRO DE )894 

Commitõ~õos do limites ..• .•. ..••••.••. • .•.•.•.. 130:000$000 I Pal'a as dcspezas com a pacificação dos E.stados ••• 200:000$000 

DECR!!:l'O N. 10.398 ÚO 12 l>El OUTUBRO DE l88!) Mii'HSTEIUO DA MARINHA 

•ljudns d e custo ................ . 
Extmo!•dinnl'ii\S no oxtoriOl' .•••.• 

1)5 :000$000 
29:531$484 

JJilORETO N, 759 DE ll 1>11. MARÇCI Dlil 1892 

Ajudas de custo ••.•.••••. , ....•.••.•..•••...•.• 

D~CRETO N . 10, 1\)] DE 23 DE FBVBR~IRO DE 1889 
124 :531$484 

Munições do bocctt . .... ... ............ . . , ...... . 11 0 ; 500~1 92 

DECHETO N , 10.397 DE 12 m: OUTUnLW DE 1889 

l 07;2-50$000 • Evcntuaes •• •• · • • · '' - o I • tI t to • • • I t 6 t • t • . o •• t • t t t t •t 66:344$794 

DI!:ORI!JTO N. 1318 J)E !7 Dfil ~CAIIÇO DB )893 DECRETO N, 656 DI! 7 DE NOVEMDllO DE 1891 

Arseaaas •.••.• , .• •..•••.••.•••• Ajudas elo custo • • ••..•.•••••.••• 
lhtruoL'diunl'ins no exterior ••. .•. 

285:875$000 
88:706$670 374 :581$<370 / i\·tun!ç~"s do bo~a ............. . 

Mumçoes navo.es ••.•••••••••••• 

897:777$804 
297 : 806$223 
206:409~,10 1.492:083$537 

DEORB'J'O N. 1315 DE 15 DE ~IARÇO D E 1893 
DECRE TO N , 766 DE 18 DE MARÇO DB 1892 

Para dcspoz:ns com :l. paclfica~'to doa Esta <los ..•• 200:000$000 I Munições nnvnos . ......... .... . ... ..... . ...... . . 2!1):54fi$842 

D!Wlt l'lTO N. 1331 DE 24 DE MAilÇO DE 18{13 

Pat·u dar cumpt•imouto no disposto no art. 2° da. 
lei n. 97 tTe 5 do outubro de 181)2, Missão es
JlOCial ó. China ( este credito fot abert o pelo 
l\Jíuístol'Ío da lndustz·ia) •• ..•.••..••••• • • . .•• 

DECRETO N. 1594 DE NOVE~lDRO DE 1893 

Pam. as flespeza.s das vet>bas- Ajudas de custo e 
Ex~r·aordinurins no exterior - no exercício 
de \8~M .••••.•• ...••••••••.•••• • • • • • • ·. • • · 

DECRE1'0 N • 654 DE 7 DE NOVF!~fJIRO DE 1891 

Para renovo.çiio do material da Armadn.... ... • . 10.000:000$000 

DECRETO N. 657 DE 7 Dl!J NOVJn!URO DE 1891 

150:000$000 I Constt•ncção do pharóes . .• • .• • .• • •.•••.•••••• • •• 400 :000$000 

110:000~000 

DECitE'l'O N, 1265 DB li DE FEVER!iltnO l>t;: 1893 

Hospita.cs .. .. .... . .... ......... . 
1\funicões ua.vaos ••• ••••• ••••• • • 
Evoutu aos ....... .. ............ . 

02:152$424 
105:4-15$788 
100:000.$000 267:598$212 
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DECRETO N, 1266 DE ] ] DE FEVEREII\0 DE }8\)3 

CombttStivel. .. .. •...••...... • . • 
llfnterial ela const.rucção D!Willo. 

26R:431$05G 
41~:371$005 

DECRETO N , 1309 DE 6 DB ;I(AUÇO DE 1893 

Repar tição <la Carta Mnrilimn - Sccç!io pharócs 

080; 60~$00 l 

32:150$000 

U~Cl\BTo N , 1556 n E () Dl' OUTUBRO DE 1893 

DECRETO N. 13i(} DE 7 DE ADRlL Da 1893 

Fabricas ..• . , ••••.. . .••. · · · · · · • • · · • • • · · · • · · • • · · 36:280$000 

DECLUO: TO N , 1550 DE 2 7 DE SETE~IBRO DB 1893 

Abro um Cl'&dito oxtraoi•dinnt•io du.... •• . • . . • . • . • 8.000:000$000 

DECRETO N . 1()23 DE 26 llE D~Zt;:MBllO llE ] 8()3 

Abro um c•·cdito supplomenlm• o. divot•sns vot•bas 
!leste exercicio .• •• . •. .. • ..•• •... •..•. •• ••.• 

Abre um credito exlraordinario de ... .. . ...... . . . 
3.021: 113$738 • Abro um credito extl'Ml'dinario do . .. .• . , . ..... ,, 

5.000:000$000 
16.000:000$000 

l\IINISTERIO DA GUERRA 

DECRETO N . 10.405 Dl: 19 DE OUTUDll O DE 188\J 

Diversas dcspezns e even tunes, •• , •..•• . ......•. 423:847$195 

DIWRETO N. 8(,9 T>l~ 4 DS :UAIO DE 18!J2 

Ajudas de custo ••.••• ..•. •••.• ..• .•.••• • •.••.•• 150:000$006 

DECRETO N o 1293 DE 4 DB MAll!,l.:> DZ }893 

I?nr n. ntlonder ás despczns cxtrno•·di mH·lns com os 
occnl•r e ncins Jlo iõ;!; tnrlo do Rio Gro.ndo do Sul 
e i.t necessidnde nt•gente do lançar mão do 
meios onorgicos para mn1llot· R ordem u 
uofeudel' a Repub!lcn ...... . ......... . .... .. 2.000:000$000 

DI':CRF.l'O N. 1322 CJE 21 DE ~(AUÇO Dl~ 180J 

Excrololo do 1S9;L 

MINISTEH.lO DA l NDUS'l'RIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

DECRETO N , 717 DE 26 DE JANE IRO DE J8(t2 

. Obras publicas c Estl•nda. de Ferro do Rio t\'Ouro. 1.3(i(J:895$000 

DllCRl>JTO N. 73(1 DE l3 DR FEVJo!REIRO Dli! 1892 

Hor ta Viti(loh1 .. .. .. . ...... .. . . 
Jatdim <lu. P I'UÇ:t da Republica. •• 
J aw t.li m llo P nssoio Publico . .• . . • • 
Vivcit'O do. Quiut<~ <li\ Boa Vista. 

40:290100 34 :360 000 
9:GOO. 00 
1 :000 00 

DECRF.To> N . 752 DE 3 DE ~IA.RÇO DE 1892 

85:250$000 

P.ll'l\ con:pru, tlo arrne.mento .c 11:>. 000 .........• 2 .16~h8G9$45S j Rxgotto l.ln. cidade . .. . . ....... ........... ...... . I . 208:156$250 
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DllCRRTO N . 767 DE ]8 DE MAHÇO DE 1892 'DECRETO N , 12 12 DE 13 ])F. JANEUl.O DE 181)3 

Cuateio ·d:ls razemlns da. Bol1. Vista, no rnunlclpio 
dn. Pa11\byba do Stll . .....••••.••.••. • • •• ••• 6:780$000! Para. oc~orJ'OL' ll~ dospozns com o serviço dn i11uml-

uaçao ll~bilca 110 1° semestre ...... .. ....... . 285:000$000 

DECRieTO No 772 DE 22m-: MARÇO DE 1892 

Illuminnção public!1. .... , •.••• , ................ . 55{): 045$000 

DI!:C!l.F.TO N. 797 DE 23 DE AlliUL DE 1892 

Par v. !1.llgmont1tt' a tliarin dos · em twe-godos nos 

t\~~~n_s_ -~~~~~:;~.~. ~~~:~t:o_s_ ~~~- ~t~i-1~l.''. ~~~- -~~~ 6:800$000 

DEOltF.TO N. 899 DE 29 DE JU~IfO Dl'l 1892 

Obras publiC·tS o Estrada do Ferro tlo Rio d'O ilt'o. , 1. 360:8Ç)5$000 

DEO!l.ETO N. 938 DE 15 DE JULIIO DE 1892 

DECR.F.Tú N, 1213 DJll 13 D~ JANh1!RO DE 189~ 

Para occorrcr ás dcspczo.s com o serviço Llc exgotto 
da cidade no Jo semestre .•. , ••..•.•.. , • • . • .. 1 .27-l: 150$250 

D'F.C!l.E1'0 N. 12()2 DB 7 DN l•EVJ.m.&JRO Dm 1893 

Para occorrer ás despozns com os SBl'vicos a c:.wgo 
da Inspoctoi•ia Gct•al das O!Jras Pulllicas desta 
Capital, uo 1° someslro...................... 1.418:345$000 

DECRETO N, 1325 DE 21 DB MA.RÇO DE 1893 

Exgntto du. cidade.... . ......... .. ......... .. ... 1.2GB: 1513$250 I Pm•1.1. occorl'lll' ao pn.gn.menlo do snlo.t•ios dos sel'· 
ventes da Sooretnrm de Estado .•••• , .... , .•. 16:200$000 

DECRETO N. 939 DE 15 DE JULHO DE 1892 

llluminaçiío publica .............. ........ . ; ........... . 559:045$000 

DEO!l.'ETO N. 12!1 DE 13 DE JANEIRO DE: 1893 

Illumimlc!\o publica ..................................... .. 232:000$000 

oEonr;:TO N, ]263 DE 7 D!il FEVEU.EllnO D:Fl 1893 

P1wa pngt\ll)Onto dos juros gn.rnntidos ó. Ceard 
Haybour Corporation........ .t; 16.875-0-0 150:006$315 

D~CRETO N. 1381 DE 27 DE ABRIL DE 1893 

Puro. pagamenlo á vin-forren intorcontiuontal, 
abre o credito ext rMrllinario de quin~o mil 
dollnrs no ca.mbio tlo 27 dinheiros . • , • , • , , •. , 

DEC'RF.TO N. 1399 DE 18 DE llfAIO ])E 1893 

Para ocaoi'J'er ás despozas com o servl~o da illumi
naQií.o publica l\té a.o flm do 2° trimestre doste 
anno, .... . .. .. .. . . . . ...... .. . .... . , • ...... • 

27:450$000 

379; !85$141 
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DECR&TO N• 146() DE 13 DE J ULUO DE 1893 MINlSTI!:RIO DA FAZENDA 

DECRETO N. 1541 .A, DR 3 1 DE ,\()OSTO Olil 1893 
Pat'!\ occorrer M despezas com o serviço a car~o 

da l usf eCQão Gorai das Obras Puhlicns dll. 
Capita Federal dur•ante o 2• semestre doste 
anno . .......... . . . ...... .. .. . .. . . . .......... . . , 4 

• I P1wa rogularisa.r os pagamentos dr. dividas de 
1. 18.345$000 exercido~ llmlos 110 t'l:fot•cielo do 1892 •. • , .• . , . 9.601:830$1172 

DllCiml'O N , 1552 DI·) 28 DE SETE~!IlllO DE ]803 DllCRETO N . 1292 D~ 22 Dlil FllJV!JlltEIRO DE 1893 

Para OCCOI'l'er tLS dospozas com o set>viço dzl illumi· 
nnção pnlllloa. du. Capittü l!'odornl no 2° so-
mestro deste anno . ••• ••..• .• . .• .. , , . ... . . .. 

Parn dospezns com o material tlo Thcsouro Fade
r~l; tio Trilmn:tl de Contas o <:las Delegacias 

721 ; 5\J0$(100 I F1soaes •...••......•..• , , . . . . . . . • . . . •.. _ . • , 99:000$000 

DEOilUTO N, 1600 DE 18 DE NOVISMDllO DR {8{)3 DECRETO N. }2!J3 DE ) Drn MARÇO DH 1893 

Abre um crGdilo supplP.ment!u• á verb::t - Corroio 
Geral ... .•. , ., .•• . . .•. .••. , . .•. •.. . . .. .. . . . 

Para m:corret·á~ despezas com o montepio obrign-
930:631$8<l2 1 tot•Jo, ponsao o lunarnl .... .. . , .... . ....... .. 400:000$000 

DECIU!1'0 N • 1890 DI"! 14 DE NOVEMBRO pg }894 DECRETO N. 1360 Dl~ 20 DE ADRJT, ne 18{)3 

400: 000$000 Abt•e _um c~edito supplomc.ntar iL vorbn- Gnto:m- 1 Pansionistns ..... .. • •....... . ..... •• . • . ... • . · . .. 
tHI. tle JUros - tio exerclci? tle 1801.,, .,.,, . . <J.3G7:72íl$<)00 

DECR.ETO N, !{)30 DE 31 DE DEZEMDI\0 DE !894 

Abra um e~·edlto supr>lamontut• it verba- Coneio 
Goro!- do exorcicio de 1894 ............ , .. . 005:000$000 

DECRETO N. 737 m~ 17 DI> FJ•:VERl'lllO DE 181)2 

Suppiementar a <livor~as vcrf)n> tlo oxorcicio ele 
lSS·i- 1885 n 1800 . •..... . . . ... . . •• . • •.• . •.• • JW9:237$537 

DEC I'UlTO N . 17]8 DE 21 llE ~AIO DE ! 8~}.t 

Par.\ lagall~nr as rlespozas C)ffi a R.l3ceta lorla no 
oxarciclo de 189~ .. . .. . .. , .. .......... . ..... 3tl9:0131$'J87 

DECRETO N, 17-17 DE 3 DE J tJI.l i O DE 18!>4 

Dospozas com o pessottl o mntet•inl das Alfaudagas 
do S. Pa ulo e Juiz dG Fóra ........... .. .. 800:000$000 

So ladas commissõos, em 26 de dezombr o de 1895.-J. A. Nciua, 
F. Lima lJuat·tc. 
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430 ANNAES DA c.ÜÚRA 
··~..:.. 

O Sr. Presidente- Achando-se da Victoria a Peçanl!a, apresentados 11ela 
adeantada. a hora. designo para amanl1ã a se- Companhia E. F. Bahia e Minas, indepen
guinte ordem do dia: dentemente do evcesso havido no prazo esti

Discussão unica das Redacções finaes dos pula.do para. apresentação desses estudos (l• 

proj ectos Ol'çando a Receib. e fixando a Des- discussão ); · 
peza Geral da Republica.. N. 157, de 1893, concedendo a Companhia 

de Ferro Esmaltado, estabeleclJ.a ua capital 
Votação dos seguintes projectos: do estado da Bahia, isen1;ão de direitos de 
N. 35, de 1895, <tutorisando o governo a importação pot• cinco anno::; da materia prima. 

l\'!Ver o regulamento e programma dos estu- destinada, ao fabrico de artefactos e objectos 
1los do Gymnasio Nacional, com o parecer de uso tlomestico (2' üisc11ssão); 
~oh n. 35 A, deste anuo; N. 192, de 1895, concedendo a D. Joaquina 

N. 89, de 1895, substituindo pela que a Ang:elic-1. Bragança Dias nos Santas, viuua do 
ella acompanha a ta.bella. F, annexa á Conso- 111<1jor Francisco An•onio dos Santos, a pemUo 
lirlaç(io das Leis das Alfandegas e Mesas de mensal de IOOS (•liscu~são unica); 
Rendas F~de1·aes (2• discussão); . ~~. 133 C. d~ 1895, sobre as emendas offere-

N. 199, de 1895, autorisando o governo a· c1das na s~ d1scussão ao projecto n. 133 B\ 
fazer reverter a activa, mandando addir a de 1893, qoe clnssitica em quatro cat•<gorias 
uma das companhias, como tenente mais mo- as repartições federaes e equipara os ven
derno, ate que haja vaga, o tenente refor- cime!1tos ~os respectivos fuoccíouarios (di,;
mado do corpo de bombeiros José Julio, com oussao umca); 
um voto em separado e parecer da commissão Ila emenda sob n. 24 B, de 1895, do Sr. 
de constituição, legislação e justiça (2." dis- Belisario. de Souza e outro:;, que dispensa a 
cussií.o). Companhta E5tra.da rle Ferro Leopolliioa do 
. N. 216, de 189, au.torisando o Poder Ex· pagamento dos direitos de importação de todo 
ecutivo a pagar ao Dr. Tiburcio Valeriano o material que retirar da Alfandegn. do Rio 
~ecegueiro do Amaral, preparador de medi- ~e Janeiro, dJstac:tda em 3• discussão do pro
ema legal dá Faculdade de Medicina. d) Rio Jecto n. 24, do corrente anuo, p<lra, de ac
ile Janeiro, os vencimentos, que deixou de ccordo com o art. 129 do regimento interno, 
pel'cebe~, do loga.r de preparador de chimica ter nova discussão (d!scussão unica)_; . 
!norgamca da. mesma faculdade ( di>cussão N. 151 A, de 1893, 1seutando de dtrertos de 
unica) ; impol'tação e expediente os ma.teriaes e ma-

N. 225, rl.e 1895, dando nova org11.nisa.ção a, chinismos destinados a t'undação de fabricas 
guarda nacional (1" discussão): na Republica (2• disc~<ssão); 

N. 286, de 1895, approvando os quatro pro- N. 2?9 A , de 1895, auto.risaudo o _Poder 
tocollos formulados na segunda conferencia Execut1vo a despeodet· ate a IJ.un.ntla de 
de Madrid. em aliril de 1850 para protecção !.000:000:';; com os preparativos, installação e 
da propriedade industrial e regulamento ela~ editicios necessilrios a. uma grande exposição 
borado pela Secretaria. Intarnacional sob a de IJroductos naturaes e industriaes, desti
direcção do governo suisso conforme a auto- nada a commcmorar o quarto c·mtemwio do 
risac;ão dada pela mesma c~nferencia \1" dís-- descobrimento do Brazil ( 1• di~cus,;ã:o); 
cussão) : N. 302, de 18~3. ar provando o Tratarlo dç 

N. 81_ A, de 1895, mandando conservar na nmiza.de, .de ~omm;_rcio e tle _navegação e~tre 
collocaçao que occupav,• no Mmanack Mi- a Republ!cMlos é:~tados Un1oios do Braz1!, e 
litar por occa.sião do seu fallecimento o nome o Imperio do Japão, firma<.to em P<lriz a 5 de 
do marechal Floriano Peixoto (3" discussão); novembr<:> do correute anno (P discussão). 

N. 234, de 1895, concedendo ao soldado re-
formado do exercito Franklin Ferreira de Levanta-se a sessi:ío a~ 2 horas e 15 rui-
Moura uma. pensão de 30$ mensa.es(discussiio nulos ela tarde. 
u.nica); 

N. 263 A, de 1895, codcedendoa D. Bazilia 
Augusta da. Cunha. a pensão annual de 3:600$ 
(diSCUSSãO unica) ; li5" SESSIO E:\1 '27 DE DEZE)lBRO DE 1895 

N. 292, de de 1895, autorlsanoo o governo 
a. abrir ao Miuisterio da Guena. o credito es- P,·csidencia dos s .. s. Costa :l.:;c..,edo (2" vice-
peciol àe 2.220:000$ para indemnisar pre- preside121e) e Rosa e Sitva (p1·es:dente) 
juizos consequentes ela revolta de ô de se-
te~bro de 1893 a Com_pa.n.hia. Naci~nal Cos- Ao mdo-dia procede-se á ch.amad.a., á qual 
te1ra a e Lage &; lrmao ( 3a d1scussao J ; I respondem os Srs. Roôa e Silva, Arthur Rios, 

N. 239, de 189;>, auturtsando o Poder Ex· Costa Azevedo, Thomaz Delfino Tavares àe 
ecutivo a tomar conhecimento dos estudos Lyra, Sâ. Peixoto, Lima Bacul'\: Gabriel Sal
definitivos da 3• seCÇão da Estrada de Ferro galdo, Matta Bacella.r, Augusto'Montenegro, 
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Bricio Filho, Holla.nda. de Lima., Benedicto 
Leite, Luiz Domingues, Costa.· Rodrigues, 
Anizio de Abreu, Artbur de Vasconcellos, 
Pires Ferreira, Frederíoo Borges, Gonçalo de 
La.gos, Thomaz Cavalcant i, João Lopes, José 
Bevilaqua., Augusto Severo, Junqueira Ay
res, José Mariano, Tolentino de Carvalho. 
Pereira. de Lyra, Gaspar Drummond, Coelho 
Cintra, Luiz de Andrade, Cornelio da Fon· 
seca, Herculano Bandeira, Medeiros e Albu· 
querque, Carlos Jorge, Clementino do Monte, 
Araujo Góes, Menezes Prado, Geminia.no Bra· 
zU, Gouveia Lima. Neiva, Francisco Sodré, 
.Manoel Caetano. Edua.rdo Ramos, Paula 
Guimarães. Verine de Abreu, Dionysio Cer· 
queira, Rodrigues Lima., Tolentino dos San
tos, Sebastião Landulpho, Marcolino Moura., 
Torquato Moreira, Galdino Loreto, Antonio 
de Siqueira. José Carlos, Serzedello Corrêa, 
França. Carvalho, Oscat· Godoy, Alcindo Gua
nabara, Timotheo da Costa, Americo de 
Mattos, Lins de va~cancellos, Atberto TOl'
t•es, Euzebio de Queir07., Erico Coei.ho, Fon
seca. Portella, Silva. Castro, Nilo Peça.nba, 
Belisario de Souza., Agostinho Virlal, Ernesto 
Brazilio, Julio Santos, B:l.rros Franco Junior, 
Sebastião de Lacerrla, Ponce de Leon, Ur
bano Marcondes. Paulino de Soma Junior, 
Mayrinl, , Almeida Gomes, Landulpho de 
:Ma.galllães, Campolina, Lima. Duarte, Car· 
valho Mourão, Vaz de Mello, Monteiro 
de Barros, Chagas Loba to, Gonçalves Ra
mos, Luiz Detsi, Francisco Veiga, Alvaro 
Rotelho, Octaviano de Brito, Lamounier 
Godofredo. Va.lla.da.res, Cupertino de Si
queira. Rodolpho Abreu, Arthur Torres, 
Ulega.rio Maciel, Paraizo Ca.valca.n~i, Carlos 
das Ckaga.s, Costa. Machado, Casemiro da 
Hocba, Domingues de Cnstro, Dino Bueno, 
Gustavo Godoy, Adolpbo Gordo, Bueno lle 
Andrada, Moreira da Silva, Cincina.to Braga, 
1-'r:~.neisco Glicerio, Furtado, Urbano de Gou
veia, :Xavier do Valle, Ma.ria.no Ramos, La
menlla Lins, Lauro Muller , Paula. Ramos, 
Francisco Tolentino, Emilio Blum, Marçal 
Escobar, Pereira. da Costa, Victorino Mon
teiro, Aureliano Barbosa., Pinto da Rocha, 
Vespasiano de Albuquerque e Cassin.no do 
Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici

pad:~. os Srs_ Coelho Lisboa, Alene;\r Guima
rães, Fileto Pires, Enéas Martins, Tlleotonio 
de Brito, Carlos de NoYaes, Viveiros,Gustavo 
Veras, Er1uat•do de Berrêdo, Christino Cruz, 
Nogueira Parana.guã., Torres Portugal. lide· 
fonso Lima, Pedro Borges. Helvecio Monte, 
Francisco Gul'gel. Cunha Lima. Silva Mariz, 
Trindatle. Chateaubriand. Artltur Orlando, 
Martins Junior, Armiuio Tavares, Ma.rcionilo 
Lins, ~Iiguel Pernambuco, Gonça.lves Maia, 

Rocha. cavalcanti, Olympio de Campos, San
tos Pereirn, Augusto de Freitas, Milton, Tos
ta, Aristides de Queiroz, Flavio de Araujo, 
João Luiz, João P enido. Ferraz Junior, For
tes Junqueira, Leonel Filho, Ferreira Pires 
Theotonio de Maga.Lbães, Pinto da. Fonseca: 
Matta Machado. Manoel Fulgencio, Simão da. 
CUnha. Lindol.PbO Caetano, La.ma.rtine, Al
fredo Ellis, Francisco de Barros, Almeida No
gueira. Paulino Carlos. Hermenegildo de Mo
raes, .Alves de Castro. Ovidio Abrantes, Luiz 
Adolpho. Caracciolo. Almeida. Tones, Bra.zilio 
da Luz, Fonseca Guimarães, Angelo Pinheiro, 
Appa.ricio Mariens~. Francisco Alencast r o e 
Pedro Moacyr. E sem causa os Srs. Francisco 
Benevolo, Lourenço de Sá. Fernandes Lima, 
Octavia.no Loureiro, Zama., Leovigildo Fil · 
guelras, J osé Ign:J.Cio, Cleto Nunes. Ribeiro 
de Almeida, Domingos de Mot•a.es, Paulo 
Queir oz, Costa Junior, Padua Salles, Vieir1l. 
de Moraes, Albe;;oto Salles, Martins Costa e 
Ri.-a.da via Corrêa. 

E' lida. e sem debate approvada a n.cta. da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 
0 SR.. 1° SECRETARIO procede á leit Ul'<'- do 

seguinte. 

EXPEDIENTE 

Do Sr. I• secrGtarlo do Senado, de hoje, 
communicando que foi restituído sanecionado 
um dos autograpltos do Congresso Nacional 
au.torisando o governo a abrir ao Ministerio 
da Guerra creditos parcia.es ate a quantia de 
14..000: O O ()!i; para. occorrer ú.s despezas extra
ordinar!as com o exel'cito e corpos patriot icos 
no l•:starlo do Rio Grande do Sul. - Intei
rada.. 

Do Ministerio da Industria., Viação e Obras 
de 24 do corrente, satisfazendo a requisiçãv 
desta. Camara no officio n. 157, de julho 
ultimo. -A quem fez a requisição {o Sr. 
deputado Lins de Va.sconcellos). 

O S.t.•. Cornelio da Fonseca 
pediu a palavra para fazer uma. declaração 
em seu nome e no de Eeus dignos comiJa· 
nheiros da bancada. pernambucana, em rela
ção ao discurso do honr:).do collega. Sr . Me
deiros e Albuquerque. 

Aflmira.ndo o intelligencia. muito esclare
tida do nobre deputaria e aclmii•o,ndo os seus 
dotes omtorios, vem com tudo protestar. em 
nome do partido republicano de Pernambuco. 
contra. as accusações :por S. Ex. feitas ao 
muito digno Presidente da. Republíca. e aos 
seus ministros, is;o e, a. um gO\'•ornoque tem 
sido governo salvador dos interesses aacio
naes. 

.:- ! 
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O orador fa.z o mais elevado conc.".to do seu 
colle.,"a de bancada. e tem a crença de que 
S. Ex. reflectindo melhor. h a de modificar 
as opiniões que hontem emittiu ! •.. 

Dizendo isto, faz justiça i nobreza cto 
carecter de S. Ex. e não t em o intuito õ.e 
otfender a ninguem ! 

Queria apenas lançar este protesto, porctue 
o partido republicano d& Pernambuco pensa 
que o governo do Dr. Prudente Lle Moraes 
não é um governo pet•nicioso e e antes de 
prosperidade. (ilfuico bem.) 

O St.•. ~fedeiros e Albuquer
que-A Ca.mara acaba. de ouvir as declara
ções que fez o Sr . Cornelio da. Forueca ; 
S. Ex. veiu dizer que o orador- não tinha o 
apoio dos seus collegas de bancn.da. nos con
ceitos que emittiu acerca do Sr. Presirtente 
da Republica., e terminou fazendo um appello 
para que o orador modificasse o seu mo11o de 
ver sobre a politica que vae seguindo o Sr . 
Prudente de ~loraes. 

A primeira parte é incontestavelmente o 
direito dos seus amigos; a segunda, porem, 
precisa!'ia suppor um caracter por demais 
leviano par<.\ que o orador pudesse volt~ r 
atrás dos conceitos extremos que hontem for
mulou. Não está isso na cm'ta tradi?iiO de 
sua vida publica. ( :ipoi"dos.) 

O omdor acaba ue f;tllar em «conceitos ex
tremos~. Extremos-não pela violencia da 
aggressão, nli.o porque elles traduzam mais 
do aue merece o Chefe do Estado. Extremas, 
porque elle~ veem como um transbordar de 
lei, um rebenta1• de :tmarguras refreadas, 
que não pudet-a.m mais se conter! (Apoiados.) 
Onde estão os que se b1teram :pela Repu11lica, 
os que prep:tra.ra.m o caminho ao Sr. Pru
llente de MaJ.'aes e um só momento depu
zel'am as armas. quando foi preciso ir votar 
no nome de S. Ex.? 

Es<:!uecidos ou perseguidos. (Apoiados.) 
Que e dos alumnos da Escola Militar? Dissol
vidos, castigados com um rigor de que não 
ha memoria para os rebeldes contra quem 
C()rnbateram. (.4.poiarlos .) Que é dos poucos 
aspiran.tee q1.1e lucta.ram em prol do governo 
legal? Arrancaram-se-lhe os galões, in~ti
tuiram-se contra elles verdadeiras vinganças. 
Quasí tonos tiveram de abandonar a propria 
classe! (A1wiadas.) 

Hontem, ainda. a noticia dolm•osa do sui· 
cidio de um moço querido a todos os repu
bli~nos, minado em grande parte pelo fundo 
desgosto das desgraças que presenciamos e 
da injustiça de que foi victima, veiu avivar 
em todos, m11i~ ainda, a respons01bilidade dos 
erros rlo actual governo. (.4-poiados.) 

momento em que não conseguiu conter-se 
mais. 

Vê, pois, o seu nobre collega que não é 
possivel volver atrás. Agora, só resta accei
tar os factos como estã.o e o orador de na.da 
se arrepende. Tem a. certeza. de que estã. com 
todos aquelles que hontem ainda se batiam 
pela Republica., para fazel-a. grande e forte. 
(A.poiados .) 

Tem a consciencia de que faz o seu dever 
a.ttacanuo um governo, que havendo herdado 
do Marechal Floriano Peixoto os seus unicos 
títulos de gloria, espiou-lhe a ag-onia minuto 
a minuto, com uma cautela sinistra, e, só 
quando o viu morto, bem morto. só então 
se animou a encetar o caminho de traições 
por que vae descendo tão tristemente. 
(Apoiados.) 

Assim, é claro que o orador n ã.o voltar á 
atrás do que disse. Que os seus collegas não 
concordem. ainda uma vez o afiirma. é o seu 
direito. Bem certamente a Cama.ra jâ. tinha. 
comprehendido que, quando e!le falia va, fal
lava apanas no seu proprio nome, com a su
responsa.bilidade individuaL Está habitua.rlo 
a isso. 

Quando o governo de Pernambuco teve 
dias calamitosos, e o orador, embora amigo 
dedicado do Marechal Floriano, enteudeu de
fender o Dr. Bar·bosa Lima, não precisou con
sultar ninguem pa.ra isso. Dos seus actuaes 
collega.s de Ca.mara. sô conversou com um, o 
seu amigo Dr. Coelho C in tra, que aliás só 
veiu a conhecer exa~t<lmente por causa dessa 
defesa em que por convicção se empenhára, 
certo como estava e está do alto valol' moral 
do Dr. Barbosa Lima. 

Não arrastou. portanto, a responsabilidade 
de ninguem, sinão a sua. (Apoiados.) 

Pa.l'a se1• eleito, que o digam seus compa
nheiros, e pal'a honra individual de cada 
um o orador appella nesse momento. que 
affirmem si houve da sua pa1•te qua.lquer 
solicitaçiío. (Confi.nnaçüe~ da lnmcada pernam
bucana. ) 

Toua a sua correspondencia eleitoral con
sistiu nisto: um telegra.mma ele Pernambuco. 
pel'guntando como era ao justo o seu nome 
por inteiro e a sua. resposta. Mais nada.. Não 
assumiu compromissos a que esteja faltando 
neste momento. (Apoiados. ) 

Quando em ma.r'ço deste anno occol•reu a 
morte do Dr. Jose '\faria e o orador viu a 
honra do Dr. Barbosa. Lima inrlignamente 
ata..osalhada, foi com o seu nome só, assu
mindo plena. respomabilida.de, que debateu a 
questão pela imprensa. Não (Jrecisou saber 
a. tê onde concordavam, de onde começa va.m 
a clívergir o:;; seus amigos politícos. (A.poia-

O orador foi até onde pôde, ate onde jul
gou que era. supporta vel. Houye, porem, um 

dos.) 

0 SR. JosÉ MARIANO ua um aparte. 
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0 SR. MEDEIROS E ALl3t.:Qül!:RQUE assCgllriJ, 
ao deputado po:· Pe=·n$,mbtlcO ou~ ni\o espere 
jámals vcl·ü~ por ~~·esp·~:-=o~ ah~·.r:dü"l!r!do [:o~· 
~eus. amigos~ contr~~!ür cdli:::.nç;vj in .iigtw.s. 
(Apozados.) 

A rlefeza que f,·~ l!ont<?m bl-'1.-!tL hr•jc , 
cert:: c.;.mo es',:t C3Gf1. vez mais de. ll'•:;1b:·ide.dc 
de CR!'actel' do Dr.Barbosa Lima. (.1p:Jü:tio.•.) 

0 Sr... A L C DIDO G üA!'.' AI3A!:A- V. Ex. rüpn;· 
~enbt perfeib.men~.e o mo:1o tle ::; ::r:til· rb 
Dr. Barbosa Lima.. Tenho cm·tr:;m disso. 
(Api'lctt.·õ·.) 

das que1·idas instituiçêes pt·oclamadas em 15 
de novembro de 1889. e foi Pl'ínci:palmente a. 
moe:d:t'',c lteroic:.t, tanto civil como miiitar. 
qu~ cmp1mllando as <H'mB~ <: aos gritos de 
vi •;;1 a. ll.epublica e Yi .-a o !\·Iarecital Flo· 
ri~.no Pejxoto. soube sempre salvaguardar o 
seu ideal e o' seus sentiment~s políticos. 

E' a essot mesma 1~ocidade que precisamos 
:;;'i.o ílludir. 

x:· ;t eli~,. que devemos sinceramente 
afi:irmat' com decisão e 5egmança, quaes as 
responsabHidades do governo l'epublicano na 
Rl'!publicn. 

O SR. ?>.IEDEIRos '' ALEt;QUEll.QlJE faz, por- Kão extcm:>~do surpre~a vulgar, ao con-
t,wto, notar (jU'l está act•stum;v:o a ng-ir corn tra1·ío, m~nife5tando muito significativa ex
a sua responsabilidacie Pl'Opr-ia · A dec!er.,çiio probação. venho censurar essa. maneira de ver 
do seu illustr-e companhejriJ en> escusado. irregular de muitos funccionarios publicas, 
perante a Camllra, q;te ao orarior cc•nllec~ jó. que attentam contra 0 systema. politico estabe
lJ?.stante. ilhs, uma. vez que c!Ia foi feit<L, lecido. maneir~tque não tenho o menor receio 
:Jada bp que lhe oppo1·: é um dtreitu l!I~Ou· em clussitlcnr lle criminosa, desde que fran
_est.a:ve: do_::. SB~IS <:otleg~:. _ __ -~ . C[l.mente Yern prejudicar :1. marcha ascen· 
. D1!'e1to o<~.o .ncontesL' cl C?'·"o eo"e e , po- (lente da Republica, embora disfarçada e 

rmn, o (jtie lhe fica de comor.~sl' esse tnsto hypoer•itamente, pois eu nã() conheço atre· 
r;eneg:;r de cren9a~;, esse1r~pud1o :~ergo~hoso vido olgum _que seja capaz de fazel-o a de~
ae tona :J, _gra r.1dau e ~O(.o~_ os IJI tncipWs de I eob"Jrto, e, s: na verdad·~ ll<t mmtos correlh
\10':,r~ p~l1t1c.~'· ~ue e.s··~~ .;;:.sstg·n. ·~lan,d~ ,?s ~~to~ gio:.Jarins_ que, ~~ apertados pelo medo dos 
co .. c.uwl_gove_ll.O, 1:11~1 •./o t.e•·'· l.n• ' -0 t.e .. ,. • <J.dYcrs:cr:os :pohtrcos ou peio medo de uma. 
o omdo;· c nw•to cwí~tn>íze;Haclo.) compteltensao falsa e 1le urna sit11aç.ão dif-

1 fiei i (·m que se achem, nilo teem a coragem 
O §::·. 'I'ill!nicth.:r:o d:Jt Co!!!ta- 1 nem o grão de sentimento bastante alevan

Ci.tadã.o presidente, si 11~0 fosse a situação 1 taílo para Yil'cm fazer a.s reclamaçües que 
realmente Jep!o;'avcl que atravessa a Repu-

1 
:;ii.o de cUrei to f:1zer, niio serã justo, por certo, 

blic:J., aind<1- i1ontem victoriosa. e quantlo os tleixar em es~uecimento aquellas que já de
peitos dos .verd:1dei;·cs republicanos se apre- Yi.:m ter Si\tiJ ".nergicameuto effcctuadas. 
semo.vam como mur;1.lhas ás b;tlas dos rovol- Cid:ulilo pre~idente, cid:J.diios deputa~cs, 
to>os c dos restauradores d:t mrmurchia. pa1·a di~se·vu~ que não ero;L com vulgar surprem, 
1azerem a def0sa (hts institui~·ües livremente ma~ com nutita ::;ignificatira exprobaçli.o que 
o.cceitas pelo pol'o. ('ert :mPilto que n:i:o te1·ia. vin\1:.1 .:er!l;t!'IU' á C;~muri1 que .ia se pre-
logaJ' o requcrimr.nto que vou ~vrcsent.::l', no tet1rle l':t'l.el' a reintegra.çi\o do ex-professor 
sentido de ii··al'I1W:':. n•)s o:lt!·os rcpnbllea.tJIIS .te I·hetoric:t., tln professor 1!0 par; o, o ex-b;~1•ão 
,·jn~eros, C<•lll o COl'lilUCÍifWllt.u adamdo 1111 dt• Ln!'l•to. b:1.clw.t•r.\ r:·r·anl\lítn Dot·ia. que era. 
tlJl't'eno em que pis:t:.:t·~ na. :t•:tttrdiihde. ,,obJ•e- 1:1i ni.,:l.t·n t!:t monaTchta, quando se proclamou 
~mio •le.pob rtm• l<H'<till ''cudtlo~ o:; nossos a Itepu\Jiic.1.. 
;vhr.r~arios, .\ ('ongTcgação rlo ex-co\legio Pedro li, 

E' ter:1p1. m;J.is do que 1~ut1ca .. ]1ar:~ qL:cm ~ston Ílllorm,tdo, pedín a•) governo a reinte
quer que Sl'.ia, medindo us rcsjlonsabilidades gt'açrio desse ex-funccionario na cadeira que 
que lhe c.,"\.b;;m,~Juder tl'i!it~r.no cumprimento . occupav:J. naquellc estabelecimento de ins
ct03 3eus (le\'C!'~s. o co.mbho que Ilte estit j tr·ucção, l'eintegraçito que é impoE-Sii!el_ de 
traçado pda comp''8ilensJo uitida do3 senti-~. ser lc~tct, dcs(le ctue a demissii.o desse func
mentos políticos que possa nutrir. 'ciunarlo teve Jogar por abandono de em-

A Ré·puNi~a.. que é um r~gin1en de vel'll:v1e prego, por >el' imblico que o mesmo l'eti
e de Justiç<t, não admitôe as tergiven~çüea l'Ou-se dest~. Capital sem llce~ç,a do governo, 
disfarçadas da lei, t'1.nto r,l;:~is dolorosas r,cornpanlmndo a cx-lmnilliu. imperiaL 
quanto com pP~juizo do. confian.,a que o Ainda ma.io, a !'efet:itla demissão lhe foi 
porler devia inspirar nos propugnn.norfS e dada pelogoverm> pi'on 
partitl:Tics extn.mados de~sa fórmu dn go- ,;os podel'é':> '[JO!iticos c:r 
ve!'il0. w!<H;i\o victoroio:'O.. os r; 

Cida<iilo presiclente.a Re.pu1Jlica. per.8o E,U, e Qj'r;, os actos do !!D'>'el 
niío sou ~nsp0i:.o decl~ran>lo·o, tirmou,s~ glo- t0d1'S u.pp~o;·nd;·~ pr:~n I 
riosüincnte co!n a con ~ .. -lc•~::Io :1 m~~is e:ne ~~.gicc4. .. :\. que vc~m~ po;:o::; . c1da 
c cum a tl• ' lllnn~tc<t.rdo du. ltlé1ÍOl' v!t.al!dar~"- JiJ:?.JÜt] pe;lido th~ Con:;rE 
n~ del~z:t que l~z do l'('gifüen con~titucioll~I 6 PQdro ll? 
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. Amanhã o que dirá de nós esta mocidade O Sr. Erieo Coelho - C<>nresso, 
gloriosa, si verific<1.t' que o governo rep tt- Sr. pres(dente, que. desconhecendo as condi
blíl!ano parece desce-r a ess!s centro~. oa'le ç'ões intlmas elo partilto í'cd··ral do Estado de 
deve existir a. perfeita noçu.o da le1. e a Pernnmbuc'-'· ;gnoro si o <.ligno deputado St• . 
perfeita. comprehensão d.::s f~ncções do m:~- Corn(·lro da Fon~cca tem autoridude el<Jitoral 
"'isterio e das quaes estao mvest1dos pelos ou nii.n a tem para dar passaporte ao seu com
~sta.tutos os prores,ores. mas de onde parte o panlleiN de ;·epi'e~entaçii.o o Sr. ~I~delros de 
apoio á rcintregac.'io de um homem G?e ~enso Albuquerque, pelo l1\cto do meu amigo ter 
é suspeito a H.cpublica e que por d•guu.lade ver-bemilo a politica do Sr. P;·udente de Mo
da Republicajâmai> poderi' s1:w reintegl'ado, raes, r.('S t~rmos que a Car:n :.~ra. escutotl e 
emquanto pelo menos não tiver .n.dllerido applt1.udiu na ses~ão de hontem. isto é tanta 
franca. e lealmente ~ importunch1. na politica de Pernambuco para 

se tal rei ntegração tor feita, é preciso expellir do partido federal os camaradas 
que se diga, será corn bastante peza r que nós quant o o illust re depu t ado pelo Estado do Rio 
outros r~ceberemos no funcciona. lismo pu- ue Janeiro, o Sr. Alberto Tot·res se arrogou 
blico esse i ndividu o, que, segundo me COI!Sta, h a dias, dando passaporte pelo mesmo motivo 
se affirma. ain,1aostensiva.memcmonarclnsta, ao meu amigo o Sr. Nilo Peçanba., em nome 
e inimigo da Republic..1, isto no pe1iodo de tlo par-tir! o federal , que SS. Exs. repl·esentam 
a.gita.ção em que ainda nos a.cham~s. _ legitimamente na bancada. fiuminen~e . .. 

Eu desejaria qu.e a. Camara. dos ctdadaos de- O SR . .-tLBERTO TORRES - Y. Ex. e~tá. en-
putados ja tivesse mais de uma vez se Pt'~- gana.do, não passei pas,;aporte ao Nilo Pe
nunciado de um modo solemne e de oppo_st- çanba.. 
~? fr?nca e_ decidida., á essas !~integra.~.oes O SR. Eruco CoEi.l!O- V~nho 1lizer que, si 
to~ustttlcaveis, accmtosas ao reo1men repu- acaso a palavra brilhantissima, os conceitos 
bl1c~oo. . . :- .d t sinceros, os r otos patrioticos do Sr. iY7edeiros 

Nao sera. surpreza, Clóadao prcsl er-e~_o. de Albu-~U131'(jtle C~Lrece.;sem •!c écho nestn. Ca
prevalecerem ta.es de~acertos,_ se aman 1~ t- mara-está pruvado que não-,eu repetiria 
erem tambern os ex-conselhe1r~s ~o exttncto da tribunç., palavra. por palavra, suas ac· 
conselho de es~o da. mo_narclna le.clama~ a cusaç~1es ao g-overno federal, assumindo pe
e~ta Camara. a re~n~raçao en:t seu_, log~les, rante o eleitorado do !·• clistricto tlo Rio de 
ao m~nos como d:re1to de ~atr.1~0:ttos ~extm- Janeiro, como sempre faço todas as vezes que 
~ws,.]u~gaf!dO ate terem f~tto .JU~ n.s c .lebres voto, a responsabihclade de rninho. condu
m~emmso.çoes mandadas ~ll.gar pelo_Sn_premo cta política; pois tal qual o meu amigoS!.'. 
Tribunal Federal; e talvez que a.md~. ~n- MN!eiroi' •le Albuquerque na representa<';iO de 
contr:J.Ssem quem, estentlendo _esws doutl'I~M, Pernambuco, ;mnca. solicitei no meu Estado 
pudesse f;1Ze!-' de actos _ rest rt?tos e pa.rll cu- na t?.l. que me honrou pol' •luas veze:; com o 
lares uma. :mterpre~c"':o _maiS q~e ~~~-l n.s . 1 m:tndat o, nem os tasore,; de govemo ;J.Igum 
~ ultra hberal, de Pl'Jnctptos que •ao :.UJ - ~tos ' nem o ''oto de um só eleitor. 
a. deter minados_ •lfestos, tl;:vlos.' de_~: SI, a Faç-o minhas ~1.5 expres;ões do S'l'. Medeiros 
eada. uma. queslao, sem se~em •1 Ppllcav~!5 a. de Albuq uerque. em profligar os erros do;.."'
grupo~ ou classes. como tllegalmente Jft. se verno do S1·. Prn·'c:lte de Mo1'a~, que esta 
tem feito_. . . _ _. . 

1
, _ _ trahindo o eleitorado qur. o sulii-;q:çou {aJl()if!.· 

ConcltllreL. crda.tlao pre51dent~. Cl(l; :1ao~ o~- elos c tll!O apoiados), que está trahindo o PU.I'· 
puta.d~, apresenta.pdo 0 sogumte l equarl- tido fei!el'al. quo formulou a sua. canrlitlat u-
mento a Cama.ra. (U:) ' r n. e a prestigiou com dedicação digna de me-

Tenho concluido. lhor sorte ... 
Vem ;:, Mesn., é lido, apoiado e sem debate 

approvcv.lo o seguinte 

Reque1·imento 

Requeiro que, por inte-rmedi'' da. Mesa, 
se solicite do governo a. seguinte informa(:ii.o: 

Sijú. chegou a? conl_1eciment_o do Pc-der E~e
cuttvo o pedidoo.e rem!.egra:çao do ex-_proíes
sor de rhetortco. do ant1go co!legJO Pe
dro )[ ba.clwrel Franl;Jin Dor!a, pedi,!o apre
sentado pela C<>ngl'ega.ção do relerido collegio. 

Sala das ses:;ões, 27 de dezembro de 1805. 
fr'- Timolheo da Costa. 

O Sa. GAS?AR DaU)niO"-'D - Esse partido 
esposou apenas uma candidatura nacional. 
(-'1poiados c ni'io apoiados. 1\·ocam-sc muitos 
apa1·1es.) 

O SR. Eruco CoELHo ... o Sr. Prudellte de 
Moraes, que está trahindo a. l~epublica com o 
escorraçar os patl'iotas que estiveram do lauo 
de Floriano Peixoto, combatendo a revolta de 
6 de setembro, ao passo que S. Ex. acercn.-se 
d:~.quelles 1111e, a pretexto ''e -çe;1cer a dieta
dura do ~;lorioso mo.rcchal, debalde ~e esfor
çara.m plrn. restabelecér a monarchia no 
BrX\il. 

Srs. deputa.dos! ê cbegov.lo o momento 
de penitenciar-mo na vossa presen~a pelo 
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~a.l 911e fiz à Re~ublica. pon?-erada.a circums- 1 Ninguem tem o direito de p t>olonga.r a me
tanma. de que fu1 eu quem Inventou o nome :noria. de uma. olfensa pessoal, em da.mno de 
do Sr. Prudente ~e :'llora:~s Pll:ra chefe do go- :meresses de or,~.:m SU)Jerior dependentes du. 
Yerno federa:L S~m ; fUl o mve_ntor d€s;a cohesão e disciplina dos partidos polit!cos. 
cawl1datura mfehz para a Rcpubhc-~; mas st (A.poiaúos geracs.) 
ainda. fosse t empo do partido rep11blicano fe- 0 S J · . l\·! _ . 
dera! retirar do Sr. Prudente de \!oraes todos :!-·. OSE • AIUANO - O a.ssu!llpto nao e 
os sufir•rrios com que o distin<>uiu pal'a. tão clom~"tJco, t.l>ata.-se da honorabü1dade do Sr • 

....., . • " Pres•dente rln. l' "pu' · t l·~ alto pos to, eu aconselhal'w que o fizesse ~em · · '-o u ~. 
hesitações e immediatamente. O SR. FR.<lNCisco GLICERlo- J:i. eu con iava. 

VozEs- Muito bem (0 omclo;· e abraçado com a inte.rven\:ão do nobre deputado. 
po1· 1Jarios Srô. deputados.) S · E~ · não é leão que durma descuidoso . 

A.proverta-lhe a lamentavel dissidencia no 
seio dos nossos amigos de Pernambuco, e não 
ha. .censura l-o por t1ra.r partido della., tanto 
llHJ.\S quanto p:lrece ~e achar em unidade o 
invencivel arlver&'tr io que a S. Ex. tantas 
derrotas iníl ingiu pelo seu extraordina.rio 
talento. 

O Sr. ErrN~el.~ico Borg es diz 
que o protesto <lo Sr. Cor·nelio do. Fons~ca 
contra os conceitos politicos emittldos p~lo 
Sr. ~Iedeircs e Albuquerque não podia deixat• 
de pt·ovocar uma. estrunheza profunda n<1 
Camar<L, porque a hrLncada pernambucana, 
pa.ra ~ftirmar a. sua dediea.çii.o e o seu apoio 
ao go>erno act ual, em cujo seio iem um re
presenta nte, não precisa>a ab:soluta.mente vir 
desautora.r um collega.. que tanto se tem sa
lientado nesta Camara. ! 

O governo, melllor do que ninguem, co
nhece qua.es siio as dedicaç()es com que póde 
contar e quaea são os deputados que o não 
acompanh<J.m incondicionalmente nos desva
rios e desastres pelos quaes faz passar a Re
publica ! 

O facto que se acaba. de dar é (1e consequen· 
cias funestas para as diversas deputações 
tanto mais quanto era demecessa.rio tal pro
testo. 

O nobre deputado por Pernambuco, o S\'. 
Medeil'OS e Albuquerque, não ~ sômente 111na 
gloria da banc:vla pernambucana: S. Ex. 
honra o Parlamento a que pertence pelos seus 
talentos, illustraç-ií.o e principa lmente pelo 
seu caracter. 

.Julgn·se, portanto, no rlever de affirmar da 
tribuna o ~eu :~poio . o concurso r1e su•~ <!ller
gia. i~ a tt\tude •.lo i! lustre colleg-a , nn. sc..<siill 
de hontem, :1. proposito ua questü.:> do :\1'
chi,·o do marechal Floriano. (;ll><ilo bem .) 

O S1· . lFranei sco Glice1~io -
Sr. presiuen te . .Não desejo inter·,• ir no debate 
travado entre os membro~ da bancada per
nambucana. addictos á maioria, po ~· se •r<J.tar 
de assumpto que entende com a. economia 
clomestica de~se:s nossos cort'eligionarios. 

La.menw sinceramente que o incidente 
viesse ó. publicidade dos debates, mas t enho 
conftan«,;3. que a harmonia. se r csto.belecerú. 
entre os nossos amigos. 

Dado o incidente, apurad~s n.;: reSJlOnsa.bi
lidades de um e outro la.do, ü inter~se supe
rior do partiuo indica o eS<[llecimento de 
:;:esentimentos e a contiuua(:ií.o das boas e 
tão serias relações que prendi:l.m entre si 
nossos urui~os de Pernambuco, 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE-Apoiado. 
O Sn . FP..ANcxsco GLICEtUo - Nós perten

cemos a um partido politico re!!ularmente 
constituido, f'orc~, u':ido e prestigioso, ob
d?cendo a. uma drrecçao representativa, ser
vmdo a um pr:ogr amma. de princípios assen
tados, e sobretudo e~poso.ndo todos os senti
mentLlS do mais sensivel zelo pela. ordem 
legal na Republica. 
E~te p~rtl~o , . ~m t empo opportuno e pelos 

seus orga.os 1eglt1mos, a.·• optou e apresentou 
aos nossllS correligionarios desta Capital e dos 
E$tados ns ca.udidaturns presidenciaes. 

O Sr. Prudente <le Moraes foi eleito ex· 
clu5iYamente pelo Part ido Republicano Fe
dem!. 

O Sn. . Eatco CoEr.Ho- E o trahiu. (Cruzam
se muito~ "-JJCtrtes .) 

O Sa. FrtAr\crsco GLICERio-Peço aos nobres 
deputatlos que me ouçnm eom Mtençào. Nós 
t emos (I m~\ximo empenho em tornar bem 
clm·a a sit.u.1ç·~o polit ica., rle cuja perturbação 
e c..msequente desvio calculam poder viver 
no~~os advc·l'S3.rios. O Presidente da Repu
blic:t é gcn \Jino eleito e representanV! do Par
t ido Revublieano Federal. 

0 Stt. ALCI:'>DO GUA.::\.-\.R\I:.A- .Apoiado. 
0 S l~ . FRA:'\CISCO GLICERIO - Quando eSSé 

partido applLreceu, pela r corganisar;-ão e fusão 
tio antigo agr upal!lcnto historico com os 
elementos dos amigos partidos monar chicos 
que j i hav iam collabm'ado no novo regímen 
de 1889 <~ te 1893, foi recebido pelos nossos ad
-versarios com as mais francas manifesta-ções 
de hostilidade. pl'incipa.lmente em relação á. 
elcir:;ão presidencial. (Apoiados . ) 

Na tribuna. e na. imprensa, daqui e dos Es
tados, se disse ti. saciedade que os membros
do Congt·esso, cujo mandato estava a findar 
nil.o tinham autoridade para. formarem um 
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partido politlco, e IJOr elle pleitearem n. elei- visconde do Ouro Preto, Almeida. Couto e 
ção pt·es1dencia.l, que a convcn(;.áo n([o era. outt'cs uota;rcis braziteiros. (Apoi(l•ios .) 
mais do que umo. reunião illicita Je homens · O SR. BRicto FILHO- Por i~so é r1ue o Pre
sem priucipius, congregados sob a nnica. pre· si dente dn. Republic:1 não gost[l. delles. 
occupa~.ão de empolgarem o poder·; em surmna., 
qu e a. nossa organis:J.ção era a. l'2prod.ucçiio O. SR. F1u::->crsco GLICF.RI0-0 Pa.rtirlo R~
da. imm01'tl.l institulçil.o do C<Luct!s aruei.'icano, publica.no Fetleral, é um organismo que opera 
destina.do ~ cxplms.t• os p.roventos di). poli\:ic::t lh'l'ementc. aqui e nos Esta.dos, indepr::ndeJ1· 
que se inaugut'ara em :?.) de novew~ro <le temente rle :l.poio officia.l dv governo di~ 
1891. União. (AJloiados . ) 

A-presentadas as car..di•laturas presirler:ci11e~, f;em esse a poio, sem o .!llais leve bafejo of-
jl então em plena revolução de setembro, flcio.!- esta. é a. verdade llistor·ica.-até mesmo 
nossos adver:rci-ríos ou e1·am os revo iuciona- domina.·lo.; da. desconfiança d~ contrariarmos 
rios da hl.hia do Rio de Janeiro e do Su.l da. o governo de en ti1o. flmna.mos o nosso pa.l'tl
Repoblica, ou syrn.p..'l.this<tvam mais ou menos do, e elegemos. nas r:1esmas circumstancia.s, 
ostensivamente com seus int\lii:•n! . (..-1z>Oiados os re-::>rescntantes do Poder E.'i:e~utivo e do 
gemes.) Cor:g!;es~o -

A verdade é ']Ue, ao temp.1 das elei•;õ<·s vra · Nós niio depen•iemos arrles. como não dE-
sidenciaes e cutras u. que s~ ).tl''Jcellel·a.m ~tn peademos ho,ie, desse apoio of!"icial paro. «xis-
1 de março de 1894, :J. K1çTI.o se :.cha.c·a di\"·i- tix·mos e para. vencermo~. emquanto perma
dida em dous lados perfeitamente flistinct•.~ S necermos uui(i0S '~ presti giados po1· es:s;~ fecun
-leg~list:>....s e iederalit:.tas, (Apoimlos, ·;;~ ~~i!a J.•• e exn a.ordin•n·ia. victoria. a!ra.nçada pelo 
!;em.) governo leg:al que defendemos contra a revo-

Nestes se inc1uiam <J.lguns lle:mens que de lução que tur1o cHnea~D.va destl·uir em nossa 
boa. fé. suppunha.m que o governo <ie entií.v ?:tt:·ia. (AJ)oiados. ,1ftdto betil. ) 
alimenta v:-. intuitcs de dict,.dura mi!it ar, ma.s Somos a m<~íol'i<J. orga.nísa~a. nos Estados, e, 
na qllasi t.otalidad~l dos seJ.s ele:ntentos a~:t i· ao contrario do que lla.r:tes era, fle nó:;: depen
vos se encontravam ro:accion<::.rios vinculados rle a c!eiç~.o do governo àoCentro. (.4poiarfo~.) 
a, umG, causo. determinada, rcpul>lict,,nú~ )\!e;;, s; e ccl'to que o Presidente da Repu

. apoi:.ndo-se em elementos rest~.uradores para blic<l. é um gllnuino e ;rnmedia to represen-
se fazerem governo m. União e nos Estn.õo;, tano.e de no"so pG.rt!ilo , si é ta.mberr:. indiscu~ 
rest:1uradores que se apoia.nm em pronun- tivel que o Prc;;idenb assim eleito deye 
clamentos milít:n·es e nos elemento~ r~pub!i- gonn·nar com ~eus amigos, c:>u~ e~t:J.s 
canos descontent·,s pa.r-<1. alc:mç.arem <~ re- elcment~rr:s r:~ra cs que >e desempenham 
staura~"'io do Imperio. (.tpoic!&,,; . .'l[t!ilo bem I co~ pcl·~citu. lealdade de sens deve;:es pal'ti
mw:eo bem·. ) . dr:.no~ , e tt~m bem veri\ude, e verdade que 

A camp:.mh; deitoral de 1 de ffi:l.l'!:.O de I <le•e est:!.l· somp!•e presente ti. nossn memo:·i<\, 
!894, in::tü~Ul'ando !lO continent e o ;<ystema I qu o o Presidente da RepubliC-'1 e :tntes de 
democ:•o.tico d(). escolha do Cllefil d~ Na.ç;.'to I tudo o Chefe da Nr.ção C.ap9itu.los yc,·«e.< em 
p.elo voto direc~o c gener-< . .li,;a.d.o do 11ovo, a-:;- torl~·' o~ /;cHcc\tit.:si, :m q ua! . se enco!ltram 
s;gna!:J. am pel'todo mtere;s:.nte n;:. Justori:t am1;;os, :ní1JI!ercnt<>..:s P- :<dversar 1os. (A.poeado;.) 
cun$Lituci\,Oal do Bru.úi- po1·quanto. jamais ~::&;e clev;:,dtJ posLo, o no:;so a.migo, para. 
se assistiu a mn•1 eletg}o tão li>"'"l'emente feita, corresP'.mtler ás n.oEsa.s com :nuns e grandes 
tão expontaneamente conwrridu. em no~so responsabilidades contl';;.h;clas perante a bis
pai?,. t.)ri:'\. quaud" funcirnos a Rcpublicn., (1everi• 

E para. que~- canw.l';l me dispem;e de or-1 pil.lral' mu!ttls •mze.~ acima. da., suas e das 
f~recer• ao seu ex::tme os processos vet•b:t(!s poj;::,)e,:; t!o seu pmprio partido (apoiados) , 
rleste acerto , ê bastante ou·;h· o r.e;;temunllo •

1
• po.ro. que a~ i:1stituições ~~j a.m.. não instru

unisono, insuspeit.(_' e enthu,;i:J.sta. 1!os nos- mentos d~ do:nintos de fil.cçõ~s, ma.s pcmto de 
sos a.dversarios. accla.m•t ndo a:·, nos~o nmig,, o I apoio estavel [><'l'il. o rev.e;n.mei\T.o de todas as 
Presitlentc da. Repnblica.-o kr;itimo eleito da. opiniües cnnde ~s,tdas em uartidos rezu!ares 
Nação. Wmtos. ,>hito b~:n. "·;~u:to bel,: -) no rnunici;Jio, no Estado e na 'união. 

E ioi mes;no llvre a eieiçii.u. · (Apoiado<.) 
Os que hoje nos u.gg-,oidem , cho.mand,1·n<•S Qu<ulto nHüs ci:;,so •k sua ~,u to1'idade moral 

designados dú estado rle sitio, 1'a;:endo .ie.~tlt tor n Cltr;l;~ do l.'oder ExcctJtin•, ranto 1:1ais 
arte Ol'i.!!inJ.l U.:stiucção entre a. eleir.:ão du hol1l·n~:t ,·. p;Jj':l. o p ;n tido qnll o elegeu, :~. 
Presit!ente e a noss<l., l'<·iws no mesmo mo-- <:cnvic<;ão u~ q u.~ nàL' p;·ocU !'tJU collocar 111. 
m:~ato, fora.m ~~ umas e livren~ente -..-o~ar:J.m 

1 
suprema ! : : :J;!i ~l J ';t!.a~-~~ ' '" p:• i:·:. um i:J~i:!·U· 

em seus eano1Jat os pres1~ enC1aes. <·n,re os mento til! ~u:~,; p:~l\:!!eJ c .!11 ~= •· a~ llrsv:• ,:< . 
qus.es se ;;;ncont:-a.m og Si's. Si!veiril. Marti~1s, (-4 1wi,;r/os. \ 
Ru:; Barbosa, Sctlllu.ni1<l. uu. Ga.ma., Cu;;todio ! Et: ~e! !!tlll que " oJII" l.o·:: ; h·\ a H aolu 
lie Mello, Gumer-::indo Sal'aiva, Cescl'io Al vim, ! queixas, ;\.s v~:zes bem aumt·;;uu, u ~~~ '' l'~c~ 
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mesmo appa:rentemente fundailas, são alguns 
a.cto:; do !'residente, praticados com certa. con· 
tinuida<l.e de sentimento, revelando. em uma 
tendencia sent imental de r econciliação, algum 
descuido no fr a.nquear as linhu.s que :~intl:~ 
estão >iv:tmente separando os (;ue se o.rrnu.
ra.m contra o govemo legu.l da Republ!ca. e 
os que o defe!lueram. (Apoiarlos .) 

Realmente, ·no coniancto dos successos 
politicos,sahidos ainda recentemente de uma 
revolução dominada. apc::as materialmente. 
não é facil ver até onde deve ir o espírito de 
reconciliação. sem susceptibilisar aos que 
deram o seu sangue par:~. a dei'esa do governo 
que ex!ste. 

Este e:,"ta.do de sensfbi!idade é ainda. agg!'a
·"Vado quando as pessoas, ha pouco ~epara.rlas 
pelo ocllo e pelos horrores da guerra civil, 
siio de chofre arreme.ssa.das para. o mesmo 
convívio social, para. a po:,"Se dos mesmOi! di
reitos e agindo Uvremeate. uns no sentido de 
que lh(!s á licito suppor que r·eciamaro as 
mais justas r eparações. out ros clamando pelo 
q.u~ se lh~s. afigura ser a inversão das po
Slçoes poltt1cas em favor dos vencidos. 
(.'l.p:•ie!dos ; muito bem .) 

E' infelizmente exacto . Mas tudo quanto 
se pór.le !lizer do Presidente , é que clle é de
masiadamente voltado par;;r. o q_1)e elle pensa. 
que são re_pal·a,:ões legaes indispens!'. v eis, 
envolvendo nellas muitas v ezes deslocações 
de homens que se sacriticaram pela def~s«. da 
lei. 

Ninguem poderá contestar, poN~m. que, 
po t• outro lado, e!Le procura governar t'Orn 
seus amigos. As nomeações do Poder E:.:e
eutivo são de orJinario fe im.s partida.ritl.
ment.e, ainrla. P,Ue a. idoneidade dos nomeados 
mer ()\a especial exame do governo. Os mi
nistl'OS do Presidente procedem do me3mo 
modo, n.ttendentio a todas as solicii.açiies de 
ct~.racter pal'tidario . 

0 S R. FRANCiSCO GLICERio- E' preciso que 
nossos a.ct.os estejam de accordo com a~ nossas 
p:~.la.vras escripta.s na. Constit u ição. O Poder 
Executivo tem a. mesm~, origem que o Legis· 
l:.ttiVO. 

Si. nos debates do Cong1'esso é licito dirigir 
referenc!as o.trensivll.ll ao Presidente da Repu
blica., por mais pro!'unda.s que sejam as di
vergencias que porventura existn.ru entre os 
dous poderes, o que dirieis, o que farieis, si 
o P!'esidente. fundament:mdo a.ctos seus no 
Dia2·io Officir:~. retalio.sse na med.idn. do sen
timento .susceptibi!isailo ~ (A.poiculos ; nmito 
bem. . ) 

Na hypothese, trata.se de um ltomem que 
tem dMo o melhor de sua existencil1. ao ser
viço da Republicn. no Brazil. O Sr. Prudente 
de Moraes e dos ma.i.s antigos chefes repu bli· 
canos e cliefe que, em longa. e accidentada. 
carreh-a. política, jâma.is Ialtou a. u m só dos 
ar··luos !leve;·es e dos inclissoluveis compro· 
missos que nos f<Jram legados desde 1870 até 
hoje, merecendo de rnai~ a mais, pelo ele· 
>ado criterio que o dist ingue, pelo imma
culado caracter que o resguarda de todas as 
suspaitas possi veis (apoiadas e;;~ todax as 
ba1!cacla.<:). o respeito e a venern.~U.o tlog 
nossos correligio:~J.rios . 

MUITOS SRS. DEPUTADO> - l\Inito bem ; 
muito bem. 

0 SR.. FRANCISCO GLICEi?.IO - Si alguns 
amigos de. Cll.mara, no in o:eresse 'to prestigio 
das proprial' ínstím íçi:ies, estou certo. se 
desg<•stnm da t otalidude >;ar:tl úo. polit ic-J. do 
Presidente. ?Odem, com a mais discreta. fran· 
q ueza, assign,~ ! :tr a. natureza e :J. extensão 
desse desencontro de ~ntimentos, s~m ::om
t.udo romp21' e.~s.--.. ine.<;t.im:wel ~olid:.~.ricdade 
que nos ]:n·.mde, ou scjD. pela origem commum 
ele que des•;enrlemo:>. poi:> tanto elle como nõs 
somo~ o:; eleito<; •'e 1• de ma:rço de 189-l, ou 
seja pelas enorme:: rcsponsa.biíi<lades quo 
igualrneate oneram nos t!ous poderes Sl'>r
vidos pm· hnmens do mesmo pa.rt:ido . (A;1oin
clo.<.) 

Si, porém. apezar disso e no intuito bem 
.i~~tificado. aliás, os amigo<; querem nmt~. po
l!t wa mats accentuãdamente republicamt, 
mais ostensivamente ~poiatia no partiuo qne 
elegeu o Presic1ente e o sustenta. eu nõ.o O SR.. JosE: Mt~.RlAXO - Eis :~. h{. V. Ex: . 
enxer~o irrenrencia em que de pÚblico se me esta ua.nrlo l'ilZfw; In dive;gencias ll.O seio 
exponn:~m taes desf.'jo> e a.tl\ mesmo as quei- do seu pa.rr.iclo . 
x::u; que sincr~r~ment_e se sentir_em . . I O SR. FRANCrsco GLíCERIO- Divergencia.s 

O qu~. por<!m. nao se .JU~tlfica , pot' lllaLS I tl~ natureza secuncl<tri<t. ren~rav~ís. Quaes 
fundados CJ.?_e SE\ja,m os,_ rese!lti~c~to. s, o que sií.o. me :ctp<?n.te v . Ex. , ~s quêst(ies fnndamen
a~ paln:ra, e os conce1 oos ~xpr1mmdo es>es tae:; ela pol1t1o:!a repu!:l::cc.na. em que meus 
dtssenwnenr.os .. cheg-ur.m :tte a~ de,;respc~ ito i :;.migos se sep!1.ram do P?esirleute? 
pessoal do PL·e:s;dente tla Republ :cn.. {Apoiados I p.,, S., n~r--1'\0·' Tl I . •t 
ye"a•· ) 

1 

~"· • ·'· ~ "' · ~-- " - 'lo o csptrt o 
' ··' · . tia politic::. dclies c de uc~entua:.1a re.."l.Cçiio á 
O Stt. :NILO PEÇAl'<!IA - Nrngnem fez isto, do marechal Flo~iano Pelxoto. Isto e:tá no 

e~tuda·se r •. ?clit ica. do govel'no e se lhe apon-

1 

do~ini<: do Rra.r.H inteiro. (.lp oi<zdos c niio 
t~m c>S erro:>. apo;w.lc~ . ) 

o. S!t. Mc:DElllOS ):: ,\.LBUQ\:ERQüE - Sem l o s~. JOSN ~,I.l.~~ -·.xo-Ora ab.i tem v. Ex. a 
lluv1dn . resposta., dada. abas por u m dos seus amigos. 
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0 Sn.. FRANCISCO GLICERIO- Attendam-me. 0 SR. FRANC!:CO GLICER.IO-E' bastante que 
O Presidente póde ser divergido dos processos e11 defina. o que seja o j:tcobinismo no Bra.zil. 
do governo :passado. Creio me~mo que foi Vem rle 1893, rio período mai$ agudo drl. 
alem do necessario. apurando a rigor grande revolta da ma.rinh~. o a.ppa.r ecimento 1los 
numero de nome.1ções anteriormente feitas. jacobinos na a1•ena. politica, distinguindo-se 
aind:1 que irregularmente, mas em summa eut<lo pelo ardoroso empenho, pelo euthu
feitas :para p remiar serviços 1le guerm pre· siasmo temerario com que se batiam pela 
sta.dos na rlefesa. rla Republica, produzindo defe.;:a ilo governo constituído. Seu grito de 
taes actos desloc.a.r.,-ões pessoaes que deixaram guerra er a o leg~ndario Florianc. r1efensor da. 
sem collocação a. muitos patriotas. Parecia Const it uição e d[l. Republica.. (.4pota4cs; mu•· 
realmente que, o.ttent;:;,s á~ circumsLancias to bem , muilo bam.) 
excepcionaes em que essas nomeações ~e ftze- Jitm<tis se constituira.m em partido :politic~: 
ram, o governu actual pot> justíssima equi· iorma.vam antes legiões de pa.triotas, cor
da.de, as deveria manter. (.-1poi.ad os .) rendo a todos os pontos ontle a der~a. do 

Mas, observo aos nobres deputados, a;;sim governo legal corria perigo. (Apoiados ge· 
procedendo, o Presidente não ti!Ye a intenção nw.<.) 
de fazer reação contra. os actosdo seu i!lust1·c 
antecessor, o sentiment o que o ~nimoa foi o Elles a.ppo.rcceram defendenr1o o governo 
de tectifl.cat• na. administração irregularidades legal contra um pronunciamento mil ita.1· d<t 
commettidas. (Apoiados.) marinha-elle;: se agrupam hoje em torno da 

Estas rectifica.ções podem ser feitas em satis· Constituição de 24 de fevereiro. 
fação das leis que regulam o preenchimento Posso, pois, ttffirmal' que os jacobinos no 
dos empregos publicos, sem comtudo prejudi· Brazil, pelo.:; seusantece1entes nn. acção tanto 
carern irrepara..elrnente os patriotas deU~ quanto pelo;; princípios rigorosamente consti 
arredados t emporariamente; porquanto 8G tucionae~ que pr oclamam, são forças de con
governo é licito, agindo :por .justíssima. equi- servação e de úefesa. da. ordem social e :poti· 
dade, dar-lhes confessada :preferencia nos tica _ ppoiadas. "1fui!o bem; muilo bem. ) 
subsequentes provimentos <1e outros lagares Que ha; pois. de estranha;el que elles vi-
na administração publica. (ilpoiaclos.) vam comnosco, que no serviço da defeso. das 

u)r sa . DEPUT.:too--Esses $';io reser,·arlo; instituições repartam comnosco as mesmas 
para a coborte dos applaudidores convel'SOS. responsabilit.iades.si ha ver dade ir amente entre 

nós e elles a ma.is pe1·feita correia<,~ de prin· 
O SR.. FRANCISCO GLICERio- Que injustiça.! ci pios no que é essencial a ortlem constitu

Para confundil-a, basta a.ppellar ~1ra as oional dg. Rcpub\icu. '? (A.po iw/os .) 
bancada~ do nosso partido; qu:<e$ são as no· E ,sa identidade é ainda ma.i~ perfeita. mais 
meações federaes que podem ser decorosa· profu nda. no sentimento qu e tiio intensa
mente feitas sob o influxo partídario, qus mente domina os republicanos legallstas 
não tenham sido iu-ç-aria.veimente arn faVO!' (a1,oiados),que nos ultimas tempos se teem con· 
de nossos a.mi;os? (Apoiaclos ei~< lodas as ba•~ sagrado á. defosa.<1a ord~m lega l cont ra todas 
cadas.) Tenho nota·lo qu~ <1 lguus do~ nc<.>sDS o.s emprezas do revoludonaristno. (A.poia.dus, 
amigos se irritam. sempre que os nossos ad· ;mtito bem . ) 
versarias appla.udern com calor a. attitudc do B' singular que se admire1n desta confor-
Presirlente. midade de vistas e sentimentos aquelles mes-

Que mal faz que elles appla.udam .- . si as mo;; qne são os inimigos da ordem public:;., os 
"Vantagens são todas nossa.;; ~ (Ri;;o.) revolucionar ias da b::.hia. do Rio d!: Janeiro e 

Demais, os appla.usos dos que estão fóru. do Rio Gr~ntle do Sul, ou todos a.queHes que 
das vanta.gens do porler são sem ore sinCP.ros mais ou menos oo:.teosivamente, em todas as 
e nós devemos render graças a.oo deuses por classes sociaes, teem sido cumplices de todas 
vermos o representante do r,o;;so partido na as des01·dens e revoltas, a pa.rtir de 1892 até 
suprema magist"l'atura da Republica, cercauo hoje. (ApoiadN.) 
do respeito de to<\os, inclusive dos adversa· As dívisües poiiticas no Rrazil niio se vila 
rios políticos. (.4.poiados, muito bem.) encontrar entre jacobinos e tederaes. mas em 

Sr . presidente, eml]uanto esperamos. parn \'erda.de entro legali.tas e re;tccion•lrios. 
votar, os impre;sos do projecto da receita, (apoi•>tlo.< !JCmcs, muito bch•), ent re os quaes 
seja-me l icito encerrar estas tlecla.raçües quo se incluem o;; ltdvers:wios rumhmentaes d1s 
yenh? .fazendo, allud~nd.o a essa H_lusiLo do instituiçücs. impotentes. Eam duv ida . pnra. 
Jlt?Obmlsmo, deque está etYadoo part1do repu· tentarem siqucr manifcstaçües tl.e caracter 
bllca.no federal, segund_o a -pllra>~ dos nossos collectivo, mas prompto5 semp t·e para alimen
amigos de todos os mat1zes federallstas. ta.rem todas as divisões que enfr aqueçam as 

O S&. ANISIO DE ABREU - Perfeitamente.

1
1 íorças repuhlit'alH~s. para anima.l'em todas as 

CQnvêm ante:; de turlo qua V. El:. d~fina o cmprezas de <le:>ordens,uo supposto de que do 
que seja jacobinismo. impreYisto, do desalento do~ patriot..'\S, da 
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desconfiança geral, venha a restaura\.ãO do 
seu dorniuio. ( Apoir:dos.) 

VozE~-Muito bem; muito bem. 
O SR.. FRA"'cr~co GLICKR.Io-Cha.mo n. atten

ção dos republieanos para esta. observação: 
t~los os rnonarchistas foram unifm·memente 
adhesos ou á revolta. de setembro, ou á l'e
voluçiio do Rio Grande do Sul, e commum
mmte sympathicos a ambas. (Apoiados.) 

Isto significa que elles explol-<Lm todas :J.!> 
reacções ma.ü:riae;: contra a ordem legal no 
intuito de diffundircm n. crença. de que o 
novo regímen n:"io assegur:~. no Brazil a esta.
bilídwie na :ldrn in istraçiio .. (.4poúulo_ç.) 

Certamente esta propag-<lnd<\ do mal as
sim conduzida pelos jacoliiu:tas rest3.ura.
dores é (ii:o conrl emna vel qna nt.o est.e1il em 
seus intuitos. ~(l.s e forçoso rceonhecer qu e 
a. paixão alimenta·lhes n. opinião do que sô 
ellPS são capazes da missão de govern!\.1' o 
:po\•o brazileíro, q11e el les v ivem em um vo
lu~tario exi!io, e c sabi(lo que os "mi~t·ados 
pollticos são .!omim'1os da visão do ontimis
rno que exaggera. toda:; as l)robabili•lâues de 
regresso fl.s posiç,ões perdidas . (.'lfuito bem .) 
. E' pol' isso que me tem pareciclo mais ra

cwnal para :t solução da. crise política er11 
que nos encontratno5, que o governo do. Re
]lU'Jlica se ~p-)ie !;1.i'gamente em um partido, 
aílm de que os elemE-ntos dh·ergentesrenuu· 
c;em á esperanç:J. •'e mudanças operadas rlo 
alto e ~e encamínl•em naturalmente p;\!' :1. a. 
formaçüo de um ponto de apoio em que olfe· 
reç:am resistencia ;tos que tcem n.s vanta.gens 
das posições offieiae:; nos E,;tatlos. f ;1poiados.) 

Só assim se formarii.o os partidos consti
tucionaes na Republiea, enceJ·rando-sc cvo
lutivamentc o período diJ.s repres.tlias mate
riaes para a. posse de um poder que ji agora. 
n;to poderir. ~er couquistaào Ji)ra dos proces· 
oos regulares da. \ida normal dos part.ldos . 
(,ipoiado .• ·.) 

De resto, o pa.rtido republicano reneral ê 
o partido con~ervador das instituições. é o 
11epositario r•as t radições •los qne as prepa
ram no pa~sa.do, e o def'ensor mais obstinado 
da Const ituiç,ão em que ellas ror:1m sagradas 
em nome e pela vonta.de do povo brazi
lciro. 

O que impede. pois. que recelJa.mos e aca.· 
lentemos em noss~ seio: essa mocidade cheia 
•le enthusiasmo pela P;nria, si oll~t vem de 
cta1• o ::;eu sangue generow e m óefesa do go· 
YC1•no lo~;ll da Republic;t ; e~se -povo sedento 
rle amrma.r por ::ct•)S e reivinrlicaçi>cs posi· 
ti v as a posse do um P• ·der de que rüra por
t;~nto tempo esbuinado. si a Omstituic:iio 
en Lregou-li.J.c a or;.:-ani~lf<ÚO •los :poll··res poli
ticvs pd o voto pnpul:le gencra.lisado; ~scs 
ranaticos pela. legenda do aorianismo, si a l e· 
geuda. se origina precisru:n~nte da. resistencla 

heroica que o marechal oppuzera -pela pri· 
meira vez no Brazil - defendendo a legitimi· 
da•1e do govel·no nacional constituído ! 
(Apoiados .j 

Dema.i~, nos5o partido tem uma direc~i.o 
rep!·esentativa, prestigiada pelo apoio geral 
que encontra. na. sna enorme organisa.çü.o ex
istente em todos os Estados da. T:níão . Desde 
que os mais enthusiastas, como os mais mo
derados. submettem·sc conscien-.ernente ti. 
(lisciplina a·lmiravel de que temos rlado pro
vas constantéS. nenhum motivo se me a.ft. 
gUt·a. que politicamente autorise selecções 
que nfto se fundam evidentemente em senti
mentos e J?rincipios e.senciaes. (A.poiados . 
MttiiO bltlll .} 

St>Ja-me pcrmittido. na. hora em que o Con
greS::o Yac encerrar os seus tra.bu.lhos, e que 
nossos amigos se •iio disper;ar rezressa.nclo 
p;tra os Estados. ponderar-lhes que interesses 
suveriores <la Republica. exigem a coordena.
çii.o dos nossos melhores elementos partida
rios o. inda. que.pa.ra conseguirmos esse desirle
r "'tum. tenbamos de fa~er o sa.crificio dos 
mais .justos melindres e resentimentos.(.4.poia· 
dos. 3f>.lilo úem . ) 

Sobre tu(lo convém advertir que ao om
penllo dO$ nos:;os a.dvers:nios em soprar a 
d!scordia e :J. desconfiança entr·e nós e o Poder 
~xecutivo, devemos oppor , $Ob as inspira,:ões 
do nosso patr:otismo e m. firme1a rla.s nossas 
e')nvícções. as seguran..,as do nosso a.poio e 
1la nossu confiança. no Presidente da Repu
blica e no; seus ministros. (:lpoiados geraes.) 

Vú7.ES !!;){ TOI>.-I.S AS BANCADAs- Muito bern; 
muito bem. 

O ~h·. Lins de 'Vasconce lloi' 
(flrlu orclem)- Sr. presidente, recebi agora as 
ínfnrmações que, por intermedio da. Mesa, 
solicitei do governo ha seis ou sete longos 
mezes, a respeito de negocios da. estrada de 
!t:rro. 

Essas informações estão incompletas. Não 
me fot•am fornecirhs com a sinceridade que 
era de êsperar e por isso s1:tbmetto à Gama.ra 
um outro requerimento do sentido de com· 
pletal·o . 

o requerimento e o seguinte (li!): 
Requeiro que, ])ar intermedio d:1 Mesa., se 

solicite do Poder Executi•·o, as seguí!'tes in· 
formações: 

1 . ~ Relaciio detalhada das rnul tas impostas 
ao pessoal da. Estra•.la rle Ferro Central do 
Bt-azil. com as declarações das C:WS<lS que de· 
terminarão sua imposição . 

2." Por quem foram ella.s impostas 1 desi
gnando-se detalbadamente o chefe do serviço 
que as impoz. 
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3.o A. q?•:nto montam esta~ '?llllt<J.~, desde 'I Cons11lt.ada, a. Camaro. approva o requerr 
que se mtcwu a actual admmtstraçao ate a meuto uc Sr. Alcino Guanabo.r()., pedindo pl·e
presente data. l'erencia na. votação para o projecto n. 2ê3 A, 

Sala das sessões, '::,7 rle dezembl'o de 1895. de 1892. (do Senado). 
~Lins de Vasconcellos. Em srguida é posto a votos e approvado 

O Sr. Presiden.Sc-Vae S(~ procede1• 
á votação das materias indicaMs no. ordem do 
dia. 

O Sr. Alcino Guanabara (pela 
orderr.)-Sr. presidente, bontem requeri pre
ferencia par~ ser votado o projecto que con
cede pensão a viuva do Sr. general Cunha 
Junior. 

O meu requeriment o não póde ~er atten
dido por ter sido feito fó! a da hora propria ; 
venho renoval-o agora, e regimentlll. 

0 SR. PRESIDE;-;TE-0 pedido do nobre 
deputado seJ:"á attendido opportunamente. 

em discn~:;-ão nnica. e enviado i eancção o Se· 
guirlte 

F'ROJECTO :'\, 2()3 A D~ !895 

(Do :O:enado) 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' r.oneetlida :t D. Brazilia 

Augusta Pereira da' Cunh:l. vi uva do geueral 
tle brigada l10nurario Francisco Manoel da 
Cunha Juuiol', o. pensão o.nnual da 3:6oo.sooo. 

G §;;.~. J ü!'.é ~!!a~i:n'llo pela. c-rdem) 
-Eu quero pedir preferencla. :p;lt2. approva-

O s:i;. Nilo pe~anh.a (pela ordem) ção ~di) prc;jecw ?· 224, de 18951 q~e ~?n~ede 
Sr. presidente, eu deseJO sa.lier de v. Ex. si ! um.,. pem,t<;~ a um po~bre solda.ao "~fo".m"'do, 
a demora desEes im;;.ressos não põde dar sem ~m pe c que n,1o tem recmso algum 
lagar a que a Camara se pronuncie sobre os (Aporaclos.) 
pro,jectos que const~m da ordem do dia, e Consultad.a., a Cama.::a. approva o requeri-
cujas discussões íbram encerradas. mento do Sr. José Mariano. 

O SR. PRESIDENTE-Já declarei que ia se Em seguida é posto io >otos e approvado 
proceder ás votações das materias qne se em discus::ii.o uni~~- e en"t"indo i Com:nissii·) de 
acham na ordem do din. Reilaço.ilo o g,,gtünte 

O SR. NrLo PEÇANHA-Perfeitn.mG!1te ; a 
resposta me satisfaz. 

E' posto a. votos e approvado o seguinte 

Re1v.erimento 

Requeiro ao Poder Ex€cutivo, por intet·· 
med.io da Mesa. da C••mara, as seguintes in
formações: 

Si a Republica. de Veneznela faz ha quatro 
annos ao governo brazileiro um o.ppello pela 
integridade de seu territorio. 

Si este appello se estendeu aos outros povos 
americanos. 

Si o Brazil respondeu, em que dat:>. e em 
qne termos. 

Sala das sessões, 21 de dezembro de 1895.
Nilo PeçaHha.. 

O §11•. Frederico Eorg·es- Sr. 
presidente, sa.be,ndo que o Arclllvo do ma
rechal Floriano não se acha em pode:•· do 
governo e tendo sido meu r<:q:uel•iment.o f\:ito 
no ~entido do governo rh:- info~m~.çües pe
didas. peço a V. Ex. que :;e oig~Je consulta r 
a Camar:J. no sent\do c.:e reti.rr.r o meu ref]1.v~
rimcnto_ 

Consultada, a Camara concede a retirada 
pedida. 

l' J:O.!EC1'0 N. 2:?.4 Dil 1805 

O Congt•esso Naciona.l resolve : 
Art. 1." Fie:~. concedido l\O so!r1ado refor

ma•.1o do exerdtD Frankliu Ferreira rle Mouru, 
um::t. pens1i.0 de 3liS mens:!eS. 

At't. 2.• Revog:J.rn-se a~; dispoEir,,ões em con
trario-

O §ll.·. Jo:sê :.'r:~ar~vno (pela ordem) 
requer' uispensa de impre~são da Redacção 
fiua.l do p:·ojecto n. :?24, de 1895, que aca.ba 
de ser approvado. 

Consultada, a Garoara conceLle a dispensa 
'P~:dida.. 
• Em seguida é sem debate appro-vada a se
g.;inte 

RED.~CÇÃ.D N. 224 A DE 1895 

Rcdacçtio fi;!d do p;·ojeclo a. :3!2-J deste wmo, 
rp.cc concede tc· iHI JMYJsl7n d1: ~·iO,r:;;, m r.ns~le .... · ao 
soldado re(O?"!llrtr!O rfo C."t.•nit'o })·wt/:lin 
Fcn·eim de J[oura 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. L" Fic..'t concedid:J.. ao solthulo refo:·

mado do exercit,, Frnnklin Ferrr::ir';~, ele i'dou· 
ra, uma pengão de 30$ mens~es. 
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Ar-t . 2.• Revogam-se as d isposições em {.i~ St•. José C~r;-los-Sr. presiõ.ente, 
contrario. diz o art . 1:30 do nosso Regimento: 

Sala das comrmssues, 27 de (l.ezembro de « Lir1a em se;:são. sel'á a Reclacção final do 

1so5.-J. A. Neiva..-1?. L i .H<< I.'ur!.~· te . projecto impressill nojo1•nal da Casa, salvo o 
caw ue urgenci;). , reconhecido. pelo. Co.mara, 

Q §r. P!!:'e,.iden.õ ~- cumpro 0 a :·equerimento de algum lleputado. Submet
dever 11e informa:- a C;\ma."U. aue u.t1(:Z:w da tida a reYisii.o á C.:.mo.;•a, esta só poder:i. 
m'genci:J. rcco:nmend(lda peb ~les1, iu~otni':::l- . emei_ldal-:~. si recon~ecc1· que envolve in~obe
mente pela dilíiculdade ~!o tralnHw d3. Im- · ''en•cl:\. coml·ad!ccao t'" at~urdo m;~nttesto, 
prensa ~aciona\ nãc :pm:de remetia~· os ca.so em que s•l abl'i l'á c!iscuss·iic, que sert'l 
impros;;os da.Re· ~;,.c;,,~o do Orç<>m:;nto da Des- !m~,e. » .. _ 
reza e Receita que tem ,,,~ 8•;r vo:ado hoje. De ~.ccor·J.o com ~ u!tuna parte do arbgo, 
Só da;; 5 p:1.m âs 6 horas uoci;_1!'io ;.ost:J.r ao ui peço lice.n:;:~ a V. E:-:. para. ma.ndar á :1Iesa 
os impres:cs. Vie;•am pÕrám os crigimif-s uma emenrl:t ~·L l~edacçã.o. . 
quer ,1a rec:l:lib qua· rl~. despeza. A emcndu. e fe :ta. nos segumtcs termos : 

A Mesa. f3.z o. decl:~or·r• Gii.O á U::m:wa. aíim 
•1e1Ja. I'esol ver se dispen~a. a impre,;5ão ou se 
prefere espe1·ar p~ 1 os im pr~~sos . 

O §a·. FI·aneii!>IC!'> <:iHee..-~o 
( pela ottlcm ) -E' par·a r€ querer á Y. Ex. 
que consulte a Camara ~o (lisp,msa il. impres
são das Reds~5~~ afim de qt:e a Cn.ma.ra Yote 
immediatnment~. 

O § ::.·. -."!k:;ooé 5!aE·~ano (pelo. onler<>) 
- Parece-me que o r l'querime::lto do noi.Jre 
tle:putado tem discussão. 

O SR. P RE>!DEXTE - Não tem discussií.o. 
O Sn. .. !os}: 1-íAR.T.>..:I."O - Em tod:1. caso, !Je<:a 

licençil par.1 dizer duns p:;,lll.vr,:s. Xüo me 
opponho :;o reqllerimento, 1_lorq-ue. já di~~e 
hontem, estava prompto a té;; ;-otar o orç.'l.
mcnto pot' acc1amr1ção q\1auto !"!la is lendo 
V. Ex. lealmente tudo qu:Lnto :;. Cam:;ra 
votou. M~s o que quero assign:!i:t!' e :-;ue lL 
Imprensa. Nacicnal só ~1·est;1 pn. t•o.. crear el!1-
baraços i m;,,J'~ha. dos tr•ab;ül~os d:1 Ca ma.rn .. 
(.-'!poic.·io~ .) ~il.o ;.;me\. mas mt:itas Yeze;; a 
se•~üo se :tb!·iu sem uü~ ao menns termos o 
papelucho impresso da. ordem do (li<1.. 

E' u ma. lmrocrada. inutil e pesa·1is.>iron. 
aos cofres publico;; . Alli tudo terr. cara ;!e di· 
plomata e de chefe de repartição. e em nz de 
trabalho sã lla mnit.:.t tasofia e impostura.. 

Eu, no nm àa se~sií.o, lavro este protesto 
para. que V, Ex., consult~ndo os intet~.: :•;;es 
dos tr~~b:J.lltos da Camara, pa~~a. para. o anao 
contr-~cta.r .~ste se':'viço com uma imp;•en::a 
que melhor satisfaça os int ct•asscs da :publi
cidad~ . 

E nzenda 

A' Redaccão do Orçamento da Receita: 
Ao ar t. l"- Segnnds. parte da nota sobre 

Vin.\lr,s retereute ao n. 127. clas.se 9 • da ta-rifa: 
Suppr·lmanHe " S pa.le:vr~s-dos vinhos com

mun:;- cuja inclusão n5.o foi autorisada por 
vot<.:çii.o algumn. dn. Ca.r;;ara ou do Se,1ado. 

S. R.-Sala d:1s sessões. 2.7 de dezembro de 
1895. - Jose Cm·los rlc Ca··~r.lho . 

Passarei c:. provM, Sr. p!·esir1ente, que a. 
i!eda.cçii.odo p1•ojec~o esti. errada neste pon to, 
<'.umo em muitos outros. 

Das actas dils sessões do Senado que ;tqu i 
tenho pu.blico.d:'s no Dil'!,·io r.la Cm1gresso ve
rilica-se qul'l n<\ se.;sito r.lo dia 17, entte ou
t!'lls emendas &.p:·esentada.s na za discussão do 
project·) da receito. foi incluida a seguinte : 

« O vinho engarrafado pagart\. a mesmo. 
taxa e ma is :'. da garrafa. com o. taxa !·espe
ctivn. dn CilSCO . >> 

Esto. emend~ lo i i ndicadn. uelos senadores 
Gil Goulart. Ramiro· Bo.rce!LÕs, Leite c Oiti
c!c·l , .Joaqu im Pc!·nam buco e Esteves Jn
nior. 

N<\ se.~sií.o do dia 18 encerrada :1. 2• dis
cussão e procedendo-se â votaçi!.o do projecto 
e d.<1.S emenda::, oSen:1-do app:•oyou a seguin te 
emendo.: 

« O vin ho eng:~.rmfaào pagará a mesma. 
taxa e tn;1.iS ~. ch garrafa, com a. taxe respe
ctivo. do ca.sco.» 

Na. sessão do dia. 21 , Sr. pre:;idente, sub
m~ttido o projecto á 3" d iscussão, o Sr, se
nador Leite e Oiticica. dis~e : 

O S::.::.. l\Ir:oEmo~ DE A t.BlJ<~l."ERQUE - eo~n a « sr. pr<:side;1te, c necesoario nã.o tomar 
Cirl.~dc do Rio. :por exemplo. templ'\ ao senado. 

E' approYa.tk o requeri :nen!o do Sr. Fran· O or<;i\!acn~o ;n·eci:~l!. ser votado hoje, para 
c!s·~·' Gl ic~'r:o. poder vo!;;:::.r ~~outro. Co.mara e t er tempo de 

J·:m s · ·~nú!a r~ sem dClh;\t.~ :l.Jl~W0\'0.•1 :::. o. Re- ser convertido em !ei. 
dacc-ão li r.n1 •lo [)!'•'l.i~cto n. l4Z G, de 18>15. Si o l•om•a c!o senad:w pela Babia o Sr . S e-
fixn.ndo :~ des;lf·Z~ G.·r :·•l d:1 Rerublica. >ermo Vieira não tive:;se i n~isti\lo em l'ife-

Entm elil di~cn~sfLo <L R.edac;;iio fi nal do 

1 

rcce1• ao Sc-nado emEmcla~, en nã.o teria to
Pt'O.jecw n. li4 H. de 1895, orça.ndo a Receita ma.lio ól. pal~vra, porque ntio p:·~c isaria fa;:er 
Ger :J.l à.a Repub!ica. algnmas apreciações do que S. Ex. disse. 

Crnor~ V.Vl lf 
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Por causa da urgencb do tempo, V. Ex. 
sabe, nós resolvemos reunir as 1lua.s com
mis500s, de floanc= e de t:trifa.s, píl.!·a ver
so a. que accordo poder-sc-llia rhegar. 

Fez-se cessão de idéas de parte a p~rte e, 
combinou-se a.presenta.r emendas que fossem 
do Senado e_ se a.daptass€m ao proje.:to da 
ca.mara, a.banilonanolo-se t.'da e qualquet• 
opinião anterior que nã.o fosse >Obre os pon
tos já resoh;dos pelo 8ena.cto.» 

Por ahi a Cama.ra. .i à. póde vêr Sr. presi
dente, que todo O mal qne pos~a pl'OVÍr ue 
um orçamento errado e coofuso ê o Sena.do o 
uníco culpado. (.:-1poiadoB) . 

O ill ustrado senador por Al~gô~ ~. Sr. pr e
sidente, referill•lo-se uinda. i~ emenda jã. ap· 
provada. em 2' discus..<ão sobre vinhos en
garr<J.Cados, accre.-::centou: 

«Na. questão dos vinhos e do azeite puro 
de oliveira, attel!dendo-;:.e principalmente ó.s 
conveniencins ,~;, im-pormção e da. bygiene . 

Foi por isso que nús -propuzemos medidas 
que evitassem a. contrai\J.cção dos vinhos es
trangeiros pelos fubricac1os no p·•iz, as;>.im 
como diversas medidas que ga.raotam a im
-gort.1çã.o de vi11hos puros. 

Mo.s os vinhos engarrof11dos ficavam p.:'l.
gando pouco apen;ls com o pe8o l'elotivo ao 
casco; e po1' isso nós moditic:~.mos, mandando 
que o vinh1l ~ngarrafado pague mais o peso 
bruto d;~. garrafa, o que importa. a. eieva~:ão 
do seu custo. >> 

Ditus e~tas pa-lavras em nome uas u•tas 
commi;sõe.> reunidas-finanças e t.'l.rifas-vl! 
desde jà a Cam:l.r:L que era. intenÇ'J.O do So· 
nado tlrxa.r Uln pouco mais (10 que e actuai
mente taxildO o vinho cng;Hl'afado, qne niio 
pag:1 hoje o mesmo que paga o vinlto im
portado em casco.:; de 111adeim . (Apniadn.•.) 

E assim foi. St·. presidente, o que acon
teceu ; o Senado approvou em 3• •li:;cussão a 
emencl:t nos termos em que foi apresentt~cla e 
mais 11. seguinte, ma.ndllnc.lo supprimir :>ô
mente o período quarto do art. 1": 

«D03 vinhos puro:<, isto c;:, q11e marquem 
menos de 25 grãos no nicoometl'O centesimal 
de Ga.y Lussa.c, a.pprovado pela a.nalyse do 
la.bora.torio ou por outros processos de qne 
disponham as AHandegas, que são vinuos 
p1uos e sem confecção qualquet• que se,ja a 
procedencia. e acondicionamento- $300 por 
litro, isento de quaesquflr addiciouaes. » 

E quanto ao azeite de ollveira. o Senado 
mandou suppl'imir esta. emend:l. que já. t inha 
sido approv!l.da. em 2" discussão: 

«Emenda. - Accrescentc-se a este art. 1", 
n . 1 o seguinte : 

de 24, a emenda. sobre o~ vinhos engarra
l'a.dos, assim redigida: 

«0 v inho enga.rmtado pagará a. mesma tn:xa 
dos vinho~ cammw1~: e mais a da ga.rra.fa., 
com a. taxa respectiva (10 ca~co .» 

Foram enxertadas, Sr. presidente, nesta. 
emenda a.;; ~lavras-dos v inhos communs, 
assim como foi elimin:ulo nii.o só operíodo LV 
do art. 1" que trat.1. dos vinhos puros que o 
Sr.nado m:tndou >upprímir, como aind11- o 
pt~rit,do li do mesmo art. 1•' que o Senado 
nii.o mandou suppl'imir e que di~ assim: 

«Dos líquidos or1 bebidas al~oolica.s, isto 
é, absyntho, kir•ch. a.lcool. branrh' , thcm, 
wi~ky, üguarclente da ,Ja.mnica. e outros pro
duetos semelhautes. m:::.rcacdo 25 ou mais 
•le 25 g ráos no alcoornetro cente>irnal, qual
quer que S{',ia a. pr·oc~dencía ou i!.Cc.ondiciontl· 
ruento que pagarão 1 $SOO p:Jr litro, i~en i o ele 
quae>quer addi cion~~::s.» 

Este período, Sr. presldente, não fvi re
jeitado por que o Senado não approvou em 
2• düwussão as emenda!: que acompa.nhal':tm 
o tl:l.recer do relator d<1. Commissüo de Fi
nanço4s, o Sr. Lcopolcto Bull:lões e sim deu pre
fereocia para a ,-otação das emendas apre
~ent:~d<~S pelo SI' . senado1' Gil Goulttrt e ou
tros, que !oram todas approvadas, ficando 
po~ issC> prejudic:~rlas as demais e a.cceitas as 
outr·a.s que foram da Carnara.. 

Agora., Sr. presidente, a Ca.mam. •a.e s;1.ber 
no que i mport:t o en:x:erto leito na. !'edacç~o 
final da e:uend;~ que trata dos vjnhos engat·· 
r:lfados. 

Diz a tarífll. 1.ltt .\lfa.ndegn: 
Chsse D•, n. 132- Vi;,ltos espumosos como 

os de cha.mpa.~ne de qualrtuer qualidade
litl'O I~JOU, razão 60 "/ 0 • 

l'ii.o especillc:~dos- litro 150 l'éis, r-..I.Z[o 
{j() ~i • 

~oh 18"-0s YiUII03 não especificados en
gnl' r:·fados ou acondicionados em va::ilha:; de 
vid ro o\l louça pagarão o dobro dos l'especti
vos rlirei to:.;. isto e, 300 reis. fiC<tndO nestt>S 
comprehendiúos os das vasilhas . 

Portan to, Sr. presidente, resulta que do 
enxerto da.s po.!avr·as dos vinhos communs.
que vem é\ ser o mesmo que-vinhos não es
pecifica.<ios-em -vez ''e tlcar pagando o dobro 
da. t~txa aclua.l, i"to ê, :300 réis pl)t· litro como 
e~~n. na. ta:riil~ pu.ssar·ia. a -pa~l' apen:1s 150 
re1s: o que vae de encontro à vontade do 
Senado 13 aos interesses da União que fic;tr io. 
enormemente lesada. 

O SR . Pr::>:l'O D,\ RocHA dã. um aparte. 
119 .• ~zeite de oliveira. puro, 200 l'ilis. )) 
Entretanto, 81•. presidente, ejs que ;~.p

par ece agor-c> na Re:la,cção final do projecto 
da. Receita, a.pprova.do pelo Senado na sessão 

O SC~. . . JosÉ CART.os.-A Camara tenha -pa
ciencia. de me ouvir porque llStou convencido 
da impo1·tancia do :servi~;o que Lhe estou 
prestando. 
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A Camara não póde approvar esta Redac
çiio finl l do or(:amento tal CJ ual está. ieit,l e 
lhe M remettida. do Senado sem um protes
to. (,tpoiados, muito /.lem ). 

0 Sn. . FRA:.'I:CISCO SODRÉ- Apoiarlo; está 
Jlrestando um relevante serviço. (Apoiados 
gc;aes. ) 

O Sn.. Jos-E C.AnLos-Sr.-. presiuente, esta 
questão de vinhos no Bri\zil tem sido mui to 
explol'a.rla, e explorada Sr . presidente, não 
só em detrimento dos creditas dos p:~izes vi
nhateiros como Portug<1l sobre i odos. e o que 
é peior ainda., em detrimento da saudo dos 
consumidores no Brazil. ( .. ipoiados . ) 

Sr. presidente, tomando para base de meus 
calcules os mesmos elemento3 com que o hon
rado inspector da Alfandega baseou as inter
mações que l'emetteu ao Senado. no J•ereren
te â import..1.ção de vinhos no anno de 1894, 
elleguei a conclusão de que o- enxerto- fe ito 
na emen<1a d0s vinhos eng-aJ'rarados, t t·..tr·ú. 
um prejuízo de mais de 200:0008 só na Al· 
fandega do Rio de Janeiro, que ser it. o dobro 
com a reU.uc~:ão da ba.se da tarifa. ao C<1:nhio 
de 12. 

Sr . presinente, já o anno pass~do, po:· um 
equívoco que pretenderam o.ttribu ir a illus
trada Commissão de Orçn.mento desta. Cama· 
ra, mas que não passou de um equivoco 
improYisado por meia. d.uzí<t- de interessados, 
levantou-se uns Praças do Rto de .Janeiro e 
na. de Santos um:~ campanha. a.trev· ida. contra. 
os trios e a intlependencia. desta Camara. 
( Apoiados. ) 

Agora e ainda, 8r. presidente .• o negocio 
de vinhos aquelle que vem trazer tristezas 
para os ultimes dias da presen ~ sess.'í.o. 
( 1l1t~ilo bem. ) 

Li ha dias a carta esc:ripta para Portugal 
pela casa. deJo~éJoaquim Gonçalves & Comp .. 
desta pr-J.ça., carta que te v e a devida resposta 
do Senado e teria tido cert.'l.men~ a mesma 
da Camara. si o 3CU conteúdo chega~se õto seu 
conhecimento antes . (Apoiados geraes.) 

O SR. P INTO DA. RoCr·IA-Ha. seguramente 
15 d•as eu tive a. sati;;;fação de entreg:tr ao 
collega Dr. Ser zedello o original dessa carta, 
tra.nscripto de um jornal portuguez. 

Quero me referir ao termo-confisco tantas 
vezes empregado em algumilS emenr!as do Se
nado. O meu espírito repu~na. Sr . presi
dente, a adopção do termo confisco 11a.ra o 
caso que se quer uzar na lei da receita . 
Acho-o du ro de mais quando talvez fosse mais 
acceitavel o termo ::~pprehensã.o. 

0 SR. ALOER1'0 TORltt:8- Eõte foi O pen&\ · 
mento do Congre~so. 

O 81~. SEnz·.:::oEDI.o CORRL\ - Peço a. pa· 
lavra. · 

O SR . J0sÉ C.\R.r.os-Do Coagresso me pa
rec~ que a.iud:l, não e, o t~l1m.-confisco-vem 
na. rellacçO.o tlo Senado. 

U;~I SR. D>:l't:TADo- Pórle·se tomr.r o termo 
- confisco - por - apprehensão . (Trocam-se 
aparte.~.) 

O S1t . . JosÉ C.>.aLos-~iio no5 fica bem es
tarmos a emprcg~r tet·mos technicos sem 
saber o valor r eal de sua sígoillcaçã.o. Por 
isso leYo o meu escrnpulo, Sr. pr·esiueute, a 
ir conslantemente :l OS diccíon:~.rios da linguo. 
portugueza, na fo.l ta de mestres habilitados, 
desoccupa.dos, aos quaes possa. consultar todas 
as vezes que pr eciso. (Ri.5o.) 

Confisco, Sr. pt·esidente, diz o dicciona.rio 
portUg"U('Z S. m. (jurídico) e pena. que im
pOI-ta <thjudica.~ão de bens ao fisco por cama 
de crimes, ou contravenção i~ leis ou regi
mentos. Toma-se tambem em u~o vulgar pelo 
perdimento t!e bens a ravor de alguem em 
pena de inoxccuçã.o de coJWenç.ã.o. 

ArrREliE:-iSÃ.o. s. !'. ( L-lt, a pprehensio, 
anis) acçü.o ~ e:lfeito de apprehender, t omar, 
conli~ce.r: (fii;urado) neto lia a lma q_ue conce
be ou apprchende a.lgu míl. cou sa: (logica.) 
percepção, idéias simples sern juizo, phanta· 
1.ia, ima~inação continua sobre alguma cousa, 
com espeúie de de~conhecímento do juizo. 

Acredito. Sr . presidente, que o termo
apprehens:to- nã.o foi empregado de p rere
rcncia ao de- confisco, - para que a lei da 
receita desta IJarte que trata de negocias de 
vinhos pmos communs, engarrafados, não 
íncorre~se no. cspecie de que t rata. o final 
da definiç.ão do q uc s~ja a.pprehensão no sen
t ido que a logica nos indica.. ( Risos muito 
óem. ) 

(Trocam-se muitos apm·tes .) i pr.r!, · .• s re 'dente . d · ~r • v-~ er1~, r . p SI • ma.n a.r a ,, esa. 
O SR. . JosE CA.RLos-A Cama.ra pare ce estar outras emendas à Redacção final ,Jo Orça

con~encid<L d~ procedencia das minlw.s obser- mento Geral rl<t l~eceita para o exercicio de 
vaçoes. (.4po:ados . ) 1805, mas contento-me com o queja di~se e 

o SR. JoXo LoPEs-Não resta. duvida al- • vou remetter is. :l!e::-a a_ en1enda, porque só 
guma que a emenda. não est~ redigida de ! ella e bastante pal'a. J~stlftca.r o meu votO 
accordo com 0 vencido. (Apoiados aemcs .) ) contra. semelba~te pl-oJecLO. 

O SR. JosE CAntos-Tambem não insisti-: Tenl10 conclmdo. 
rei mais no assumpto e passarei a outt'ú / (Muito bem, muito liem; o o redor c compri· 
ponto. mentado por muitos deputados.) 
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Emenda j 0 SR. ALCINDO GUANABARA-Tenho ainda 
1 outra duvida. a ap!'esentar. O Senado intro

duziu um addith·o que diz o seguinte (18}: 
A' Redacç[o do Orçamento <in Receita.: 

< Os instrumentos de lavoura, as forra
. Ao Art. 1.•-Segunda, parte da nota sobre mentas de operarias. os macbimi~mos, as ma

Ymhos ret'erente ao n. 127, classe d<~ ta ri f;~: terias prirn:;.s, as substancias tinctoricas, os 
Supprimc.m-se as pala>Tas- dos Yinhos In'o_duct.>s chimicos d~ uso inc1ustría!, os de

communs-cujil ii1ciusã.o não foi <LUto:•isada 1· mms aru.zos necessarws ao consumo das fa
por voiK'I.ção alguma da Camat'a 011 do Se· brica.~ terão o tõb:;.tim.:,nto de 30 "/o etn> 
nado. Parece-me que a taril<t a.ctualmente em 

s. R. Sala. das sessões .. 27 r.le u'e 7 eml)l'O vigor já isenta de direitos os machinismo':_ e 
~ instrumentos de lavoura. e o Senado m•o de ISC5 .- Jo .,e Cados de Cm-~;crlho. 

ú ~!h•. Presidenae-Em face do Re
gimento a Mesa não póàe acceitar a emenda 
apresentada pelo nobre deputado peh' Ca]lita.l 
Fede~'al.. 

A Re"acç•ão sú -poderà ser emendada si se 
reconhecer o.ue ho!we incoherencia., eontl'a.
dicção ou absul'do manif~sto. 

As p:l.lavras que a. en1enda 110 noke dGpu
tado manda supprirni!', constam do autor:l-a
pho, remettido :pela Mesa do Senado à' Ca
mare.. Dlz o autogTapho o seguinte.{Lê.) 

Foi esta. emenda submettida. á appl'Ovacão 
da Camara e por e !la acceita. 

NestaS condiçõea não se tmtn. nem ele in
coheJ'encia, nem de contradicç:iio cu a.bsm·do 
manifesto, caso em que cabe1·ia a em~nda á 
Redacç.iLo. 

O SR. JosÉ CARLOS-!1ras t:;·ata-se Lle cousa 
peior. 

O Sn.. PRE>li>ENTE-A' C:\ma.ra competb1 
lembmr qualq_uer outra. p:'o\'idencia, si por
ventm·a asslrn entender. 

Emen•las a Redacção, em faca do Regi mcn-
to, a Mesa ni.\o :pOde ac~eitar. ~ 

O Sr. _1"\\Jlc.in{!o Guano:-tfua&•a -
Sr. presidente, tinha me inscripto 1~a diS· 
cussão da Redacçií.o da Receita a.pena~ para 
fazer á V. Ex. uma consulta.. O Di(wio O(fi
cial que publica hoje as emendas do Senado 
não lnsere ~ emenda. do Sena.do que manda HJ. 
su:pprimir o art. 4" do peojecto da. Carnara. 
que é o QUe manda cobrar iO •;. dos direitos 
aduaneiros em moetla corrente e 30 "/o em 
ouro. Por isso pergunto t\, V. E:x. si esta. 
emenda lüi h ontem submettida á ...-otação e 
·qual a deci~ão que 11. Cama1·a tomou. 

O @ir-. P~.;::;""Ede:n:te- O Senado em 
officio de hontem e addita:nentc ao seu ofl:icio 
n. :"58, ~omm1mlcou i Cam~.r-a. que. n;\s 
emendas do Orçameuto da Receita. for<J.m 
::upprimidos os§§ 2". 4'. s•. I:~, 14, l5. 16. l7 
e lS, conforme o parecel· de uma commissão 
e ns~im "e pronunciou e5ta Camara. 

ct·eou poi' disposição alguma um:~ taxa para 
este8 ms..chínismos e instrumentos d(l lavour(l. 
oa qua.l taxa mandasse reduzir os 30 "{,, e 
parece-me nesse caso have~ o absurdo de que 
t~\lh o Regimento. · 

Trata-se de materiaes, alguns dos qu<J.es já 
n::ío pagam direitos de entrada; logo não se 
póde manda.r que sejam abatidos 30 "/• de 
nada que pag<t: consulto a V. Ex. si posso 
apresentar um<J. emencht supprimindo . essa 
emlmer;\\':i:o o que já esti isento de direito de 
entralla. 

O Sn. Pr:.B5m~::;TC:1- Isto e uma questilo 
de interpretação que não póde ter logD.r 
auora.. 

O SR. ALCL'mo GUA~AR\.P.A - ?ensei. qne 
a!lresenta.ndo est<t duvida, pudesse ter logar 
a-correC(iãO necessarw. para. evimr o absurdo 
manifcst.."l. 

Desdo que V. Ex. entende que não, sub
metto-me it deHbera<,:ão r' e V. Ex. 

Niio posso retirar-m·~ da tribun·~ sem me 
referir O. questão suscitada :pelo nobre depu
t:l.llo nr!~ Capital Fer1era.l. 

Crêio que a. C:J.mara nito póde deixar 
morrer essa questão com a declar3ção de 
V_ E~r. de nilo poder ucceitar a emenda. de 
V.Ex. 

E' nreciso que a Camara. ache nm recn't'so 
para que esta questão s~is.liquidada. Segundo 
ouvi, o llonrado deputado pela Capital Fe
der-al decla.rc.u que houve inclusão de pa
la...-ras, qlte alterasam profundamente o sen
tido de uma emenda. apresentada no SenadJ, 
na Redacção do proJecto do Senado, sem 
lla ,-c•· nrecedirl o á ess11 inclusão as votações 
reg:imci'ntaes P'll' parte desm casa. do Con· 
gresso~ 

E' possivel que nii.o se trate siniio de um 
lapso. ]){)rq ue como I'. Ex. sabe fC>i muito la
bor:osa e demorada a 1ütima votação desse 
orr;::.mcato no Senaúo, ma.:; o que e preciso é 
averlo:mn· si de facto houve essa. inclusão 
chndestiua na r€àacç~o ; :>i ella foi, como 
ct'<:li''• mero lapso. ou si ha a quem punir. 

Parêce-me que o mei.o unico para isso é 
autorisar-se a Mesa a entender-se com a do 
Senado para averiguar da. questão suscita<la. 
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pelo nobre deputado pela Capital Federal e Camara pelo nob~e deputado pela Capitale 
provldenciarem como for convmient e. süs- sr•brc ella emtttm parece.- como fez para. 
penúendO·$e a. votaç1!-o u2. RrdacçiT.o dn Ot·ç:•· t~u1-.r. as emcndGos, mxando um ponco mais 0 
mento uté qu e a ques:ão tique c<ciarecida. vmhc . 
como c::mYóm à Cnm~~ra ~ ~o Semdo . O nobre deput::.do nií.o tem razã-o sob:e as 

Ne?tes ~ermos en·narc! a. :1-Ie~a o meu re- ap:ec:in.r;G~s .Ql~e _fez á emenda. do Senado. Ella. 
querm1en.o. vem tle h:. retlJgHl:!. como restõ. e está bem re-

o §:r-. ,J'o ão 3:.dH)el>\ _ Perrlt:e-me A !lota. faz com qu~ o~ ' linhos venham a. 
1

\ligld a .. 

V. Ex. e \1. Q<).maPa . Compreltemlo ~suo. im- ~~~g~r um pou~o mai~ . Longe de ter o Senado 
pacieucia; mas a r osir;ão que tl...-e na Co:n- r.umnu!do o .~mposto, o tll.Ugm0ntou com a 
missã.o de Orçamento ::l ~lo me permitte nota o:n questao. 
guar•.ia.r silencio ,..__ resueito do inciàenta u11e ProUI.--eru. qt:e 0 S~nado hoa...-esse est endido 
se debate. • • es~a nota às _oobi•!a.s <tlcoolícas e t.udo e.staria. 

Estou em 3.'b.,oluta rliver~~ncla. com o meu ~lVO ~ COl"t'lgJd.:J_ um dos r,;aio1·es ab;;urdos 
illustre collega, o Sr. ,\l·~ii1.do Guano.b:u·J . no uo pro,Je~~o que .. e t~r diminuido_ ? imposto 
modo de ver a q;1estão. Seja qual foi.· n. !!de- sobrG beot•1as <J ... e aumentam o VJCto qua.ndo 
lida.de dn exposição teita :Pelo llom·aão ,~ e. ;1u- <~u~:~ento~ rx::·a k dos o~ :;c;:e::cs e 1'Ezo gaào 
tado 11ela Ca.uitai Fedeml e ni!.o ou•indo ~::n pe p.• go.r otmpoo-to rle expediante, i r11posto 
t.lclla em uma "v!rgula, se_jarr. qua.es fo t'em cs n:.~_quo. contra o qu:\l destlc o pt·imeiro d ia, o 
<tocumento:; lidCls na. Gama.I·a. oa qua!c'..;quar o •• ,do~ se~b.atet_: . , ._, ~ _ 
ontr<'S cl<:mentos ~quo ee p~etencl:l. !'eeorl'io!\ A Ca:11-•lil.}la:> ~Jo"'e alt era. a Rc:lacç;to das 
só lm urnn. p'"ç:J. sobre que ::-. Camara pô;le cm2:1dasdo .-::-enar.Lo . :4. P<Lb'irà co.:ji-<cofigura 
iazer: v<,.-;;ar· a sna votaçti.o: c a Rcdc.cç.ão em t res emendas e !S'o prov<J. que ella. niio 
que veio do s~nado . i<ljwiados.j fo; um b.pso .' • 

Hontem a Cama.r<I. ueu o seu >oto ;]. todas Tutos os _c.osura.os cs~ar!::..m evit:vlos si a 
as em&r.d<ts ,,-ind<!.s de Senar~o . r:;,;r:ncianr.lo C~~arc. qu i ze~~c . ~egu!r os conselhos d.o 
no seu direito dr Cl'itic(l. inclusive ::q uelitt ,_,rnaor · As ernenaas aosur-.1as ~er·iam t'e
que ói. Iogar á discussil.o; hoje a Caill"!''\ te;n CUSfld ts e_ C1 SC'n:<do niio as rest~bele::eria por
de vot.o.1' a Reriac,;ão t?.l q_uul scacll~. '!);)rqne que _o co:~tt'<':;em:o era de tal ordem quê· il.S 
uão lm 110 nosso Regin~e:1ro . nem ni'> _R(,zi- ~lllTJgen.ll:J.s dE- Ga.m::.r:1 ~a impunham. 
meu to commurn , meio de fazer l~tr. cor· r e- O ,,t·a~tor. nao ·~~:J:nprehen<le q üe. se tendo 
cçãu, pm· mais gl':I.Yt>s que ~l,j:tul ;?.-~ c•!1:se- \",?ta.do IlOthel!l '._m-O ~e~ at_tm.lcr t\ :;olJ!iet•v(l.· 
quencia:< qae ,la.hi doc.orJ'M!l. Infeli t.menr.e r;u~s da. comt:nJssao._ se esteJa agor:>. a di::cutir 
n:io se póde dis!arç<l.t' a gr·:tvi·i:llte da s:tua- os .;nconvce!er:tcs nas em_end:t.,; votadas. 
ç:ã.o, ma~ a. Co.m<Lr:L nilo t?m o uireitc abm- ::-: lr~ce·l!te · f-"lS, 9ue n<te ha correcçiio p~.ra 
lut:trecnte de ;?.fa~ :.ar-~c rh Re•b{'Cii0 t·• l fJUa.l os ll! i!.·.~S "~ Cl!l()J!C1as do s~n:tdo. :.>a h· o si o 
lhe foi_ env!:•d:t 11el:~. sc,:ret:tria do :Scn:..do, ~;e.~u.tl vo_v_;.t;~:· :L .~ei ou o_ Snpre_mo Trib~na.l 
por Oi'ucm ca r('spectiV<L :\-le<::a. ,_,.L~ ":~ .0 pa., ·;~ ~la._, e o (~hl'!mercw d:~.-~ dispo-
. Qu:mw a mip. _e lJ~I:mtn nosouü•o;; mem- _•lç<J~:. u~c?~~·:c .;~~on~:"'s_- _ 
oros dil. Comm1ssao ue Orçameuto, qt:\l pelo 1 E 0 q<Je .lllh'-1. ·• dJZel. (Jit1 iW úc.n; mu:to 
\ 'O to da. Cam;~ra tiveram h ontem o m~.nda.to ~M~ ) 
impllcita!l:ente cnssado. só nos ra;:.ta :l;_)f>C:: l!m· 
P?-ra a. consciencl:~. da Camaro. pa!'l que diga C S;: ... . EJ~Da.n.r,) '~e Gou~rea

Sr: presidente, t enho tr,mbem a apra~enta.r 
uma. ~:le~uen<~ ~eclamação a Reda.cção de Ot·ça.
mento <ia Ree~1:.a.; mas e:;ta, cr eio que está 
ll<J. competencm. da Mesa reS;}! ver. 

s: agoro. lhe r~t::tm duvidas >obre a inspira
ção de pl'ud~nci 3. e pstriotlsmo que nos le
vou a ~conselhar o eotu do e critic.'\ uas 
emenrlas vi:1das do Se:1ado c.o orçamt>nto e 
a receita . (:li t<ilo b~;)J.) X o n . ~. onde se diz expediente dos gene

!'CIS IL vre> ae 11! rt?lto de consumo de accordo 
. .. ~ -· _ com as lei~, o Senado a.ccr•'scentou: de accor-

10 ~w. :s~~·:o.<:.e~aeuo Co•·;;.·~a-Deve do c.om :~. lei n . 126 ,\.,art. '124. Esta lei é a 
dec:lar;t.r qu~. e exacto t~r o. nobre ;deputado 'tei dr.. consolidação elas Alftindegas. Nos de
po~~ l.10 G.ande do Sül _1_1:e mm;;rado um bates e nas votaç-ões, figtua.m sempre 0 
.1 01 ~!-1.1 portuguez e!il que. ~ ~·;lm. um:~ caJ_-ta a.rt .424; entre;;anto na Rcdac('iio e na emenda 
escJ•J pta por r.egot l<J.ntes !'~r,u(_rtJe~es. affir- aqui impress:l. lê-se art . 1~4. 
~!~nd o ter obt:do o. red~lC;;ao do imposto tie ~ílo causas l_!ltti to diffcPentes. Sr.pres idente, 
>mhos. , _ . c , ._ ~x. vern que a1·t. 124 não pôde ter 

q or<>dor nedar:t que nao conhece o s1gno.- re1acao com o n. ~. ;;JOr isso que tr ata. da. 
~11~10 da.. car~ .; q~e. absol.~lt~m~n!e ll~s~or< ccmpetenci:1 tl:~s ::'-.fesas de Rcnd:ls, n.o pa..•so 
~I.,. uma the J,u,<;>u ::.oorP; e~~e a~u.npto . A que o art. 424 e o que trau das met·cadori·l.' 
emen•h sobl'(: vmhos fo1 ;lpresen~d·~ nesta I i:;entas ào;-; direitos de consumo. ' ~ 
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Portanto está. cla.w que houve engano, e 
que em vez de 124 de;·e ser 424. 

Eu desejaria. ainda. fazer ligeir-~.s considera
ções sobre uma outra. emenda do Senado. 
nquella em que o Senado r11andou vigorar a 
lei de orçamento de novembro de lt'9~; por 
tanto o Senado não acceit.au ~a.ro. vigot·ar 
nessa parte a let ào or~.:mento c e !894, isro 

- é. o Senado lan~~u direitos de expediente SO· 
bre to'io;; os generos importados excepto os 
que constam do art. 424. em seus 35 para
grapbos, e majs especificadamcnte a.s se
mentes destinadas i1 lavoui"cl. e o trigo em 
grão. 

Porta.nto, em virtude dest.'l. emenda. todo e 
qualquer genero ou mer ~adot•ia, importada, 
paga o direito de expediente, sa.lva as e:-::ce
pções cit.adas. 

Isto ê o que eu des~jo que se torne bem 
claro e mais que V. E:t. veja. se póde corrigir 
a nuroera~ão do artigo a que me referi . 

O SR. PP..ESIDE;';'TE- EJrectiva.mente quanto 
ao a rtigo ha enga.no que estâ. na a lçada da 
l\fe>a corrigir. 

p;~,ra que a t:~.l respeito não po;;sam pairar 
duvidas no espírito publico. (Apoia(fos.) 

Eu Cl'eio, Sr. prcsi1lente, que o facto ~e
nunciado p elo nobre deputado, com documen
tos ê verdadeiro . 

Estou convencido disso; mas não a.ttribuo 
esse iacto sl não ao pouco tempo que restou 
ao Senado na elaboração desta. lei. 

o Sa. Josi:l CAR.ws- Apoi ado. 

O SR. ARTHUR. Rios-E não 6 justo que a 
Ca.mara. vil, converter em lei aquillo que o 
Congresso não determinou que tosse lei. 

O unico meio qtle se me atngura adequado 
para resoh·el' esta difficulda.de e pt•opôr que 
a Camal'a approve a Redacção como veio do 
Senado, res-<tl vanr1o a parte duvidosa, ficando 
a Mesn. da Cv.mara autorisarl~. a entendel'·Se 
com a Mesa do Senado, e verificar o que J<i. 
se pas;;ou, a redigir essa parte do orcamento 
de :>.ccoJ.'(lo com o vencido (A.poittdos. ) 

O Sa. SF.R2.EDELLO CoRRÊA. - Isso é um 
absurdo. 

O Srt. Annrun. Rtos-V. Ex . comprehem1e 
q~e trata-se rle .um caso anormal, não pre-

0 §l.·. Art.but• Rios- !:ir. presi- q~to !Jelo Reg'lmento e que, por canse
dente, eu compre~endo (), i mpac~encia da. Ca- guio te, é preciso firmar um precedente. Po1• 
mara pa.ra termmar a. votaçao dos orça- isso 1o1·mulei o seg1llnte req uerimento. (Lê.) 
mentvs. V . .. - l.d . t 

Eu procurarei corresponder aos seus dese- 1 eem a mesa e sao 1 os os segum es 
jos: mas V. Ex. e a Ca.mara. comprehendem, 
deanl.e da. gravidade do faeto que trouxe ao 
conhecimento d:~. Catn;:tra. o honrô.'lo repre· 
seniante da Capital ~'ederal, IJUC é ncce,o~ria 
unm provi~lencia que tirme u m procedente 
em a.ssumpto t\e t :Ll ordem, um:t ve7. que o 
caso não está previsto no 1tosso Regimento. 

O uobre tlt:put~~tlo pela Ca.pit;\l Feder;\l 
baseou a. enuncia1:ão do facto <L que se refe
riu, em documentos de importancia. C01r.o ;1 
publicação diaria 1\1s nctu> elo Sen<1.do, e 
transcreveu l1.S emenda> n.Ui :l.presentatl.as ao 
Orçamento da. Receita. expondo :1. mal'clla qne 
ella.s ti v eram. 

Pela. enunciaç:ão feita. pelo nobre deputaao. 
verifica-se que realmente, a Reda.:ção cu riada. 
pelo Senado à Cama.r·a dos Sl'S. Deputados 
parece não estar de accordo com o vencido 
na.quella Camara.. 

~uciro que n Mesa. d:~. Camara fique au 
tort.•aLl« a ent rr.Jer·se com :~do Senarlo para. 
vet·tficanúo a verdadeira Redac~,::lu do. parte 
uo :u·t. 1• do Or<•ameu to da Receita, que se 
referr. aos vinllos communs, fnzo1· a deUuitivo. 
l'ethlcç.i\o de~ta parte do art. 1•, de acconlo 
com o vencido. 

S. R. Sala d«S SllSSÕe>, 2í de dezembro de 
ele JS\)5. - A.r!/w.,· Ri.o$ _ -

Requeiro que se suspenda a vota~,[o da Re
dacçiio do Orçamento da Receita.. ent.enda- se 
{t )fe.."ll da C3.mar,l com a do Senado no sen
t ido de a.~·eriguar a quesbio suscitada pelo 
Sr. deputado José Carlos de Carvalho, e pro
videnciar· como fôr convenientd . 

O SR. SERZEDELLO CoRRB.I.-l\fas a Redac- Sala d <ts sessões, 27 de dezembro de 1805.-
<;~o foi approvar1a polo Senado. .Alciltdo Gmm!!bcu·a. 

O SR. AtWI!UR Rms- Eu peço ao nobre 0 ""'· ..,.a·. Pre!loidente-Tem a palavra 
deputado que não me interrompa . 0 Sr. Valladares. 

Não qu ero des1~peitar o Senado. não 
quet'O in>adir as suas o.ttribuiçõe:>; isto é VozEs-Votos, votos ! 
contra os meus princípios ~ os meus prece· 
dentes. 

:Mas me parece, Sr _ presidente, que de 
en>olto com f<~cto~ tntzidos ao conhecimento 
da Camara lla uma certa gravidade que é da 
uignidade da Carnal'<~. c do Senado esclnrooor, 

O §r. I\iedeii•os e Albuquec·
q ue (pela onlem)--Requer o encerramento 
da tliscussão. 

Consultada, a C'lma.J'.'l. concede o eneel'J'a· 
mento pedido. 
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Pato a votos e rejeitado o requerimento 
do Sr. Alcindo Gua.nab<.:.!'<t. 

E' annunciada :t votat;:i.o do requerimento 
tlo Sr. Arthur Rio~. 

O §t·. ~""'~-e!".idente · • ,\ntes rl:l. vo
ta~;ão des~e reqUel'ÍmBnto. devo doo!ar<:.t' q11e, 
si pot' ventura. for approYad<t. r~ ).-!e~a d:1. c,,. 
mara enten!k.lt'<~ que<~. SU<t missito limita-se a. 
Yerificar do Senado si por ventul'a a pa~te 
postil. em duvida foi ou nã.o iocluitla conscien
te.mente rm Redacçiio enviada. pelo Senado á 
Camai"a. 

S? nesb hypothese, o Senado considerando 
"-G. Ul vo~o de .l'\.edacl(:i.o é IJ. ue a Me-s-3. ll"' Cü
mara entr:>nt em accordo para a rect!tleaç:ão 
d:t parte posta em duvido.. 

Posto a votos é n._pprovado o requerimento 
do Sr. Ar~hur Rios. 

Em seguida e approvada a Redacç,ão final 
do projecto n. 174 H. ele 1895, orç;tndo aRe
ceita Ge1·al rta Republica. 

O Sr. Joil..o ~ei..,•a hel.a onlcm) -
Sr. presiden-te, corre·me o dev~r. como mem
bro da commis::~o !le Re•'acção de (lU<I tam
bem faz pa1·te o meu diseine;to collu,zn. o lla!·ti
cnLir am ir;o DJ'. Lima Dua.rte, de dizer ~üg-u
mas pnhv:ma em relrLção n.o a.osumpto que se 
tliscutiu lia poucm. 

. Não reallsei. esse meu deso.jo visto o proce
dimento censur[lvel d.o Diudo O(ficiat que até 
e~ta ilora da tarde ainda niio mandou esse 
Ul'gente e importante trabalho . 

. De .n:odo que o qt~e o illustre deputaria pelo 
Dtstrw,o Federal (hscutm foi o trabalho da 
Conmlissr-o de F<tzenda e núo o da Commissiio 
fle t'(.edacc:lo fl~ que me desvaneço de fazer 
pa1'te. (.liHilo bem.) 

O §r. Presiden.te- Pe1;o aos no
bres U.epm:1dos que compareçam a sessão de 
ama.nb:L que deverli. ser a ultima, antes da 
,;essiío do encerramento. 

DccJa.;>o t~r vol.<\do pe~o pal'ec~r da Com
ill!Sõa.o de Orçamento d<t camara. sobre as 
emendas do senado ao Orçamento da Receita. 

Sala das sessões, 25 de dezembro de 1895. 
-Jose Becilaqv.a. 

Jeclaro que votei contra os l'oquerimentos 
dos Srs. Alcindo Guanabara.. e Arthur Rios, 
sobre a Redacçiio do projecto de Orçamento 
da Receita. 

Sah d:1s sr:ssõcs. :Zi de dezembro de 1895. 
-FmHCÍ$GO i'eigc~. 

Dechtro que ~-otei contra.. os requerimenios 
tios Srs. Aldndo C~uana.bura e ,'\rthur RioB, 
sobre a. R~dac·~ií.o rlo projecto d.e Orç:amento 
ch Rec~:ta GEJl\1l da Republica.. 

S1t!(l. dn~ sessües, 27 de dezembro de 1895.-

Nfio fiz em occa~ião opportuna. p:)rque não 
q\1 iz concorrm· um íu~t:tnt~ siqucr )lUt't\. :J. de
moro. da approvn.çií.o thl Ül\:;tmouto tl:t Il~~eit<l, 
U.o qual algurna~ emollllas não votei. 

Et·t~ e;cu~<"U~<) tlizcr, a. víst:t dt\~ ex nFca.çiics 
!la,d;ts ]lO!' V. l·:x. c pelo 1lisLincto rélat(lr tia 
Cnmmi,.-;üo de Üt'Çttmcn to que ;1.b.::oln ta1aentc 
nio e:tbe> ú. Conunissiio llc Rcd:.c~·~.o d:t C:un:~l'tt 
do~ S1·s. tJeput:ulo~ a !lli'not· eulp;t n:t inti·o
tluc~:fio •I<~ palavm cmn'.t""' 11.1 (:JnC!ld<t 1·~ t;,. 
tív1~ a \'Ínllos .. 

Jotlo Lopex. , 
Vae n. imprimir o seguinte 

l'rohif,~ "jogo rla poule c otal·o.< sem.dhaMcs 
~~,. !odo <! IJI~alq>tc•· dit'crt·illtC>l~O pt~úlico ou 
pw·tic·!ti<~J' )JJ'omot,Ülo pu>' sociedades ano;t y
-n~a~~ G ti"l. conHn.aiUlit<~ o u. e.rnpn;~as Çt'-e sedes
ttnarcm à e~:plo;·açao rio jogo 

?>las rt•i cautelrrm. p<'\rn. qu~ fú:·a r1tl(tUÍ nii.o 
se propr~.!e que huu v~ tal inclusão e (jUC llilu. 
d<V)tli Jl'3.1't1u cone-me o d~Yet' 1le ra1.ei' em 
meu nome e do men amigo. esse protesto; 
com a mesma fr:mqueza em que b.ontern pro· 
"t.êstei eontra. a approvação (\a. emenda do O Jll'Ojecto n. 25:3 deste :•nno prohib~:; o 
Senado. jogo da }Joulee ouü·os semelhantes nas rli-

Accresce ainda que estou con-.:eacido que versões promovidas exclusiv:•mente para. a 
talvG;r. possa se r1epo.rat' com ouúos enganos exploração desses jogos. 
muitG susceptíveis de se dar em Redacção como Não sú os jogos de que trata o project() e 
esta, feita com toda precipitação. que se fazem commummente nos pr·ados de 

Mas n inguem melhor qu1e V. Ex. ~abB que corrida. como outros quaesquer e:X:[Jlorados 
á i>fesa me dirigi, fazendo sé:ntir a agglome· no P:üz, püdtS~e ;L connnis&i.o •'e constitui
mcão do tralm.lho que ha,iu e providenciei ç:ío, legi:;hç-ão e justiça. p1'oporia a snppres· 
no scntid0 tle que " Redacçii.u finü dos or(•:t- >ií.o de todl>S, pelo;; m;ües que lhe s:io inllel'en· 
mentos viesse hoie no Diaí"io Oj'ficial a. tempo tes. , 
decmn o meu distincto callcg-v." o empregado Entretanto, tüguns ha que, visando um 1Je
compe!ente f~z~;-r um estu1lo àe todl1~ as neficio puh:ico, si ~c nno jmtU1cam ao me
emendas para o que desde muito cedo vim nus a.t~euua.m o mal qufl produzem. A esses 
para a ca.mara.. 1 o proJecto tolera e a commissii.o, na impossi· 
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bilidad~ de supprimil·os to:jos desde ji, sem 
prejuizo da causa ::~ que servem. e de pat'ecer 
qne a. Camaro. adoptr.! o Il!.~.:jectu, pnra ~:..1p .. 
]Jrçs:scr:o ao 1nenos do jo,~o co::to iiiTl U.as ~s.'!o
cia~ões e em:prezas que o exploram. 

Sala das com~niss5cs, '27 c\0 dozem~;ro <le 
1895.-Yo= de 3!elh, pre~id"·,te .-L11i= Do
?ui;?·f]ttiJ.", relator. __....J:'in.:c .-:h~ I?,fJcha~-SelJcc.s
tiao de L!u:etd(J,. -Jle(ie:,·,,s ~~ Jllb~tq.:teí·qucl 
-vencido.-Dirw Btrr:Ho.-Y 'lh!e;~dao. 

N. 2,5:3- 1&95 

--------------~· -~---
inorganica de. mesma fac<üdacle (discussão 
unica): 

I.r. 225. do lSél:S, r:o.:Jà.o nova org3.:lis~çl1o i 
fP,!<~rdt~ n:J.c:on.(ti ( l ~ · discuss~o '); 

X. 28G, de 189;-j., appl'ovan'1c os q;.~n.tro pro· 
tacollo,; for,nuhdos n~. segunda conlercncir" 
t~e ?lf'"drid em i.l.bril de 1890 pa~·il. lJrotecçio 
da '[)l'OpdcllJ.t~e inli.ust!•io.l e reguhmentu e-ta
!Jorcdo p~b Se:!:t'et~tria Internaclo11S.l sob <t 
di:rec~·.ã.-J Uo governo suissn. C0:3forine a au~ 
t::ll'isacil.o dar!~ neh mesma.conl'crenci~. (l• dis· 
cus~iio); -

N. 81 A, de 1895, mandando cou~~i'Vai' na 
cc,llocação que xeupavn. no Aí.ma;wdt ZfiUtw· 

o congres~o Nacional üecl'eta: pol' o~c.1.:oiii.o ü.o <'<:U failct:imeato o nome à.o 
. .. . . _ :-lln.rechul Florb.no Peixoto (~::ti rli~cus5ão) ~ 

Art. l.'' Ftea prohw1do o JOgo dD.i-~ul~; e X. 292, ~e l8,i5. uutorlsando o go;cerno a 
<;ut-ros sernelhar..t:?:~ em t,):fo e qu~H~pter a.brlr ao .Min1stel".lO (la Guer.i··~· o 0r2dito es
d~ve!'timeuto 1JUblico ou ;:artkuhr, P1'Jmo- pc.c\al. tle 2.220:0008 pJ.;a in1lemnisar rre· 
v~do pm• S.)C!erlades ?.nonym~s. em c~mn;c:n-~jui~o.; const'(Jue;;::es da l'G\"Olta de 5 de setem
'ht:;. ou empre:r.:<S Q n~' S·~ ''est.tnarem a cxplo- b;·o <le J8()é; [, Comnr.nhia ;sac!onal Costeir(l. e 
raçS:o do jogo. . _ <t Lr.;;e & !l·m~o (:)·· Jiscussão); 

Paragrapbo 1m1co. ~e:; te num2ro nü.o s2 N. :2:3», tle 1805. aur,ol'isando o Poder Ex-
acham comp~ebt::ndid:ts aq·,!ell:.o.~ QU0 goza- ecutin) ;, tom<:r cJ:lllecimer..to rlüs estudos 
rem de iiworcs e:;p~àles, previstos em ld cleílnit;;·,)s d;1 3 · scc,'5.o do. Estrada r1o Ferro 
expressa.. . . _ . . 1 dn. v•etol'i:t 3. Peçanlw.~ apre;:ctttat1os peh 

1\..rt. 2.fl Os Lnt·:1cr.ur~~~ pr1g;~l.';.:.o =~ 1aulw. ue I nll.)anhia. f;stl~c~fla. tlr; F'ef·:?o Bahia e 1-tinns 
um cora to de re::s c n:t r.r~itJCi(t('~lc[~\. ;-;er;,,r, pu· Ct:) i l;t~r:n~~ntlf':1lte•~l~:..nt~ ·~o €·Xtesso havido :10 
nidos com nm ~· .dr i l:-1 ~ano::i t~~ p1·~s:l (, re~lula.t·, !Jl';'zo ~.St.tpul:J..:!ü p::tr~t :1 \ll)l'esn::lt3..r:ão desses 
cabendo.1Jt)ücccnnv.!n o e . .-:-f)fr~!·:f) •. L c.~~u_.:o~.; I=t ·~i::.;c.u~~~=-:.n ) : 

A~t~ 3." Hcvn:.;:n1t-~-e a~ ih~po:-;JI~··) ' 'S Ci~1 c:.;m· ·:\. ! ~7. 11c ! R9~1. co!1ceclêllt!o ~~ Cc;rr::Pr~nhia. 
tl'(l.rlO. , ''n Ff't·•·;, rkll~ltado. e~t~ 'lleleci!h. n:' ca.pit;·,r 

Sal:t d:l.s ~~'~,;ü.:~, :~:de utH.l:i.t'·) <!~ JSfr).-ldo .r:.-wdu dt B:lili:>, i~eiH;iJ.o tlt: direlLos de 
Pi1·e.~ l·~·r,·ei~·~ ~- ) i:~tpOl'~-. l..~ão 11w~· cinco :~npos da n1:.:t~rin.. -prinla 

! 
,l;.:.;~.i!lU. li1. ao l:.;bL·i,~o rtc i\t'td,;ct•)S o olljcctos 

\{!) ~.i.iP. :c._-,.:.i·(~;...:.~{~~,E~\·\- .\t!'::HHiü-.SC' ~10 t!Sf'l (l~Jlllr..'!'ii t~O (~~ !)bt;!l~-:iiO); 
a~1cn~lt!!.·.l iL a h:n·.~. t_lP.~!gtH' p:~!"a. :un~uh~ ~! ~r·.~~~:.~· 1r~e~.~~95~: COI~~et}(~~: l~l -~~. D~. Jc:a~.q~i~a 
:>e~un1te or·tki't do dn\: An,e.~ .. ~ .• r., . ..,,.n~,l, D . .,~ a~.,, a,.to.~, nu v~ ~o 

· t:~=~.Jot· Fl'O.I~Cisco An tun1o uos Santos~ o.. pe:!st~o 
·vcta(;~o Uu~ ~C'gi.I f llt.i·~ llr'll.i•·d.us: 1 nt•n:;a~ de {008 {Lli~eussG.o ttnica.); 
N .. :r;~ ISD~). a:lt u l·i~~:ut 1 o o~·o..:t::..·nt) il.l'l~Vér X. 1:1:~ C. d1· 1895~ s•Jbre :!.~ mnrn~t1.soiT~"' 

o regule.mento u p<•og-ra:nm:t dns c> tu dos tlo l'eci.!:t!i nn. 3' d is~us,~o do pl'<'jecto n- 133 B", 
Gymnasi1J Nacron"-l,~or:: o p<:.rcccr sab n. 35 A. de 1 ~9S, que clD.ôsilko ew quatro c~ttei)'Orias 
deste anuo; as r·epa~·tiç'Ões redl'l'aes e equip:mt os venci-

N. 89, t.l~ 1895, ~ub5tituindo p2l•). qu~ :1. clb me:~ tos t.bs respecciYos func~ionariQs (dis
acompanh:t a tahella F. nnnexn {t Co;,3oi!da- cussã:> m!co.); 
çr7o rias Lei.< rlr.s A.lfi.mrler;as c ::re.,t:U de R.e;!dr.s I Da emench sob n' :?.4 n. ilt; \ Srl:), elo Sr. 
Fcclcraes (~·' di5cus5ão); J Bt:liss.rio rb Sou·, a e outros. que dio;pecsa a 

N. !9D, de H395. autori5ando o go.-r·r:~ o a Comp:\:lllia Fst1·ada ele F3rro LeopClldina do 
fazer re1·ertet· ú acün, m~.nd~.nl1u addir a pagamento dos rlireltos de imparta~ão rlc 
um~ d~,:; companhbs, como knen.tc mais mo- todo(' mJ.teJ·iat que retirar d11 Alf;mdega do 
derno, ate que ll:>j:1, vaga, o tenent·: ref<::r- l~ i o de Jr,neiro, üestac;~da em 3' rliscussâo do 
mado do c0rpo de 1Jtii~Jbeiros Jo~é .Julio. com projHto n. 2A •. elo corrente ~.nno, p:wil, ele 
um vota em separado e parecm· d<1, cot!lmi>são accor·.lo com o art. !29 do n~gimel1to In
de c~nstitu1çil.o, legislRç:\o e .iusti'~'' (:t' dis· ter!_lo. ter ,r.o;·o. di:;_cu.ssã.~ (di~cu>;:.;1?. u_~ic&(; 
cossao); N. 15! ,., ce !S9.o. B,encanroo de r.uret tOS rle 

N. 215, de 1894, auto1·is 1ndo o Poder E=<- importo.çlo e expediente cs muteTiaes e rna
ec:utivo n. -p:~J::ar na De. Tibmcio ValeTiano chini~tn(cs desr.~nad·-.~ á ['u;l:i:wuc (:e fabl'icas 
Pecegueir(• do ,~ma:'<d. prot>al·at.lO!' •1e rn'!di· na R<·Jpul:ljc:t (2" di>cus;;ão) ; 
cina lepl Jn. Facul(l:iue rle !.Icüil'ina do Rio ~. :2/~i "\· t.lc !Se>::., <lutori::ando o Po·'rr 
de .laHcÍro, üS veneimf)nto~. qne deixon de j Executino '"Jc~p~w~('l' :tl.ü :t qncnti:l rtc 
peré,l'bcr, do lOf.";l.X' de prepm:a,Jol' dt: c)Jitnic:t I .OiJII;r,Oi~ C"ll1 o~ prt·p;l,t·at ivtll>, installação 
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e edificios necessa.rios a uma grande exposi
ção de productos naturaes e !ndustriaes, cles
tinad;~ a commemomr o quarto centenariu Lio 
descobl'imento do Brazil ( 1 · di8cussãoj : 

N. 302, de 1895, :1ppro·ranuo o tratatlo Je 
a.mizad(;, de commercio de navega(;ão entre 
u. Republica. dos E~t;vlos Unidos do Braz11 e o 
Imperio do .Japão, firmado em ?:triz em 5 r1c: 
novemb!'o du corr ente anuo (L• discussão. 
unica). 

Leva.nt:Hc a sessão ás 5 ilor:v; d•t t:mle. 

l i6-• s ~;s~ÃO E~I 28 DE DEZ!illBil•J DE 1 8~l5 

Pt·esidcncia dos Sr.< . Rosa c Si i1:a (p 1·esid~n1e) , 
Arthut· Rios (i" úce-pt·e~itle·,,te) e Rosa e 
SilVtJ. (pn~sid~nre) 

. Deixaram de compa.r~cer com caus.-t -parti· 
crpada. os Srs.COelbo Ll~boa., Alencar Guima
riies, Fileto Pi res, Br1éas Martins, Theotonio 
de Bl'ito, Carlo~ de Novaes, Viveiros, Gus
ta. vo \'el'as. Cost~ Rodrigues, Eduardo de 
Be:rrêdo. Christino Cruz, N'ogu(jira Para
nn.guá, Torr·es Pol'tugal, lldetonso Lima, 
Pedro Borges, .JQâl\ Lopes, Helvecio Mon te, 
Ft•ancisco Gurgel , Cunha Lima, Sil>a. Mariz,_ 
Trindade, ChateaulJriand, Artbur Orlando, 
Mar tins Junior, Coelho Cintra, Arminio Ta· 
vares, l\Iarcionillo Lins, Medeiros e Albu
querque , Miguel Pernambuco , Gonçalves 
Maia., Cn.t'los Jorge. Clementino do Monte, 
Rocha Ca valcacti, Olympio de Campos, Me
nezes do Prado, Sn.ntos Pereira, Augusto de 
Freitas, Neiva.. Milton, Tosta, Aristides de 
Queiroz, Fla>io de Araujo, Dionysio Cer
queira, Rod<igues Lima, Marcolino :Moura, 
Paranhos l\Iontenegro, Athayde Junior, Os· 
ca:r God.-,y, Silva. Co.stro, Ernesto Brazilio, 
Julio Santos, Sebastião de Lo.cerda. Ponce de 
Léoo. lirbano M<t.reond~>s, Almeida Gomes, 
João L\tiz, Vaz de Mello . João Penido, Ferra.z 
Junior, Fortes Junqueira, Alvaro Botelho, 
Leonel Filho, Oct~~vlano de Brito, Lamou
nier Godofre:lo, Porreira Pires, Yalladares, 
'Iheotrmio d;, Maga.llli'íes, Pinto da Fonseca, 
?.tttta )!achado, ~!anoel Fnlgencio, Simii.o da 
Cunha. Olcgario ~lacicl, Paraizo Cavalcanti, 
Lindolpho Cnet.ano, Lama.rtine, Alfredo 
}~tlis, Fran~i;co tle Barros. Ca.semiro da Ro
cha., Almeitl :L No~uei r:l. ll-Jminc;ue$ de Ca~· 
tro. Gustavo {lo<Joy. Pa.ulino Carlo:;, Cinci
na Lo Br~.g~t. Fr·ancisco Glicrrio, Het•roellCf(ildo 
•le :,f,,rne~. Aln'S ole C:tsl.r·o. OviLiio Ab1·a.nte~. 
Luiz Ad·>lpho, Cat·acciolo, Almeida TOI're~, 
Brazilio •1a Lu1. , L~uro .Muller, Fon~cca. Gui· 
marãcs. Angelo Pi n ilci ro. :\ Pll<ll'icio .Ma
ricr~se, Fl'.H I <: i~co .\ lcncastl'o o Pc.lru i\foa.cyr. 

Ao meio dia. pl'ocede-~e á cha.ma.:n, â qual 
respondem o~ Sr.s. Rosa. e Silv:\, Arthur Rio5, 
Costa Az~.vedo, Thomaz Delfino. Tavares de 
Lyra, Sá Peixoto. Lin·a Bacury, G<~briel Sal
gado, ?-.latta Bo.cellar, Aurrusto ~I onteuegro, 
Bricio Filho, HoiJan~a de Lima, Benenicto 
Leite, Lui~ Domiogues, Anizio de Abreu. 
Arthur de Vasconcellos. Pire!l Feneira. 
Frederico Borges, GonÇ'<l.IO de La:.,ros, Thoma~ 
Gava.lcami, .Jose Bevilaqu a, Junqucira Ay
res. Aug-usto Severo, Jo.>ó Mariano, To
l cntino ne Cn.rvu.lho, Gaspt\ t' Drummond, 
Luiz de Andrade, Comelio d:1 F•Jnseca. Her·· 
culano Ba.ndei!'''-· Gouvci:t Lima FJ•a.nei;co 
Sodre. i'vi:~nocl Ca.chno. Edt::trdo Rumos, 
Paula Guimarães. Yer·;;nc de .\breu. ~c
b:LStião Landulpho, Tolten t,ino dos S;~ntn~. 
Tl)equa.to Mor·oira, Ga.ldino Lorcto. :\rr
tor-.io tle $iqucira. José Carlos. Serzodello 
Col'rêa. Ft·,mça GõJ.rvalho, Alcindo Guan,~· 
bal'a , Timotheo na Costa, AmHrico de Mattos, 
Be!is;J.rio de Souza, Fonseca. Por tella., Erioo 
Coelho, Euzebio 1le Queiroz. Nilo Peç;~nlla., 
Agostin ho V id:tl, l\Iu.yrinK. L:J.ndulpbo de 
'Ma-galbães, Cu.mpolina, Limn Duarte, Cm·
valtlO i.\Iourão. ~lonteiro de Barros, Chagas 
Lobato, FranciBco Veiga , Gonçalves Ramos, 
Luiz Detsi, Ribeiro 11e Almeidu., Cupertino 
de Siqueira, Rodolpllo Abreu, Carlos das 
Chagas, Costa Machado, Dino Bueno,Adolpho 
Gordo, Bueno de Andrada, Morei r<\ da Sil
va, Furtado, Urbano de Gouveia, Xavie-r 
•1o Valle, Mm•iano RamM, L:l.lnenha. Lins , 
Paula Ramo~. Francisco Tolentino . Emílio 
Bh.:rn, Ma.rcal E5cobar. Pereira da Costa. Vi
ctorino :.ronteiro, Aureliano Ba,rbosa, Pinto 
d~. Rocha. Vespa.siano de .übuquerque c ll.\.:'
siano rlo Nasciment-:>. 

E sem causa u;; Srs . Francisco Benoo;olo, 
Pel'ei1·a <!e Lyra, Lourenr;o de Sâ, Fernan
des Lima. Al'aujo Góe~. Octavio.no Loureiro, 
Gemíniano B1·azil, Zama, Lcovigi.ldo Filguei
r;u:, José Ignacio, Gleto Nunes •. -\lberto Tor
res, Barros Franco .Junior , Pauli.no de Souza. 
Junior·, Arthur Torres. Domingos de :Moraes, 
Paulo Queiroz, Costa. Junior. Padua. Sa.l!es. 
Vieira de Morae>, Alberto Sa.Ues, Martins 
Costa e Rivadavia Corrêa. 

E' lida e sem · '~!late approvada a. a.cta da 
sessão a.utececte · 

Pa~sa-se ao e:Ipcdiente. 
O SR. I • SSCRETAHIO procede ti. leitura do 

seguinte 

EXl'EDL!!NTE 

Otliclos do Minist~,; :r io dos Negúeios da. Fa
zenda., de 20 do COl'renr.e devolvendo sa.nCAJio· 

57 
.-\ brd-se a. sessão. 

COJmn:-t\ V. VIU 
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nado um dos autographm da. r esoluí)ii.(J tio' Peço a attenção para estes topicos do com
Congre.'!Sr'l Naciona.l , ded~r;tnc!o rlc livre el·n tncn t:n·io t1. que me refiro (l8): 
lha do gov•:rno divel'S•Js cn.rgos d:.t r~partk:\(l .< •t~ntl·• l 1~m 0 n ... ;., 1·co q· ~. • , '" 
I ~ d d n 1 . fi . " "- '' ~- ~ .• -_ .. , j"W' .. .., .~ expre~•tt•) 

< ~ a-zen a cre:tu 0 e.e~Rcms J .:c:•~s !lOS ::·:· -dc>tn. que n,·,,. r·epresent:tmos em lettras 
t>tdos do Para, P(!r:Hl;mll,uco. B<~llw. e l·.Jo • versa.es . coCicord;J. com a O<l.!avra o.::cul t~t
Gr o.ode do Sul.-In-.cir<>r·a, oilima.ndo-sc ao I nornear,:;i,o, como e usu<tl etn ta.es PC\::l.s e não 
Senado. é urmt ~im pl.es declaração sem Dquelle c~ra-

e!.3r, confo:·me ou~:J.damente ill sinua o .4-ma.-
0 Sr . Pt~~9id•~u~c.~-Cun-:pro o rio-, :::oHa~ . · 

ver de de.clurar a Caman>. que a M~s.1. ,e Depois o instl•u.mento referido •l~;cla.r,t qne 
a.cha. inlorma.du. de que na. Reda,·ç:lo, hontem ~oria a ae~.~i.o tlo r~speitavel cidadão, CiUe no3 
approvada, dn Orç3-rnento rh R·~~it;l .. lig\1- honra. e n1 Sel' o n0s.~o g>J\'ei'oacl." r, scr:'t p!·a
ra.m duas •lisp,;i~-õe:; suppriroicbs por emelt'li<S ~~ t icada «.em non~e do ~o:re.roo cia União». que 
à o Senado que to1•J.u1 a.cceita.:> pel:1. Ga !lliU'a . n;~quella occas1ao HJ tervmha. no nosso Estat.lo. 

A Mesa acrcdit.1. interpl'el.--:l.r o~ senti:nen- ! co~~~r;ue a au~,)ri.tl;l.(!~ } elegllO:L p~la Corlsti
tos da Ca.mara, decl:mndo que !'e entendP.rá · tuJça? F_e~01 11 ~; e lllt~~ Ht.th: u:an~-~ ~~~-m:ro 
com n. Mesn. do Senn.do c fu.ni. as l'ectifir:JJçiie:> que u. ~u,\ Ih ut.lencia e .abeú01 Ia .... ~un~e-
que forem nJ?Ce.so:wias afim tle qu!l a. Reda.- l!Htva.m.:' . .. 
cçã.o corresponda exacta.mente ao vent~ido em Cumpre-J~e !!-atar,_ Sr · yre_s,dcnt~:· ,CJ\~e Ja. 
ambas a.s Casas do Con"'l'~SO- Jiuíto be n~ em 11 de Ja.nell'O <1a.quel_,e Mll\0, lot:> e. 18 

. "' ' il ms ;tntes dess:t nome:v;ao. o Sr. Et.luo.,.do 
muzto bem.) Rir:~iro havi~ sido iní'e!izmente acchm~do 

I!OVernadl)l' daquelle Estado pelo par1-ido cl;e-
0 Sr. Sá l?e,ixot~l - Sr. presidente, J fiado pelo St·. Buão d.; Ju:-u<i, >'(!ll\ prudt\ 

na. e1 içã.o de 24 de novembro ultimo, t;·a.ns- audie:nci<t ou consultt~. directa Oll indirecta. 
Cl'e~·e a Federo.çr'il), orgi\n do• intorr·s~es rlo no invicto Marechal Flo~iano e QUP., em todos 
governador d? E»t:tdo do A~a:l.zonas. puhli_c·udo os seus actcos ~o go•;ernu in;,:o~~·· u s~mpro e 
ern Manaos a cust<l. do Tue$ouro e redtgl<lo S''!l· <le~c~epanc~<t o Sr _ EduarG<J Rlb<.>u·o ese1'.. 
p~lo irl~pcc tor do mes1ao, um dor.um t-r1tn t.Li ;\c.cbma~'llo e como origem de s~ 1e~ :tuttJrid:tdo 
mais alta import:\nciR. politicl. cuja oxi, t 0.n- até sct• eleito e <:::mpo,sad.o e!ll wg uicb pelo 
cia, confe~s·> a. Camar·;t. eu 1gnora.•·a. eqllt< é Congresso . 
p;·eci::o torna- r couhcei:lo. E'<' seguinte ( lê) : Pat-a l~rrninar ~~ twicamHntc corn 0 fim tl~ 

.;(0 Vi~c-P:·esi,lent1 oin Rcpu!ll icu. rlns E•- l' 'g i ~t.r.n· a tl l(,8e con,;tituc:o:w l soi·:rt ill~l:'l'
tados Uuiolt ·~ •lo Rr.t zil. a.ttQilriP.ndo :i. si:.ua <'!i.O nwç.a.o su.~lent<l.• !:t pot· llrfl dos m~is not:lV•·is 
anornola. t m que ::;e a.ch:L o E <t:~. rlo rln :\.r;u,.- j ·triSCl'n~ultu.;. l•raztlniros, <•Ht ir;-n lcntl\ mtJ.hc
:t.onas, UO qtl>t l for-J,Ul ~iet:!'~ t:ul :lS e p '.1:i>:tS ~111 <l•·:.ttÍC•l . da Fac::]J:Rle tio fJircii.O ·!O [{o:<•i!ó t1 
vigor leis olfensiva.s da Con:;tituic;:-Lu 1-'ct.ler:\l : hoJe bt·: ! hltn te ornamento do Supn•mo Tri-

be L bun:Ll i>~dernl n:1. car-ta. que l1ontem !'ez 
Fa.z !1a r a t 01 o.:; quantos 0 cnmprim~nto i user·ir n:~S Vur i.r.-: .lo Jornal do Cantmcrcio 

desta. interessa.r que o engenhail'tl militae lb·e:i o:; term(ls em que 0 rnc::.mu ju~t i t icllu ,; 
EDUARDO GONÇALVES RIBElRu ~sli íll\:e;;. ~ 
tido de pouN'es p;tr'J. <lgir em · nome do acto _que re twendou _como mi nis tJ•v c que 

U - 1 . . constitue. o.pez:1r de n:~o execu~tdo , um pre· 
governo da. niao re a.w•amente aoi ne- c~ente m~ nos.~ llistoria. política e um;t in
gocios de administração tl.o referido Est.'\do tC t'pr·et.'l.~:âo va.Uosa <los easo;; de itltet•l·enrr.i.o 
do Ama~0n:J.S, de accord.o com a re3pecU I·a. consignados no uos~o pacto rundo.mentd (Ü•: 
Constltnição e leis estadual;ls. '-' 

Ca.pita[ Federal , 1 de fe\'e rei1•o rte 1892, «O .Tw;wl do Commercio de 2,1 do COI'rentc. 
4' da. Republlca.- Ftorirm~ Peixoto.- Josd publicou um decre to do Mar-echal Floriano 
Hygino Dua1·te Perei.,.ct..,.. Peixoto .. l'C:f":l'e t tc.!a~? por mim como 1Hn18tro 

. _ . do rntertot', mcumomdo o engenheiro miLitar 
Denx~>.rHl.~ passar rl~spelcetlldCJ e~se_dect•eto Enun.rd.o Ribeiro de intervit· nos negoc\os da 

de nomeaça.o_ de um wterventor, ~1 nao fosse J administração do Amazonas. 
a iocoherencm õ.o govel'nador. ma.1s umn vez _ 
manife$la.da. nos cornmenta.rio;;; .·,ue julgou O_ Jm·,wt publtc?~ um uccreto, que trn.ns-
necessario f;j,zer ao jornal do dia. :!9 du mesmo cre~ en ~e um P"~1odo Jo A m("o>ws . <:o•:1 a 
mez c que po>· l;:·evilla•le •leixat ei ne Lei'. dedn r:LÇ'ilO (leque ':' ~0 ' 1•1 comnw>l(ttr io~,que
'aas que 1il.rei üa.nscr<H'2l' n u men discurso l'e_ndo co_m ,~t~ > l g·~ ~~H~~~· ~~~~~ coa~idur.tV<t 
lJa;·a que 11. C<~rn:wa. o eonfmnr.e co tu tlS tele- e~ tdente :l. sua mccn:su t ,u.:tonahuat.lc. 
gramrms em que oS:·. Eduardo H.iLciro con·J 'Ent;-etanto. o tiecreto :~.:;s im e;;ti.,.mutiso.do 
•!emna. t~dos o; ca.;os, de intet• v:eu~à.o e t axa temjustifica.ção 9ue h>go occorreria7 lOi atien
ae seb:lst13orusmo ser Ja.vora.ve l t~ regulu.rnen· dc~e pa.ra. a.s ctrcum:;tanclas em que fol ex-
ta.ção du art. fi• _da Consti.t\,üçâu. pedido, · 
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O ,s;overnador do Amazona;; declal'ai"c;t e;; l Refi!"o·me ao esta helecimento de coudelarias 
z.rop,;io ,.arte o n~tado do ~i tio e ctep•·rtara em uil'erso;; Estado.,, ,la Cnião, onde a pa.s
varios cid:t~ãos 1)a.ra Tab<ttin~w., mspen<.len'io' t:.:.:.:·ern e o tr•;J.n:;porte ::.:ejam fa.ceis afim 
assim as ga.ra.mias con,tituciunoes m.quelle •le que em caso de guerra com o estran
E~i. :l'lo .. s~be·~e que n. :~Ltril.mkão •l.é r!ecla- g?.iro não fiquem:~ llesprovidos rle cavallos. 
rar o estado de ~it'o pertence pri "'~tivamentc (A.poiados.) 
ao Congl'esso Nacianat ,., na ~uscnci<t delle, Aqui existem militares mais cornpetentes 
ao Pre,idente dn. Republíca. que Qll pa:•,t ailll'ffi<tr•'tn i Camara quanto e 

Tenrlo ermlleciniClltiJ do tb.cto 01:1. virtude n~c0ssaria a c•Lvalla.riD. noa exe•·cítos em 
de communica.,ões tlils au:oridade5 l'·d3raes p • ize~ cnmpletamente abertos e mesmo em 
do Amazon<~~. c nomeD.damen t·' do jn i;; se c- praças li •r~ílicadas para defender cidades. 
cional. o umrechal Floriano expe:iiu ;.un tJ,vi~o I varem. ·par<~ tornar forte o exercito e princí
aogoverna•10l', n;provanuo o acto e orilennn- p<tlm~nta tratanrlo·s<:: de guerrilha,; como 
do que o l'evogasse. O gover·n:1dor, pm·ãm, ~s,as que s~,o 111.adas no Rio Grande do Sul. 
nã.o obedee<'U e rnrtnteve o c~tado •!c sir.io. Assim, apre.~entan~o um pt·ojecto, crea.ndo 

Nestas condições, susp~n<t< a fmwilt!içtTo coudelaJias militares modelos em diYersos 
Federa~ no A•r:azr, nas, era c:~so rle int ·rv1'n · pontos da União. resm•vo duas para o meu 
ção e o govern0 fe.leral interveiu po!' aquelle I E~tado. 
decreto íncumbinúo urn del~g:do seu :para . -. 
restab lec~r n.lli a. ordem const tuci(ln:tl. O SR. BEvrLAQUA- .PJ e:sta um releva.~ te 

o art. 6' do. con,;tiLuição nii.o esta v<~. como se•·v;,o e encerra br1Ihantcmente a sessa.o. 
não esr,it regulamentado. Mas rlá-sc um dos j O Sa. RmuRo DE AL~rEIDA-Tendo trium
easos de intet•vençJ.,) quando se faz 111ist:er ph:..do na celebl'e que~tão do boi, apezar da. 
·manter a fórnw rcr<bliwtta feden,tivrr. e ni.io opposi~·ão qtH) the fúi feita., retiro·me satis
se dirô. que rsr.a. não e.~tt:>j;t cornprnmeni·1a feito dest:-,. Camara. levan•fo esta animação 
onde :1 Consütuição Fe ieral se acha suspensct ao~ T'roductores de meu Estado e aos dosEs
no todo ou om pa.rt.e l'Or um d·:CJ'd' do :Jo- tados que só euid~m tla. industr1a past~lr'il. 
'!lerM locaL pois que cte amanhit em cleante sera lei 

E si naqnell:t em•'rgcncirt era licito ao go- .leste p a.i z o imposto de 12$000. Agradeço 
verno fl~de!':1! iut.c~Yil·, Lcm p0diu. cllr· tlltn;n' <tindiL ;t C:w11tra. ter d:.tdo essa ü.Uimaçã.o à in· 
as medidas quP. lhe ]litroc: ~s,cm ma1S a•lcqu:t- du~ui·; piiStoril c •ie.,:ejo ao~ meus collegas 
das, p•·i~ :t CmJ~I. itui<.::1.0 ,:e expres,:a nPsle-; ~.-.as fét•in' e quo rC'grr's~em pnra o anno com 
tertn~.JS ~nCO!~ ~ IiL'i1m:te:o~: i•,teJ·ci ~e J ! u~ 11C!Ju~iu~~ s~nrll. e Íl1licidadr.. tJf,tito l.Je'll·~ .) 

pectlliaí'C.< (s:r) r•n< E<l•"l"-'· Pt•CO lict·nça a V. Ex.. pata. addicionar ao 
Duas oi•>('I'V:";t><' s J•:tl':t cnnduir. m1·1: 1!i::;~urs<J esto arij,;o sobre u. peste do 
A pl·inw.im é ft"C" tiul· ·;;ad•• 11iio te~. u~" ;;;:~lf , quc 'c ueu nu. cida.de Llo Prata, em 

daqu"lltl d.-ct•t•to; vi~t" t'Ofll•l itU''llllO ch<,,,.:.,Lt ~1irn> l;err•cs. 
ao Anw:wa:~s a ~itu:u,:iitl ti11l~<L mudadr•, ,. !ili '" .1;\, t•mdo. em Llata de 20 de abril rlo cor· 
em virLudl~ U;l. clc11.~Ü.o rp:c ellc a;>uilÜll o \'r•nttl anno. apr'PSelttando meu relatorio ;l 
governo. ,]e\cg;t,·i;~ de policia desta cicla•le, Pntão exer-

,\ ~c;.:und1 é q.w a minh:• rc~pon~auilirl:tde cit.ht pPlo meu <ti~tincto:.migotenente-coronel 
não va(' além do decretu. pot•que tudo qllanto ~\ntnnio Cr~sario <la Silva e Oliveira. que, no 
a. cll•~ se ,;,-guin c posterior ã. minha JH'esença de-<empenllo de sua a.rdua mi~são. me havia. 
no I;O\"el'llll. Rio, 25 tlc t.lczem!Jro de l~'DS.- re(jUisltado. venho a!;;ora de novo ó. imprensa. 
Jose Ilyuino . dar :i r•ubliddade as observaçõ~s que tenho 

colhido e fi.n:\lmento transcrever os artigos 
O §;·. ].~UJ>eiro de _t!o...Bn~eida - publicada,:; no Jo1n-naZ. de ililidicine et de Chi

Sr. presidente. ~E>ssiio de despe<.lida, bem r w·gie p,·atiq••t (te lO de março do corrente 
poucas p;tlavras <iiriglt'ei 3 V. Ex. e ~. Ca· a•n10. qne se publica em Pariz e do que e re.
ma.m. No ultimo dia d.e sessão daG:tm,<m, dnc;ur-cll~fe, o illu~trarlo Sr. Dr. Paul Lucas 
tiío prolongada. em que. tantos llrojectos im- Champ~oniere, pa.1·a P.~ova1·~ não só a. trans
porta•;tes foram discutido!> e votado~ e que mml•lllda•'e da eptzoo,.ta remante, que tanto 
t:mtas vezes. ondas inc:Jndescentes levan- tem a.w.cado o ;!ado vaccum, suino, Ianigero 
i.<•r;).m-se neste recinto, v;tmos todos J'eti-~ e animae~ selvatico;;. como tambem chamar 
rn.rmo-no~ sem magllil~ nem resentimento~; a. a.tt.ênç.to da.~ pessoa~ qne teem o costume 
antes, porem. vou apr.'sent;n· um _Pr<~.iüL~t:o d~ cre:tr Jwri~ltitos e os a.Umrntar de bocca. :• 
I)Ue s~ ~:ornou opp::n:tur!u e n~ce:;s:mo ~lepo1~ \ l·li'O, CilJJ\O ~"l';tlmente se observa. no Brazü 
de conheC\fl~. a opll11:tl) Lln 1>11msr.ro '.l·.t (1n>T:·;~ c em to·!r. Eur••p:t. 
em unu~ entrevisw. com o rt-'lhcto:· <li> Ga=cla.l A epidemi:L dt~ íeiH·c aphtosn., ou mesmo do 
manife~tando a nece~~iLlalle J.e lib~Pt;J.rino·nOs ~.<1.: •>1ff1.tir.: ,,,tf,to.m, n~o dt·ixa d~ cn.usil.r ~erios 
de p:tize~ Yizinhos pMJ. o lorn~;cuu.ento llo cw,i:l<l.:>s.. p orque ~uccPde 111 uttn.s vezes que 
cavallos. toml\ caracta.r grave, como já tive occasiio 
-~. 
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de observar em doentes de minha clinica, ! cot, Bouchard. Boissard. Dieulafoy, Delas
sendo tão feliz que nenhum Jelle> teve con-~tscus, Michel Sa.ger, G. H. Roger e Buant
sequencía fatal. graças ao rigo1•oso trata- citados no artigo do 1neu collega Dr. Gaba
menta antiseptico que ttlnho preeonisado, glia .. As minhas obsernçõe.s, j:~ citada.s_ no 
sempre com o mais brilhante resultado. relatorw apresemado a (lelegaci:.t desta Cida-

Essas pessoas, doentes de minha clinic..\, de, e tambem as que o meu illustrad.o collega 
como F~ referi, foram Yictimas devido unica· Dr. Jose Ferreira registra na carta que me 
mente a.o contacto das rezes affecte.das pela. endereçou de Uheruba e que ;1deante publico 
peste, na, cccasii'io em que ti12iam o trata- são para mim forte sustentaculo das minhas 
mento e tambem pelo uso r1o leite das v;;.ccas ii\eas l'elativamente a transmissibilidade da 
doentes, danclo·se igualmente a transmissúo da febt•e ap]ltos:l.. 
âs cr·ianças alimentadas eom aquelle 1ei.te. Portanto não t1eb:a duvi•la alguma. que 

De tudo, logo que fu1 :>abedw, fiz unme· esta e1)izootia p~l'tence à cla~se das molestias 
diatn. prohibiçiío em toda c;jda~e. chan~a.nrlo parasitaria~ e e excessi1·amente contagiosa, 
ao mesmo tempo •~ attonçi.i.O aa autoi'ldade corno tenho tido occasião de observar. 
competente para Ql\8, a seu tumo. fiz~sse Ve~m, po1s, os S<'S. criadores que não :po
prohibir coll?pletamente a vend<L do lP;i~e, dem ser acceitas as opiniões daquelles que sã.o 
emq nanto rema~se ~ feb:e ap~tosa-qu~ }ltz- anticontagioni:;tas de lebre aphtosa ou pesta 
mente t~rr; de~lma•~o .?:J.stan,~, er:: ~h'.~~~ de ~occa. é pb elos antigos :u.e~ t~_o pouco é 
das mecl1das pr ophJi latJCas po" 

1 
nu.n ,tc0.1oe 

1 

pu~swel concordarem com as opm10es daquel
llladas ~.por. alguns dos <>n;eus co.~egns. ,. ies menos ex;;erientes, que procuram dar 

!oda.vm, e ba~t~nte ~ra~de para os St~. conscl!!os ~em terem o devido conhecimento 
criadores, o pre.1u~zo prm~rpalmento no g:v:o C.e YiJtet'inari:t e nem observações clinicas cta 
-vac.cum ~comme~t!do ~o ce~rtve\ _ma\ PO,!S da dita epidemia~ porque, assim em w.z rle 
attmge .1~ a consrderavel ctfr.~ d~ .o a _o f,, procul"<krem elimi:1ar o m<Ll. irão trJ.nsmittin-
1Jelo esta·.o de m~!!l'esa e. atrophl:l.lUe~to em do-o continuad~ment~. t1·azenrlo como canse· 
qus ficou rerru~tdo o g"do e pala lalta dr> quencia a transmissão da e,;tom~\títe aphtosa 
p:J.stos dura_nte a secca_._ ao lJOmcm e es crean<:as sendo que a estas 

Pela ~2gumte es~a.r.tstlc<L melhor. po:ier·Se· muitas vezes devido :~o est::tdo de depaupera
h_a a-vaha.r a gran?~ pel·1a: -o,ma.Ja~ Fmn- mento de forc:as, pôrle tr:.1zer resultados Ja
ct~co J_ose de Car:va.dw. qu~>: cua. d(; ClnctJ a. taes como tor.los nvs .;abernos. 
se1s m1l rezes. tem pord1do. :tte o p::-e,;ente ' . . 
mais de 501) rezes; o capitiio Veriss~mo ,\lves Tenho_ a aconselhar ma1s tlllllJ: vez a l'rgo-
da Costa. que cria duas mil mais ou menos. ro~<' '\nt1;>epS1:L w·~ curr:>es, que1m;.~.mlo-se o 
tem perdi•.lo ccrc:,. de uuzentn~, o Sr. major· esl.l'llll_;e do propr10 gado, co•r, um })()UCD rle 
Prudente .Jose i'.![unso de rlua~ m ií e qui- ~1!camJ.ú ou cnxoft'C'. 
nhenta~ re?.e~. te·~ pcr•lido c'"·ea r.h": lluzr~ntas Inteiramen~c a~ho bem conveniente insis· 
e tant:ts; o cap!tiio .Toã<J Thcod"I.'O de Andr;tc;e til'·Se com o <:-.mpreg-o 1i:t quina do ser·rado 
urna~ 10 e O..>orm romn PSte llllllto;; mtt1•o.,. de mi~rul':t coru. o ~al torr:\<lo. nar ser este o 

Triste(' mnito tr~stc. e o c;;iarl •.l a QIIC tem \"Oi·darl,·iro presel'\":lr.il'o, do quál maior P"•l'· 
!evado a te:Tivel pl:.':;te n -prinr:ipal l'tllnl.l •le tiJ.,, tl'em ür:trh o~ Cl'Í<ldOt'<'' m:;~te sar·tii.o 
ind.ustria. do Tri~ng-ulo J.Iin.::irn-o gwlu vac- mColn<.> parn t·.vit:'.:'-5~ a~ eec<J.l!idas, é cun\"C· 
cum-a verdadeiro su~tentaculo p~.ra a ma- ni~llltl ta.zc:·-se uso do tn-'~mo medicamento na 
nutenç5.o d11 '1'1dl1, o alimento es~encial da conmt2scen~a dos animac,; que forem ataca
humanidade. o ilnpl·escindivel e o rnaiot• dos dos da rnolestia. 
locomotores pa.N arra5tar os g-randes pesos S<i.O medicamentos recommelf.da.veis tam
em s~rviço dos _fazendeiros :::do proprio com- bem a creolina íngleza de Pe~wson, phenol, 
mcrclO ~ertaneJO. acldo borico, acido phenico, chlorato de po· 

Tendo l ido em um dosjo:·naes •l e ·rb0r:1ba tassiu, ngua de cal, alcatrão, cosimento con
a tran;;cripção da opin ião t1e Sanson e ll:ty- centrado d~ quina e limii(• com sal torJ'a.do e 
nal sobre a. t1'lH1Sr.J.issibi iidadc desta afi'(·cção mai5 ;1dstrmgenk~. 
ao homem, opinião essa que nem mer ece ser tlíuitos teem ll.mpreg·atlo o tartaro emetico 
citada por eótar em completo rlesaccorilo com com bom resulta1o e a cinza (~bsolvida em 
as tlleorios mo'1ernu.s- visto com <tConselh:l. o agua. 
uso da carne do ga.do afrectado l>pós amputa- P~t·a uso externo e aconselha ver a embro
ção rlo~ casco~ e t:1mbem tio !cito zlJ.s vaccas caçio de cmolina, kerozene, agua. de cal etc., 
c·mtaminado.s, julgo de~ncce;:sario raze1' lar· etc.; porem deve·:se sempre rlar a. prefer~n
~·'" ci t:'.<;tic·s ]l•.l':t CO!'l"Ohill':>r () que: :'.té ;,q;li d:t á c~eolina inglCZ::l Pearson. qu~ e o que 
trn h o :'U~Wu t: ,du : ·1í1 l·c l :t~:lo A rliJl"uoiio des!.!!. mais; bt·ilhnnte !'C5Ult:J.do tem produzido. 
am·c<,·:~o. l.•;:~l:lil(i ll p .. I':L i:"Sú o'! lle st: i•\ 1w 1\:io ,:ú intel'n;t como hm\,em cx:ternamen
:, J·l.i_,:·,, qo1o 111ais :~>ice .. ale \'<li.' i.:':tr!~cript'. e te ,lere ~el' :tpfilb~c.lu o ttat.>tmento ([e :tCCOl'· 
JJetu .. ~õilll a:; opinili(;.> ;\Ut<.wi<<d;>o. de Ch .. r- do com o que ja éXpu~ no l'elatorlo que 
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apresentei à. delegacia desta cidade, cuja. reinante, que t a.nto tem atrophia•lo o princi
prescripr;ão ioi ~t seguinte: pa.L ra.mode industria do Trian:!ulo Mineiro

a indust r ia :pastor il-e que,infelizmente, tem 
se estendido com intemlida.de para o su l do 
estado, deixando em estado contr istador não 
somente o ga;lo ~·accum como o snino, - per
mitti que, antes de t t·ansmittir-vos os ligei
ros apontametltos que tenho sobre o ter riYel 
mal, vm; lou ve sinceramente por e3merado 
1lesvello e in teresse, empregando a. vo55a. in
te!liger. tia e act ivida1la em estudar as causas 
da epizoocüt e applica.r o~ meios mais eficazes 

Pata ttso intento 

-R. Creolina ineleza 
de Pes.rson ... ~ . . . . . :;.o gra.m;;. 

Cosi mento concent rado 
de quiua. e limão .. . 60C. grams. 

M. em. 

Para dar á re.,; doente quatro ou cinco dias para õebdll\r e interromper a sua propa.ga-
cão. evitando a transmissão ao homem e t am· 

esta dose todos os dias pela manh[ . bem qlle se torne um mal endemico, 0 que re-

P(l,n~ uso exlen t •J 
sultaria u ma q uêda desastrosa do granrle ele
mento do Triangulo-a. industria pastoril. 
P€~, por t.anto , votos, para. que ten hamos 

a teliddade de ver imitado por muitos dos 
vossos collegas o g rande exeml'lo qu e aca

Para fazel' ·se embrot·açíies nas ferldas dos 1 baes <le dar, tornando-vos, por isso, cuda vez 
cascos ou ft•iei ras . mais credor da sympathia que vos tributa.m 

-R. Creolina in)!leza 
de Pearson .. _ .. . .. q. s . 

Todos estes meios, que tratei sempre di- os habit;t.ntes deste municipio,os qua.es, cheios 
-vnlgar, teem t ido bom exito comoqae muito gr:).tidão peiQ interesse que espo11<anea.mente 
me de.,vaneço por ficar con vencido tle ter r.omaes por uma causa commum, por sua 
cor:c:or r:do um pouco pa.r:t rlebell~tr est~. mo- natureza, fazem sinceros votos pela vo~sa es
l~Stla, que, embora t enha. sido diagnostic·ad:J. ta.billdade, t5.o u til e animadot•a., nesta mo
em Uberaba. foi-o igualmente nesta cidade. desta cidade do Tria.ngulo ~1ineiro. 
sem ter conhecimento do;; estudos que a!Ji se Nem outro podia ser o animo tios habitantes 
fizeram . d · · · · · · "1Lito 1 •• 1 c - d" _ este mu mcqno a. vosso respe1to, por que,sem-

1•. 1 , ou'~"C 101 o proce ~mento da. ca- pre amaveL e:attencioso com todos pai·ticular
~a~~r' · esta. Ctdad.~, por se_11 pr esidente, tene~- mPnte, sois. no exel·cicio de voss.'\ espinbosis-

,; onel F~!l~1-co Itaglba. qu e,_ por OtliClO si ma. e melindros10. profissão. o verdauciro sa
q e e~ lhe dln~t. logo que >e mani!estou ~qui J cerdote da medicina. um devotado represen
a.. terr,vel. p~ste. towou _ene_r~1cas :prov1den- tanto de Gn.leno e Jéitimo Mscipulo de HYll· 
c1aes ~ffictando 'lln.:a os chst rtcto;;, e. por meio pocra.tes. o 
dos edHae~. pro lu btndo expressamente que í"os- . . . . _ 
:lem a-batida.~ rezes vaccuns ou ~ui na~. pa.ra DJta:; ~stas l Jgeu•a.s_ e merec1das re~exoes, 
consumo publico, sem que pro ·O<lessem· 0 re- p:1sso a <~ar-v?s,succtn~mente.conhectmento 
spectivo Pxa.mc e o visto do rleleg3-11o ue bv- das provtdenctas por _m1m. toma.rlas e con:sta. 
g-iene ou p•s~D;L aulorisad:t . - • de alg-uns c:: so~ da. ~p,.;oatta, ou febre aphtosa, 

Ao me~mo pre~itlente d::t camara. d•stn. ci- de que teuho a!gu.ns. apon ta mentos. _ 
<1:J.de perll ultimam•'nte algumas infOl'm:~ çõas Logo_que o te_rnvel _a;o.l se roamfcsto:u 
sobre os caso;; de epizoot in. de .seu conlieci· nesta ctol::.de ; . ca·cu~Vllnnhanç':~ . apresset
mento. o qual, com a maior boa vontade e e_m m:~.ndu.r tt:hxar ed!taes p1·~htbtndo o aba.
prom}ltidào possível, enviou-me as que se se- hmeuto tlc g~tdo vaccum e sutno, para con
guem, pelo que lhe sou muito agradecido, e sumo pu!Jhco,_ sem, que precedessem ~xame e 
fazendo voto$ por sua. continua actividarle e o respcd1vo v•.<tn <.o d,elt>.glldo de hyg1ene da
patriotismo no importante cargo que occupa . qm e de m~d1c_os, ou ue quem suas ve2es fi-
peço-lhe permissão .para publicar, fazendo zess~ no.; cl,t~trtc!os ~ _ 
parte de meus artraos, as s uas informa- l . P;'uccs eras ant_e~ de à.esenv_olver-se aqm a 
ções. "' I terrwei 11este, for accommett 1d? ~e a.phta.s o 

Eil·a"· co~·onel Astolpho Bittencourt. CUJO mcornmodo 
~ - . . . I deu-se em fim de marÇ(l e primeiro de abril, 

wP!·e~1denc!a dt~. C~mara i\!unlC!p_a.l do !'ra ·ta , r.a::~~ndo-Jhe serias cuidados ; entr etanto, 
- de JUlho de 189<>. I quem pôr.lc du,.iúar de que não fosse um dos 

J pr imeiros e~,;,,s de transmissão ds. (abre a.ph-
-- ~ to~a ao homem. quando, logo naquelles dias, 

app·~:·~ceu nestt~. ctdo.de atacado o gado vac
}.fuitis;;.imo a~raàecido pela honra que me cum 1 

déste, <lirigin,!o-mc o amasel pedido de CO·j Aquelle senllot•, logo que lhe appa1'eceu o 
lhel' e dar-vos infor mações sobre a epidemia. incommodo, teve as gengivas e a garganta 
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ínfiammadas e as feridas acornp~nhadas ele 
má.o balito e constante salivação . 

Ninguem falla.va, até então, r'o mal que 
tanto nos prende hoje a v. ttençã o c, tratando 
como acoommettido de simples a.pht.a. foi 
dentro em poucos dias debellado o mal. 

Posso assegurar-vos que, alem da. tr:ms
missão do mal ao home;n e d~ a ccommett.er 
fortemente o gado vaccum, o veado tambem 
tem sotfrido e assim o cão . 

Na fazenda da. Fortale;a, do districto do 
Rio VP.rde,desta comaJ·ca,tliver-tia.-se em dio.s 
de maio em caçada. de ma.tto o bom e v.:rdn
deiro velho Sr. Antonio da Cost<\ Pereil-a.. 
Chegado a matta e<>colhi:~. pa.l'llo suHura. da. 
matilha., assim fez, sen•lo surpl'clJeudido 
dentro em poucos minu tos pelo:> ber,-os de 
um veado preso pelos cães. Dir-igindo-se in
continenti ao logar e tomando-o das pre~ó.S 
dos ciies, notou que o pobre animalzinho, ni\o 
tendo os cascos, tinha os pés, mãos, boc~o. e 
l ingua em cha.gas, motivo :pelo qual não pôde 
dar cor rida.. 
· A peste então já grnssava. alli no gado 

vaccu m e ninguem póde t ambem tluvldar de 
que o :pobre veadinho f1)sse victima da trans
missão. 

Ha. pouco disse-me o Sr. Alvaro Ribeiro 
de Souza a char-3e em sua casa um pequeno 
cão a.commettido dó. peste. 

Na fazenda. das Perobas .o Sr . Manoel Fran
ciso. Alves r!a. Silva perdeu um lind,, cava.llo 
de sella ata.c·o.do da. peste . 

Viu-se o animal. gordo e sadio, começa.r n 
babar, succedendo for te tr omura llel-) cot·po e 
agita.dissimas pUI$;1.~:;.õe:s de cvra.~,fu), vindo a 
mo1Ter no me ;mo dia . 

No fazenda. do Serra.dinho deste •1istrlcto. 
em casa do Sr. Carlos dos Santos Lüna, mor
reu u m suíno atacado pela pestG. 

Uma :filhinha daquelJe senhor, veBdo quo o 
suino tinha falta de u ma das u nhas, pegou 
de uma das que restavam, ape7.a.r- •!e aOO:it\
das, porem seguras, e, tirando-a.com a malor 
ingenuidade colloc;m-a em dedo da mão. 

Poucas horas depois S<lffl"ia a. cre.1.nça. de 
inil.a.mmação daquelle dêdo, iufiammação esta 
que se pr olongou até o aute braço . 

Não tendo a menina ferimento a lgum nos 
denos ou na mão serâ. o caso de julgar -se a. 
t ransmissão innoculada pela epide.I·me 1 

·Medicada, :porém, a tempo, a creança niio 
correu per igo. 
· FeHzmente está quasi debellado o mal, q1:e 

não sendo t ão fatal a principio, tod~.via apre
sentam-se agora. os seus re::ultados pelo es
ta.do de magreza em que deixou o gadn, po
dP.ndo-se avaliar o grande pre,iuizo pe\<1. S\l· 
guinte estatística. de a.lgvns poucos crí:~d o-:-l'~ : 
-o coronel Adolpho Bitt.enoourt tem p~rdidu 
30 r~s, o tenente-e:oront~L Sevel'iano Villda., 

80. o tenente Jona.s F'ranco 40, o alferes An
tonio Domingos llr:onco. 30 muis r.n menos. 

Senuo, do triangnlo mineiro, o município 
do Prata o mnia desenvolvido, qu~nto á in
dustria. pastoril , ~into não ter ainda de seus 
imporr.an te~ fazende;ros uma estatistica pela. 
quat most·ras'e a. mort:l-lidade do gado causa
,··.a. pei:~ epidemi:t reinante. 

Eis, pois, em ligeiros tracos, o que posso 
informar·-vos por emquanto, sentindo que, 
tiio íb.lto de !'!,cursos, rdo po:s>a. uu:>:iliar-vos 
no grande trabalho que. como jã. dis~e. soe 
ser dtgno du lou,·ores e rie ser imitado. 

Actei tae os prot•-Sws de estima e considera
ção. O vo;so sincero aditoir;tllor .- F··anci$co 
flogyúa, '[>reEiüentc da. ca.mar..t. . 

!:•..t.ra a.in•h prova.r a t. l·..t.nsmíssibilidadc da. 
!leSte do gado ao homem, levo ao conheci
tr.ttli.o do publico os seguintes factos po;• mim 
obsen·ados : 

A convite de um dos ma.is abasta.dos fa)len
deiros do tJ-iangulo w ineiro, o Sr. mn,jor 
Frnncisco Jo,;ê de Gurva!I:JO. residente a uma 
legua de d istancia desta cidade, dirigi-me à 
su:t tazend~, acom pa nhado do meu illu~ trc 
collego. Dr. \íarin!J.o Palmerston Ribe iro Gui
mar~"tl:is e do inteiligente pb.ar maceutico Sr. 
.l<.•sé Bonto Fe1•:•eir<~. da. R~cha pa.ra l\llí o bs~r
var u m impol't,t nte resultado da epideruia 
l'eínaute, de cu ja o b~ervaçlio collli o se
guinte : 

O nwjor Car valho tem, a di~ttiMia. de 30 
metros Jos curra es do gado vaccum, a cev;.1. 
de suínos, os quacs niio teem com municaçiio 
:tlgum;t com o vacc1Jm e por isso se conser
>al'a li ne da. peste. 

Acontece, p t> t'ém, que de en<re os suínos 
da. Co31':L, uma porca pro1!nziu alguns /eiliics . 

Estes. logo depois. passa.udo p~::los v;'ios d:l. 
port.<~ira iam ter uo~ curra.e~ onde tl1aria
mel~te a.<:lta.vatu-se rezes acommcttiüas da. 
pE:S!;:J t>, d~>.ntro em pouco, eis o resultado : 
manife.:;ta.1.'iiu total da. lebt•e aphto~a. nos su i
<los t:~vat1o;;, mn.Juzídu. peJoj lt,i1Õe3 que ti
nham commuuit:::,çilo pa :·a os curraes iotlcio
nadus. 

f'elí 1.mente.porém,desín fect.a.1os os curr:~.es 
com o es t rume de gado e alcatt·ão queimados 
e medic<l.r1os em tempos os ; uin•;s cevados 
coru <l. a1)plicaçii.o ex\erna e interna da excet
leote Creolina lngleza de P earson,foratn todos 
restabelacido:: em pouco~ dia.~. com excepçã.o 
de tr~s 1ei ;;ões. que morror·am, cooo~rando 
muito para esse bom o ra.pido resui railo a. 
<lll•,rgic~ meditlo. q :ze se a·' optou de-não tra
t:l.rem dos suinos as pessoas enca.1·rega.dos do 
t t•a.tatnento do g:t •lo •~Jfectado r'o mal; emtim, 
um ''erdadeiro i~olamcnto; e d;,~s:~ precauç<io 
tmn- ·u vuriticado o IJOffi resultado pot·que a. 
Tra.nsmis.;i!Ji!id:ule é !eita p· ·la I'OU11~1 , calç."\
do'' · CJtc .. infi'C t:ulú:> do mal c pc,lo contacto 
(\i recto do gado enfermo cum o sadio. 
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Msim ten110 recommenda.·'o e nconsellwlo 
::.o~ $!·s, c:·i..d•)NlS, nii.o :;ú cc.mo meio u!Iica.z 
p:~ra estacion:u· ·S(l :1 epidem ia. llu gado. como 
t>Vitnnrlo qua sejam víctima.s de cstonoalitc 
aph tOS:\ n.s pe;,.soas des·.·uiU.ad?.~. 

Devo mui tu ao meu y.,nel'<tndo amigo e i o· 
telligent.o :pb~~., m}weutico de>ta ci•~ade o Sr. 
José Bento Ferreü·a d'L Rociw, que , a11Xi!i· 
ando-me tanto, remet.teu-me gentilmente a 
seguintl: in!brma~.ão sobre a epízootilL : 

Caro ''migo Dr. Gttima1·ã.es- S:üist'a7.endo
Yos, dou com muito gosLo os seguintes ~onue· 
cimentos que tenho sobre <L pe.:;.e •lo gado 
vaccum :-c1•io em minha ch!l.Cara 120 r ezes: 
mais uu menos e. de entre est <:s, 106 fol"J.ffi 
a.t:.tcadas pt•la. e;-izcotia. 
. N~o ~ndo eonh.>cimento do :nnl, appliquei 
<I pr tme1ra. rez affectuda. tart::.ro e $Ulphato 
rnagnesía. dissolvidos em agua., de que não 
colhi Mtlltado. 

Com'ba.tida. a primeira com os a.nt isepticos e a 
s~gnnda com os m;;io; que. na. OCC'iSiiio, o 
caso rr.:que~·ia, t i>e tt fel ícida{le de v d-o em 
poucos dias restabelt•c:tlo. ,\ ssim, compro
vando n tran;;rnis~lbilidaue do mal no llornem. 
w·j:lmos o quE) se deu na. f«zEmd<J. do Pinto. 
t.te' propriedatie uo Sr. A1berto Rodrigues <1a 
Cunha: este SBnhor tinha. em seus cllr raes 
grandes cochos com salmoura que o gado 
ilff'ecta.do bebia. · 

Ulll sett filho, in;renuamente levou á b<lcca 
unt pouco daq uella salmoura. apresentando-se 
logo a tacado da molestia.,manil'est.ando a.phtas 
na lingua, in!lam":ação nos Iabio;; e na. ga.r 
gant•~ e do1'('S n<1s "rlàculações tibiotarsia.nas, 
cujo e:::t:.tdo ruorbiúo roi cumb<l.tído coro pur
gant~.- ~alino;;, sulfa.to de quinina. e diversos 
gargnej i):'S adstringen~. restabelecendo-se 
em pout-os dias. 

1ila?irestando-se mal, em segnida, nas 
d~ma.ts rez"s, recorri antão :~ Cl·eolina de 
Pnerson com excellente resulhdo. usando ria. Vão em seguid:t transcriptos 03 artigos jâ. 
seguinte dosagem : intemament.e. 20 gr•Lm· referidos anteriormente. · 
JO)l.:; de crl,)linfl. em uma garr-aJa ,1e aglla. P'oi o Sr. Dr. Renar (de Pithivi<•rs) quem 
pum; e exte,·n~rumte fiz o curati>·o •'a~ relatou. ua. Revuc tles maladics de rEJ~fa·flce, 
feridas com a. creoUna pura. duns observa.•;des de febre aphto ;a,n3.qua.l o 

Em stliR!O?-· com e.~te medic:tmonto, niio contagio se deu pelo lelt_e das yaccas doente~. 
per•! I U!U;J. .-o rer.; e. nii.o lw.vendo por em· I E;tr.~ •luo.s cre<.~nça.s. de tda.de ue quatro e d& 
quant•J, ~ r ;:.p:•O!lucção do m;tl e:n nenhuma. (!inco a.nnos . rollitol1em des~nvolvida>, ~pre
tl(<lla.s, pelo <'uutra.rio. e •. liiu sa.di,_:s e nn:.l'i- s<~ntr•rt<.m 11ão ::ómente a-pllta.s, mas ao mesmo 
das . o que nã.o tem aconte~ido aos cri:1 '••rcs tem1:0 um estado geral ü:bril c embaraço 
quo_tecm Cttlprei(auu t r:;tamento divcrs;, , dig.,stivo. etc., tlen~tól.ntlo-se cm•t.amentc um 

Ti''<1 C•CCa!;iúo de .-.bseJ'\':Al' nas f:12.enJa~ d11~ e;;l :t•iO i11f<~tuoso . 
Sr~ . lgna.cío An t.nniü Pt•a.nco e Fra.n:·i:<co d;1 Os ~vmptomn~ gcracs e locaes mn.rcha.ram 
Cnst'l. ll ~llo !TJ11itos sn iuos :~<:C~mmett.idt~s d<l ')l\11i \lr.iamente e ;L molestia apre:;cntou-se 
p~st<·, Jll'i:;cipalml'nte nus c:tSc0s, pelo que se qna;:i <'l) ffi~' u:nn fehl'e eruptiva. Não pa.r~ce: 
acba.vnm p t·;v;:tlos de ami:Lr. I:K<I'l•tW•. 1 est.n.l' du>if1:~. do que n. ntole;tta f:! 
. Di~se-mc um el'ia·'nr- que :t. lm.na tJPi m. tt11 1l~nl i t tida. pel<.leit.e. n ií.o oLst:\nte o mmme 
ttronco e !olhas) é o 111elhor mr•licmnr.nto hactet·iolo.:ico uão ttr ,;itlo pt·t~tioado. Logo 
pa ra. .~um tir• sni fh> ~trecr.:to t o dn. e(Jir.o<ot i:t. tpll! se ubs:!l'VOU ustas creauç:~ th•entcs, Ulll;). 
. Alem rle ''Utros caso;;, (1uc :\f·gttiJ!i tJ •·:::lou epit!ellli;). de !'cure a.phtosa l'· ·ma.vu.uo~ esta· 
tnliwmado. lttl \' e::< dt\ t.rat:u>, ~r.í quo. n:iJ) "'" bulo~ d:.( rc;{ifw : t•ra .ió. um:t. pr~stunp~-.;to . E 
multo, morreu aqu i um o·:tv::tllo do St•. l·'t~ t·- ol<~mais . l' tn- a.mtKJ,; os C::L:"• '~ ptido-Sol·cmon
llilndo Ten ·.t, o q ll<tl rui ;L\;II;adu tlt\ po•ste. tat• <L Ol'Íi:-(\ltn. Os J.uus ilü~lltiuh~~ tioham 

A O \'OSSO inteii'O tlhp :1' t;OCOll tt' llre ii: S<•ffipl'C t:J:IIa•.IO }lltte tle VUCC'.J.S contnmllla.d~s. e , 
o vo;r;o :unigo oLI·iga•lo- J.m! Bento N:rrci1·a ,Lióm ui~~u . esse leite nií.o t inha. ~it.lv J~rVLdO. 
<la -qoclia. . Na. primcil'a ohíiet•vaçã.o,. a. it:IJlá que não 

Alem de;;t.1.S lll formaçCe;;, tc,nho conheci · tíuha tonlll<i.O o mesmo l e1te nao tefe a. ruo· 
men to <l~ que o Sr Thecphilo Theotonio d« lesti>~. . 
Salles, r esid,.ute nesta citl;~de fazendo 0 T.l'>\·1 No secrundo co.so. o p<'Le, tendo t omado do 
tt1.mento tuptto, pela creolina: na C<J.viàadr~ me::1mo i~: te, a.presmtou ::tlguns u\as.dep9is ,a. 
local de um b:Ji C<J.rre.iw inficionado. rece- feta·e a t :hto~a.. A origem da nwtest1a. na? e, 
beu o seu br~fo rn face, sendo bastante. v;~ra. portar! to, duvido::a . O tra1~mento cons1ste 
que, tllgamas hm•,ts ,1e!JOi>, lhe manirestas~e princip:llmente em collutonos boratados e 
ft~bre, vo rnitoõ, illaO it:üit•) , dores na o-ar·- cau.terisaçôes com ltit rato de prata. 
ga.nta, !l<\ regiãCl toraxic<J.. nas e~'!'ticul~ões A.rt. !6 . 25! . Da Psitt;).cose (infecção deter-
das m~os e tios punho, , roiua.da pelos periquitos- ) 

Fui então clw.rnado e encontrei-o sofi'l•endo I Nó:; temos sempre um grande iuteress~ ~e 
u n;a l:t:mifi!Stação f~i.Jril d·~ 3) g1·áos e 8 !~<lct· ~·studt\!' as molestias que nos ~o transmltt~
mos, com phenomenos de uma estomatit<l das pelos animaes e, tatve'l:. s1 fossamos m_a.1s 
aph•osa, complicado t.le oront.:O-pneumonia: inst 1·uidos em pa.tbologul. compa.ro.da,acbana.-
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. mos que estas Infecções são mais f1•equentes !ando por uma epidemia alarmante em um 
do que geralmente se pensn. paiz :l.tê ahi endemitica.ndo no Estado ende-

A este respeito o trabalho muito extenso mico. 
que acaba de publicar o Dr . Mo range;; em su:1. A (111e5i<1o bacteriologic•1, logo muito dis· 
t hese constitue um documento mui to inter- cutido, ro: rcsolvldiL rlefinitivamente pelo Dr. 
essante, sobre uma. fórma de inrecção ainda Mocard, oue achou no can:l.l medulla ro do 
pouco conhecida, a respeito da qual temos l\umerus ;~os p<l.S:;:~ros doente~ uma bacteria 
publicado l'ecentemE,nte um resumo de uma muito bem caracter isada, pathogenico nãt) 

· lição clinica do Dr . Rcn·lu (art. 16.!83). sómente para o periquito, porél!l para o 
E' aliãs neste mesmo ser\•iço Que uma na.r te pombo, " ga.llinha.. os ratos. os coelhos, etc. 
dos eiementos deste tl'a.balho tem sido tirada . Em outra. p:n•te se tem achado frequente-

Foi em fevereiro de 1892 que se apresentou mente o p;1ewí1o coccus no sueco :pulmonat• 
a primeira epidemia de psittacose. dos iloentes mortos de psittacose e nos escar-

Em um ):>l'itnei!'O qu :u•teirão foram :22 pes- ros dos doentes durante a. evolução desta 
soas atacadas, das quaes morraram seis ; atrecção ; e a. fürma. clínica. da psittacose 
em um segundo Foram atacadas 20 pessoas e se resume nos termos seguint~s : infecção 
morreram oito. prorunda. da econom i:~, e pueurnoni• ter-

Em 1893 houve d01.1s novos fócos ~e ;'d·,.um rninal podendo se admittir que a molestia b 
com cinco doentes e tres mortos c outr•o com const1tuida, p0r uma 'infecção prim ittim de
dous doente~ e rlous mol'tos. vida a ba.cterit: de Mocard,"' qual favorece a. 

Emfim. em !894. de dous doenu!'l QUe en- infecçiio secunrlo.ria. que se produz pelo pneu
traram para o servi<;>o clinico do Dr. Rendu , mococos. 
sahiram ambos curados . O Dr. Morange estudou muito completa-

Em todos os casos a filiação do~ accidentes mente a sym}ltoma.tologia. da molestia. mas 
e a sua. origem primordia l p1·oviera.m como não insistirem<~s sollre este ponto que foi ex-
ficou estabelecido. de periquitos doentes . plicado na. lição clidica. do Dr. Rendu. 

Emquanto que para os primeil·os casos a Lembramos unicamente que ella se pótle 
molestia dos pnssaros pôde ser observada resumir : abatimento, prestação extrem11., 
em casa dos propriO$ negociantes, para os e no fim de um tempo mais ou menos longo 
outros não aconteceu a mesma cou sa., porque deste estado typhoyde. a pparição muito fre
os animaes ha,.·iam sü!o •endidos pelos me r- •

1 
quen+e de uma rmeumon ia. oom ou sem cnle

cadores ambulantes : ora. eis a hi um fôco rrio inichl. pneumonia que tra)( em geral a 
importante no ponto de vista prophH;;tico. mor le de u m doente. 
porque estes. sendo de diffieil nscaliea.çiio, ~e E:;te den•adei l'O ponto ~ em fim. muito im-

# encalTr.gam particula.rmonto de v ender est:t por1.a.nte. porque e de apresentação da pneu-
perigosa mercador i;'. mon ia que ileiJende quasi u nicamente o ·pro-

Seri , pois, neces~ario prohibi1· a venda gno: tico. po: qne a morte tem s!do sempre 
dest~s passaros pelos merendares sem re.::pon- devitJa. :J. uma pneumonia.. 
sabilidadc. Um ponto interessante é o mo1lo O tl·at.a.me!l l.O n[o é outro si não o de todos 
da transmissãD . Ora. observa-se que os pel'i· os estados inficiosos e como se deve temer 
qui tos, alimentados de bocc;1. a bico, é p~.ra ante.< de tudo o inficiona~·iio pneumocucci
notar que muitas vezes, nestes casos. o inicio ca., é preciso praticar a r igorosa anti:se:psir 
tem loear na. pes~oa a1fectada JlOr redema. boccal. 
fugaz limitado !L face. Em tros observações Quanto ;~os meios prophylaticos, elles con
de..;te genero, o Dr. Dujarclin Bea.umetz veri- sislem em impedir a vendt~. dos piriquitos 
ficou na boccn e na g:wganta de seus U.oent~s pel os venfleliores ambulantes. 
verdadeiras placas diphtheroides. Dcm•ds, importa l'ecommendar as pessoas 

E', pois, permittido suppor que, em cerios pussuídoras dos periquitos de nunca mais dar 
casos, pelo menos. o costume de dar a co· a comer a estes passaras de bocca. a bico·, de 
roer ao periquito de bocca e bico constitue o m :neira. ~evitar assim um modo de contagio 
modo de entrar e innocula.<.)ão da in fecção. que se tem visto ser muito frequente que fa· 
Porém este contactonão é necessario e o facto vorece umn i nfecção mais profunda. 
unico de tocar no passara doente c perigoso, Accrescentamos que esta. questão tem sido 
e de mais o contagio t em ~e feito em muitos objecto de uma. rt.>cente diseu~são no Conselho 
casos de homem a homem. e estud:\ndo os tle Hygiene do Sena. e que, SC\hr e a iniciativa. 
factos se vê que, de urua maneira geral. a do Dr. Lance1·e.l us, o cooseU10 eruitâ u a. 'se
psittacose apremnta actualmente en tre nós o guinte opinião. 
duplo ca1·acter de epidBmicidade e endemi~i- «1'', QU(~ nma. vigilancis. seja exerc\d;J.. nos 
dade: p>itt?:cose epidemia. f'm !893, e :l.ctual- mcrc;J.do de pa.ssaros. c. si possi vel fôr no:; a.r· 
:mente ainda em fins 1le 1894. mazens ; 

A psittacose está. co!locada, pois M lei 20. ql!e sejam nemeados inspectore~ ~!>e-
geral das molestias infecciosas, se instai- ciaes paraexercet·em e~ ta yigilancia; 
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3', que os ditas inspectores possam prohi· 
bir a venda de todos os pnssaros que sejam 
reconhecidos doentes»-. 

O numero de casos observados ascende a. 
nove, sondo seis em crianças tres em adul
tos. 

Todos se restabeleceram e o medica.mento 
. que me deu mais promptos resultados foi o 

· · chlorureto de ca.lcio em collutorio ou garga· . . . . ·I rejo na rlose rle um e l!lBio a dotts por cento. 
E1s a carta dC> Sr. D1•. Jose Ferrelfa que }I Essas mü1has obsenações apesar de ))Ou co 

fallamos antertormente: l numerosas. dão-me ,L s~guinte. con-yicção: as 
«Caro collega-Tem sido com summo inter- aphtas do homem, descr1ptas mmucwsamente 

esse que tenho lido no conceituado jornal no; llvros (!e pathola.gia infantil siio em tudo 
paulista O S. Pmt!o e Mi11as o resultado das identicas as aphtas dos animaes domesticas e 
vo~sas observações rel:ttivas a epiz~ot.ia rei- mutuamente transmis>iYeis. . . 
nante, que tão grandes prE'juizos tem accJ.r- O rr:eu c:tro _coll~ga. sempre so~Jc1to ?ffi tudo 
retado a noss:t fil)reseente industria. IJa.Storil. que dtz respelt;O a sm le publ!c:J., pode au
c bem a,;sim aos judiciosos conceitos qu~> alli gmentar a sua estatística com nove çasos que 
fazeis com o brilb.o que só podem possui e os tive a felicidade de obsermr e contar ~oro os 
espiritos illustrados, entre os quae~ conto o meus applausos pelo muito que tem f~no no 
operoso collega.. estudo de epízootía actual. 

Afflrmaes que e;sa singular affecção o fio e Do vosso amigo e collega. - Dr . .Tose Per-
privativa somente de ce!·tas especies de ani- reira, 
maes, masque, zombando da grande dista-n
cia que as sepa.ra do homem. vence-a facil
mente e ataca-o com a mesma facilidade com 
que penetra no interior das mattas para. fia.
gellar os seus costumeiros habitantes. 

Ora, uma tt;! amrmação não podia ser ac
ceita por todo~ em sciencias, seru prova$ bas· 
tante conclwlmtes, e, embora fosse baseada 
em factos positivos e em autoridades compe
tentes, contudo a.cceito o convite que me fa
zeis de publicar o numero de casos que tenho 
observado em minha clínica, e o faço certo de 
que não contribuirilo para solidífica.r uma 
verdade re<:onbecida mas unicamente para 
enriquecer uma est:Jtistica.. 

O meu collega na con fereucia que commigo 
teve a respeito. ft~!lou-me da incre•iulidade 
de muitos relativamente á f<.teilidadeda tra.ns· 
missão da. mole, tia do animal a,Q llomem e 
vice-versa. 

Acbo que desde que saibam que a feb1•e 
aphtosa na. especie human:t e na especie ani· 
:u~l apresentam mais ou menos os me~mos 
caracoeres a tal ponto que se pode consido
ra.l-a cflmo sendo produzida pelo mesmo ger•
lllen infeccioso, a hesitação deixa de existir. 

Deixam de entrever esta Terdade us seguin· 
tes linhas t'.rada.das de um tratado de me
dicina de Brocq: .. . «Tem·se demonstrado 
oestes ultimas tempos que havfa notaveis 
analogias entre a febre aphtosa do homem e 
a dos bois e carneiros; l• leite não fervido 
parecia transmittir esta molestia que seria 
uma atrecção geral infeccioM e contagiosa.» 

Olini co n e$La localtdade ua cerca. de oi to 
annos e. cousa curiosa somente agor8, em 
que a molc,tia, assumindo as proporÇÕes de 
enorme epidemia., ataca os animaes domesti· 
cos, é que cabe-me observar-a no homem. 

.T;;.mais ol>ser-ç-ei um aphtoso antes do actu:~.l 
:per iodo. 

Uberaba, 2 de agosto de 1895.,. 
Po-rtanto está maio do que demonst,rado 

p~la observação dos factos, que a. epiwotia 
de febre a;phtosa de origem bovina etrausm\s
sive!. 

Em numerosas observações clinicas feitas 
nesta cidade, por mim, aonde a e[Jidemia 
desenvolveu-se com maior intensidade do que 
em nutr~. qualquer parte, contestam a vera
cidade do que temos ~xposto. . 

O meu distincto e illustre collega Dr. Jose 
Ferreira. clinico n~. vis\nha cidade 1le Ube
raba, ol1~:ervou em sua. clinica casos identicos 
os quaes se manifestaram com os mesmos 
symptornas. 

Firm;L a irrecusavel e axiomatica verdade 
scientifica desta tlworia, s0bre a febre aphtosa 
a estatística constituída por todos estes ca.sos 
observados por mim e mais distinctos col
logas. 

Na tríplice qua.li latle de elemento locomo
tor. nutriente e prod 1tct0r. a industria pastoril 
pam seu r!esen vo! vimento exi;;·e dos criado· 
res cuidados especiaes, os quaes so podem se1• 
dispensado~ com o conc1uso de agentes pro· 
rllyiattcos e antisepticos. 

Acreditamos que o governo, em vista dos 
aYultados pela. peste. como sejam: a copio::a 
mortalida.rle do gado, a diminuíçãa de uma 
das fontes d~ renda que delle proveem. isto e, 
a qua-si extincção do leite e de seus productos .. 
a prohibição de utilisar-se dos bois carreiras 
como força locomotora. e carencia de .um dos 
princ\paes elementos-a carne-, não recusará 
aos criadores na esplier<L de suas attribuições 
os meios preventivos para. impedir o rea.ppa
recimento da mo! estia, além dos indicados por 
mim. 

Esta wna. de entre todas rlo estado de Minas 
Geraes, foi a que mais sentiu dos effeitos da 
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febre ~phtosa. e que melhore~ dn.dos forneceu 1 Siio p[).ssados no c:ltrot.n.nto , Sr. pres!· 
pa.~a 1a.zer um estuclo regular. !dC:'nte, d ias s'',~Uidos e niio upparec.o q uefll 

. F aço votos )la-ra que a C:'pizootia n?i:o se ma.· : queir:\ se enca.l'r·eg'a.r ua dell:Si!. do Sr. ca
n,reste. com cara<:ier endernico nos estados em 1 p iti\.o tle frn.gata Garccz Po.lh '• co us:t est ra.
que a mdu~~rl~. pastor·H constitue o principal · nlw.vel, porque llillgUI~m ignor;~ que S. !:; . 
~Iemento !ia I'Jqueza publica. e part1CUI:tr , go1.a. etc r .,•al pres t\;,;io nesta. Camara. (Tro
tacto ess!:! que acontece u este anno na Alle· caiil-se a1;ll rte.;.) 
manha. em Fm.nça.comojá. provei a r espeito _ · ·• 
da. d ita. epidemia e do. pe:;itta.eDse ou moles· ~::.!SR .. D:'PIJTADO- St contar com loto 
tia dos periC[U ltos já mencionada nest e meu cst~1 nr rarJJ<WO . 
artigo. ' O SR.. Jnsf: C,\RL0s- Nestas con(liçiJe~, 

Cidade do Pt·ata, ft.7 de agosto de 1895. 
Dr. Joao Duarte Gu ima!'dl!.f . 

Fica.. sobre n. M~sa até ulterior delibera.çii.o 
o segtlintB 

Sr, -presidente, p~ço l icen ça. aos amigo; 1ie 
S. S ., pam co:1cluir o anno de !89;), defen
dendo o Sr . Palhfl.. (Riso. ) 

O SR. ~\r.cixoo GuA~AnArtA- v. Ex . f,tz o 
papel de advog<td.o dos pobres . (Risos .} 

O SR . . Joo:f; CARLOS - Sr presir1entc, o 
Sr. l'a llla cumpriu o seu <1.evcr, fl.!z o quo 
devia fazer; :S . S . sabe fazel-as e lil.zel-a.s 

O COngre..~ Nacional decreta: muito bem. (A.JlOiaAos.) 

.o\.rt. L • E' o governo autorisado a fundar Desde qne não ero. sympath ico á causa do 
coudela.rias illilimr es modelos em diversos l•:r- rn~re~: l ,al Florh t~o p.~ixot.o. e e :·a inimigo d.o 
g<~re> da Un iil\>, escolhendo para e,se íim 1a!mirante que i uicíou ._ movim.ento revoly· 
-pontos onde li. pastagem S<>ja a.buuda.nte p1·o· c1on o.r·to de 6 .le setembro. o Sr. Palha. tfw. 
pria. e facilidade .te lr ansport e . ' muiw be• I! em lica.r· neutro, segu:ml<J o 

Art . 2.• Dll>l co udehtl'l:ts q ue o goYerno exe mplo cditi e<>n tc_ do . seu n,;bre e grr.ode 
funu<~r ou cre.'n' .tuas pelo meu os, serão si- ;unigo, o outro a.ltmrante que arvo!'oU a.t.an· 
tuadas no i~stado de Minas. sendo um<t na. deira. (~a neutro.lida.de no porto do Rto de 
i\!atta, zona Leoo~ldina e o utra no Oeste do Jan eiro. 
Estado. • Si S. S. não ti ve:>~e feito a.ssim teria pro-

Ar~. 3: • O governo comprará reproducto- cect.idu m<ll, _tn :L~ como fez_ e. s:)ube J'ay,el-o 
r es niLO so para. :ts coudclilrlas offie:iaes, cot::o com tocht hahlllllade s-.;m preJmzo de proven
para. <lS coudcla.rirts p:~l' t .. icula.res cobrnnLl•> i,os l'ntm·o:> tn.nto que ó hoje secretario de 
destas, sô1nen t~ o cu:; to e ·tl~Lns.port~. um outro a lm\I;tnte sem c~r . S . .:::: .. lez muito 

Art. 4. • SentO pr·lo gover no adquiridos bem e est.·w a. no SJa d•r.e1to. ( R t.<o) . . 
terr~nos ou Fazendas 111m1 seus esw.belecl - O Sr. Patha, Sr . prest rlente, era. amtgJ ele
mentos, pr~ferinuo as t'azendas j :i.. montaclas r1 i~\do do illu,t.re almir-<~.nte tb.lle~i · '.o e neu
ou condelo;r ins j á. inic iada.~. L!'O como elle. esW..v<t no seu dtrctto e no 

Art. 5 .• Revogam-se as disposiçüesern con- se n pa pel in!ilrma l·o :P•>r to•io~ os !ll~io~ e 
trar io. · mo,(<)S d o que se p<I.S~asse no carnpo lDJ mJgO. 

S. R.-Sala. das sessiíes, 2R de dezembro de , . Si nii.o o tbz, prat icou mul; mas con.to n.er~-
1 895.-Rib~i,-o rk Almctd•t.-En~i/il) B lttm . rll t.o (J.(;e o ttl'eSSf1 fetto. venho de!emlel-o. 
- Bt"icia J?iJ,~o. (R •so) • . _ . 

Em t~tes condu;oes c que S. 3 . re,·elou-sc 
um n ~utrll ll:l.hltidoso e de subido valor . 

O Sn· •• 11.o~,16 Cra·~os- Sr. pre3i-~Sou! ,e v: n:l' c IIJ:>nter-sednt·ante o tempo do.. 
dente, a Cam3.ra deve est .r l~rHl•radu. de que revll lõu., nuatro a pt·;r;c ipio c re~·olr.oso de
h~ dias um illustr-~do coll!':,ttt, d;•put.'ldo p"r pois . sem que uinguPm ·~é$Se por isso e deste 
P ernambuco. o SL Mer1eil-os e Albuq uerquc, llllotlo cous~guiu prestai' relevantissimos sei'· 
fez relerencias que julgaraHJ desagr<\daveis a vicos nos se\1S. 
tre.q milital'es, os Sr~ . coroueis Gablno Be- Si nii.o tive>>e feito assim eu o censurada. 
souro, l\lendes de Mom cs e ca p it>l,o de l'l'<!.gl\ta mas Sr. pre::idente, CJmo acredito que fez. 
Garcez Pa :ha. elogio-o. (R iso) . 

Logo. em seguida. ~abe :1. Ca.marn, C[UC um :; . S. con testa agora que s~jam de ~nr 
distincto collega depu tad.o por Alagôas veiu composição uns croquis dvs quaes tive:no: 
a tr ibuna. del'~uder. CI)ID g~ande Vr iltmntis:no. cor.l:ecimenlo pot• um r espei1avel :J.lmir<mt< 
ú Sr. coronel Gat.ino Besouro; assim comú sena.•1o1• da Repubtlca, que a..-;seyerou l'.;J.ve. 
n ão se í'er. csp~rJ.r igual p rocediment.o da igual:Ja.de de illtl".l., cúmpaJ'ad·..:!' os dizeres , 
p:u·te do honrado depu o>Lf~ o por S. l'<tulo, o n otas Cl;n tida.s l: l'~se• cnqui:; com a d~ um: 
::lr. Adolpho Got··JO, com r elação ao Sr. coronel cal't.:t é.Scriph pelo p;·op1'io puni10 do Sr. Pa 
Mondes de Moraes. llm o.o almirante Saldanha. 
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Ignoro quem tin'!~se fornecido t.:J.es d~- \ E. Sr. p~·()~idcnf~, não é pelo facto de t'~
cu mentos ao honrado ~lm it·;\n~e Co:; ta ll.z~- t.:~ r mos hvjo l'rn uhrcr~ellc ias de hléa.s que 
vedo, documentos que tora.m v1stos. cxn.mt· tlw;emos d1zcr que <'lquelies GtJC se c,,[!oeat•;un 
nados o comparados por muito; s~;.na:\o.-es e 

1 
nn t•~ • reno oppo::.tu nü.o th-essern cu Hl ln·iolo o 

deput<tc.los. Eu , St•. presidente, o.fianço, não ! seu clc:ver· .. 
t1wei partu :~.lguma na tilvulg3.ç:io clesses j Eu cumpri o mcm; e e!les cumpr ir;tm o 
pa.pets e <~penas a<:ompanho 0s que dir.e:u que s.~u .. . 
do cotlfronto das eartas c-um os croquis, wn-

1
1 Mns Sr·. presidente, voltando ao meu con· 

clue·se que o Sr. Palba foi o uutor de stlminte. o Sr. P;\lha. . . . 
tudo. ' o SR. ·.JosÉ :lfAmA:\o-Sem procur~~iio .•. 

o Srt. Josri :'.fARrAM-Estil u ma. defesa sin· o SR. FREDERICO Bo~ca~s-3-Jas clle e 0 ali-
guiar· vo;atlo dos pobres. 

O Sn .. ,los~: CARr..os- Livrn-se V. F.x. quando 
eu tomar conta da. sua tlefe&~.. ( ni~w}. O SR . Jm;f: CAR!t:i~-Nii.o :wu nd\"Og-:J.ào de 

pübr es , sou ~.;,enas ·hoje o defE:IlSL•r tlo St•. 
~lu i to de pt•opo,:ito. tenho e~tado em um Palha. . 

rett·a.himento cauteloso, por isto que ::empre Sr. pr••sirlcnt:r, o mov-imento (1a csqw~dt•o. 
entendi que era multo cedo aind:t vara. t.lis- ~st.:•va tJ.t.é c<:rtü p:)nto circUJnocripto i1 bahi;~ 
cutit•mos e estudar aJo; os effeilcs, as <:a.usns e do Riu de Jô.neiro ; Cünvinlm tom;~.r tod;o.s as 
os moti\·os <la revolt&. cautelas 1:1.1.ra !itoltnr- a acçât• dLI inimigo e 

Si hoje Ycnho cumprir esse de>er e no fim impco',ii· qu·:lq1tel' desembarqu~ aqui niJ. 
do anno, e para deJeuder o Sr. Pttlna,. C.Lpit::.t Fe,terJ.l ou no Estado do lliv do 

V <·- B F to. ,J<t,neiro. 
ozEs- õao a.s ous es s . CLJauHvl o pelo m;wec-lHtl c tendo r e;;olvido 

O SR.. JosÉ C.\.RLOS- O Sr. Palha fez mui- r.om::.r parte (la Jd•:stt.. pm <u> Sl3ll ,.:erviço 
to bem, Sr. prc:sidente; deve e:;;iur cwt.ente tu•l o quanto e:n mim <'st:w:1. Um:.~ tlllic:L 
comsigo mesmo e com o pr(lgr<~.mm~. do seu I c .. ,u~a deixei tle 1ilzer e i>to pncis:> .JciX:lt' 
fil.llecido amigo. accentuado:- não concor'l'i nem tl. irrc!.n. nr·lll 
Conser>ou-~e em ter·m .1eu!ro. m:ts um' i i'IIl!'ecr;~.m.(lnte nara nr ísiiu ou \"e:-.::. rrln da 

neutro a.ctivo, intelligellte. b n.bilit:ldo e com quem q u r::1· <iue lhsse . • 
p;·edica.d•)S especia~;~s . como helll pouco>. para Ko entrcta.nto c.'\Trego com algumas c·ult>:l..~. 
acornp<~Tlll"r muito de perto, e CCJitl to·!as as Nã.o impO!'t<l : ainc[a uma vez per·dOt• a.os 
cautelas, os movimenr.os no campo da rc:>is- qai! rne f;:t:i.~m iJl~usti~:<'.;;. 
tencía c trü.n•mittíl-os de:;te ou tlaquelle .-\s rn :nlns mãos c a ml11h:t, ntma. c:;t;'i: . .o 
mo•lo ü. seu dl(·.fe e amig·o que esta'"a no ter- pm·.:~s de qualqu~.r a.c:.:usu.<:iio qu') '-B mr. poss:~ 
rcno da neutralida.dr.. ( H a ap(t .·les . ) fm;r de ter cuuC\•rricio pm·a que ('~te on 

Qu(!rer agort~ 1\Lzer cret· serr. commenta.rios uquelle soffre~se <.~lgmu Yexa.mu . l' t'ueurci 
q\lll u:; desenhos que por ah• fc•ram apr<:sen- b;Lter o inimigo cz::a. tl cara., cotu as •~rm;Ls 
taclos, pudossem partir de mim, b uma da ;e~ltlarie eu prova é qw~ os re,·ol~oso.~ ,lo 
Wft!Je.<t•io spiriti,·a. (Ri~o.) l1ontem que estão ahi, os digno> de J'csp<'ill' 
. Sr . :p1•esí<~ênte: . o p:lpel que tomei na re· 1 nã~ me con~idm·a:~-. ini!uigo, mas um <\u vel'

Sist.cucta. fo1 deciSivo. tranco c le<;l como me sw1o lecl. 
pl'eZI\ ser em tod:~.s as coUS'-S em que me Organhci, Sr . p:-esidente, é verun.rle, e. lJor 
metto. ordem do pra.ntet~lo marecll al Floriano, o 

Levei a minha lcal,ln,rle o :t. minha ft•:m· Jllano de dc!e~a t!" porto. d& cost"L do Es t:lclO 
qu~z:L a ponto de d.izet· nos mem ruelhores tl~ Rio de Jttn 1úl'~ e da C;,~pita.l Fttter al. o in
an;i:,;or; que t oma.t·am parte na. r<:vol \.:.1. !•.lmla diquoi ,,~ mebs que p<\!·~cin.m nw.~ a.pro· 
na vt•f>pe:·a. d rJ mol'imcat.u-que cHes Yi.;sem p:·mdo.; pa.r,l no ~3.SO de um eu.cout!·O enLre 
o que iam fazer, porqu e não conshlera\'<L a ::s 1(>:·c.:a.s IJ:l.\ar~s em luetr.. dentro o:l.est ;, (:;Ot•t.o, 
~casiti.o p~opicia. J><1.T'll. o movimento. ne!;ll.va. o com !1o.te putle;;.•() ser fer;do em logar que 
comperencíu. ao ctwfl e nem a causa era nã.o prejudrca,Sl! muiw a cidaâ.:. 
justa. i'iest" Jll'upo~it·.•, e:onlwcendo a ba'uia do 

Disse-lhes mais q uc mo m:\nteria em l'el!is· Rio de ,lam~h·o como con heço :• p<1lma. tle 
tencia. e eHes poderiam cont:.u' que ii.S cl.a. ras ;uJnll:J.S mãos, con!,E\cendo a capacit.lade dcs 
batcr·me-hia con t.ra 3. ;·evoltll. . n:;. Yi;,' da c~qua•h·:t. os p i'\mos do contorno da 

E assiln procedi. ! baltia qne püdi11;n ser t'ortifbMlos p :>..l'a. oJíre· 
NJ:o me t\1i oife;-ecer ; m~•-s no cb em qne lr~c-'rem rc.; i:itenc·iR, entendi do ID(!U de\'er 

me chamar~rn a po~t(ls. apre:;~?tei-me e I co'aí"U' mr. pl·l!O e entre_;;\J.o ao iuoi Yit1a ,·el 
soube cumurn' o IUP.U <'.cver ti••• •ag;nn.mu:He. m:~ r·ecl!lLl Fl ... i'r?.no. 
como •~ct. ,riitu que muitos •1o.qnel!fs qu e: e5;·1 E de facto 1-i . Ex: Yerifica.ndo c. exactidf'r.o 
th·e1am :to lado da reYOitt~. ttunbem :.oui:J.;,- do que est.,Ya. indic:v1o e cvmplet:tndo o que 
ram cumprir o seu. fa.ltrn·a de pratico e de conhecimentos em 
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seus subordina'Jos, como naquella occasião eu Tendo S. S. se conservado no terreno da 
era, póde·se preparar a defesa do Rio de Ja- neutralidade para melhor servir àsuõt causa, 
neiro, o que deu em resultado imperlir dentro porque e conveniente qu::: se saiba. que eHe 
de um certo perimetro a acçào desembara- não foi o. unico ... 
cada dos navios da r·eyolta., de modo que a 0 s J · - .('. · · 
forç:a na. v:-tl ;·e.-oltada. ficou em nm fecl1ado R· os~:: D.Lo..RI!~oxo-Nem iOl o prtmeiro · 
circulo 1to fel·ro e de fogo. O SR .. Jos.E C.-~RLOS- E V. Ex. tambem 

E foi justamente por isso que se obten) a :10 10 àe :~bril se con.se·cvou neutro e eu e 
rendição no dia J3 de março com armas e que ma~!>h:;!L pai·a To.batmga. 
bagagens. O Sr. Palha, Sr. presidente, andou mal em 

Aqui estú o mu.ppa. S1•. 1wesidente, em ori- um unico ponto, uma. :_ez qn~ foi 11eutro 
gina[, da ballia do J;:.io ~~e Janeiro, com todos\ durante a re,olta, que nao arr!~cou o pello 
os pontos nssign:tb.dos pa;:n.ser·em fortificados nem :passou os tormentos que os outL'OS pas~ 
de:;igna ndo-se ;: lmLurez;J. dns fortificações, da S:J.!':J.m. S. S., desde q1re a sorr.e f~z com que 
artillLn.ri:' a rmp.!·e:.;ar com o fim de se en· os neutro~ do,seu pa~'t1do tomassem a direcçã.o 
y,)1ve1· P-m UIIHI. 111:dho. de fogo todo 0 campo dos negoc10s ua. marmha. e fo! cb&m~do para 
de <W~·rLo que Jlllllesse ser utilisr,do pelare- occup<:.r o alto posto de con!ian~a Junto ao 
"Volta. Sr. almirante Eh>ü11·io Barbos<lo, deveria ter 

O Sr. Palh~ cumpriu o seu dever de um f~itoesforr;ospar<~. se denominar, coHocando-se 
modo l1eruicP e (• i~t'' que ou qu{.)ro que fique no terreno (]a imp:wcialidade,e não ~onstitu~r
bem :'L~'ie(!Lii:Ldn. S. S. não man,!ou este ~e o algoz dos que souberam respeltar a le1 e 
m;tppa nf'm :;altin. delle; mas e~tes f;·orzt<i.:t a a.u~~ridade constituída.. (Apoiados·geraes_.) 
que t\qUi r ..• ru.m :l.jl!'esent~dos s:'to ligeiras in- I FO! H tO que me uoeu, pol'que s. s. nao 
dic:LÇÚl'S do q11o se fazi:t e~n terJ'a. tinha o direi~o r1e cuncorrer sem_ um pro-

Es.>es aoq,•is é qne iam p:n·u. bordo dlaria- te~to ])ara mmto~ acto'; que se segun.·~~m de
mente ou sempre que as c1rcu:nstancias oll'd- ;:lOls que a:osum1u a pasta d~ marmh.a o 
rediam en~ejo .. \ auem eram dirigidos, não Sr. alllllrante Barbosa, o glorroso mut1lado, 
sei. • na phrase do Congre>so Nacional. 

,\S>im como eu tlve a honrosa incumbencia. o SR. NILO PEÇANlL\.-Um mutilac:o vivo. 
de :tin•necer (:o exercito os poucos conheci-
mentos colhidos pela min11a pt·atica, paJ•a elle O SR. BELIS.-\\1.10 DE SouzA-Um marinheiro 
melhor conhecer 0 ter1·eno em q_ue pisa.va,por muito illustre e :1ntigo democrata. 
sua yez o Sr. Pall1a tambero cumpria o seu O SR. Tno~uz CAYALCAl';TI-Has pessimo 
rigoroso deYer em í'ornP.Cer aos seus a!Iligos administrador. (1'-;·orom-.~e mtei:os cr,pm·tes .) 
ide11tlcos documentos. Onde est~ o mal.~ o SR. VEaG~E llE AEREl:-Apoiado. 

Ha. a pena.' uma d1fferença: e que nos fomos\ . . . 
•enc"'dores e não temos <ergonha alguma ern O Si' .. JosE 9ARLOs-Sr. prestd_ente, note1 
desenrolar estes documentos e elle 1\Ji infeliz. que. o nobre CJ.eputado pela Ba.h1a deu um 
ficou cum as cartas na mão... l apo,('.r/o · 

rDirigindo·.~e ao S;·. 1,-err;ne de "1.bl·cu.) 
O Sit. FREDERICO BORGES-E' o que parece. v. 6 .. -póde.me dizer pÔr que apoiou~ 

0_ ~R •. Jos}: CARLOS- 0 ~~PPa: que O Sr. , 0 St~. VERG::'\E DE AnR'!i:w-Porque estou <le 
captta.o-te,~cntc Gonç~lyes. ~e 1r.e <J~ e ~xam_l- f o.ccordo ,com a opinião e_mit~iàa. pelo meu 
nou u.m r,l(l. q~e me fm_·nsLtar no ~~(mptorlü f nobre collega 0 Sr. Behsarw de Souza; o 
elas Docas . NJctona~s fot ~ste, Sr. pres1deute, , Sr. almirante Barbosa. é glorioso, não só no 
e nada m<~lS. , j juizo do Conaresso, corno de todo o _paiz. 

(0 orador mostr•\ um gra.nCJ.e mappa da · "' . 
ballia do Rio de Ju.neiro. ) I O SR .. BELISAR~o. D_t·; SoGZA-Al?ol~do, o 

. . . . Sr. a.lmn·ante Ells1am.J ~~:-.rbosa, e tao dc-
Sr. pres1dent~. e:te docum~uto h1stonco mocrata que. no tempo do imperío, quando 

da revolta de G J.e ~etembro d1z o segumte: todo G mundo des?ja.va ser ministro, recusou 
«Esta. planta mostra o; pontos fortificados uma pasta. 

para defesa do porto d1uante ~revolta da o sr~. .JosE CAHLOs-Sr. presidente, não 
esquadr·a. de 6 ue sete.mbro de .893_a 13 de tomo a responsabiiidade deste longo incidente 
J!l-arço _de 1894 .. ~rgam~ld~ :por Jo~e _Carlos que os nobres deputados inter~alam em meu 
ae Canalllll, ca:r-,t>.u:-ten"nL, ~!cad.~ ,ol;rre a discurs:>. 
planta hydrogr:;.pmca da b3.lua do Rlú de Não accusei o Sr. almirante Barbos<l. mas, 
J<tnerro, lennta.ua yor Delamare.» nem po1• isto deixo drJ me alegrar nesu;, occa-
Agor~ vae V. Ex. >ül·, Sr. pl'CSidente. o i sião, :por ver o modo enthnsiastico por que 

unlco punto 0m que ~cho que o Sr. Palhn.j são ai.:1da decantada$ as suas glorias pelos 
nã? fo_1 cor1·ecto, porque no mais, correcção \ ill~stres d~putado>, os Srs. Belisario de Souza 
a.te all!... e ·vergue t.e Abreu, 
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Registro, Sr. presidente, esta defesa. do] com o. autoridade do governo federal a pro
sr. Ministro da. Marinha., não provocarJ;t por pri[l, Repablica ; pois seria. uma calamidade 
mim, como UlTl pr·esente de festl'\ qc1e lhe "c Yingasse a l'el~elliãc de setembro. (Apo;-
queremlilzer c.s illustrados depatados. ~t:dc.s.) 

E se assim acontece com l'2la()iio o.o Sr. Como desempenhou-se dessa incumbencia. 
almirante Eliziario, nã.o é muito que t:1mbem patriotic<t, de gravidade excepcional, o almi
seja.mos condescendentes pai'<\ com SCtl secre- r·oate Sr. Jeronymo Gonçatves, por honra. 
tario. sua e beneficio di!. Republica, sa!Je-o a. Ca-

0 SR. BüE::-io DE A1\Dl~.\DA.-Que é 0 seu ma.ra e todo o paiz que presta. a. s. Ex. as 
b d. homenagem devidas. 
raço ueito. Entretanto, o Sr. sen<tdor Costa Azevedo, 

UM SK. DEi'U'r.\DO-De palha. homem de be:n e valoroso marinheiro tomou 
O SR. Jos~ C.\tu.os-0 Sr. Pallta. Sr. IJre- a si ;t taref;J. in:;loi•ia e injusta de u.tr.ac(l.r os 

sidP-nte, por mais que fltç·::.., não potler<i. íllzer creditos e lwnr~t mili.t<tr do almirante Sr. Je
<:rer que eu ·fosse o autor dos croggi.< que ronymo Gonçalves,qu~ se viu assim obrigado 
apparecem agora como ~endo seus. s. s. é a deren!ler·Sc pda imprensa das aggressi:íes 
re<tlmertte 1un offidal de gabinete ctbtincto, que soiTrera da tril •::na do Senado. 
cl1eio r!e l1abilidades u pot isso me.>mo pe~t· Não obstante a Constituiçà.o da Republica 
goso. (Riso.) ga!antir-llle a defesa pela imprensa, nos 

S. S. contie no t~mpo. que tu.lo ~et·il. escla- termos das leis militare~, contl·a as injustas 
recido. Jit temos tido as IJ!'uvas e não será iJ.ccmaçiies de que fot':J. alvo, e isso indepen
muito que os prop:·io::; neu.tros como s. s. e dente de permis>ão do~linisterio da M:J.rinha, 
os revoltoi;os do g-rupo que lhe era sympr.- visto como não ~e propunha o o!l'endido a 
thico, ~'J encH'reguem úe dizer mais :tlg-nma critic:tr cs setas do g-overno. nem o compor-. 
cous;J.. ta.menco de sua classe, e menos trata.n. com 

Por· ora, st'r me cato diz5r á C&m~l'<t que s~u superior hierarchico, por(]Uanto o Sr. se
niio ti>c p;::Tticipaç~ ai~a!in no caso em que nauor Costa Azeve•lo e a.lmirar.te reformado ; 
o Sr. Pa!lut, par:t se defender, procu rou m- os,·. Jeronymo Gonçalves pediu venia ao 
volver· me. governo p:~l':J. defender-se pela imprensa.. 

_Em paga. d:J. clefesa. que ll1e fiz, sti peç.o que O SR. ToRQL'ATO MoRErR,\-0 ministro ne-
va bater 3. outl•:t porca. gou a liaença? 

Tenho dito. (Muito bM<t, mv.ito belll.) 0 Sn. ERLCO COELHO-O ~finistro da Mari-
nha., por a.Tiso n. 873, de O de maio do cor-

O §h~· lo€!" i co CoeJi.ho (.,·irmacs de rente anuo, concedeu per·IJJissilo para o almi
attençcio)-Ta.mbem eu, Sr. -presidmnr, quero ra.ute Jeronymo Gonçalves responder as ar
fallar de uma a.[t.:L patente da mari!lh:J. de guições do senador Sr. Costa. Azevedo e o e.i
guer;'a m.c!o:ml, que no posto de com.man· mirante Jeronymo Gonçatve:;, certo de que 
dante do imqu~ !la tttn:; bt<lotco. dumntc ~ cam- usa.va de un1 tiil'ei to icTecuml'd com defen· 
p:tnlM do P,tr:1guay. conqu,swu tanta,;glorias der a sua honra de mitl f,ar, para maior glori<t 
para :t nossa. :'atnL epn.~·a? seu nu;ne. wntas tb lll<ll'iaila tle gucr•t•a ... 
que o lltlmt;!O poz a premiO sua cal..eo:·a, re· r 
commcndanrlo-a assiUI a. vener<tção tle todos . O SP •. ~;!LO P_E:•}AXHA-POr<[ue '' su~t honra 
os bra.zileiros. Compt•ehendern v. Ex. c a. c um )lil.tnmomo commum uo Brn.zll. (Apo
C<l.mo.ra que me refiro u.o bravo almirante i·Hlús.) 
Jerony mo 0anoalve~ (apoiados gentes), a quem l . O SR. E!t!CO C?ELHO ••. su~ ilonra de l~i
o governo ciO Sr. Pt•u.-1ente de Mor·a.e;; acaba. lttar ~ue, t~ümO rltz o meu anngo o Sr. Ntlo 
\le negar o sagrado direito de defeza..' Peçanha, e de todos nós hrazíleiros que nos 
pda impr'ensa, das aggl'ess<las feitas a sua org-ulhamos da. nossa marmlnt de guerra, 
ilonra militar pelo <elmírante s, .. Cosb. Aze- (apoiat/o.;j, o almirante Sr . .reronymo Gon
vedo da tdbuna. do Senado. fSensaç<1o.) çalves, obtida a ven ia graciosa do governo 

Escusado é lembrar c-s relevantes se:·viços encetou em sua 1iefesa um;t :::erie de artigos 
que o almirante Sr. Jeronymc Gonçatves peio Pai: ... 
pt•estou ao heroico .I>Iayeclln.t. Floriano Pei· o SR. NILO PEçA:>:II.>c-E um delles tão bl'i· 
xoto, assummdo .com lllUCCP;dlvel cora~em ~ lilante que a Camara m:mdou publicctl-o no 
cammando de nav10~ de madeJr[l. ... (Apo,ados) Di!1rio da Contvesso. (Apoiados.) 

O SR. BuEi\'~ IIE A:\DJUDA-Na;·ios cb3.· o S!:. Earco Cor;:r.uo-"\. ultima publicação 
mado.s de papel ao par·a bator <\ c~quadm de de s. Ex. foi dadu. á imprensa em data de 12 
f~n·o. do corrente mez ; entl'ebnto, em data. de 13 

O SR. Emco Coi!LI!O... :lp!·esta.dus com baixou uma ordem do d~a d.o quartel-gener·al 
a..~ ll!aiores ditficnldt!.des moraes ~ materi<:.es da armada, pro1übindo aos otllciaes de quaez
p;J.ra comlltlter couraçado, af.ru de salvar, qu;;r patentes sallit•eru pelCI. imprensa a de-
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fender-se c••nt1·a. as offensas que sotr1·es~em de I de seu direito rle critical-a.s. acceitou-as 
quem quer qUfl fosse. _ _ _ . _ . todas. 0~ orçamentos despendem hojo apenas 

E' cli:Jl'O qu~ CSS3. prohlbiÇU.O lllCOllStttUCiO-, de Sil.ilCÇ<J.O. 
llal p:·etendeu cassat•.ao alrnirv.me ,leronymo I Ot·:~.acontece q~e os nob~esdt~puta~os, que 
Gon\ial ves fi. facul~aae de l:war a farna. onJ su;;te. nt \l'<liD aqm a creaçao desse 1mpo~~o. 
antes a hom·a U<J,•~JOdal de ~U<t alti• patente. allegam UriOrfL rtue o Orçamento da Receita 
maculada vor· um ~en~dor, a.lias ex-inembro con~1g-na o irnpoi:'to sobr;;, <• gndo. 
prest!gia.rlo da lfl<J,t·inha c\e gue~r,1. Nadcl me sorpt·ehend;>.Sr. presidente, nes.'e 

O almirante Jcro:1ymo Gono;:~lve6.no ullütlo alçapii.o de sorprezas que e este Orçamento 
qu:1rtel da >ida, não quiz que se disse.o;;~e que de ReceiTa ( {.4.JJoiodos,) 
elle desoi:Jedecessn as m·dens do g-overno ; l)Dt' M:L; ow1e e~ta. este imposto sobre o gado 
ontl'a. deu com ilepôt· da Denna, exemplo de na lei ? 
disciplina,além ue que o i\lini;;tro da M~riolta. Pretenr1,>-se que esta, Sr. presidente. na 
pouia exigi1· de S. Ex., confia-me naJUStiç<~. nisposíçào n. 2 do art. l" do"Proje.::to de lei 
11e nossos concidadã.o;:, e recolheu-se ao si· de> receita, que assim reza: 
lencio ; na intenção por certo 1\o desem\Jai· ..: Expe·liente dos generos Ji·n·es de direito 
nhar sua espada valorosa, afim de (!lHil o cte çonsumo lte a.ccordo corn u.s leis em vig-or 
mesma alma p:>trioticu. o corat;ão valoroso (!ei n. 126 ,\,de 21 .-ie nov-embrú <le 1802, 
salvar a ~ep:zb!i~ um,<l ?Dtl'-1 vez,, lo~o ~ue I art. 12·~ d.a C.'onsolidaç<7o. dc;;.s Leis_rü~s _,ilf:.m
seus ser'llÇO> seJa;m 1 ecl~mãdos p~l,, 1· at11~ · rlegas) ~~ellt:\~ as sementfs destmadas a la· 

.N!as eu que me :nd1gne1 com o trancamento voura do trig'o em griio». Não se dcclamndo 
d~ l_rrrprens~. cord9t·me :t recente Ol'f1e!TI do que o g<>.do vaccum c t~mbem isento. enten.
MlmsterJO a~• Mr~rml1a.,eu que sou l'épubltca.no i dell'l os nob1•os deputados que elle está sujeito 
e dos gue :prof!t;:ta~~· .::omo repres;:;ntante: a ~'"se impcsto que representa pou::ü ma.is ou 
da: Naçao, a rebellmo o e ~etemoro, _ la.Vl'o d<t I men0s h'$ por cabeçél .. 
t-r1bunil. o protesto certo do as~ent1mcnt0 d;t A lei tera e tem muitos def!:!itos, Sr. pre
Cam_u.ra. contra a pr~potenc1~ ~o i't11mstro d?- :>ídeme; mas não tem esso. Vtüa v. E::>:, qur, 
:1\Iarmha, que em ·.-ez de fac!lJtar ~o aln11- se encontra. na Lei, ~}ouco atl.eante (\a dispo
r:mte Sr. ,T~rQ!lymo Gun,,_ah'·cs a ocf~sa de sk~o citHd~. e~tD.: «.-\rt. 35. O garlo oaccwn 
S~3. honra nlllrta;•. preter111e SUl.Y?C:l.l' M leg1- e isento de impostos.» 
t1mos, r.lesab,dos c.:e:se l·r::Hopo:· 1sso me.• mo l\ão lia restr\cçã.o alguma. Sr. presidente. 
que tm um dr-s m:J.tOres a.u;x;il;ares do mal:o- o g,,do V<tCCUm ,_; i~eato d~ impostos, de todos 
chal Flort~UCl Perxoto, Cl!JC\S glonu.s o ~1·. C\S impostos: d~ ímpo•·ta.çii.o ele expediemc, <'e 
PruL~ent~ o.e Mor·aes J1~Pt~nde deb•1.lde_ a.pa~a.•· consumo, de qualquer genero, ou ua;;ureza 
da lu~t01'1õl. l"J(LCIOmtl. ("t[u"U uem; Mtalo UWI.. que srja. 
0 orado,· e f elicitado pelas rleptrtarlos pr~· O SR S C 1 • p t" 
$lmtes.) .. ERZEDELLO ORREA. c.a. Uffi a ar ~· 

O Sr-. Jos6 Thia:d.:uJ.o (Este cl.i~-
curso dei:.ca de se·r p11blicado, ter.dÓ s•do er.
tregv.e e"~ tcililiD ao o}·culor .) 

o Sl·· Presid.e~1te- Relatiw.mente 
il. reclamação do nnt.re deputado, c'i be-m e 
unicamente dizer que os docurneni.úS pl'e5ell· 
tes a'Camara, transitam o.pena~ pela. Mesa e 
são remettidos à~ com missões, em cujos tt":t
balhos a Mesa não intex·vem. 

0 SR. AT,Cl:>l>O GUANAR\R.-\. diz que nem O 
nobre J.eputado, nem o ::ir. ~finístro da i?a
zends, que aliás ba de ter todas a~ penas elo 
rotmdo para ex.ecutar esse orc;amento (o.poi<1 .• 
dos) tern competenda para collocar a restric
yiio -de entmda, constlmo. ou importação
arle:mt.e d~ disposição generica, que i~enta o 
g<ldo vaccum ele i'"Jius/os. 

~este p<trtlculçr, a dl$pGsiçào d<l. lei é ta
X•1tíva ; bem ch•1'<1.ment~ e de modo expresso 
rleclara ella que o gmlo vuccmn J iscnlo de im· 
po.~tns. 

Não ha de sc>r por um sophi8ma, tão J:•l.Cíl· 
O s1~. A.icindo G!lllan~~bar=l mente destruido, que se euc:J.rté>rá. na lei da 

di.z que o Sr. presidente sabe que elle aqui receita um imposto que o Congre~so em vo
se oppoz a passagem do imposto de 1!\$ _por t:J.~ões nomin<les repelliu. ( .-tpoiados .) 
cabeça ele gado vaccum importado e que 8S~e E' o que tinhl1. a dizer. 
ímpo~to toi rejBitado pela C:J.m:ua em ,·ota<;~o O SR. PRESIDE~TE -A duvi<l:l. que o nobrl'> 
11omínal, por occasião da votação do Orça- dopnUl.do ievetnta é de intol'pratação: uão é 
m~nto da. Receita.. duvid;J. de rcdacção que :i i\-Iesa caill<1. re-

0 Senado. tendo-lhe sido proposto o mei'mo solve1'. 
imposto, rejeitou-o igualmente em vot;\çiio 
expressa. Vieram para, aqui as emenr\as do I O Sr. Bueno de Andrade 
Ser1aào apresentadas :wOrç:unento da RecPi.l:a ( pa•·a '""a- "·"-'illicaçào J>C~.,-oal)- S1'. presi
e~ ter~eira discul>.'<ão; e a Camara.,desistindo I dente, sou obrigado a tomar a pa.l<J.vra hoje, 
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na ultitna sessão deste n.nno. para uma expli· 
c.:<r.ã.o p~>SN>l que 1·eput.o nect':;s11ria. 

Logo que aqui cheg-uei eomu repl'esent~t•;t" 
r'o meu Est.o.du, julguei d•l mtl'l <.levei' !mpu· 
gn,tr e combCJ.ter com o maximo esfort;O o 
contrado que ia seL' lavr;tdo entre o PodP.r 
Executivo e a poderosa companhia iT:gil'z<J. do 
meu Estado. 

Combati longamr·nte c obtive a!::rurnu.-.; re
spo~tas de facil refntnt;ão p-~ l· parte rl ,t b:-w
cada mineira; peüí in t~wmaçôes ao ,:overno 
quo me as mandou in~Orrt).lll\ta~. uefeituo;;as 
e :t!gumas incomprehensiveis, e. do T<'llen t.e 
me vi olwJg:td", pl)r impul~o prop1'io, '' niio 
mais tocar r1e'sa questão. 

VenllO Jizer quaes (,w:~m e:ses mcJtivo::; iru
per-io~o~ que rnt1 obr!g:n•anJ a emmndec0r TI() 
rneío ua. tucta qu·e t\'(.\Vei i1 bem do pro:;l'es.;o 
e prosperiuado uo meu E~wdo. 

O motivo foi que, ernqU'!litO e8per<1.Y<\ <l5 
intorma•;ôes rlo govet•no. apl)al'éceu n. qne~tão 
intel'n:J.ctonal com t1. lngl;tterTa, e então pen· 
sei não ser conveniente íncande.:;cel' 1)5 ani
mas no meu Est<uio, co:n es~u. di~cus.<ã.o QUG 
embora tendo muito nuior importancia ma
terial t!o que a d;; Tl'iud<t<le, desappa.n·ce 
totalmente •LUte "' grn.ndez;], mo!·al t..les>.lt 
questão de honra nacional. (-.J.poi<!dos). 

Eu cnt~o emmur1eci, e a mzão foi est.a. 
Então emmmieci, e a razão fui esr.a : nas

!·a~es do cont!"acto a renova:- tom a. cc.tnpo.
nbüL ingleza ~e tlt.Jtermi;~:tn~ . qnc 'nu. ter-rni
n~ção dt>finlti va dependeria da approv,wio 
d:,sia CamartL em llmu. dv.s $\H<s m"b impur
t~\ntes clau;;nla8. aqueliR que ~e retêría ;i. 
prorogaç:ã.q do p;-azo <.ie cnC<J.p;!t,:i'i.o pot· pa:·te 
dos Poderes Publicos. 

Ot·a.. como até hoje, o governo não sujeitou 
~~-e crlntr·actn á. apeeciaçiiodesta Ca.EadoCon
gre,:so, reservo-me para no :J.Il~L> vindouro 
continuar a cmopanlta ()I tO ljnce•eí e que me 
vi obrigado a inten·omper. 

F:tço esta àcclat·a..,iio para. que no meu Es· 
tado saib;l que CJ.ll<!.ndo empenh0-me em uma 
taJ·Pt~. a bem d.t\ minha terra natal. a não 
~erern gr<tndes interesses n:tcionass, ·não ha. 
outro que me obrigue a ficar inerte nem 
mulio. (Hr,ilobem.} 

O Sr. C.a,.,;i::.Hlu do J'iõ'a.sci
n:l·<:;,n~o (Este d:sm·,-,;o deixa d~ ser publi
cado , tendo sido en11·e;we em 1empo aoo1·ado1·.) 

9 Sr. Presidente-Sendo hoje o 
ultimo dia de sessão, tle accên•do com o Ref;i
menr.o. vou susp~nder os trabalhos até que 
sr-jt~ la vrar.!a a a~t.i:. dn. :;e~são de lloje. 

S u;;pende se a. se;são iLs 4. horas e 35 mi
nutos. 

A's -1 horas e 40 minutos reabl'e-se a 
~essJo. 

O ~r. Prc.-~~dente- Vae-se lêr a 
act<1. da sessão de hoje, si ninguem per1e a. pa
l:Lvra. dou a me~ma por appro,·ada. (Pau,·a,) 
K;tá npprovada a acta. 

Co·.winclo os Sr~. t.ieputivlos a compal'ecer no 
tlio. 3ll ch> cO!Tente, ~~ i hot·u. t\:\ t(l.l't..le, no E<li
fi~io <lo SeuaJo, ondi! rleve eifectuar-se o en
c~rr.•mento dos traba.lllos da~" ses;;~to da 2.• 
lcg:i~latura do Congresso Nacional. 

L•·vanta-sc a s~ssão ús '1 horas e 50 mi
nutos. 
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CONGRESSO NACIONAL 

---®f----

Se.s.são .solemne de encerramento da 2.a SQssão da 2• legislatura 

Presidenoia do Sr. João Barba lho (1° Seoretario do Senado) 

A' I hora da. tarde do dia 30 de dezernbro 
de 1895, reunidos no recinto do edificio do 
Sena.rlo os Srs. Senadores e Deputado~. tomam 
assento na Mesa os Srs. João Barbalho 
t:chôa Cava.lca.nti, 1" Secretario do Sene~do, 
Gusta 'VO Richard, 3" Secreta. rio do Senado, 
Mariano Ra.mos, servindo de I" Secretario 
da camara dos Deputados, Joaquim José f;>aes 
da Silva Sarmento, 4• Secretario no Senado. 
e Bento Jose de Lamenha Lins, servindo de 
2' Secretario da Camara dos Deputatlos. 

O Sr. Presidente - Está aherta. a 
sessão solemne de encerramento da presente 
sessão legislati V<' do Congre~so Nacional. 

Srs. Membros do Congresso Nacional- Por 
impedimento de quem deveria. presidir esta 
solemnidade, toca.me a honra de fazel-o, e 
avisado diseo pt·oximo a hora da sessão, mal 
posso cumprir a incumbencia que o regi
mento dá ao presidente deste acto, de fazer a 
exposição dos trabalhos que agora encer
ramos. 

Aberta a sessão annual deste Congresso a 
4 de maio, protrahiram·se os trabalhos além 
do prazo constitucional, com cinco proroga
ções; demonstrando-se mais uma. vez a insu
fiencia daquelle prazo e devendo-se ter em 
vista a ímportancia e gravidade U<1S altas 
questões que foram traz1das â discussão do 
parlamento. 

Entre ellas avultam a da amnistia aos re
voltosos de 6 de setembro e a da intervenção 
federal nos Estados. Da. J!rimeira teve o 

Càmara V. 'IITI 

Congresso de occupar·se por duas vezes e 
realisa.do o accôrdo que procedeu á pa.cifica.
çüo do Rio Grande úo Sul, "Votou-se a resolu
ção que foi convertida. em lei. 

Foi uma medida que encheu de jubilo toda 
a. Nação e muito recommends. os sentimentos 
patrioticos e humanitarios do Congresso Na
cional. Era o collorario da pacificação e a 
affirmação d:J. f1•aternidade, que com a liber
dade e igualdade faz a trilogia da. Republica. 
e constitue o seu grande lemma. 

O estudo da. que>tão do direito federal de 
interfereneia nos Estados, longamente occupo~ 
a attenção do Congre~so e foi feito com bri
lhantismo, profundeza e abundancia q~e 
sobremodo honram o patriotismo e sabedoria 
do Congresso. 

Pendente ficou de discussão não menos im
portante assumpto constitucional, i~ualmente 
tratado com mestria e espirito palriotico, o 
que se refere á. decreta~ão do estado de sitio. 

O assumpto continuará na prox:ima sessão 
sendo de esperar que tenha solução condigna 
dos altos interresses que se pr€ndem e da.s 
luzes e sentimento patriotico do Congresso. 

Os exames das varias mensagens do Poder 
Executivo para a abertura de creditas causa. 
foi tambem de demora na terminação dos 
nossos trabalhos Multos foram esses creditas, 
e o Congresso os achou todos justificados de
pois de estudai-os como convinha. 

Por ultimo os orçamentos absorveram tam
bem muito tempo, attento a situação ano-
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rnllla emquea.inda. se teem achado as nos;as 
fi.na.P.ça..<> e a necessidade de bem ponderar as 
forças do contribuinte e ~ urgencias do Es
tado. 

Mereceu assignala.daa!tenção do CongrC$SO 
o ensino ~upec•ior, e votamos as reCormas das 
Faculdades de Direito e da E~ola Polyte
chnica,certos de que,como dí?;ia um dos mem
bros da Convenção Fra.neeza, é ta.mbem pela 
instrucção que se ba. de consolidar a Repu
blica. 

Eis, Srs. ~!embros do Congresso. a expJsí
ção detalhada. dos nossos t rabalhos : 

As se~iies for am prorogadas, como disse, 
cinco vezes: até 4 de outubro por decreto 
n . 293.de 3 de setembro; ll té 3 de novembro 
por deéreto n. 301. de 2 de outut,ro: a.t~ 20 
do mesmo mez por decreto n. 315, de 31 de 
outubro ; at~ 29 de detembro pol' decreto 
n . 33~.de 28 de novembro,e até 30 de der.em
bro por decr eto n. 355, de 19 do mesmo 
mez. 

Para pronunciar-se sobre nomeações feitas 
pelo Poder Executivo de Prefeito llo Distl'ícto 
Federal, de Ministros do Supr<'mo Tribunal 
Federal e de Eaviad•'S Ex tr.wrdinario5 e .i.\!i
nistros Plenípotenciarics, reuniu-se o Senado 
em sessõt>s secretas nos ~ias 16 de maio. 4, 8, 
13 e 14 de junho, 23 de novembro e 24 e 27 
de dezembro. 

Foram otrerecidos nas duas Casas do Con
gr esso. no correr do anno.356 pr·ojectos de lei, 
dos quaes 60 foram iniciados no Senado e 
e 287 na C.'l.roa.ra. do~ Deputados, Foram ~P· 
provado:> !42, sendo 27 no Senado e 1!5 na 
Camara. do$ Deputados e r?jeita.dos ou pre
j udiC3.dos :?6, sendo 18 do Sena(to e oito na 
ou t ra Ca.ma.Ja. Os dem:~is pendem ai nda de 
deliberação. 

Xo começo •lo o.nno fa\lecemm quatro Se
na• lares e um Deputado. 

Renunciaram o mandato um Senador e 
Eeis Depu tados. 

Tomaram assento no Senado oito cidadãos 
eleitos e na outra Camara 30. 

Foram .iâ sa.nccionad.cs pelo Poder Execu
t ivo i 8 dos projectos de lei que pelas duas 
Casas do Congresso lhe foram en viados para. 
esse fim. 

Pelo mesmo Po,'.e1' Executivo foi promul
gado um. e:&- 'VÍ do a.rt. 3i § 3' ua. Consti
tuição Feder:~.L 

Pelo Presidente do Sena.do fol'am promulga
dos sete, ex-vi do art. 38 da constitu ição 
Federal. 

Para a. formalidade da publicação foram 
en:viarto8 ~e is actos legislativos. 

A receita orçada jJU'3. o exercicio ile 189õ 
ê lle 354.!334 : 000$000. 

A despeza fixada para. o mesmo ~xercicio é 
de 3 ·3.t36:5!60$236. 

Creditos su.pplement11·es apprav~rios pelo Col<
gresso Nacio>~aZ 

Para. a. rubrica - Garantia. 
ue juros a estradas de fel'
ro - c\o Minlsterio da. 
Tndustría, Viação e Obras 
Publicas.. .. . . ... .. ..... 3. 341:816$713 

Para ocoorrer ao pagamento 
de llivei'Sas despezas do 
exercicio de 1894 ..... ,... 4 .516:323~080 

Pare occorrer as de"Jlezas 
da verba n. 38, do art. 2' 
do orçamento vigente.. .. 600:000$030 

Para. a rubrica - serviço 
Sanitario Marítimo - d>t 
lei do orçamento de 1893. 44:826$433 

Pa.1•a. ser distribtüdo por di
versas verbas do a.rt. 5" 
da. I e\ n . 266, de 24 de de· 
zembro de 1894....... .. . 7.905:410$565 

Para occorrer ás despezo.s 
da ru h rica 11 do a.rt. 7• 
da. lei n. 266, cle24 de rle-
zembro de 1894 .... ,.. .. . 28:000$000 

Para reposiç~ e restitui
Qnes do exe\'Cicio vigente 
art. i•. n 29, da lei 
u . 266. de 24 de dezembro 
de 189-!................. 1.700:000$000 

Para varias verb:~s do a.rt.2• 
ela lei n. 2G6, de 24 de 
dezembro de 1b~4 ........ 566:226.S610 

Para a verba. -Exercícios 
lindos - a fim de occorrer 
a d"spezas com a canali
sação de agua. no cidade 
de Maca.u, no l!:sta.do do 
Rio Grande do Korte. .... 103:000:J,'000 

Para. pagamento de divid:JS 
de - E xercícios findos -
da. lei n. 266. de 24 de de· 
zembro de !894.... . .... . ·L 7C0:000$000 

Para. a. verb3. n , ), doart.3• 
!lo or çamen to vigeute .... 19:500$000 

Pa.ra. a. verba n . 4, do art. 6• 
do me:smo orçamento.. . .. 819:000$000 

Para diversa.s verbas do 
art. 4• do mesmo orça-
mento .... .. ..... . _ ... -_. 7 .616:99~ ~50 

Creditas ezwaordina?·ios appro"DalWs pele 
. Co•151·uso N acionaZ 

Fara pa.gamento dos venci
mentos ll.e um conserva
dor, um 2" off!cial c um 
amanueme da Bibliotheca. 
NacionaL . . . . ........ . . 3:600$000 
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Para o custeio de tres otfi · 
cio:J.S no Instituto Benja-
min Consta.nt .......... . 

Para as verbas n.5(54:000$) 
e n.7 {16•1:000$) do art.2• 
rla lei n. 256, de 24 de 
dezembro de 1894 ...... .. 

Para oceorrer as despezas 
com a Policia do Districto 
Federal, de a.ccordo com o 
n. 13 da mesma lei. ••... 

Para occol'rer às rlespezas 
com a reorganisação do 
Hospital de Marinha .•••. 

Para execução do § lO do 
art. 2• da lei n. 242, de 
14 de dezembro de 1894, 
(381 :000$) e para paga
mento de fre~es e reparo.:; 
de vapores arm:~.dos Jlelo 
Governo durante a re
-volta de 6 de setembro de 
1893 (1.883:575$080) .... 

Para as despezas com a 
restn-ura.ção das fortale
zas no actual e futuro 
exercicio5 .............. . 

Para a construcção de um 
qua.rtel para o batalhão 
de infantaria de marinha 
e reparos em proprios na
cionaes na ilha das Co-
bras ..............•..... 

Para a administ~açã.o do 
Districto Federal .......• 

Para. resgate dos com].lro~ 
missas inllerentes á com
missão examinadora da 
escriptma~ão da Socie
dade Anonyma do Gaz •.. 

Para pagamento 1las despe
zas com a Colonia Cor
reccion:ü dos Dous Rios .. 

Para pagar despezas com os 
funeraes do Marechal Flo· 
riano Peixoto .......... . 

Para emprestimo ã. Adm luis
tração do Dist1•icto Fe-
det·al. ................. . 

Para occorrer as despezas 
extraordinarias já reco
nhecü!as com o exercito 
e corpos patríoticos no 
Estado do Rio Grande do 
Sul e para liquidação das 
que forem verificadas até 
ao lim do actual exercicio. 

Actos Legisl,<tivos de interesse geral, que 
foram decretados. 

6:000$000 Manda rever o regulamento oa Directoria. 
Ge::oal dos Correios, approvado por decreto 
n. 1.692, del894. 

A pprova os a.ctos Jlraticados paio Poder Ex-
114: 000$000 ecu ti vo e seus azen te.s por motiv-o d ~. re voita 

de 6 de setembro de 1893. 

104:036$000 

257:152$518 

2.264:575$080 

3 .1)0[): 000$000 

830:soo::::ooo 

3.717:66l$Z60 

9:873$760 

76:000$000 

53:364$190 

3.700:000$000 

14.000:000$000 

Crea um consula.rlo na cidaile de Ca.yena. 
Declara ternporn.ria.s as funcçõ~s dos orgãos 

c1o Ministerio Publico. 
Regula o modo de provar o fallecimento . 

dos officiaes de terra e ma!' para a habilitação 
ao meio soldo e montepio. 

Fixa as !orças de terra pa.ra o exercicio 
de 1B96. 

Fixa. a. forç.a naval para 1896. 
Determina que o montepio dos oillciaes da. 

armada e classes anncxas a que se rerere a 
aesolu~ão de 23 de setembro de 1&95 seja. re~ 
gulado pelo mesmo decreto que trata. do mon
tenio dos oti!ciaes do exer~ito. 

-Faz extensivas aos Arsenaes de Guerra dos 
Estados as disposições do decreto n. 157. de 
1893. 

Proroga a Sessão Legislativa ate 4 de ou
tubro do corrente anuo. 

Dispõe sobre as companbias estrangeiras 
de seguro de iida. que funccionam no BrJzil. 

Prorog• a Sessão Legislativa até 3 de no
vembro do corrente anno. 

Augmenta os ven~imentos dos olnciaes in
feriores tlos corpos e brigadas da marinha 
equiparados. 

Concede a.mnistia aos implica.dos nos ractos 
occorridos em 1 de maio do corrente anuo no 
Estado de Ala.gõas. 

Amnistia as pes~oas que dit>ecta ou mdire
ctamente se tenham envolvida nos movimen
tO$ revoluciona.rios oceorri.Jos no territorioda. 
Republica até 23 de agosto tlo corrente a.nno. 

Reorganisa o ensino das Faculdades de Di
reito. 

Proroga a Sessão Legislativa até 30 de no
vembro do corrente anno. 

Dá nova orga.nísar;ão ao Corpo Díplo
matico. 

Prm•oga a sessão legislaJiva até 20 de de
zembro deste anno. 

Reduz a. tres mezes o prazo estabelecido 
no para.grapho unico do art. 30 da leí n. 35 
de 1892. -para. r~ durac;ã.o das incomp:nibili
dades definidas no referido artigo, e revoga 
a lei n. 28 cio m~smo anno. 

Regula o proces~o da eleição para os cargos 
de Presidente e Vice-Presidente da. Repu
biica.. 

R.eorganisa. a corporação dos corretores 
de fllndos publicos rlo Districto Federal e 
providencia. sobre l::.S oper;;.ções por elles 
realisadas na Bolsa.. 
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Proroga a. sessão legislativa até 30 de de
zembro do corrente anno. 

Declara. de livre escolha do governo dl
versos cargos das repartições de fazenda, erea 
delegacia:; fiscaes nos Estados do Pa.rá, Per
nambuco, Bahia e Rio Grande do Sul e 
dá. outras providencia~ sobre a Casa da 
Moeda. 

Taes foram, Srs. Membros do congresso, 
mui perfuiJctorlamente expost.s, os t rabalhos 
da. sessão que finda e ao d.a.l-os por encer
rados, creio interpretar o sentimento nacio
nal e os illtuitos do Co.ogre.oso, fazendo votos 

para Cl ue, com egual :patr iot ismo e dedicacão, 
nos reunamos na ~essão vindoura. par a. fazer
mos _o que n~ta se n~ pôd~ concluir ~ dotar 
o pa1z das le1s e provJdencUI.S que ma.1s pos
:am concorrer para seu engrandecimento, 
credito e prosperidade, empenhando-nos to
dos em dar á. Patria o melhor de nossos es
forços e toda. a nos$a. dedicação até ao sacri
.ficio. 

Está encerra.da a 2'- sel;sli.o <!a 2' legislatura 
do Congresso Nacional. 

Levanta-se a. sessão. 

Fl3C DO O!T.AYO E ULmiO \"OLUME 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

APPENDICE DOS ANNAES 

:Di.acur~o.s pronunciadoz em diver.sa_g .~e.s.sõe.s 

SESSÃO DE 4 DE JUNHO DE 1895 

( Vide pag. 6i do 20 vol.) 

O Sr • ..,~nisio de Abreu-Sr. pre
sidente, pedi a palavra para fazer a v. Ex. 
um pec1ido e submetter á. consideração da 
Casa. um requerimento. O illustre deputado 
que acaba de sentar-se declarou que deixava 
de fazer um requerimento solicitando infor
mações do ministro da agricultura por en
tender-se geralmente que taes requerimentos 
envolvem e mascaram intuitos opposicionis
tas e S. Ex. a.cha·se no ftrrne proposito de 
cooperar efficazmente com o actual governo 
na obra pacifica. e fecunda da. normalisação da. 
vida politica e administrativa do paiz. 

Nutro os mesmos sentimentos que o nobre 
deputado; partilho do seu modo de ver no 
tocante á posição que todos devemos guardar 
deante da situação politica que se iniciou a 
15 de novembro, mas tenho imperiosa. e inillu
divel necessidade de solicitar do honrado mi
nistro do interior, informações que elucidem 
importantíssima questão que implicará em 
elevados interesses federaes e estaduaes e não 
posso prescindir do que julgo o cumprimento 
de um d•wer deante da circumstancia que me 
parece secundaria de poder attribuir-se a. 
minha conducta intuitos politicos que ella 
não tem, intuitos de, por qualquer fórma., 
crear embaraços ou levantar censuras ao 
honrado ministro. 

Ao contrario, o meu requerimento, si 
alguma cousa. visa, e tirar a. limpo a cor-

c:~.~arti' A. -i 

recção com que o governo procedeu na ques
tão delicada e melindrosa de que pretendo 
occupar-me. 

Como o illustre deputado por Min =ts Ge
raes, tanto quanto me permitirem as minhas 
forças e os meus recursos intellectuaes, ins
pirado pelos dictames de minha consciencia, 
procurarei collaborar com o go'Verno na po
litica e na administração da Republica; mas 
para bem e lealmente iniciar o desempenho 
do programma que a mim mesmo tracei é que 
venho solicitar as informações constantes do 
meu requerimento. 

O pedido que tenho de fazer a V. Ex., Sr. 
presidente, diz respeito a importantíssima 
questão da. discriminação das rendas federaes 
e estaduaes, questão de que o honrado Sr. 
Presidente da Republica tratou na. sua. men
aagem lembrando á Camara a. conveniencia 
de regulamentar-se o art. 7° da Constituição. 
O nosso digno e distinctissimo coliega Sr. Dr. 
Eduardo Ramos apresentou na sessão pas!!&
da, prestes esta a findar-se, um projecto que 
regulava o momentoso problema, objecto das 
preoccupações do primeiro magistrado da na· 
ção. 

Não sei onde para este projecto. Não ha. 
duvida, porém, que elle deve surgir do lim
bo a que foi votado, pois, a questão de que 
elle se occupa é por demais importa.ute e está 
exigindo uma solução prompta, franca e com
pleta. (Apoiados.) 

Sem querer amesquinhar as proposições do 
problema político, que no dizer expressivo do 
nobre deputado pelo Rio Grande do Sul, o 
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Sr. Moacyr, está. a:ffectando todo o system
nervoso do paiz e reclamando iromediata saa 
tisfação, direi á Camr.ra, que, ao seu lado, 
sobrelevando-a talvez em iroportancia e 
magnitude, esta questão financeira, a questão 
economica, da delimitação clara e nítida das 
zonas tributarias da União e dos estados. 
(Apoiados.) 

Não nos illudamos, senhores ; vinculada a 
solução deste problema está, por assim dizer, 
a sorte da federação e da autonomia de gran
de parte dos estados. No seio da Constituinte 
foi esta a questão mais debatida. Abi, sabe 
V. Ex., Sr. presidente, duas correntes de 
opiniões accentuaram-se desde logo : uma que 
tinha por objectivo fortalecer o poder central, 
outra que, inspirada nas lições do passado, 
avaliando devidamente a e::riguidade dos re
cursos de que dispunha a maior parte dos 
estados, sobretudo os do norte, visava dotal-os 
de fontes de receita, correspondentes aos en
cargos que lhes advinham coma autonomia, 
:procuravam antes de tudo acautelar os seus 
interesses financeiros afim de que a alludida 
autonomia fosse uma realidade, não simples 
lettra morta, pura ficção constitucional. De
balde se demor~ tl•ou nos importantes debates 
daquellas sessões memoraveis da Constituinte 
pue era defeituoso e manco o regimem tribu
taria que se pretende adaptar; que adoptal-o 
equivale a dar-se a autonomia aos estados 
sem babilital-os com os recursos necessarios 
para mantel·a.. creando para elles como p:>ra 
a União a mais embaraçosa e difiicil das si
tuações. 

As prophecias dos que clamavam em prol 
dos direitos dos estados não foram ouvidas e 
o problema da discriminação das rendas ahi 
está, vivo, manolgavel , imperioso, a recla
mar a attenção dos poderes publicas, a exigir 
uma solução satsfatoria aos muitiplos in
teresses que lhe são subordinados. 

Chame-se imposto de estatística, na. Bahia, 
de patente commercial no Piaully e em Per· 
nambuco, de giro no Ceará, de consumo no 
Parà -a questão é uma só, o phenomeno é o 
mesmo : é a lucta dos estados pela vida, isto 
é, pela manutenção da sua autonomia. Peço, 
portanto, a V. Ex., Sr. presidente, para em
pregar os seus esforços perante a commissão 
em cujo poder se achar o projecto do nosso 
illustre collega o Sr. Eduardo Ramos para 
que sobre o mesmo ella se pronuncie com a 
maxima urgencia. 

A ques,tão é vital para muitos estados e 
está perturbando o desenvolvimento pacifico 
e normal no regimen federativo ; e um es
colho que urge ser afastado do caminho da 
Rei!o.blica, entravado de tantas outras diffi
culdades. 

V. Ex. sabe que estas questões que a:ffe
ctam a economia. intima, que ligam-se a in-

teresses fundamentaes, visceraes do organis
mo social não podem ser indefinidamente 
adiadas. O adiamento, a protelação em vez 
de minorar aggravam, complicam e difficUl
tam a situação do J."roblema . « As questões 
não resolvidas, disse Cavour, são sem piedade 
para o repouso dos povos.:J> Conto, portanto, 
que V. Ex. attenderá ao meu pedido. 

Quanto ao requerimento de informações, é 
assignado por todos os meus companheiros 
de bancadã. e concebido nos seguintes ter
mos. (Lê.) 

Formulando-o e justificando-o, procuro lan
çar sobre a situação política do meu estado 
a luz da mais plena publicidade, esclare
cei-a, definil-a, varrel-::1. das sombras em 
que a intriga e a mystifi.cação partidaria pro
curam envolvel-a, correspondendo, ao mes
mo tempo, ás mais vivas aspirações do glo
rioso partido que aqui mandou-me e ao qual 
tenho bypothecado todo o meu esforço o toda. 
a minha dedicação. 

Sr. presidente, como diversos estados da 
União, o do Piauhy, para occorrer a satis
fação dos seus encargos financeiros, con
signou no seu orçamento o imposto de pa
tente commercial. Sendo ministro da fazenda 
o nosso distincto collega, o Sr. Serzedello 
Corrêa que me ouve, ao ter conhecimento 
da alludida taxa, solicitou do governador do 
estado a sua suspensão por motivo de incon
stitucionalidade. Satisfazendo-o tanto quanto 
era possivel, o honrado governador do Piauhy 
suspendeu-o provisoriamente e convocou em 
seguida a assembléa le&"islativa, unico poder 
competente, para resolver definitivamente 
sobre a eliminação solicitada. Esta reunida, 
approvando a suspensão provisoria decretada 
pelo Pocler Executivo, louvando os intuitos 
patrioticos que o determinaram a agir da 
fórma por que o fizera, manteve, todavia, o 
imposto reputado inconstituciona.l pelo mi
nistro da fazenda e ordenou a continuação 
da sua cobrança, inspirado, mais do que nos 
apuros finaceiros e nas necessidades orça
mentarias do estado, no exemplo de Per
nambuco, Alagôas e outros estados em que 
alie se mantinha e era cobrado. Por mais de 
uma vez pretendeu-se agitar a questão da 
inconstitucionalidade do imposto perante a 
justiça federal do estado, mas esta achou 
sempre meios de frustar semelhantes tenta
tivas atravez das quaes descobriam-se facil
mente os intuitos sub"Versivos de uma oppo
sicão, que aspirava, antes de tudo e sobre 
tudo, estorvar e perturbar a marcha da ad
ministração elo E:;tado. Era esta situação 
do Estado quando inesperada transformação, 
que os antecedentes não -podiam justifica.r, 
operou-se. Soube-se então que um processo 
ia ser instaurado ao governador por manter 
e consentir na cobrança do imposto apezar de 
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julgados em contrario do Supremo Tribu
nal de Justiça nomeadamente em um pleito 
entre diversos commerciantes e o Estaclo da 
Bahia e por haver se recusn.do a dar cumpri
mento ou se opposto á execucão de uma sen
tença do juiz federal do estado que o conside
rava inconstitucional, em sentença dada em 
uma acção que ao :fisco estadoal propuzera 
um negociante da capital. Espalhou-se 
mais que o processo ia ser inaugurado de 
accordo ou mediante inspiração do honrado 
ministro do interior, que, no entretanto, con
formara-se com o alvitre do governador de 
que só o Poder Legislativo era competente 
para resolver sobre a questão definitivamen
te, eliminando o imposto. Não acreditamos, 
não acreditou o governador do Estado 
nas noticias fartamente assoalhadas de cum
plicidade do governo federal com o processo 
com que se ameaçava amesquinhar a autono
mia do Estado, na pessoa do seu mais alto 
representante e para apurar a verdade, para 
habilitar-me e fuzer justiça a quem a me
recer apurar as responsabilidades dos ver
dadeiros e unicos responsaveis da situação 
anomala e perigosa em que se acha presente
mente o Estado, é que venho fazer este re
querimento de informações. Aguardo-as, caso 
seja o meu requerimento approvado, para 
então, ·minuciosa e detalhadamente analy
sar, escalpellizar o assumpto e demonstrar a 
mais do que irregular, a criminosa conducta 
da justiça federal do meu estado. Quanto ao 
honrado ministro do interior duvidas não te
nho de que illeza a sua honorabilidade sahira 
da coparticipação que se lhe attribuiu neste 
brutal e iosolito ataque á autonomia de um 
estado. A'luz destas informações que solicito, 
verá a Cama.ra que, á sombra da justiça fe
deral do meu estado, armou-se um assalto 
audacioso ao poder ; que o arbítrio mais de· 
clarado tomou a mascara da lei phantasiando
se uma. resistencia que nunca existiu para 
crear-se um crime que acarretasse o afasta
mento, ao menos temporario, do governador 
do estado do seu posto e este ser empolgado 
pelo vice-governador que perdera o logar, 
afim de realisar-se tremenda rea.cção política 
que fatalmente iria ter na conflagração polí
tica e na anarchia. 

visarias. O que dizemos nesta camara é poJ 
demais ouvido no Senado e não raro são os 
nossos actos e as nossas palavras verberadas 
e crivadas dos mais acerboscommentarios na
quella casa legislativa. 

Não é, portanto, de estranhar que usando 
do mesmo direito ouça e commente ·e respon
da ao que lá se disse a proposito de ne
gocias do Estado do Piauhy, que dê desta. 
tribuna resposta ao Sr. senador Cruz, con· 
testando asserções que envolvem a mais crua 
deturpação da verdade de factos notoriamen
te sabidos. 

O Sr. senador Cruz, Sr. presidente, decla
rou que o processo que se instaurou ao go
vernador do Piauhy por causa do imposto de 
patente commercial era naturalmente muito 
jnsto, muito fundado e muito legal. Tempora 
mutantur! 

Houve tempo em que os actos emanados do 
juiz federal arrancavam ao nobre senador 
conceitos bem diversos! 

Mais do que as informações falsas, oriunda. 
de fontes turvados pelo despeito ·e pelo odio 
ao desconhecimento completo que tem o no
bre senador do assumpto a que se referiu 
deve-se o tom peremptorio das suas opi
niões. 

Conhecesse S. Ex. o attentado monstruoso 
que se rotulou de processo do governador do 
Piauhy por crime de resistencia a sentença 
do juiz seccional, conhecesse as leis regula
doras do assumpto e estivesse, portanto, apto 
para avaliar do ostentoso arbítrio com que se 
as violou e outra certamente seria a sua lin
guagem. 

Basta dizer-se, Sr. presideute, que !ez-se ao 
governador um crime do escrupulo e do 
respeito que elle aguardou na observancia 
rigorosa da constituição do Estado, não a ras
g-ando, como se pretendia, com a suspenção 
de disposi~es da lei orçamentaria ; assumpto 
que sabe toda a Camara, é da privativa com-
petencia do Poder Legislativo ! · 

Basta saber-se, Sr. presidente, que a resis-

Sr. presidente, era praxe no antigo regi
meu dizer-se que, a bem da harmonia e 
mutuo respeito entre os dons ramos do Poder 
Legislativo, que uma camara devia ter os 
ouvidos surdos ao que se dizia e se passava 
na outra. 

tencia rrue se phantasiou para achar-se um 
pretexto, a capitulação do imagínario crime 
do governador no art. 111 do Codigo 
Penal tem assento no facto de ter aquelle se 
recusado a violar disposições expressas do re
gulamento fiscal por elle mesmo confeccio
nado, não descendo dn. alta esphera. do poder 
politico e administrativo que é, da esphera. 
ae primeiro magistrado do Estado, a exercer 
funcções suhalternas do procurador dos feitos 
da fazenda ! 

Era, comprehende-se, uma simples fili
grana constitucional, mas em todo o caso 
procurava-se dar-lhe visos de realidade, cer~ 
cando-se de algum respeito e acatamento ; 
presentemente, não. Coin a Republica des
appareceram completamente estas linhas di-

Sim, Sr. presidente, a base do processo in
stu.urado ao governador do Estado do Piauhy, 
o facto que caracterisa a supposta, a phan
tastica., a imaginaria resistencia é o ter elle 
devolvido ao juiz que calculadamente lhe 
endereçara., saltando por cima do procurador 
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dos feitos, unico competente para recebei-o 
e cumpril-o, o precatorio do mesmo JUIZ, 
expedido a requerimento da parte, solici· 
tando o pagamento das custas em que 
decahir a fazenda ! O despacho dado pelo 
governador a este exdruxul!o precator:o, 
foi o unico que elle podia dar: encaminhe-se 
a quem de direito para poder ser cumprido. 

Pois este despacho, Sr. presidente, foi 
considerado como a resistencia material e 
positiva que caracterisa o crime político de 
resistencia ao art. lll ! Fallo deante de ho
mens da lei, que bem podem avaliar da enor~ 
midade do atten.tado de que me occupo ! 

0 SR. FREDERICO BoRGES- V. Ex. tem 
razão. 

De facto. Esqueceu-se o ex-vice-governa
dor de accrescentar que, uma vez no Amu.
zonas, esqueceu-se de que era um funcciona
rio de outro Estado licenciado por molestia. e 
desvirtuou os intuitos do poder que lhe 
conferia a licença, fraudando os fundamentos 
desta. que visavam exclusivamente beneficiar 
ao funccionario doente e não accarretar os 
cofres exhaustos com onus de um pensionista 
valido em exercício de funcções mais lucrati
vas em outro Estado. 

A assembléa. não podia assistir impassível o 
disvirtuamento, o ludibrio ostentoso do seu 
acto que se inspirava em motivos de conve
niencia publica, mas que se convertera em 
instrumento de interesses e vantagens pes
soaes. Sim, Sr. Presidente, o ex-vice-gover-

0 SR. ANISIO DE ABREU- Não lerei (mos- nador esqueceu-se de accrescentar que, uma 
trando um impresso) porque é demasiado lon- vez chegado ao Amazonas, não mais lembrou
go o officio cheio de dignidade e altivez com se de que ~ra funccionario e vice-governador 
que o honrado governador do meu Estado do Piauhy, e não só, em colum.na fixa dos 
respondeu a intimação do juiz federal para jornaes diarios, annunciou qne tinha estabe
comparecer a audiencia em que devia ser lecido banca. de advogado, pondo os seus ser
processado. - viços a disposição de quem dalles se quizesse 

E' longo, porém tão claro, tão logico, tão utilizar fóra e dentro da capital, como assi
bem fundamentado e elle que peco per- gnou manifestos relativos á política do Estado 
missão a Camara. para fazel-o publicar no em que fixara residencia e acceitou do respe-
I>iario do Congresso. ctivo governador commissão remunerada, . 

Tal é a luz que elle derrama sobre a ques- por tempo indeterminado, e que tudo consta 
tão apreciando-a em suas multiplas faces que do orgam que publica o expecllente official do 
dispensa quaesquer outros commentarios que governo do Amazonas. 
eu -poderia fazer. Levados estes factos ao conhecimento d:t 

Passo agora a tratar de uma outra assemblén. pelo governador do estado, em 
questão que, sou o primeiro a confessar, mensagem, aquella, considerando que com a 
bem desagradavelmente impressionou o es- acceitação de encar"'o remunerado e a aber
piríto publico, a imprensa, a Camara. dos tura de escriptorio de advocacia ein outro 
Deputados, o Senado e os altos poderes fe- Estado o vice-governador patenteava de modo 
deraes. inilludivel o animo de para ahi trausferir a 

E' o facto da deposiçüo do vice-governador sua residencia, renunciando ipso facto os 
do Estado do Piauby pela assembléa, facto beneficios da. licença que lhe fôra concedida, 
que mereceu fortes commentarios do jo!'na- resolveu cassal-a. Cassou-a simplesmente, 
lismo e que a tribuna do Senado foi levado Sr. Presidente, e chamo bem a attenção Ja 
pelo Sr. Senador Cruz. Ca.mara para este ponto, porque elle põe em 

Tenho necessidade, por minha vez, de res· eviclencia o seu escrupulo, o seu apego, 
· tabelecer a verdade, de habilitar o paiz e os e:otaggerado tal vez, a lei, porque, si a domí
poderes publicas a julgarem com justiça. e nassem espíritos de vingança ou odio, baixas 
consciencia da supposta violencia feita aos e mesquinhas sugestões de tacanho partida
direitos do er~vice-governador do meu Es- rismo, como se insinúa, o caminho mais 
tado. curto para chegar á satisfação dos seus nus 

E sem mais delongas entro no assumpto. não era certamente este, mas o do declarar 
O vice-governador solicitou e obteve da as- vagos desde logo os lo~ares de procurador 
sembléa, juntando a.ttestado medico, um geral e de vice-governaaor, preenchendo este 
anno de licença, com todos os vencimentos, por eleição, como era da sua competencia, e 
para tratar da sua. saude. enviando cópia de seu acto ao Poder Judicia.-

De posse desta, diz elle no telegramma que rio para proceder dentro da lei, quanto ao 
dirigiu aos senadores Machado e Cruz, con- segundo. 
stituindo-os -patronos dos seus mais que ima- Não o fez; porem, limitou-se a. cassar a li
ginarios direitos, retirou-se para Manáos, cença. Só depois de esgotado o prazo 
mas fica ahi- occulta.ndo calculadamente a do art. 44 da constituição que determina 

~ circ_uglsta.nciaimporJi\Ptissima, determinante que o governador e vice-go~ernador não pó
do acto justo; legal-e-tnoraüsaõ.or da assem- dem sahir,por m:lis de oito diast do territorio 
bléa. do Estado sob péna. de perda do cargo, foi que 
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considerou vago o logar e o preencheu de ac 
cordo com o art. 4° das disposições transito
rias da mesma constituição. 

o SR.. GouVEIA LnrrA - Andaram perfeita
mente bem. 

0 SR.. PIRES FERREIRA-O vice-governador 
até fez mais do que isso. Até assignou mani
festos politicos. 

0 SR.. ANIZIO DE ABREU-Allega-se, Sr. pre
sidente, p~tra invalidar o acto da assembléa, 
que o vice-governador não foi informado do 
cassamento da. sua licença, e que por isso náo 
teve tempo de declarar si renunciava ou não 
os seus beneficios, si tinha ou não o proposito 
de transferir a sua residencia para. o Ama
zonas. Inepta chicana! A resolução da assem
bléa independia de consulta e resposta do 
vice-governador. Ella estava deante de um 
acto completo, perfeito, acabado, não tinha 
de agir mediante conjecturas e supposições. 
Acceitando commissão remunerada de um 
outro governo, abrindo banca de advogado 
em outro Estado, o vice-governado1• perdera 
o lo"'ar. O acto da assembléa foi a conse
quencia do acto do vice-governador. A accei
tação do encargo remunerado no Estado do 
Amazonas, importava a renuncia. do cargo 
que occupava no Piauby. Pensamos assim. 
o ter a assembléa. deixado decorrer os oito 
dias do art. 44 da Constituição para declarar 
vago o logar e preenche!-<?_, f? i u~ ~xcessi v o 
escrupulo, uma preoccupaçao JUSttsstma; mas 
descabida de dar mostras de toleraucia. A re
nuncia dos cargos qu~ occupava o. Sr.-_ pr. 
Ribeiro Gonçalves no Prauhy e~tav~mlphclta
mente contida no acto da acceltaçao e do des
empenho por sua parte de encargos remune
rados no Amazonas. 

Ma.s aro-umenta-se ainda : cassou-se a li
cença. se~ dal'-se o prazo sufficiente para . o 
vice-governador poder transpor~r-se de o~~e 
estava e ir ao Piauhy reassum1r o e:xerc1c1o 
do seu cargo. . . . 

Mas em que fnnda-se esta ex1geneta dos 
advoaa.dos do vice-governador 1 
Qu~l a lei que mandava. a assembléa mar-

car-lhe semelhante prazo 1 _ . 
Si ex:iste prazo, por que nao o cttam 1 
Disposição alguma além da do ar~. 14.z que 

já citamos, encontra-s~ na Constltu1çao ou 
em qun.esquer outras le1s do Estado que !!O
gitem de ausencia do. governador e. vtc~~ 
governador do territoriO do J?stado e 1st~ J.a 
o dissemos, só por uma: ex~sstvn. long~mu:t
datle do Poder Legisla.ttvo, pode ter appllcaçao 
ao caso de que nos occuparuos. 

Podia ou não a assembléa que concedera a 
licença. ca.ssal-a baseando em factos provados 
que chegaram ~o seu conhecimento .e declarar 
immediatamente vago o logar de Vtce-gover
nador1 _ 

Assim procedendo haveria quem pudesse 
dizer que exorbitara de suas attribuições, 
que agira inconstitucionalmente, arbitraria
mente, ou ao contrario, que ella praticara 
um acto de summa conveniencia publica, de 
moralidade politica, de incontestavel vanta
gem administrativa e economica para o Es
tado, acto justo, legitimo, legal e morali-
sadod (A1Joiados.) . . . 

Qual o juiz da opportunrdade e convemenma 
da concessão da licença e consequentemente 
do seu cassamento sinão o poder legislativo 
do Estado? 

Que outro poder póde intervir no exercício 
desta attribuição privativa da assembléa 1 

Queixe-se o vice-governador de si sórnente. 
Tivesse elle respeitado os motivos que 

determiD,&T'am a a~sembléa a conceder-l~e a 
licença :Jm.o se serVIsse desta para fins diver
sos e r~pugnantes dos que a inspiraram e 
teria motivos pr.ra dizer · que o acto era 
iniquo, precipitado, injusto ; nunca, porém, 
illegal e muito menos inconstitucional. 

O mais era pretender que a assembléa e o 
governo do Estado trar.sigissem com ? pro
prio decoro e_ honorabilidade em ~ene~cro dos 
interesses prrvados de mo funcCionarro, que 
em detrimento dos cofres publicas fossem 
cumplíces de ostentoso escaodalo. (Apoiados.) 

Vamos mais longe, Sr. presidente. Desde 
que o vice-O'overnador, illudindo consciente
mente o acto le"'islativo que lhe coBcedera a 
liceoca, accettar~ commissão remunerada em 
Estado ditrerente e a estava exercendo con
cumitantemente com a profissão de advogado! 
o proprio governador, como guarda que e 
da constituição e das leis, como s~premo 
fiscal dos intet•esses do Estado, podta, na 
ausencia da assembléa., cassar a. licença. 
declarar immediatamente vago o logar e coa
vocal-a extraordinariamente para preenchel-o, 

Escrupuloso, porém, em extre~o, cingin
do-se rigorosamente a lettra da le1, o gover
nador do Estado, que aliits foi pintado no se
nado como um despota, intl.uenc~ada.por sen
timentos do mais selvD.gem partldarrsmo ... 

0 SR.. PIRES FERREIRA - :Mas foi defendido 
com bastante vantagem. 

o S:a. ANrzro ABR.EU ••• o gover~ador limi
tou-se a levar os factos ao conhecrmen~o da 
assembléa, aguardando a sua resoluça.o, e 
aquella acompanhando-o nos seus escrupulos, 
procedeu com a tolerancb. e longanimi~a.de 
de quej;i. acima nos occu~amos, tolern.uct?- e 
lon"'a.nimidade de que o VlCe-governn.dot• ~u·a 
os ~nicos arrrumentos com qu.c procum JUS
tificar a per:hanencia. dos seus direitos ti posse 
do logar que perdeu. 

o SR.. PRESIDENTE - Lembro ao nobre depu
tado que a hora do expediente jã. està finda. 
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O SR. Amz1o DE .Al3REU - Nesse caso peço 
a V. Ex. que consulte á Casa sobre si me con
cede mais 10 minutos para terminar as mi
nhas considerações. (Pausa.) 

Consultada, a Camara respondeu affirmati
vamente. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Continuo, Sr. 
presidente, agradecendo primeiramente à Ca
mara a benevolencia com que attendeu ao 
meu pedido. 

Mas, ia eu dizendo quando fui interrompido, 
tanto a assembléa como o governador, em 
sua ausencia, podiam, de posse do2 documen
tos offi.ciaes que provavam a conducta. do vice
governador, declararimmediatamente vago o 
logar que elle occupava e que, entretanto, 
não o haviam feito, aguardando a primeira 
para fazel-o quando se esgotasse!ll os oito 
dias de que trata o art. 44, de ond• deduziu 
o vice-governador que lhe assistia o direito a 
um ]>razo arbitraria, de que lei alguma cogita, 
su:fficiente para o seu transporte do Amazonas 
ao Estado. 

Pura fantasia ! Além do ludribio ao acto da 
assemblea com acceitação incondicional de 
encargo remunerado em outro Estado, para 
onde se retirara licenciado por doente, queria 
o vice-governador que aquella corporação 
fizesse uma lei especial_para o caso, lei pes
soal, lei de occasião que só elle aproveitava e 
podia aproveitar. 

O cassamento da licença nada tinha com a 
perda do logar. 

Este perdera· o o vice-governador com a 
acceitação de uma nomeação de governo de 
outro Estado para exercer funr,ções remune
radas. 

Vago o Jogar, allega-se, Sr. presidente, 
que a assembléa violou a Constituição ele
gendo quem o preenchesse, porque a eleição 
devia. ser feita. por su:trragio directo, por todo 
o Estado. 

Estudemos o caso á luz da Constituição. 
Diz esta no art. 37 : « O governador e o vice
governador serão eleitos por su:trragio directo 
e maioria absoluta de votos~ e no art. 29 : 
«Si no caso de vaga por qualquer causa, do 
governador ou vice-governador, não houver 
decorrido ainda dous annos de período gover
namental, proceder-se-ha a nova eleição. » 

Eis a these, a disposição permanente, o 
principio geral regulador da eleição de go
verna.Clor e vice-governador nos casos com
muns ordinarios. Sempre que em taes condi
ções houver uma vaga a preencher-se, pro
ceder-se-ha a eleição por su:IIragio directo. 

A Constituição do Estado, porém; Sr. pre
sidente, á semelhança do que fez a federal, 
abriu clara, positiva e terminantemente nas 
disposições transitarias umae:x:cepção ao prin
cipio geral estabelecido nas disposiçõês per-

manentes, não só para a eleição de gover
nador e vice-governador, como para os casos 
de vaga e processo eleitoral de seu preen
chimento no primeiro período governamental, 
que é o em. que ainda se achao Estado do 
Piauhy. E' facil pro val-o. 

mz o art. 1° das mencionadas disposições : 
«Promulgada esta constituição, á camara 
elegerá em seguida, por maioria. absoluta de 
votos na. primeira votação, e, si ninguem 
a obtiver, por maioria relativa na segunda, 
o governador e vice-governador do Es
tado.~ 

Eis a.hi, Sr. presidente, a excepção ao prin
cipio geral que manda que a eleição do go
vernador e vice-governador se faça por suf
fragio directo : no primeiro período esta elei
ção foi feita. pela assembléa, se(5uindo ainda 
a constituição Federal quanto a eleição para 
as vagas de presidente e vice-presidente que 
se dessem no primeiro período presidencial, 
a constituição do meu estado estendeu tam
bem aos casos de vaga, por qualquer motivo, 
de governador ou "Vice-governador, dentro 
do primeiro período governamental, o pro
cesso da ele1ção pela assembléa, no art. 4° 
das alludidas disposiÇÕes transitarias. 

Diz este artigo: «Decorrendo vaga por qual· 
quer modo, do governador . ou vice-gover
nador, eleitos na forma do art 1.0 (isto é, 
eleitos pela assemblêa), será ella preenchida 
por eleição da Camara, que poderá ser convo
cada extraordinariamente, caso não esteja 
funccionando. » 

Ora, Sr. presidente, estamos no Piauhy 
atravessando o primiiro petiodo governa
mental ; o vice-aovernador que perdeu o la
gar fôra eleito, âe conformidade como art. 1° 
já. citado, pela assembléa ; a sua vaga tinha 
de ser preenchida por eleição desta, que 
teria de ser convocada para realisal-a, caso 
não estivesse fuuccionandoi, ypothese que se 
não realisou porque ella acha-va-se reunida e 
cumpriu o seu dever. 

o S:a. PEDRo BoRGEs- Isto é irrespon
divel. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Pode-se lealmen
te taxar de irregular e inconstitucional o 
procedimento da assembléa. ~ Pódem invocar 
as disposições permanentes da Constituição 
quando se refere às relações e vagas de go
vernador e vice-governador nos períodos 
communs, e applical-as ás eleições e vagas 
do primeiro periodo, parn. o qual o legislador 
estabeleceu normas especiaes ~ Póde-se con.
scienciosamente sustentar que a disposição 
permanente do art. 29. que manda que nos 
casos communs, de vaga, quando não houver 
ainda decorrido dous annos do período go
vernamental, esta se preencha por nova elei 



Camara dos Deputados - Impresso em 18102/2015 15:01 - Página 33 de 33 

-7-

ção, tenha applicação no primeiro período 
que se rege por disposições especiaes, que 
foram expressamente consagradas para der
rogat' o direito, os princípios estabelecidos 
para os casos ordinarios ~ Não ha quem ue 
boa fé o affirme. (Apoiados.) . 

E declarado vago o logar de viee-governa
dor, com que fim, a não ser o de cumprir o 
preceito constitucional, procederia a assem
bléa à eleição de qnem o preenchesse ? Para 
acautellar interesses politicos ·? Para evitar 
que o exercício do cargo de vice-governador 
fosse, dada a ausencia do governador, parar 
ãs mãos de um adversario? Não, Sr. presi
dente, vago o logar de vice-governador, se 
vingasse a theoria dos que entendem que 
elle não devia ser preenchido por já terem, 
'de accôrdo com u.s disposições permanentes, 
decorrido dous annos do período governa
mental, pela Constituição o substituto do 
governador seria o presidente da assembléa 
e este, Sr. presidente, é um dos mais pre:;ti
giosos chefes politicos da situação dominante 
no Estado e mantém com o govel'oador a 
mais completa e a mais intima solida.riedade. 
Com o seu concurso e o seu apoio elegeu-se 
o vice-governador, e o partido não tinha ne
cessidade lJOlitica. de proceder e eleição para 
preenchimento da vaga desde que elle ficava 
send0, por força da constituiç;.io, o substituto 
nato do governador. 

Vê-se, pois~ Sr. presidente, que todas as 
conveniencias políticas, que os interesses par
tida.rios si alguma causa aconselhavam á 
assembléa, era o não preenchimento da vaga 
de vice-governador, e que SÓ O respeito a 
lei, a observancia da constituição levou-a a 
eleger o honrado e venerando cidadão, sobre 
quem recalliu a sua escolha. 

Os adversarios, Sr. presidente, estes é que 
não podiam alimentar a esperança de colher 
qualquer vantagem quer se procedesse, quer 
não se procedesse a eleição. 

Em todas as hypotheses, a. sua situação 
seria a mesma: no caso do não preenchimento 
da vaga de vice-governador, o substituto do 
governador ficaria sendo, de accordo com a. 
constituição, o presidente da assembléa, pre
stigioso chefe do partido dominante ; no caso 
de preenchimento, este só podia dar-se por 
eleição da assembléa c nesta composta de 24 
membros, a opposicão de todos os matizes 
dispõe apenas de tres votos ! 

O SR.. PRESIDENTE-Lembro ao nobre depu~ 
tado que já esta esgotado o prazo da proro-
gação. · 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Vou terminar, 
Sr. presidente, o nobre Senador pelo Piauby, 
o Sr. Cruz, prometteu da tribuna da camara 
a. que pertence, applic.ar á politica e à admi
nistração do meu estado fecundo o leal prin-

cipio do - viver ã.s claras. Só tenho que fe
licitar-me e felicital-o pela norma de con~ 
ducta que a si mesmo traçou. 

O que nós, os responsaveis pela situação 
política que actualmente preside os destinos 
do estado do Piauhy, queremos e ambicio
namos, é que S. Ex. traga para a tribuna 
todas as snas queixas, é que sobre a marcha 
da política e da administração daquelle estado, 
abra-se franco e pleno debate. · 

Que venham os factos e que a luz da critica 
severa, mas digna, projecte sobre elles todo 
o seu intensíssimo brilho. S. Ex. melindrou
se porque um honrado senador pelo meu es
tado deu a entender ou declarou que o par
tido, a cujas inspirações S. Ex:. obedecia, não 
era um partido na verdadeira accepção da 
palavra, ;JDas um insignificante trafego e 
irrijado agrupamento. 

Melindrou·s~ o nobre senador, mas sem 
rc.zão. O representante do meu Estado disse a 
verdade. E da desorientação e da indisciplina 
deste grupo, ninguem tem sentido mais os 
effeitos do que o nobre senador, mesmo que 
delle figura como chefe e guia e que tem mais 
de uma. vez visto a. sua. conducta e as suas 
palavras no Senado contrariadas e . exauto
radas, pela attitude que elle mantem nos 
seus actos e na sua imprensa, no estado, di
zendo- não-, quando S. Ex. diz-sim
negando, quando s. Ex. affirma opposicio
nista íntm.nsigente de Floriano Peixoto e 
partidario caloroso da revolta, quando S. Ex. 
apoiava o m11rechal Floriano e da revolta se 
dizia inimigo ! 

Vê o honrado senador que a prudencia lhe 
ordena ser mais cauteloso no servir de orgão 
ás noticias que lhe veem de fontes tão sus
peitas. Em todo o caso, o que desejo, o que o 
Estado tem o direito de esperar, é que S. Ex. 
adquirindo sobre os elementos que no Estado 
constituem o grupo político que do nome de 
S. Ex. faz bandeira, a necessaria ascendencia, 
oriente-o de accordo com as idéas de tolera.n
cia. que não cessa de pregar da tribuna do 
Senado. · 

O que o Estado do Piauhy tem o direito de 
esperar de todos os seus representantes é a 
harmonia de vistas, sempre que estejam em 
jogo osseusvitaes interesses. (Apoiaaos. Muito 
bem, muito bem. O orador e cumprimentadoJ 
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SESSÃO DE 7 DE JUNHO DE 1895 

( Vide pag. 133 do 2° v o!.) 

O Sr. Paula Ram.os - O parecer 
que a illustre Commissão de Colonisação e 
Obras Publicas deu sobre o substitutivo que 
tive a honra de submetter á consideração da 
Camara, quando este projecto entrou o anno 
passado em terceira discussão, me obriga a 

· voltar à tribuna. 
Tenho o dever, não só de defender o meu 

substitutivo, c0mo o de demonstrar que o 
parecer da commissão não e justo, não traduz, 
nem o pensamento da Camara e nem o da 
propria commissão, não consulta os interesses 
da Nação, não allivia o Thesouro F~deral dos 
encargos resultantes desse serviço, desorga
nisa-o completamente e colloca o governo da 
União em uma posição muito difficil. 

O· SR. BEVILAQUA-Tudo isso na opinião de 
v. Ex. 

0 SR. PAULA RAMOS-Naturalmente. V. Ex. 
ouça-me e se convencerá de que a minha 
opinião é justa e bem fundada. 

Si se tratasse de um projecto de caracter 
político, eu comprehenderia bem a redacção, 
ou ante::~ encontraria uma explicação para 
ella, porque, como muito bem salienta Proal 
no seu livro A Crirninalidade Política, nem 
sempre as palavras dos políticos traduzem os 
seus pensamentos e nem sempre os seus 
pensamentos estão de accôrdo com as suas 
palavras. · 

Tratando-se, porém, de um projecto de in
teresse geral, de alto interesse para o paiz, 
quer sobre o ponto de vista economico, e quer 
sob o ponto de vista administrativo não 
encontro motivo algum que justifique o pa
recer da illustre Commissão de Obras Publi
cas e Colonisação. 

Eu me vejo forçado, antes de entrar na 
discussão deste parecer e na sustentação do 
meu substitutivo, a fazer algumas considera
ções geraes. Noto tamanha confusão na tech
nologia empre,crada pela illustre commissão 
que.elaborou este projecto, que preciso mais 
uma vez definir o que é immigração, emi
gração e colonisação. 

Conforme já tive occasião de dizer á Ca
mara a emigração ou immigração, questão 
apenas de. ponto de vista, é uma questão de 
interesse individual, de puro domínio do di
reito natural,ao passo que a colonisação e um 
problema complexo e, segundo Leroy Beau-
1ieu, um dos tnais complexos e delicados da 
physiologia social. 

A colonisação entre nós é o povoamento do 
sólo, é a attracção de braços para a lavoura; 
povoamento que traz o augmento da pro
ducção, que é a riqueza em si mesma. 

Em um paiz como o nosso, que tem sido 
até hQje considerado essencialmente agrícola, 
a proclucção é a base de toda a sua riqueza, e 
esta só póde augmentar com o povoamento 
do seu territorio. Este povoamento não se 
realisél,rá sómente pelo desenvolvimento na
tural da população,mas sim com o auxilio do 
elemento immigrantista. 

A colonisação, segundo a propria etymolo
gia da palavra-colere, cultivar, não póde, 
como esta sendo pela illustre commissão que 
deu este parecer, ser confundirla com immi
gração ou emigração, conforme o ponto em 
que nos collocamos; immigração no ponto em 
que se recebe e emigração no ponto em que 
fornece-se esse elemento. 

0 SR. BEVILAQUA dá um aparte. 
O SR. PAULA RAM:os-0 nobre deputado 

que me acaba de honrar com o seu aparte 
parece-me ser o unico que pode justificar o 
seu voto a este projecto, fundando-se nos 
seus princi pios p hilosophicos _ S . Ex. per
tence à escola que não quer immigração, 
está filiado á seita que, como Danton, en
tende que a Patria não se leva. na sola. dos sa
patos. 

0 SR. COELHO CINTRA-A discussão deve 
versar sobre a preferencia entre o projecto da 
commissão e o substitutivo de V. Ex., pare
cem descabidas considerações de ordem poli
tica ou outras quaesquer. 

0 SR. PAULA RAMOS -Não são poUticas 
as consirlerações que estou fazendo; são con
siderações que se prendem á technoJogia em
pre,ooada no parecer .... 

0 SR. LAURO MULLER-Mas si a commissã.o 
não quer discussão sobre este ponto é caso 
de passar adeante. 

O SR. PAULA RA.!Iros ••• em discussão. 
Jà disse, Sr. presidente, que si o projecto 

tivesse um fim político, fosse de interesse 
po.rtidario, eu admittiria o emprego de pala
vras que não traduzissem o pensamento dos 
queasempregavam; mas em um projecto 
dessa natureza, de interesse social, não posso 
explicar o uso de palavras com uma signi
ficação inteiramente diversa da que real
mente teem. 

0 SR. BEVILAQUA - Quem sabe si V. Ex. 
e que leu o parecer com esse espírito de an
tagonismo 1 

O Sn.. PAULA RAMos- V. Ex. sabe que 
tenho o espírito educado no estudo das ma
':).hematicas; não ava.nço uma proposição sem 
immediatamente dar a. sua demonstração. 

Estou estabelecendo as :preliminares para 
depois entrar na justificação das minhas as
serções. 
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0 S:a . . LAURO MULLER-E a technologia 
tem muita importancia nesses casos. 

O SR. 'PAULA R.Al\ros-0 nobre deputado 
sabe perfeitamente que nessas questões a 
technologia tem grande importancia. O pa
recer da illustre commissão começa dizendo 
que o projecto obedece a um systema muito 
diverso do-que quer o meu substitutivo. 

consummado um facto ·qu~ ainda não se con
summou-a passagem do serviço de coloni
sação pa.ra os Estados. O serviço de locali
sação de immigrantes não é ainda :peculiar 
aos Estados. 

O projtJcto da commissão parece obedecer 
ao seguinte principio: o serviço de immigra
ção continuará a. ser feito pela União, e o 
serviço de colonisação passará a ser feito 
pelos Estados. 

E' tambem este o princioio sobre que se 
basêa o meu substitutivo. 

A differença entre o projecto e o substitu
tivo é a seguinte: o projecto entrega brus
camente aos Estados um serviço que sempre 
foi feito pela União é á. sua custa, sem inda
gar si os Estados estão ou não em condições 
de assumir a direcção delle, ao passo que o 
substitutivo autorisa o Poder Executivo a ir 
entregando o serviço de localisação d~ immi
grautes ou a colonisação aos Estados que se 
mostrarem habilitados afazel-o e queiram 
tomar a si tal encargo. 

O projecto, longe de organisar, desorga
nisa co11,1pletamente todo o serviço de immi
gração e colonisação. 

Admittida, como est{t no substitutivo, a 
necessidade da intervenção da União no ser
viço de localisação de immigrantes, neces
sidade imprescindível, além de outros mo
tivos facilmente explicaveis, em face da si· 
tuação creada pelo contracto celebrado com a 
Companhia Metropolitana para a introducção 
de immigrantes, não :podia deixar de estnr o 
Poder Executivo autorisado a nomear com
missões de funccionarios encarregados dos ser· 
viços inherentes á colonisação, isto é, d<t me· 
dição de lotes e localisação dos immigrantes. 
Tal attribuição conferida ao Poder Executivo 
só será exercida quando os gove1•nadores dos 
Estados a ella annuirem. 

Diz a illustre commissão, procurando fun
damentar a sua impugnação a esse artigo do 
meu substitutivo, que tal medida importaria 
em uma invasão de attribuições, pois o ser· 
viço de colonisação é peculiar aos mesmos 
Estados: 

0 SR. BEVILAQUA-EU VOU traduzinclo bem 
o pensamento do nobre deputado ... 

O SR.. PAULA RAl\tos-Estou expondo as 
minhas opiniões com a maior franqueza; não 
é preciso tra.duzil-as. 

0 SR.. BE'VILAQUA-V. Ex. dá essa attri
buição â União e por condescendeilcia da-lhe 
ta.mbem o direito de custear as despezas. 

0 SR. PAULA RAMOs-Nem póde deixar de 
ser assim. Os nobres deputados dão como 

C:unara A. 2 

Sel-o-ha quando este projecto for convertido 
em lei. 

Os nobres deputados querem que a União 
os auxilie, dê-lhes uma subvenção para . esse 
serviço, mas não admittem nem ao menos 
que a União fiscalise o modo :por que é appli· 
cado tal auxilio. 

Mas, senhores, para que estabelecer esta 
excepção em favor do serviço de colonísaçãol! 

A União não tem as suas commissões fis
caes junto ás emprezas constructoras de es
tradas de ferro, fundadoras de burgos agrí
colas e .construcção de açudes, desde que 
ellas são subvencionadas ou recebem garan
tias de jUJ!OS do Thesouro Federal ~ 

Quando o anno passado fundamentei este 
substitutivo declarei que elle não traduzia o 
meu pensamento e <~.S minhas idéas a respeito 
do assumpto. 

E' Ulll projecto de transacção e de transi
ção;·de transacção porque, conhecendo a opi
nião da Camara, procuro com elle obter al
guma cousa que evite os males que se darão 
com a passagem do projecto da commissão e 
pol' issoisacrifico os meus princípios; de trans
ição porque permitte que não se faça brus
camente a passagem do serviço da União, que 
o tem mais ou menos organisado, para os 
Estados, muitos dos quaes não se acham pre
parados para fazer esse serviço. 

O argumento principal de que usam os que 
entendem se1· esse serviço da competencia dos 
Estados funda-se na disposiçã.o do art. 64 da 
Constituição, que declarou ficarem perten
cendo aos mesmos Estados as terras devolu
tas situadas nos seus respectivos territorios, 
reservando a União para si aquellas de que 
necessitar para a defesa das fronteiras, con
strucçües militares, estradas de fe1•ro fe
deraes, etc. 

Não me parece muito forte este argumen
to, Sr. presidente, porque ainda o Congresso 
não votou a lei declarando quaes as terras 
devolutas que ficam pertencendo á União e 
quaes as que passam para os Estados. 

Quando o anno passado discuti este pro
jecto li diversos avisos dos Ministros da. Via· 
ção e da Fazenda sustentando a ne:ess1dade 
de uma lei, sem a qual os Estados nao podem 
livremente dispor das terras devolutas. 

A Camara, reconhecendo tal necessidad~, 
já approvou um projecto e submetteu-o a 
consideração do Senado. 

De accordo com a minha opinião esteve, e 
naturalmente ainda está., o Dr. Serzedello 
Corrêa que, quando Ministro da Fazenda, di~ 
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rigiu, em 2 de dezembro de 1892, ao presi- no exterior, com osset&s delegados no interior, 
dente do Paraná o seguinte aviso (Zê) : e com as demais au-toridades do paiz, sobre 

<<Em resposta. ao offi.cio que me dirigistes em questões attinentes ou que se relacionem 
14 de setembro proximo passado, reclamando com o desenvolvimento da immigração e 
contra a doutrina contida na ordem n. 27, de colonisação. "' 
15 de julho do corrente anno, mandando con- O SR. COELHO CrNTRA dá um aparte. 
tinuar a arrecadar para a União a renda do o SR. p AULA RAM:OS - No projecto ha 
sello de legitimação das terras publicas, por agentes e delegados, e v. Ex. sabe perfei
depender de lei ordinaria a passagem dellas tamente que ha grande di:fferença entre as 
para os Estados, cabe-me communicar-vos que duas classes de funcciona.rios. 
não posso deixar de manter a citada ordem, 
visto não importar, como suppondes, invasão O SR. CoELHo;CINTRA.-No espírito de V.Ex. 
dos c:1ireitos dos ditos Estados; portanto, con- O SR. PAULA RAMOS;_ No espirito da lei 
forme já declarou este ministerio '{)Or aviso e na lettra do projecto. 
de 13 de junho proximo passado, dirigido ao Vê a Camara que o projecto não traduz o 
governador do Estado do Amazonas, aos Es- pensamento da commissão, porque crea lo
tados assistirá o direito ás terras devolutas gares que a commissã.o deseja extinguir. 
depois de acto exp,·esso do Congresso.cional, Tanto isso e ver<lade que nas observações 
por estar esse direito sujeito ás limitações que se seguem á tabella de vencimentos lê-se 
estabelecidas no art. 64 da Constituição, as o seguinte: (lê) 
quaes nem os governos dos Estados e nem o « Os agentes de irnmigracao serão n?meados 
Poder Executivo Federal teem competencia unicamente para os portos da Repubhca onde 
para regular e determinar. a aftluencia. de immigrantes torne neces-

Accresce que, pertencendo as terras devo- saria a presença de um delegado da inspe· 
lutas ao Estado, cujo patrimonio é ~uipa- toria.» 
rado ao d?s pessoas particulares juridicas, · t 
ree:e-se pelos nrincipios de direito civil e não Diz mais o parecer que o proJec o reorga-

~ - nisa o serviço de immigração pelos moldes 
do direito publico, e o supracitado art. 64, aconselhados na legislação congenere dos 
da Constituição, estabelecendo em principio o paizes cultos, que cuidam com interesse dos 
regimen novo das terras devolutas daquellas serviços pertinentes á immigraçã.o. 
que :pertt!ncem á Nação, não regulou, nem d - - t 
podia fazel-o, as relações civis do domínio Os paizes que hoje cui am mars ser1amen e 
Privado de ta.es terras, as nuaes devem sel-o do serviço de immigração são os Estados 

'1 Unidos da America do Norte, o Canadá., a 
por lei ordinaria, que dê execuÇlão ao prin- Australia, a Republica Argentina, o Brazil e 
cipio constitucional.» 0 Estado Oriental. 

Neste sentido ba. diversos avisos expedidos 0 SR. YICTORINO MoNTEIRO_ Nilo apoiado. 
pelos Drs. Felisbello Freire, Paula Souza, 
Rodrigues Alves, etc. No Estado Oriental não ha colonisação al-

Si a commissão entendesse que esse serviço guma. 
devia ser entregue aos Estados, como uma o SR. PAULA. Ruros-Em relação aos Esta.
medida de economia para a União, o argu· dos Unidos e bem conhecida a organisação 
mento teria mais procedencia, uma vez que desse serviço, que tem servido de modelo á.s 
se eliminasse o auxilio aos Estados. outras nações_ 

Querer, porem, justificar essa passagem com o governo recebe os immigrantes em Nova 
o facto de terem passado para os Estados as York no celebre Castle Garden, e toma-os sob 
terras devolutas não é logico. ·a sua' protecção até definitiva.localisação. Não 

Como a commissão explicará o facto de ter me demorarei em descrever á Camara o que 
a União feito o serviço de colonisação em Es- e essa repartição de im~gração. _ 
ta.dos que não possuem terras devolutas, A Australia e o Canada seguem ma1s ou 
como em Pernambuco ? menos o systema a.doptado pela Grande Repu-

O :parecer diz que as disposições do substi- blica Norte Am.erica.na. 
tutivo estão quasi todas contidas no projecto, No Estado Oriental. diz o nobre deputado 
tornando-se elle assim desnecessario ou su- pelo Rio Grande do Sul, que não ha coloni!!a-
perfluo. Não é exacto. ção alguma. 

A com.missão diz que o substitutivo crea. 0 SR. YicTORL.'jO MoNTEmo- Organisada, 
diversas delegacias; mas, longe do substitu- não. 
tivo cogitar de taes delegacias, é o projecto 
quem as crea. Consta isso da base 2a do O SR.PAULA R.A.M:os-Voumostrar a V. Ex. 
art. Jo que diz (lê): que tem. 

«Manter communicação acti.va e directa O SR. JoÃo PENIDo- Tem pelo menos em 
com os agentes de immigração da Republica lei. 
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0 SR. VICTORINO MONTEIRO-ISSO não é colo· 
nisação. 

0 SR. PAULA RAMOS-O que O nobre depU· 
tado quer dizer é que o Estado Oriental não 
promove officialmente a immigração, não a 
subsidia. Mas que elle cuida da immigração 

0 S:a. VICTORINO MONTEIRO-Conheço uma 
colonia na fronteira., a. COlonia de Santo Eu
genio, que até hoje não tem um só immi-
grante. · . 

e colonisação, não ha duvida. 
·o SR. VICTORINO MONTEIRO-O que digo é 

que ella não existe lá. 

O SR. PAULA RAMos-Ha a Colonia Val
dense, que em 1883 contava cerca. de 2.500 
habitantes; a Colonia Suissa, muito prospera; 
a Colonia cosmopolita, situada no Rosario e 
muitas outras. 

O SR. PAULA RAMos-Tenho aqui o Guia 
do emigrante para a Republica Oriental do 
Uruguay, edição official, organisado por José 
Pesce, superintendente do palacio do governo. 
Nelle encontrará. o nobre deputado a prova 
de que o Estado Oriental não tem deixado de 
dar grande importancia á colonisação. 

E' facto que o Estado não paga as passa
gens dos immigrantes e nem sustenta na Eu
ropa commissões de propaganda, mas uma 
vez chegados ao Porto de Montevidéo elles 
encontrarão no molhe da capitania do porto 
ou na Secretaria do Commando Geral da Ma
rinha e Portos, um funccionario da commis
saria de immigração, que lhes fornece todas 
as informações de que necessitam. 

Si elles não teem destino certo são reco
lhidos ao Asylo de immigrantes, onde durante 
oito dias são hospedados gratuitamente, cor
rendo as despezas por conta do Estado. 

Si o immigrante chega doente, é recolhido 
ao hospital, de onde só se retira depois de 
curado e correnc1o as despezas por conta do 
Estado. 

Todas as suas bagagens e instrumentos ele 
trabalho são livres de direitos aduaneiros. 

Si o immigrante só ou com sua família quer 
trabalhar em alguma das cidades do interior 
da Republica, o governo paga-lhe a. pas
sagem. 

0 SR. VICTORINO MoNTEIRO-A insignificante 
immigração que lá existe é toda espontanea; 
e algumas tentativas offi.ciaes, feitas nesse 
sentido, fracassaram completamente. 

0 SR. PAULA RAMOS-Vae O nobre deputado 
ver até que ponto chega a protecção do 
Estado Oriental aos immigrantes. A lei em 
vigor é a de 18 de novembro de 1880, cujo 
art. 3° dispõe (lê) : 

« As colonias poderão fundar-se em ter
renos que possa adquirir o Poder Executivo, 
em condições vantajosas, em terrenos que se 
considerem como :fiscaes, em terrenos que re
sultem disponíveis com a applicação rigorosa 
do art. 803 do Codigo Rural ; em todos os 
casos antes do estabelecimento das colonias e 
dos grupos de chacaras se preencherão as 
formalidade& da expropriação para utilidade 
publica, em previsão de reclamações por parte 
de terceiros. » 

Mas, Sr. presidente, para mostrar quanto 
se interessa o Estado Oriental pela colonisação 
lerei o art. 9° da lei já citada (lê) : 

«Cada vez que em um districto pastoril se 
apresentem vinte familias solicitando terras 
para o cultivo, poderá o Poder Executivo 
adquirir as terras necessarias nas condições 
do art. 2°, si não houver no districto terras 
:fiscaes a propo.:ito para esse objecto. Si o 
numero de fawílias fôr maior de 100, não 
podendo encontrai' terras nas condições do 
artigo anterior, poderá proceder á expropria· 
ção da.s necessarias para o estabelecimento da 
colonia, guardando as formalidades da lei 
geral de expropriação. » 

A lei ele 30 de junho de 1887 instituiu uma 
verba annnal de 200.000 pesos para a funda
ção de colonias nacionaes, mixtas e estran
geiras. 

Com relação á Republica Argentina não sei 
si o nobre deputado pelo Rio Grande do Sul 
dirit que ella não cuida tambem de immi
gração. 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO-AO contrario, 
ahi a immigração é esplendida. 

0 SR. PAULA RAMOS-A Republica Argen
tina tem uma lei, que a collecção que tenho 
presente diz ser de 1879, mas que todos os 
escriptores citam como sendo de 1876, na 
qual o Congresso deu ao Poder Executivo 
attribuições para a acquisição de terras para 
fundação de colonias, MS quaes são dispen
sados os maiores favores possíveis aos immi· 
grantes. 

0 SR. VICTORINO MONTEIRO- Ahi sim, O 
resultado pratico é até admiravel. 

0 SR. PAULA RAMOS- A lei argentina de 6 
de outubro de 1876 creou um departamento 
geral de immigração sob as ordens do minis
tro do interior, sendo uma de suas attribui
ções providenc~ar sobre~ collocaç~o dos im· 
migrantes por mtermedw das of.ticmas de tra.• 
balho. 

A mesma lei, no art. 6''. autorisa o Poder 
Executivo a nomear commissões de im
migração para as capitaes das províncias, 
portos de desembarque directo de immigran
tes e demais pontos. 

Entre as attribuições dessas comrmssoes 
está a de receber, alojar, collocar e transpor· 
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tar 03 immigra.ntes de um :ponto a outro dos 
submettidos á suajurisdicção. 

Instituiu hospedarias de immigrantes em 
Buenos-Ayres, Rosario e em outras cidades, 
:ficando elias dependentes do governo nacio
nal; creou uma Officina de Terras e Colonisa
ção, que se mcumbe da exploração dos terr-e
nos aptos :para a colonisação; autorisou o go
verno federal a auxiliar o desenvolvimento 
das colonias :pertencentes ás províncias e a 
colooisar directamente os terrítorios que lhe 
forem cedidos :pelas províncias. 

No art. 125 autorisa o Poder Executivo 
Federal a nomear os em:prQgados :para taes 
serviços. 

No Chile, cuja legislação muito se asseme
lha á dos Estados Unidos, dá-se a protecção 
mais efiicaz e completa ao immigrante. 

Na França crea-se até na Universidade de 
Poitiers uma cadeira de princípios de coloni
sação e legislação colonial, cujo ensino está 
confiado a A. Girault. 

Su:p:ponhamos que chegam dous ou tres va.· 
pores conduzin.do 3.000 immigrantes que 
vieram da Europa com destino ao Rio Grande 
do Sul, onde teem parentes. A inspectoria 
recebe-os, mas não os póde enviar para o Rio 
Grande sem que o respectivo governador 
declare que os quer receber.! Si o governador 
quer e póde localisal-os, tollítur questio ; mas 
si não os quer receber 1 Ou si quer :recebel-os, 
mas não dispõe de recursos para localisal-os ~ 
Que fará a inspectoria. dessa gente ~ 

Conserval-a·ha na hospedaria fazendo des
pezas enormes, até que o Rio Grande queira. 
ou possa recebei-a ? 

Repatriará taes immigrantes ~ 
Forçal-os-ba. a tomarem outro destino~ 
A repatriação, além de outros effeitos de

sastrosos,produziria um effeito moral enorme 
no :paiz que nos forneceu taes immigrantes. 

Obrigar os immigrentes a tomarem outro 
destino ê, para quem conhece alguma causa 
do serviço de colonisação, quasi um impossí
vel e seria uma violação :flagrante das dis:po-

0 S:a. CoELHo CINTRA-V. Ex. acha boa a sições legaes em vigor. 
lei argentina 1 A questão é séria e a ella devemos ligar 

muita importancia.. 
O SR. PAULA RAMos-Em seus pontos prin- Não ignora a illustrada. Commissão de Co-

cipaes acho-a muito boa. Já. mostrei á Ca-· louisação e Obras Publicas que 0 governo ce
mara. que os pa.izes mais adiantados ligam lebrou diversos contra.ctos para a fundação de 
grande importancia ao serviço de immigra- nucleos coloniaes em terras devolutas e :oar
ção, não se descuidando todos elles da locali- ticulares, em virtude do decreto n. 528. de 
sação dos immigrantes, isto é, da. colonisação. í?,S de junho de 1890, e que os concessionarios 

O projecto da illustrada. commissão está recebem grandes favores da União. Para se 
concebido em taes termos que o Poder Ex- tornar effectivos taes favores é indispensa.vel 
ecutivo ver-se-ha em sérias difficuldades para que 0 governo tenha junto a cada contracta.n
executal·o, caso elle passe no Congresso com te um fiscal. 
a redacção que tem actaalmente. A que repartição ficarão subordinados es-

A base :primeira. do art. I o do projecto au- ses :fiscaes ? 
torisa o Poder Executivo a constituir uma o projecto nad~ diz, mas no meu _su?s~
ins:pectoria de immigração incumbida da re- tutivo encontrara a camara essa attribUIÇa.o 
cepção, agasalho e destino dos immigran tes confiada á Agencia Central de Immigração. 
e nada diz sobre colonisação ; ao passo que o A base segunda mantém os delegados de 
:fim do projecto é, diz o art. 1°, 1·eo1·qanisa1· o terras, como já provei, e autorisa o governo 
serviço de immigração e colonisação da Unitío. da União a desenvolver a colonisação, co usas 

O projecto crea a. inspectoria de immigra.· essas que a commissão declara não querer 
ção, mas a tabella annexa marca o numero fazer. 
e vencimentos do pessoal da insp~ctoria de A base terceira eatabelece que o governo 
colonisação. da União p1•otegerá a immigraçã.o espontanea 

Essa inspectoria de immigração do projecto e impedirá a cmlgraçao que seja julgada pre
é a mesma inspectoria de colonisação a que se judicial ao pai:;, isto é, impedirá que se reti
refere a tabella. ~ rem os immigrantes máos e prejudiciaes ao 

Si o_ fim do :proj~cto_é ent~ega! aos Estados paiz. 
o serv1ço ~~ locahsaçao de Jmm1gr~ntes pa~a 0 SR. CoELHo CINl'RA-Não apoiado. 
que a Umao ha de manter uma mspector1a . 
de colonisação ~ O SR. PAULA ~~os-E' o que ~sta ?-O pro-

Analysemos as a.ttribuições da inspectoria. jecto. A: comm1ssao c~nfunde lffiiDlgra.nte 
A primeira é de receber, agasalhar e dardes- com em1grante, confusa~ essa que se nota. 
tino aos immigrantes, transportal-os e dis- frequentemente n~ste p,roJecto. 
tribuil-os pelos EBtados, precedendo nesta A base quarta diz (le) : 
parte accordo com os poderes estaduaes. < Ins:peccionar os navios que ·conduzirem 

Difficilmente poderá a inspectoria dar conta. emigrantes ou immigrantes; regula.men tar 
de sua missão. seu transporte, etc.» 
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O que tem o governo com a sahida de es
trangeiros ~ Como regulamentar seu trans
:porte ~ 

A nossa. Constituição aboliu a exigencia. do 
:passaporte e garantiu a livre locomoção a na
cionaes e estrangeiros, em tempo de paz. 

Não creio que a illustre commissão queira 
se referir aos emigrantes com -passagem paga 
pelo governo, isto é, aos immigrantes repa
triados, porque mesmo nesse caso a repatria
ção está. regulamentada, e estão bem defi
nidos os casos em que ella se póde dar, no 
decreto n. 528, de J 890, e no contracto com a 
Companhia Metropolitana. 

A clausula 5" falla em contracws pa1·a i n 
troducção de immig,·antes, quando a illustre 
commissã,o sabe que só existe um contracto, 
o da Companhia Metropolitana. 
. 0 SR.. SERZEDELLO CORRÊA-E' a fusão de 

muitos contractos em um só. 
O Sa. PAULA RAMos-Perfeitamente; fusão 

que foi a.utorisada por V. Ex. quando Minis
tro da Industria e Viação. 

A clausula 7• é a seguinte (lê) : 
<~: Crear uma agencia de locação de serviços 

annexa á hospedaria de immigrantes ... » 
Para que essa agencia si nii.o temos lei de 

locação de serviços ~ 
A clausula s• não tem razã.o de ser (lê): 
« Intel'VÍl', por seus agentes, nos contractos 

de transporte celebrados entre os capitães de 
navio de vela ou a vapor, carregadores e ar
madores, e os immigrantes que se dirigem á 
Republica..>> 

Si os immigrantes pagam a sua custa a 
passagem nada tem que ver o governo com 
taes contractos ; si elles veem á custa do The
souro, o governo não póde tomar ainda co
nhecimento desses contra.ctos visto que só a 
Companhia Metropolitana é a encarregada 
da introducção de imrnigrantes. 

São essas faltas e defficiencias do projecto 
que justificam ainda mais a necessidade da. 
adopção do substitutivo. 

A commissão avança. uma proposição que 
difficilmente conseguirá provar-de que o meu 
substitutivo grava fortemente o orça,mento 
augmenta.ndo os vencimentos do :pessoal. 

Não é, meus Senhores, essa a verdade. Na 
tabella. que vem annexa. ao substitutivo não 
ha augmento de pessoal e nem de venci
mentos ; ao contrario, ha. grande diminuição 
de IJessoal e conservação ao restante dos ven
cimentos actuaes. · 

Tenho aqui, e poderá ser examinai!a por 
qualquer dos meus illuetres collegas que o 
queira, a tabella do pessoal e vencimentos da 
inspectoria Q.e terras de accordo com a. lei de 
1890. 

A despeza com o ·respectivo pessoal é de 
12_0:2~0$, .ao p~so que a consignada no sub
stitutivo e de 8o:200$. ou 35:000$ menos 
_Pela reforma de 1890 existem quatro sec

çoes, ao passo. qu~ pela organisação que dou 
no meu subst1~Ut1vo fica a nova repartição 
?om ~uas ~ecçoes , sendo uma encarregada da 
Immi~ra.çao e outra do exame dos tl•abalhos 
techmcos, orçamentos, etc. 
Emqua:n~~ existirem contractos celebrados 

com _a U~l<;I-O _para a fundação ele nucleos 
colo_maes e IJ?.dispensavel uma secção technica 
na mspector1a. 

Pelo projecto a despeza. a fazer com a in
spectoria é de 61:800$000. 

0 SR. COELHO CINTRA dá um aparte. 
0 SR. PAULA RAMOS-Não é metade Não 

me consta que ~l seja metade de 85. A ·dHfe
rença pa1•a ma1s no meu substitutivo é de 
23:400$, mas o serviço não fica desorcrani-
sado. ~ 

Essa differença fica de muito reduzida si 
attendermos a que o projecto augmenta os 
von_cimentos do administardor ;. da hospe
daria ~ dos agentes de immigração. 

O proJecto dâ ao administrador da hospe
~aria os vencimentos de 7:200$ e reduz os do 
mspector geral a 8:400$, sendo que o admi
nistrador tem gratuitamente casa, luz, crea
dos, etc. (ApartesJ 
Adm~ttind~ mesmo isso, o inspector fica 

em ID!-ilto :peioi•es condições do que aquelle 
funcc10narto. 

Com ta.es vencimentos o governo não en
contrará pessoa capaz para exercer um carcro 
de ~nta importancia e responsabilidade. ~ 
. St a.ttendermos ainda á disposição rlo pro
Jecto que manda ficar addido i secretaria da 
Industria e Viação o pessoal, que não for 
aproveitado na organisação da nova. inspecto
ria, desappareceraa tão n.pregoada economia. 

Em vez da despeza figurar na rubrica «<m
migração e Colonisação » ira figurar na •Se
cretaria da Industria e ·Viação » Não me 
parece salutar e conveniente ao serviço pu
blico aquella disposição 'Porque esse pessoal 
ficará completamente deslocado, ao passo que 
pelo meu substitutivo elle serã. aproveitado 
nas agencias creadas em diversos pontos, fi
cando o restante addido á mesma inspectoria. 
Só poderão ficar addidos os empregados que 
contarem :pelo menos 5 annos de effectivo 
exercicio no serviço de colonisação. 

O projecto fallasómente em uma hospedaria 
de immigrantes, quando é sabido que existem 
diversas. A hos}ledaria da ilha das Flores é 
muitas vezes insufliciente para agasalhar ós 
immigrantes. 

::;i agora a corrente immigratoria não é 
muito grande, épocas ha em que ella se avo
luma e a hospedaria não a comporta. 
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Nas quadras epidemicas tem se dado muitas 
vezes o facto de desenvolver-se a febre ama
rella na ilha das Flores, vendo-se o govorno 
forçado a agasalhai-os na. hospedaria de 
Pinheiros ou em outras creadas em di versos 
pontos dos Estados do Rio e Minas Geraes. 

O meu substitutivo, não sõ mantém essas 
duas hospedarias, como autorisa. o governo a 
crear novas, caso o serviço assim exija. 

São essas, Sr. presidente, as ligeiras con
siderações que me julguei o brigado a. fazer 
para mostrar que o projecto da illustre Com
missão de Colonisação e Obras Publicas e o 
seu parecer sobre o meu substitutivo não ex
primem a opinião da Camara, não traduzem 
o pensamento da. commissão e nem attendem 
ás necessidades do paiz quanto ao serviço de 
immigração e colonisação. 

Pela simples leitura das diversas bases 
do projecto conclue-se que o nobre relator da 
commissão, apezar de ser profundo conhe
cedor do serviço ao qual dedicou grande 
parte de sua vida de funccionario publico, 
foi victima da confusã.o na technologia em
pregada, mostra.ndo que este trabalho foi 
feito sobre a perna, como geralmente se diz. 

Mostrei que sendo intuito da commissão 
deixar á União sómente o serviço de immi
gração, ella crea com o projecto uma in
spectoria de colonisação, e dá ainda á União 
o encargo de occupar-se das questões attinen
tes à colonisaçao ; que pretendendo extinguir 
as delegacias de terras ellas são conservadas 
pelo projecto. 

Provei que o projecto contém medidas in
constitucionacs, inconvenientes e injustifi· 
caveis. 

Não se trata., como disse em aparte o illus
trndo relator deste parecer, de simples ques
tão de redacção. O nobre dcputarlo diffi.cil
mente cortn.rá os laços estreitos e fortes que 
unem os serviços de introducção de immi· 
gra.ntes e de sua localisação, isto é, a immi
gração e a colonisação. 

Segundo o meu modo de encarar a questão 
o serviço de localisação de immigrantes in
teressa mais á União do que o proprio ser
viço de introducção de immigrantes _ 

A solução do problema do povoamento do 
nosso territorio e do desenvolvimento da 
nossa lavoura importa. tanto ou mais á União 
do que aos proprios Estados. 

As graves questões que ~· . .~m apparecer 
na localisação de immigrantes, acarretando 
complicações com paizes estrangeiros devem 
merecer da parte do governo federal a mais 
séria attenção e os maiores escrupulos. 

Supponhamos que em um dos Estados dá-se 
serio confiicto com immigrantes por causa de 
medidas adoptadas pelo respectivo governa
dor e que elles reclamam :Providencias por in
termedio dos agentes diplomaticos.Esses agen-

tes se entenderão com o governo localoucom 
o da União~ No caso de uma indemnisação 
quem a pagará~ A União, que introduziu os 
immigrantes, ou o Estad.o, que deu logar ao 
conilicto por ca.usa das medidas que poz em 
pratica na localisação dos mesmos ~ 

Não é a União, em virtude dos compromis
sos tomados pelo decreto n. 528, de 1890, e 
pelo contracto celebrado com a Companhia 
Metropolitana, a responsavel pela localisação 
dos immigrantes ? · 

Não tem a União o dever de cumprir as 
promessas feitas aos immigrantas introdu
zidos por sua conta ~ 

Os Estados quererão assumir a responsa
bilidade de tornar effectivos os favores pro
mettidos? 

São questões muito sérias e que precisam 
de muita calma. e muito criterio :para serem 
resolvidas. Não augmentemos á Republica 
mais difficuldades do que ella tem tido. 

Emquanto vigorarem o decreto n. 528, de 
1890, e o contracto para introducção de im
migrantes celebrado com a Companhia Me
tropolitana diffi.cilm.ente poderemos separar 
o serviço de immigração do de colonisação. 

Não quero tomar mais tempo á Camara e 
vou concluir_ 

No anno passado, por occasião da segunda 
discussão deste projecto, pronunciei um 
longo discurso, fructo de uma experiencia de 
dez annos no serviço de colonisação e de um. 
estudo profundo da sua organisação nos di
versos paizes do mundo, para mostrar que 
este :projecto não deve ser approvado; infe
lizmente, porém, vejo que a preoccupação de 
grande economia nas despezas :publicas le'Va 
o Congresso a, anno a anno, ir se descurando 
da 6olução do problema da colonisação, que 
considero o problema vital do paiz, e chega
remos breve ao seu abandono completo. 

Pertenço ao numero dos que :pensam que o 
Brazil só será grande e rico com a immi
g1·ação e a viação. 

Immigraçiio e 'Viação-foram as ultimas 
palavras que proferi no discurso com que 
iniciei a minha. opposição a este projecto, fa
zendo dellas o meu programma nesta. Ca.
mara; sejam ainda ellas, hoje, as com que 
termino o meu r1iscurso. . 

Penso, como um grande escriptor contem
poraneo, que governar é povoar; que não 
devemos poupar sacrificios para termos im
mig>·ação e viação. (1lfuito bem, muito bem. 
o orador e muito felicitado.) 
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SESSÃO DE 12 DE JUNHO DE 1895 

( Vide pag. 220 do :zo v-ol. j 

O Sr. Coelho Cintra- Sr. pre
. sidente a Camara me permittira que venha 
perturbar o silencio com que tem recebido e 
votado as leis de força que. tanto interessam 
ao paiz ; e a illustre Commissão de Marinha e 
Guerra me consentirá que entre neste debate, 
si bem que não nutr:1 a esperança de bem 
elucidai-o nem desenvolver theses, que tão 
brilhantemente podem ser elucidadas pela 
palavra fluente dos distinctos membros que 
constituem essa commissão. 

SS. Exs. ja pela competencia nn. materia, 
já pelo modo por que teem procedido em as
srunptos pertencentes á guerra e à marinha, 
são dignos da consideração da Camara ; e eu 
nada mais faço do que, interpretando o senti
mento de todos os meus collegas, render-lhes 
o preito das minhas homenagens pelo bem 
que teem feito apresentando os seus pareceres 
com a ma.xima brevidade, escoimando-os de 
todo e qualquer ponto que contenda com os 
interesses do Thesouro, evitando assim que 
se malbarateem os dinheiros publicas. (Apoia· 
dos.) 

Entrando neste debate, venho chamar a 
attenção da Camara para a conveniencia ina
diavel de se dar uma melhor direcção aos 
negocias da marinha, como seja autorisar o 
governo a tomar as providencias que julgat• 
acertadas a bem de poder dirigir tüo impor
tante ramo da administração publica pelos 
meios que indico. 

Uma pequena vista retrospectiva sobre a 
historia dos assumptos pertencentes i~ mari
nha, é bastante para provar que om periodo 
não muito remoto, tem sido constn.nte empe
nho do governo, ou de seus agentes, concen
trar no Rio de Janeiro todos os elementos dl't 
administração da marinha, com desprezo do 
conselho e da experiencia, que anteriores 
administradores provectos haviam dado e 
manifestado, não só em seus actos adminis
trativos, como tambem em seus luminosos 
relatorios, que jazem no pó dos archivos da 
Secretaria da Marinha, sem que ao menos 
sejam manuseados pelos que dirigem essa 
repartição. (Apoiados.) 

Quem vê essa tendencia constante, de fazer 
<!oncentrar no Rio de Janeiro toda força ar
mada. sem que haja um principio que minore 
os e:ffeitos perniciosos desse systema, fica 
realmente preoccupado quando vê persi~tir.se 
nelles fazendo congreg,w no Rio de Janeiro 
todos os elementos, quer de força, quer de 
administração, dos negocias <la marinha. 

As depeudencias do Ministerio da Marinha 
nos Estados estão em verdadeiro abandono. 

Se anaíysarmos o que se pn.ssa em relação 
aos importantes estabelecimentos uavaes da 
cpital dos Estados verificamos que não ha. 
Arsenal em que se não tenha gn.sto rios de 
dinheiro, sem que o Governo da. União tenha 
pro;~idenciado para que essas euormes des
pezas sejam utilisadas, mantendo-se as admi
nistrações locaes com os elementos necessa
rios ao menos para conservarem esses esta
belecimentos que _bem bons serviços podem 
prestar como officmas de reparações do nosso 
material de guerra . 

Os Arsenaes, quer o do Pará, quer o do 
Recife, e quer o da Bahia estão em verdadei
ro estado de rui na sem que para elles se des
tine qualquer verba, ou, se tome qualquer 
providencia, tendente a conservar e melhorar 
as suas officinas e habilitar essas repartições 
de marinha iL bem cumprir em seus de
veres. 

Longe disso, _Sr. presidente, parece que ha. 
proposito de detxar que entre em ruinas tão 
importantes estabelecimentos nn.vaes. 

A dolorosn, prova por que passn.mos veio dar 
razão ao que alludi, e deve servir para :nos 
levar a tomar alguma providencia que nos 
ponha asalvo, em emergencias semelhantes e 
para que não nos falleçam os elementos in
dispensaveis á conservação do nosso material 
fiuctuante. 

Nunca se cuidou de remediu.r esses males, 
o parece até, que ha um proposíto firme, 
razer persistir as pessimns condições da ma
rinha. fazendo com que os nossos poderes oili
ciaes longe de se instruirem em repetidas 
viagens de evoluções navaes, sejam embar
cados em navios quo aqui pElrmanecem em 
condemnavel inação, facultando-se a esses jo
vons constante navegaçao pela rua. do Ouvidor, 
onde nii.o raras vezes são envolvidos nas 
onúas revoltas dos mnres políticos, com tanto 
prej uizo á ordem e disciplina dn.s classes ar
madas. 

Navegação tão perigosa quão fatal e cujos 
o:lreitos perniciosissimos todo o paiz ainda de
plorn. e que convém fJ.zer desapparecer. 

Os nossos jovens officiaes, sem terem a. 
instrucção, que só as evoluções navaes lhes 
pódem ministrar e sem terem mesmo o co
nhecimento de tactica naval que só esses ex
ercícios repetidos podem incutir em seu ani
mo, levam mezes e annos em condemnavel 
quietr,ção 110s navios surtos neste porto, que 
por via de regra nunca pôdem sahir porque 
precisam de concertos ! (Apoiados .) 

Não poucos desses jovens são muito cedo 
acommettidos de desanimes e buscam em 
outro g·enero de actividade os m'~ios de 
subsistencia, abandonando uma C!lrreir::. tão 
bl'ililante, para se dedicarem ú intlustria 
particular, com sacrificio dos interesses pa
trios ! 
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Estes factos são constantemente observados 
e os unicos responsaveis são aquelles que es· 
quecidos do quanto devem iJ. Patria que os 
elevou, delcuram do futuro de tão impor
tante classe. (Apoiados.) 

Pensando assim, e achando que é tempo de 
remediar este mal, venho submetter à consi
deração da Camara uma emenda ao projecto 
ora em discussão, que, a meu vêr será o 
unico meio de melhorar as precarias condi
ções da marinha e '{loderá produzir os e:ffeitos 
que espero, minorarão os males que tanto 
áflligem os nossos dignos officiaes de mari
nha. 

E' sabido, Sr. presidente, que as Reparti
ções de Marinha e suas dependencias, tendo 
soffrido constantes reformas, em virtude de 
autorisações do Congresso, tem essas refor
mas, não raras vezes, contribuído poderosa
mente para desorganisal-as de modo lamen
tavel. Aconsequencia destes desacertos admi
nistrativos tem sido simplesmente o esbanja
mento de não pequenas quantias o ficamos 
com a armada sem ter os elementos de t.le
feza indispensaveis e tão necessarios á guar
da da nossa tão extensa costa. 

Passando em re-vista retrospectiva o m&
terial fluctuante sobre o que se tem pra
ticado nelle e está praticando, não podemos 
deixar de sentir -verdadeiras apprehensões, 
vendo que longe de se tratar de minorar os 
estragos produzidos pela ultima revoluciio, 
em navios que podiam ser facilmente concer
tados no paiz, vamos mandai-os concertar uo 
estrangeiro, com prejuizo immenso não só 
dos cofres publicas, como tambem das condi
ções de estabilidade e conveniencia dos pro
prios navios. (Apoiados.) 

Quem Yê, como ultima.meute noticin.ra.m os 
jornaes, que se pretendia. enviar navios de 
madeira para a Europa afim de serem con
certados, não pôde deixar de sentir verda
deiras aprehensões, maxime quando se sabe 
que estes navios constituem verdadeiros mo
delos de architectura. naval, navios vel'da
deiramente brazileiros, porque tudo nelles é 
verdadeiro taes como a Tmjano, hoje Tone
lero, a Guanabara e a Parnahyba, e não póde 
deixar de levantar um grito de alerta, cha
mando a attenção do honrado Chefe do Poder 
Executivo, '{lara evitar a sahida d<!sses navios 
para a Europa, em uma quadra como a actual 
em que o cambio está tão baixo e cuja despeza 
vem a ser extremamente grande para o The
souro, sem haver a conveniente vantagem 
nos reparos e concertos que se pretende 
faze1'. (Apoiados.) 

Sei, por exemplo, que ha tempos se pre
tendeu mandar substituir as c..'l.ldeiras do To
nelero por um outro systema que diminuísse 
o numero dellas. 

Como a Camara sabe, este navio dá o nome 
a um systema de construcç.:"io naval, íntera
mente brazileiro; e um typo elegante de ar
chitectura naval e que tem serviuo de orgu
lho ao Brazil sempre que tal navio se apre
senta em qualquer porto estrangeiro. 

Navio de grande marcha, começou-se por 
mudar-lhe as caldeiras, diminuindo o seu· 
numero, diminuindo-se a marcha ; e ultima
mente se pretende que este" navio vá receber 
ainda. menor numero de caldeiras que trará 
como consequencia, menor velocidade, o que 
se torna um verdadeiro contrasenso deante 
das regras invariaveis hoje adaptadas pela 
nautica naval. (Apoiados.) 

Hoje que se pretende augmentar a veloci
dade dos navios, e quando todos os povos 
que teem marinha, IJrocuram dar a seus cru
zadores o maximo de velocidade, factor im
portantíssimos na tatica naval moderna, 
que se tem posto em prova o grande poder 
dos cruzadores de grande velocidade, cuja 
acção aggressiva. é tanto maior quanto maxi
ma é a facilidade das evoluções dos navios 
em acção, se entende que se deve mandar á 
Europa concertar um navio de madeira. con
struido no Brazil, reformando~ as suas caldei
ras e diminuindo a. sua marcha que se pro
jectareduzir a 6 ou 8 milhas. 

Estou ainda mais informado de que os 
planos para caldeiras desse cruzador, aqui 
organisados e remettidos para. a Europa., de 
lil. torn.m uevolvidos pela ütbrica a que tinha. 
sklo feita a encornmenda de taes caldeiras 
porque os calculos feitos não eram ex:nctos c 
as c:.ücleiras encommendadas não poderiam 
ser iostu.lladas nesse cruzador, sem que fos>e 
alteauo o convés de cerca de um pé ! 

Este facto demasiado grave mostra o cui
dado que tem pt·csidido as encommonthts fei
tas pela marinha e bem revela o criterio com 
que alli se zela os interesses r.lo paiz. São 
factos da fn.lta de unidade na acção e compe
teocia na direcção. Venho apresentar à Ca
mar<~. umas emeoclas que remetto a commis
são, Yasadns nos moldef:! da legislação ingle
za, creando o almirantado da nossa mnrinha, 
supprindo outras repartições, e estabele
cendo uma organisação homogenea com que 
possa a autoridade suprema, que é o mi~istro, 
guiada pelos conselhos da competenCia de 
seus auxiliares immediatos, que constituírem 
o conselho de almirantado, agir aos negocies 
technicos e administrativos da marinha. 

Foi este sempre um sonho dos grandes 
administradores que tanto illustraram a 
pasta da marinha ; foi sempre a esperança dos 
nossos grandes marinheiros que cuidavam 
com maximo interesse dos serviços pertinen
tes â. nossa Q"loriosa marinha de guerra, todos 
se empenharam em submetter tMs serviços a 
uma admidistraç-.ão uniforme, unica e que 
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'Pudesse agir guiadil. pelo couselho, ml'l.ntendo 
assim uma arm~~da discioliuada, iustruida e 
prn tica. digna. do nome de· que a. nos ;a n.rmn.
da já gozou. 

Outra. circumstaz:cia, imperiosissima. que 
me obr1ga. a e11cetar eo.te debrtte pedind:} aos 
mustres collegas dtL Commissão ele M:.l.rioha e 
Guerra e ::tos c0rnpetentcs na matcria, que 
elucidem a questão, ê ver qu~ corn a actu:\l 
organisação, jitn.ais porlerá conseguir· a ma~ 
riuha. esse titulo, já.ma.is se po•lerr\ consefmir 
uma..marinha educad:t nos principies d:t di:;~ 
sciplmt\. e conhecimentos militares q~e só :,. 
experiencía e o conselllo dos maiores póde 
dar. (Apoiados.) 

Temos, e verdade o que se chamn. conselho 
naval, mas já. pela sua acçiio m'm~meule 
consultiva, jil. pala sun. rlet'ei tuosa orga.nisn
ção não pôde n.bsolutnmeute produzir os r~
sult.'Ldos prn.ticos, nern tl'azer as vu.ntngens 
necessarias e conveuiente3 á administração 
desse ramo do publico sol'viço. 

Outras repartições q_ ne se teem cread() no 
Mini:)terio da MaJ"ínha, teem estaheleci,io á 
desordem, porquanto toem tirado o cnnho d::~. 
unidade que deve presidir it toda adminis
tração, especialmente ~qne!ln, como a. dq que 
se trata quo tantQ entendo com n. discip\imt 
militar. 

O Sr. i\1inísh·o dn. Hnl'itllm, em sem rebto
l·io nltimmncntc dbl!'ibuirlo nes~a, C:llll:l l':~, 
recon\lecc a convcnieucítt ele atteoúer-sc a 
estas refor•mas tanto quo diz (lO) .-

« As ultimr~s reformas ctnn so!l'reram ns 
Ropnrtique~ d:t MnrinlUL, si, em pa!'tc, ~·wn
J•:uH n.lgnns dos incünvenicn t% C) no ;tpresen
ttwam os regnl:\montos anteeiot·es- nem. 
se·,li[JI'C o/)(:dcccJ'ltiiL ao pcn~amcato de 'Ol'»rtY 
menos ?IIOI'oso o c;cpalicnLc, cen11·alisando, 
'Jl!awlo possiuel, todo o SCJ'''iço. 'I> 

Bem se vê que S. Ex. fl~rindo embora com 
dubiednsle o tüvo, a mi~ or·gani:\nçii.o das ser~ 
>iços <l. seu ca.rgo, diz bast.n.nte como confit•
maçã.o do nosso acerto. Mais severo se mos
tra, entretanto, quando em seu cita.·lo rela
torio se manifesta cnntm a. multiplicidade de 
repH.rtiçõe.3 subordiuadas aquelle ministerio, 
e põe em evidencirt. n. anarcbitl. <vlministra
tiva. itlli plantada, e cujos deploraveis fructos 
temos colhido. 

S. Ex. diz : <'< Semelhante organisaçlio, 
cujos inconvenientes C<tdn. dia mais se accen
tna.m, tornantlo imprescindivf\~ augmentar o 
.pessoal da secretari:t, iusutlicíente pa.ra tr.u
tos e tüo variados aíia.zeres-urge set• ttlte~ 
ratla, de accordo com o projecto orga.nisado 
pela commissão nomeada. em 1884 e como ella. 
o disse - reunindo na p1·op?·i.a. Secreta;-ia de 
Estado, sob a d?)·ecçtio ele p1·o(lssionaes todas 
as funcções inherentes a adm;nistraçc1.o cent1·al 

Camarn.-A. 3 

c g~e se acham 1·epar:tidas po;· dioc;·sos estc1be~ 
lec:mentos da ma1·Inha . » 

Peço n. attençoito da Camara pa.ra este ponto, 
q~e vem. co:1:oborar turlo qua.nto acabei de 
d1zer, e .JUStttlcar por e;:;ta.s simples p<\l<.wras, 
a:semenda:; que remetto it .1\-Iesa. 

O Chefe do Estado-m-.üor Q>ener<~.l d::~, ma:ri
nhn. _não t0m. a~cção_ sobr0 algumas dn.s depen
de_n.cws do mmzster·w, ape7.u.t de ser o ctwCe 
mlllt:\1' :~o que devem estar su~ ;ordir,a1\os todos 
os o1fici;~es de mMinha, es.:;a auoma.lh~ é posta. 
em evidencüt pelo mini::itro nos seGuintes 
termos : « O corpo de s , ude, üe que ê chefe 
tambem um contra-almirante ; o de con::m\s
sario;; e o de mnchíuistas estü.o directameute 
sujeitos ao Chefe de Estn.do-maior "'Clleral, 
enquanto o de engenheiros na1iaes nen!~nn luço 
te1n com aquella autoridade, Ê INTEIRA.
Ml:.NTE INillWE?-l'DENTE ( ! ! ) i SeU chefe exer
ce í'uncçues t:le eonsultor techuico do minis
tro, tendo, aliás, competeuei;L pari1 ioge
l'll'-se. no. serviço de_ estabelecimentos sujeitos 
a. autondltdes multas vezes superiores. » 

Ei? uw outt·o tra.lnlho, Sr. presidente, 
escr1pto por um dos moços mais distioctos da 
nossa armada, e qne se dh ao estudo das ques
tõe:; pet·linentes á. mat'inlm, se tê, tntta.ndo do 
Con;;elho dos Almirantes, : « Este conse
lho que com o actuaZ Consel!w Na1:al quasi 
nenlwma analogia te~>"á, rlwcc se1· Ol'ganisaclo tle 
mOdO a p1'0Ú,~G ;i1' O q!U: CS!C clCSÚ~ SUa (unda· 
f tiD nunca proclu:::;iu, nem consegtti1·ti j'a::e?" 
com a orrJan!saçi'io que tem. Eo~ 'Ue.:: de sim
ptes elemento ele cor!.sultc' deve sc1· deliõera.ti~o, 
ale certo ponto, pois SUC!S 1·esolu;.ões ele out1·o 
modo se u.nnttllw·do com]Jletamentc. » 

~Io.is adeo.nte accrescenta. esse distincto offi
ci:tl da nos5a. ;:..rmada. « com a ex~stencía elo 
ca;tscll<o de almirantes, estes abusos (de refor
mas que desm·IJanisam. a marinha etc.) segura
mente élimimciriio, }JOi"I)He sao o.~ clw(cs da ma
rinha que a organi,~arão c mantenío IJ..S U[Ja · 
çües necessa?·ias cnt1·c as ?'cformas qocc as si· 
tttaç,jes 'lla?·iaueis ex~gi1·em, de moda a l lro
[Jredir-se systematicamente. » 

Estas opíniúes que ncauo de lê r, nü:o sõ do 
honrado Ministro da Marinha, em quem fol~o 
reconllecer competencia para os assumptos 
pertinentes á marinha, e do distincto ofticial 
da. nosS<1 armada, auctos deste · trabalho, são 
a melhor justitle<."tção que eu posso a:presenta.r 
á Camara das emendas que vou ter a honra 
de remetter á. A1esa. 

Pensando, como clisse, St'. presidente, .por 
esta fói'ma esíttndo convencido CJ.U0 urge 
remedi:w os m11 Ies que a, experienci:\ tem 
apontado na. organisação da marinh:1, tambem 
restabeleço divisões ou centros de evoluções 
nos difl'erentes portos onde temos Arsenaes, 
P::~rá, Recife, Bahia e Santa Catharin::t. 
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Deixo, entretanto, de incluir o desta Capi
tal, porque este será unicamente destinado 
aos navios que necessitarem grandes reparos 
e que só possam ser realisados nas officinas do 
nosso primeiro Arsenal, aliás bem montadns, 
mas que infelizmente seu trabalho não cor
responde aos sacrificios enormes que o The
souro faz. 

Além destas medidas, Sr. presidente, auto
riso mais o governo a re\7er os diversos Re
gulamentos em que se subdividirá a reparti
ção da marinha e, pondo-os de accordo com 
as bases que traço nestas emendas, a. organi
sar um systema que possa, á semelhança do 
systema inglez, trazer tantos beneficios á 
administração de marinha. 
. Tendo provocado deb;.\tes sobre este as

sumpto, e tendo pedido desculpa à honrada 
Commissão de Marinha e Guerra, e ao hon
rado deputado pelo Districto Federal, que 
quando se occupa de negocios da marinha, 
tanto prende a attençü.o da Camara., eu 
desço da tribuna na esperança de que 
S. E:x:., que é competeotissimo na mataria., 
possa fazer, em largos traços, úS delinea
mentos de uma reforma tão necessaria como 
é a da marinha. 

A' honrada. Commissão ele Marinha e 
Guerra, peço que, . tomo.ndo em con
sideração as idéas que apresento, se di
gne desenvolvei-as com o criterio e pa
triotismo que fazem n.panngio de seus 
distinctos membros. r Muito bem; muito 
bem.) 

SESSAO DE 14 DE .JUNHO DE 1805 

(Vide pag. 2j2 do 20 vol.) 

O Sr . .Anisio de Abreu - Sr. 
presidente, o debate sobre o projecto n. 15 já 
se tem prolongado demasiadamente. 

Elle tem sido tão longo quanto brilhante, 
revelando os que nelle se teem empenhado a 
par de provada competencia e acurado estudo 
o interesse qne lhes desperta assumpto de 
tanta magnitude. 

Quer a commissão que confeccionou o pro
jecto, pela voz do seu illustre relator. quer 
o meu honrado amigo deputado por Santa 
Catharina. que apresentou o substitutivo· a 
· cuja defeza tem posto todas as energias do 
seu elevado e culto talento, il!ucidaram o as
sumpto por todas as suas multiplas e varia
das faces. 

Não me anima. pois, a pretenção de trazer 
luz ao debate (não apoiados), mas foi mesmo o 

interesse, que a materia tem provocado. o 
tom vivo e animado que se tem dado ao de
bate o que determinou-me a apresentar as 
emendas que mandei á mesa na ultima sessão 
desta camara. 

Vi surgir, Sr. presidente, neste assumpto, 
a lucta antiga dos poderes locaes contra as 
tendencias absorventes no poder central. 

Reproduz-se na Republica •. entre os estados 
e a União, o mesmo phenomeno politico da 
monarchia, entre as províncias e ·o governo 
geral, de eterna contenda no uso e defesa das 
prerogativas que a Constituição lhes assigna
lara. Já então, durante o Imperio, quem o 
diz e Tavare; Bastos, apezar do acto addicio
nal haver conferido ás assembléas provin· 
ciaes, cumulativamente com os poderes ge
raes, a faculdade de estabelecerem colonias, 
estes exerceram-na quasi que exclusivamen, 
te, embaraçando por meio de expedientes so
phisticos a acção c1as províncias em assumpto 
que tão de perto lhes interessava. 

Pois é esta mesma lucta que vi renascer 
apaixonada e intensa na discussão travada 
entre os dignos collegas, Drs. Paula Ramos e 
Coe!l1o Cintra, r1izendo-se este advogado dos 
r1ireitos e p1•erogativas dos estarlos, contra 
aquelle cujas idéas considerava oifensivas da 
autonomia rlos mesmo3, restrictivas dos po
deres que, no assumpto, a Constituição lhes 
conferiu. 

Entro, pois, no debate, animado de inten
ções conciliadoras, 1'\vitando os extremos, 
sempre perigosos e falsos, procurando man
ter·me u.clstricto á Iettra e ao espírito da 
Constituição, no estudo deste momentoso 
pl·oblema que envolve, por assim dizer, o 
segt·edo da grandeza, da prosperidade e do 
futuro do pa.iz. Al!ás, a solução da materia 
parece-me não offerecer margem a tantas 
duvidas e controversias. Com as minhas 
emenrlas procurei delimitar- tanto quanto 
me foi possível-clara e nitidamente,as zonas 
de competencia dos estados e da União .no que 
diz respeito á immigr•ação e colonisação. 

Não venho fazer uma distincção academica 
entre estes dous termos. Para mim, immigra
ção e colonisação são cousas distincta~. que 
teem de ser tratadas por processos diversos, 
embora sejam faces de um mesmo problema. 
períodos, momentos di:tferentes de um mesmo 
phenomeno de physiologia social. 

0 SR.. PAULA RAMOS-Não apoiado. A emi
gração elas tribus barbaras não admittia a 
idea de colonisaç.ão. 

0 SR.. ANBIO DE ABREU-Não tem razão O 
meu honrado coilE>ga. Bem vê que não trato 
r1egsa emigração na.tural e instinctiva, si 
assim me posso exprimir; trato da immigra.ção 
de nossos dias, solicitada. assalariada ou 
espontanea, que se encaminha para os paizes 
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novos afim de povoai-os, de cultivai-os de 
constituir uma segunda patria ou de re"'~es
s:!r i primitiva pal'a. ahi gosar dos seus labo
res. E' desta que o pr; ... jecto cogita. e é destn. 
que me occupo. 

que a União entre>gará aos Estados o serviço 
de colonisação logo que elles se mostrem ha
bilitados a tomar conh delles. 

Volto. porém, Sr. pres dente, a reatar o fio 
das considerações que ia fazendo quando fui 
interrompido. 

E irnmigraç~ão é urnfacto externo. a. colo:1i
sação_ u~ ütcto ~1terno. A peimeil'a diz 
respmto a attracç:10 dos colonos, ao encami
nhamento das correntes immigJ'atOl'ias para o 
paiz, por meio de contractos, da propaganda 
de no~sos recursos e riquezas, da" va.ntagens 
que. offeremos aos que. impulsionados pela 
anc1a de conforto e bam esta.r, estimulados 
pela cubiça ou levados pela incompatibilidade 
P?litica o~ religiosa com o meio em ~ue 
v1vem, qUJzerem expatriar·se; a colonisação 
dir. respeito ao povoamento, á locali~ação das 
correntes immigratorias, e.;pont:mea.s ou con
tractadas: é o segundo período, a segnnda 
pbase do pheuomeno a que acima me referi: 
começ:t onde a. immigração acaba.. 

Estabelecida a questão nestes termos, claros 
e simples, não me pa1•ece difficil determinar 
a missão quer dos Esta·~os quer da União. 

Quer pela indole do regimen político que 
adaptamos. quer pela. naturez:1 dos serviços, 
que;· pela lettra e espírito da Constituição, 
aos Estados, é evidente, c:1be a prim:uia no 
tocante á colonisa~;ão; a União no que diz 
propriamente respeito á immigração. 

Eu me explico. 
A colooisação e~tá. em grande parte, presa 

as terras devolutas e est:•s pertencem aos 
Est:tdos. 

O artigo 64 d<1 Constituição o cliz llOSitiva
mente. 

o direito r'e pos:::c ahi c_>nsagrado o e de 
modo incondicional. soffl·en·Jo apenas:1.s limi· 
tações expi"essas •1a ulr.ima parte do alludido 
art. e a do art. 3• dv Tit. l" qu0 manda se· 
parar no pla.nato central uma zona dfl 14:400 
metros para as~entamento da futura Capital. 

O SR. PAULA RA:-.ros-E para as estradas 
de ferro .. 

0 SR. ANISIO DE ABREU- A minha di.ver
gencia com o· honrado deputado por Sa11ta 
Catharina assenta em que S. Ex. entende 
que ao Poder Federal incumbe de preferen
cia a missão de dirigir, encaminhar, fiscali5ar 
e superintender os serviços, quer de emigra
ção, quer de colonis:1.ção e eu penso ao con
trario que tanto quanto for possivel.a missão 
do governo Cedera.! deve restringir-se aos 
trabalhos de immig1·açiio e tanto quanto for 
llOssivel n. missã.o t.io Estado deve exercer-se 
priv:Ltivanwnte sobre a colonisação. 

0 SR. ANISIO DE ADREU - Eis a.hi um dos 
pontos da nossa divergencia. ! Penso que a 
apt.i'1 ão dos estados para ser-lhe confiado 
privativamente o serviço de sua colonisação 
independo da clausula que S. Ex. estabe
lece. Quando se mostrarem hahilitados ! E 
donde result:t a sua incapacidade actual ~ 

Do facto de receberem ou de necessitarem 
ainda dos a"tixilios e subsídios da União para 
este serviço ? 

Mesmo recebendo-os elles teem, integra, a 
capa.cidarle para serem os melhores juizes da 
colonisação que lhes serve e do modo de bem 
dirigil-a e pra.tica.!-a. 

A União pode e deve continuar a subven
cionn.r a colonisar.;ão deixando aos governos 
est.uduaes a plena liberdade de agir na appli
caçã.o dos auxilies e subsídios com que do
tal-os. Repugna-me. e os factos teem demons
trado qu~ esta minha repugnancia é justifi
cada-a mterferencia sob qualquer pretexto 
-de agentes federa.es em serviços de natu
reza meramente estadual. 

Et"D: geEal e~tes agentes, sob. o pretexto de 
fisca.l;saçao, convertem-se em verdadeiros 
embaraços ao bom exito dos serviços ; tor
nam-se corpos estranhos na economia intima 
da vid t administrativa dos estados, levan
tando conflictos de competencia, "{)rovocando 
attritos. demorando a marcha dos serviços 
em provei to prop1•io, para permanece1•em por 
longo tempo nos lugares. as vezes- simples 
sinecuras creadas em seu beneficio. (r1poiados.) 

A não ser, querer perpetuar-se o regimen 
rleprimente uc uma desconfiança que não se 
jusr.ilica. contra os podere,.; estacluaes, u.credi· 
tanJo-se que sú com a superinteuciada União 
oliC's applica.rão dcvirlamente cs subsídios 
com que esta concol're para os seus serviços, a 
não ~cr o proposit-.> üe conservar-se esta su
bordinação humilhante dos governos dos es· 
tatios ao centro. subordinação que amesqui
nha. a sua autonomia e é offensiva da sug. 
capacidade :tdministrativa, não vejo motiv<> 
que justifique a reluctancia em não confiar
se desde jit, por inteiro, livre de d.ependencias 
aos estados, medi:l.nte o auxilio da União, <> 
serviço propriamente interno da sua coloni
sação. 

Em resumo, o que concluo dos termos do 
substitutivo rlo nobre deputado por Santa. 

O Sr{. PAUI,A RAlllOS- E' just;unenle isso 
que está consignado no meu projecto, dizendo 

Cttlha.rina e que S. Ex. entende que a habi
litaçii.o dos estados para dirigir privativamen
te o seu serviço de colonisação só póde dar
se quando elles nü.o ma.is !'eceberem aux.ilios 
da l.Jniiio para este fim ; que em quanto esta 
subvencional-os tem o direito de intervir na 
sua. colonisação, em summa, que a autonomia: 
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cplonisa.dora. dos estados, deixem-me fallar 
assim, está dependente da sua autonomia 
financeira. 

Entendo , ao contrario , que uma cousa 
nã.o implica a outra ; que a. União pótle e 
deve auxiliar a colonisação dos estados sem 
que dahi resulte a necessidade da sua inter· 
venção directa, perturbando ou anullando u. 
acção dos poderes estaduaes em tal serviço; 
que quanto maior for a liberdade de que go
sa.rem os estados na distribuição e applicação 
dos auxilios mais uteis, efficazes e uroductivos 
elles serão; que elles teem o maxfmo in teres· 
se em bem utilizai-os e são os unicos compe
tentes para bem fazel-o pelo conhecimento 
irnmediato que teem das suas necessidades. 

Assim, Sr. presidente, o substitutivo do 
illustre deput~do por Santa Catharina alarrra 
o direit~ das prerogativas do poder centr~i, 
em detrimento da. autonomia e direitos priva
tivos dos estados. 

O projecto da commissão parece-me mais 
de accordo com as exigencias do regimen fe. 
derativo. 

0 SR. PAULA RA!IIOS- Não apoiado. Não 
leu com atten~.ã.o o meu substi.tutivo. 

0 SR. ANISIO DE ABREU-Li-O; e li·O com a 
attenção que me merecem os trabalhos do 
distincto collega. Estou argumentando com a 
maior leah1ade e bua fé. Para demonstrar a 
verdade da minha these, de que na colonisa
ção deve primar a acção dos estados, servi
me ,já do argumento tirado do direito que 
estes teem a po~se da.s terras devolutas; sendo 
os juizes unicos do modo de aproprial·as e 
<.listribuil-as. Abramos agora a Constituiç-ão 
e vejamos o que ella. dispõe a re:>peito do a.s
sumpto no art. 35, § 2". 

Ahi diz o legislador que:« incumbe ao Con
gresso, não privativamente, a11~ma-r no :p:üz 
o desenvolvimento das Iettras. arte::; e scicn
cias, 1Jem como ·~ immigração, :~ a.gricultul'a, 
industria e o commercio, sem privilegies que 
tolham a acção dos governos locu.es ». 

Ora, Sr. presidente, animar e estimular, 
incrementar, prestar auxílios, e quem anima• 
estimula. ou auxilia qualquer em preza ou ser
viço, exerce uma runcção subsidiaria., ad.ie
ctiva, subordinada. O Estado, parece-me, 
p1•ima no asmm:pto. 

Si a Constituição quizesse dn.r i União a 
supremacia no serviço da colonisaçfi.o dos Es· 
ta.dos, o poder de nella intervir directamentc 
fundando nucleos, delimitando zonas, usaria 
de uma íõrmula ma.is expr.~ssiva, corno o faz 
no mesmo artigo, ::; 2", quando, tratando do 
~nsino secundario e querendo commetter á 
União a faculdada de mais do que animar-a 
de fundar lyceus proprios :10 lado dos do Es
tado, US3. de uma outra expressão - aea;·. 

Nas palavras a;~ima1· o desenvolviment•) da 
immigração não está, nem póde estar incluído 
o conceito d ;t intervenção directa, proemi· 
nente, predominante. O poder federal au· 
xilia, :..nima o trabalho, a iniciativa de um 
outro poder-o poder estadual. 

. Si pelo que temos _dito_ conclue-se, Sr. pre
stdent~, que na colomsaçao, segundo período 
do .Pl:oulema .de physiologia social a que nos 
refertmos <lCtma, devem predominar os Es· 
tad_os, na immig1·açã.o, que con!ltitue a prí
metra ph<.ISe do mesmo problema, e incontes
ta.velg~e deve caber a proeminencia, a acção 
da Umao. 

O tr:1balho de attrahir as correntes immi· 
~ratoria~ para o paiz, exige decisivamente a 
mfluencta do poder central, não ba negai-o, 
desde 9ue este serviço implica fatalmente a 
necesstdade do entabolamento de relações in· 
ternacíonaes. 

Representante da soberania nacional, só a 
União, por intermedio dos seus a(J'entes, póde 
com efficacia e vantagem bem d~sempenhar 
esta importantíssima missão. (Apoiados.) 

Só ella póde ter representantes acreditados 
nos paizes d'onde nos vêm os immigrantes e 
com estes paizes tratar, celebrar ajustes e 
~o~ve~ções:. T~do, pois. que rlisser respeito 
a liDII!-Igraçao mcumbe-lhe de prefereneia. 

Assim, ella prepondera no primeiro pe· 
riodo do trabalho para o pov-oamento e expio· 
ração do nosso solo: o immigrante pertence
lhe; desde, porém, que este se torna colono, 
isto é, qui} aporta as nossas plagas, passa a 
vigilanci<L, superintendencia. e domínio dos 
Estados onde se teem de localisa.r. Póde, Sr. 
presidente, não ser escoimado de vícios o 
nosso plat~o; não ha duvida, porem, que elle 
busca na medida do possível, descriminar em 
tão importante serviço, consultanrlo a indole 
e a natureza dos poderes da União e dos Es
tados, as runcções de uns e outros, visando 
facilitar·lhes a ac~ã.o commum, tornal-a util 
e proficua, evitando choques e attritos. 
(.:ipoiados.) 

Não escureço tambem que visam as minhas 
emendas de prererencia à immigr:tção e á 
colon;sação dos Estados do Norte, onde tucs 
serviços aindanão estão si quer inicindos, 
ond~ tudo l:'stá. por f~zer, c que nada podem 
tentar sem o auxilio directo da União. 

Sr. presidente, o nobre deputado por Santa. 
Catharina qua.ndo discutiu o projecto trouxe 
com!) exemplo, para justificar a interven(,'tí.o 
do por1er federal no serviç:o ela colonisação 
dos Est:!dos o que se passa nos Estados Unidos 
e na Republica. Argentina. 

0 Sr: .. PAULA RAMOS- Não disse isso. 

0 SR. ANISIO DE ABREU-O nobre deputado, 
porém, não tem razão. 
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O Sa. PAULA. RA..\!os - Não disse isso que 
V. Ex. me está attribuindo. 

O Sa. ANISIO DE ABREu - E o que disse 
então? 

O Sa_. PAULA RAi.IIOS- Faltei na legislação 
dos pa1zes adea.ntados em materh de immi
gração, que é de que fa.lla o :parecer. 

0 SR. ANISIO DE ABREU - Tl'ato .. justa
mente deste a.ssumpto e aprecio as idéas 
contidas no substitutivo de V. Ex:. 

Os SRs. PAULA. RAMOS E CoELHo CINTRA. 
dão a :partes. 

0 SR.. ANISIO DE ABR.EU - Então V. Ex. 
acha que o regimen de intervenção do go
verno federal dos Estvtos Unidos em ma
teria de colonisação, pode ser applicade ao 
nosso paíz ~ 

Pois penso que não e vou dar os motivos 
da minha opinião . 

O que ali se dá. á respeito do assum:pto é o 
seguinte: 

A concessão, venàa ou distribuição das 
terras publicas obedece a um plano uniforme 
e centralísado _ 

Os Estados Unidos, diz um escriptor que 
largamente escreveu sobre a colomnisação em 
nosso paiz. cujo tel'ritorio tem sido pela 
guerra, J.ela. conquista, por compra c por 
negociações diplomaticas augmenta.rlo com os 
domínio~ que pertenciam aos indíos, a Hes
pa.nba, a Fra.nça. e a.o Mex.ico. adquiriram 
t~tmbem, mediante indemnisaçi'io. terrenos 
devolutas dos Estanos de New-York. Massa
chussetts, Connec:ticut e Virgínia. · 

Estas acquisi\.ões foram feitas no intuito 
de f1tcilitar o povoamento das terra.s da fe
ração. 

As terras, assim annexada.s ao estado sob a 
denominação de «territorios» e 1Jelo governo 
federal administradas como colonia, consti· 
tuem-seem Estado subtwano, quando chegam 
a ser povoadas po1• certo nume1·o de indivl
duos. os qua.es passam desde logo á categoria 
de cidadãos. 

Os territorios convocam então uma con· 
venção para. redigir a constituição do estado, 
nomeiam seus representantes ao congresso 
tederal, submetem a este sua constituição e. 
sendo approvada, o novo estado soberano é 
entre que a si mesmo, cessando as funcções das 
autoridades federaes que o goveri!avam. 

Mas as terras devolutas nelle existentes, 
não lhe ficam pertencendo ; o governo fede
ral continua directamente a administrai-as e 
a dispor dellas. 

Tal é a. origem e a condição dos estados do 
Kentucki, Tenessée, Luiziana, Indiana, Mis· 
sissipi, lllinois, Alabama, Missuri, Arkan~as, 
Michigan, Florida e outros. 

Não quer isto dizer que só a União pos· 
sua terras devolutas, que as administra e 
vende . 

Aos estados onde existem terras devolutas, 
de posse da União, foram feitas concessões 
para estabelecimentos de institutos de ensino 
superior, para manutenção de escolas prima
rias, para. o auxilio, mediante venda, a estra
das no territorio ou estado e para a di:ffusão 
dos conhecimentos uteis. 

Como se vê. nada. entre nós de semelhante 
quer quanto á organisação política dos esta
dos, quer quanto ao regimen das terras devo
lutas. 

Não temos, fora dos estados ou nelles en
cravados os territorios, estas vast,;s regiões 
desbabitadas ou que ainda não adquiriram a 
capacidade necessaria para se constituírem 
estados autonomos e soberanos, sujeitos a fis
calisação, superintendencia e administração 
da União. 

A federação surgiu completa da revolução: 
as antigas províncias com os seus limites, as 
suas fronteiras. e a sua população foram de
clarados outros tantos estados independentes, 
senrlo-lhes devolvidas a posse das terras de
volutas nellas contidas e que até então per
tenciam ao domínio nacional, com as re
stricções expressas a. que já acima nos referi~ 
mos e consignamos. 

Na Republica. Argentina dá-se o mesmo. 
Pelo menos é o que se evidencia dos termos 
claros do plano apresentado por Sarrniento 
ao Congresso, em junho de 1873. 

« Dentro dos limites geraes da Republica e 
fóra no que póde pertencer ás provincia.s, 
existem grandes territorios , cuja colonisação 
couvem que seja emprehenclida. pelos :poderes 
nacionaes, disse el!e nas considel'açües com 
que justificou a medida submettida á aprecia
ç~ilCl do Congresso: 

«O plano a que se subordina. o :projecto e 
semelhante ao que se tem seguido com os 
mesmos resultados nos Estados Unidos. e é 
talvez o que mais possa garantir o bom exito 
de nossos primeiros trabalhosde colonisação.l} 

O projecto enumera mesmo os desertos 
que devem ser colonisados pelo Estado. 

E' inadmissi vel, pois, que si invoque o 
exemplo da Republica Argentina para justifi
car· se a intervenção directa do governo fede
ral no ~erviço da colonisação das terras de
volutas que são do dominio do Estado e sobre 
as quaes elle não póde exercer a minima 
parcella de poder. (Apoiados.) 

0 SR. PAULA RA.l\IOS dá um aparte. 

O SR. ANisiO DE ABREu-Pareceu-me ouvir 
V. Ex. sustentar que, pela lettra da. Cousti~ 
tuição, as t erras devolutas não eram do do
mínio dos Estados. 
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Jà provei que este dominio não lhes podia 
ser contestado e que muitos, firmados só
mente no preceito Constitucional de inilludi
vel clal•eza,ja se acham na posse das alludidas 
terras e as teem demarcado e vendido. 

O SR.. PAULA. RAMos-Contra a opinião do 
poder cental que tem protestado continua
mente. 

0 SR. ANISIO DE ABREU-Sr. presidente, 
uma das grandes vantagens do regimen po· 
litico que adopta.mos é que elle facilita a a-p
plicação do principio fecundo da. legislação 
separada, aconselhada pelo methodo experi· 
mental. 

Estados autonomos, dissemelhantes a mui
tos respeitos, nos habitos. na granr'lez:t, no 
clima, na topograpbia., nas necessidade e as
pirações, reclamam leis correspondentes as 
suas condições peculiarns. não podem sujei· 
tar-se, amoldar-se ao padrão de uma legisla· 
çi\o uniforme. (.4poiados.) 

Estamos aptos para adoptar este utit sys
tema de legislação, o unico COihpativel co:u a 
diversidade de zonas e interesses do paiz. 

Elle e rlo amago, da essencia., do regimen 
'federativo. 

Legislar,uniformemente.]lara um paiz vas
tíssimo, formado de estados autonomos, de 
zonas com n~cessida.des e aptidões di versas, 
prosperas e r1cas-umas, atr-azadas e pobres
outras, cada uma com a sua. feição pecul1ar 
e os seus ínteressese;:; pt·oprios, desiguaes 
economica, moral, pltysiologica e topoO'raphi-
mente fa.llando, é inadmissível. " 

O legislador não ;Jóde subot•dinar-se. esque
cendo-se do meio em que \·ive, ao rirror in· 
:t!exivel de concepç.ões abstmtas: tem" de es
c_ra~isar-se, sim, J?1~S ás contingencias, pecu
liaridades e condiçoes do meio para que lo
gisla •. de nelle inspirar-se, sob pena de ser um 
tbeor1sta, um fazedor de regras arbitt•aritLs 
e de leis sem applicação. destinada_c; ao insuc
ces!io ou a se immobilizarem nos textos. 
(Apoiados.) 

Dahi, Sr. presidente, o dizer Leon Donat in
spirando-se no metllodo scientifico que as leis 
são simples experiencias, limitadas no tempo 
e no espaço, regras relativas, contino-entes 
variaveis. cuja utilidade está subordinadà 
ás necessidades tem:porarias do meio a que 
servem. 

Dahi, elle entender que a legislação para 
corresponder aos seus multiplos e variados 
~na deve ser ,acompanhando o processo de con
tmuo renovamento da sociedade, não sómen
te separada, mas facultati-va e temporaria. 

E' _tambem por . isso que Gladstone diz que 
a.s leiS -devem ser- não leis boas mas leis 
«proprias», isto 'é, não formulasae~eas filhas 
exclusivas da inspiração individual, . ~as re-

gras positivas, que constatem as necessidades 
do meio que vão reger. (Apoiados _) 

Já lemos que os inglezes r.onsideram que 
as leis não são boas sinão com a condição de 
serem feitas :pelos qu~ dellas tiverem de 
aproveitar-se ou de supportal-a.s, porque são 
os competentes para discernir o tim a attin
gir, como para a.ffirmar si elle foi ou não 
attingido, se a lei ueu ou não o resultado 
desejado. 

Estabelecidos estes principio3 que me pare
cem os mais ra7,oaveis, pergunto a V. Ex., 
~r. presidente, pergunto a Camara, e possí
vel negar-:>e aos Estados a proeminencia, a 
mais completa autonomia mesmo no tocante 
ao serviço interno da sua colonisaçã.o1 

Quem melhor conhece as necessidades dos 
estados rlo que os seus poderes ~ Quem 
melhor applicaçilo :poder dar a.os recur~os 
dest inados aos seus melhorament"·s. fiscaca
lisal-os, superientendel-os, dirigil-os 1 

Será o poder central por- si, directamente, 
ou por agentes s:ms, que, convertem-se 
muitas vezes, quasi sempre, nos estados, em 
elementos perturbadores dos proprios serviços 
c::mfbdos á sua superintendencia? 

Quem ignora que fa.Ita·lhes o aguilhão 
do interesse pelo mellloramen to da terra ou da 
víio servir passageiramente, como simples 
adventícios, interes.:;e que e o elemento mais 
poderoso e mais efficaz para. o bom exito de 
taes serviços e que tanto quanto elle lhe 
falta. sobra aos Iilltos da terra, aos poderes 
locaes ? ( Apoiados.) 

0 SR. P,\.UJ.A RA:'IIOS dú. um aparte. 
0 SR. ANISIO DE ABREU- A fiscalisaç~Ü.O ! 

Sempre a. preoccupa.çü.o injusta e otrensiva de 
possi vr. is esb..t.nja.montos pelos poderes locaes. 
dos n.uxilios com que a. U niã.u su bsidin os 
seus ser\·iços ! 

Em wz desta. nterna susp()it.1., o que me 
pa.I'(!Ce justo, Sr. presirlcnte. o que é ue 
pt•esumir e que eUes tenham o ma.ximo in
teresse em bem applica.r estes subsídios. 

O que ê razoavel. e o que desejo é que 
nestes trabalhos que entendem dtrectamente 
com a economia. intima,com a vida interna dos 
estados, com as terras devolutas sobre as 
quaes a União não tem, nem póde arrogar-se 
o mínimo direito, a miníma ingerencia, dei
xe-se aos poderes esta.rluaes aquella liberdade 
que a Constituição lhe'3 garante e que é o 
o característico do regimen federativo. 
(A.poiados .) 

0 SR. PAUI.A. RAMOS-OS estados não pe
dem auxilies 1 

0 SR. ANISIO DE ABREU-Pedem e nem po
dem deixar de pedi l-os. 

Mas onr!e descobriu o meu honrado col
lega que o de-ver de auxiliar a colonisação 
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dos estadosconfere implicitamente ao poder 
auxiliante o direito de ftscalisa.r, de intervir 
na sua applicação ~ 

Este direito que se quer conferir i União, 
já acima demonstramos, só prejuízos, delon
gas e transtornos accarreta, a boa marcha. 
dos serviços. 

Os exemplos que legou-nos a centralisação 
monarchica a este respeito são abundantes e 
devem servir-nos de proveitos o ensinamento. 

O direito de superintendencia que se quer 
attribuir ao centro no tocante a serviços e,;
taduaes-é a porta aberta aos abusos, aos 
conflictos, ao compadresco, ao filhotismo, á 
morosidade e á anarchia na administração 
colonial. 

A não se querer negar aos estados a capa
cidade e a idoneidade para bem gerir os seus 
negocios, este pretendido direito de inter
venção da União nos serviços estaduaes, por 
força dos subsídios que ella lhes presta, não 
se justifica. 

Não tem de facto outro titulo de legitimi
dade por mais que nos esforcemos em desco
bril-o. este pretendido direito de fiscalisação 
-a não ser a presumida inc,lpacirlade dos es
tados para dar a conveniente applicação aos 
auxilias com que são subsidiados os seus 
serviços, presumpção irrisoria, infundada. e 
injustificavel que envolve uma suspeita. 
injusta, o!ft~nsiva e humilhante. (Apoiados.) 

Dar auxílios, dar subsídios á qualquer em· 
preza, áqualquer serviço,não conferiu jamais 
ao doador o direito rle appHcal-os, de empre· 
~al-os, de superintender a sua. utilisação, de 
aistri bu il-os. 

Reconhecida a necessidarle de auxiliar a 
colonisação dos estados e votadas as neces
sarias verbas pelo po'ler competente, o Poder 
Executivo do. União as transfere ao governo 
dos estados que tlell:Ls se apropriam e as ap· 
plicam como de direito: cessa, com a. en
trega, toda. a. interferencia do po·ler federal. 

Tenho procurado, Sr. presiden to. tornar 
bem clal'as, bem nttirla.s as minhas idéas no 
assumpto. E' preciso distinguir a naturezil. 
dos serviços para determinar com acerto 
as funcções do poder central e dos estados, 
entregando a cada um aq uelles que mais d~ 
accordo estiverem com a sua sorte. 

São notorios os grandes inconvenientes da 
administração má e centralisada do serviço 
de immigração e colonisação, e si· durante a 
monarchia ella era comportavel porque es· 
tava nos moldes daquella instituição, porque 
era um vicio, mas um vicio organico, inhe
rente ao regimen politico então vigente, não 
póde subsistir hoje por incompatível e repu
gnante com o regimen actual de franca des
centralisação, por ser a neg-aç-ão formal e viva 
do systema federativo no que elle tem de mais 
intimo, de mais essencial e característico. 

(Apoiados.) A cada estado- segundo as sur1.s 
aptidões e necessi<lades. Só aisim as leis serão 
o que devem ser e terão eff}cacia e vantagem. 

O SR. PAULA. RAMOs-E' a verdadeira po
litica experimental. 

0 SR. ANISIO DE ABREU-O que almejo, Sr. 
presidente, é que, o trabalho de colonisação 
seja adaptado as multiplas, complexas e "Va
riadas zonas do paiz. Pois a lei que regula o 
serv1ço colonial de S. Paulo, por exemplo, 
póde ser a mesma do meu est,tdo ~ 

O que serve a urn póde não servir a 
outro. O systema de divisão territorial, de 
collocação de emigrantes, as raças favora.veis 
a este podem repugnar áquelle e vice-versa. 
Isto não se discute, porque é evidente. Que
rerá, porém, isto dizer, que deve banir-se o 
xmcurso da União em tal assumpto? Não : 
este é imprescindível. já o demonstrámos e -
semelle-porque nã.o dizel-o~ jámais teremos 
colonisação. A solucão deste importantíssimo 
problema a que está ligada a sorte, o futuro, 
a prosperidade e a riqueza do paiz, a consti
tuição da nossa nacionalidade, interessa tanto 
á União quanto aos estados. Sem o auxilio 
largo, franco, da fortuna conectiva. de que 
é depositar!o o pod~r ~ent~al. o pov~a~ento 
,lo Brazil na.o passara Jama.ls dos domtmos da 
aspiração. Nem houve paiz algum que delle 
pudesse prescindir. A Australia, a Argelia, 
o Rio da Prata, o Canadá- o provam de so
bejo. 

O trabalho da colonisação e da immigração, 
não nos cansaremos de repetir, só póde ser 
vantajosa e convenientemente feito com a 
collaboraçií.o harmonica, para ser fecunda, 
da União e dos Estados, desempenhando cada. 
um desses poderes o seu papel, encarregan
do-se cada um dos serviços que mais se bar
monisarem á sua natureza. . 

Já Tavares Bastos assignalava as des"Van
ta(J'ens da. centralisação e prt:lconisava. a des
cri'minaçã.o da competencia do centro e das 
províncias, como rlestinada a. exer<!er a m~ls 
bent~fil!a influencia no melhoramento de tao 
importante serviço. . . . _ 

« Este pessimo methodo admmistrat1vo na.o 
podia, diz elle. deixar de exercer nesta ma
teria a perniciosa influencia, que o acom
panha em tudo mais. 

Com etreito, basta considerar a sor~e ~e um 
nucleo colonial estabelecido em provmCia lon
gínqua e dependente, não d~s autoridades 
dessa província, mas do mimstro das obras 
publicas na Côrte. 

A menor questão assume logo o caracter 
rle crravida:le. As distancias, a falta de com
mu~icações regulares, augmentam os incon
venientt!s de peqaenos negocies tratados por 
via de correspondencia.. 
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E' mister abrir um caminho~ comeQa a. pa
pelada, repetem-se informaç~ões, vão e vêm 
os documentos, enchem-se as pastas, passam 
os annos c os colon~s desesperam e o nucleo, 
creado sob os melhores auspícios, pttra, ou 
definha, ou dissolve-se. 

Quantas -vezes foi retardado, por annos, o 
pagamento de contas insignificantes, até de 
salarios de trabalhadores, ou a autorisação 
de despeza urgente. ! » 

Eis, Sr. presidente, em poucas palavras, a 
mais eloquente resposta aos que querem 
manter a centralisação no serviço colonial 
dentro do regiman federativo_ As palavras 
do illustrado publicista parecem escriptas 
para este momento. 

Como nós elle pensa tambem que, no servi
ço da colonisação deve caber a proeminencia 
aos poderes locaes. sem que isto imnorte a 
cessação da interferencia do centro quando 
opportuna. e conveniente, e muito menos a de 
seus auxilias e subsídios. 

Abandonemos, clama elle, a pretenção ele 
adivinhar no retiro de um gabinete, o,; interes
S3S peculiares de localidades tão distinctas e 
tão diíferentes,e de impor-lhes um ID<'canismo 
administrativo qualquer sem sciencia dellas. 
Isto assaz demonstra o alcance e a benefica 
influencia da reforma descentt•alisadorasobre 
o desenvolvimento da immigração. Uma 
depende directamente da outra» ; e depois de 
demonstrar a utilidade, a conveniencia de 
transferir-se as províncias, aos poderes lo
caes, o serviço da colonisaçiio, por caber-lhes 
de direito e de facto i inicia,tiva, a, direcção e 
a superintendencia r1e ta.l serviço, elle con
clue : «certamente, a algumas pro~·incias 
fallecel'iam rccul'sos para tanto; mas com
prehende-se, neste caso, que o poder geral, 
sem encarreg-ar-se delle, auxiliasse entee
tanto, os cofres provinciaes a support:l-1-o.» 

Eis ainda, Sr. presidente, a melhor re
sposta aos que entenuem quea.odever rle sub
vencional' estes serviços e inherente o direito 
de 1iscalisal-os, ao;; que pens::tm que pelo facto 
de auxiliar n. colonisaçiio dos estados, deve a 
União continuar a dirigH-a. (.4.poiarlos.) 

Sr. presidente, nilo conheço problema. mais 
difficil, mais caro, mai::; complexo do que o da 
colonisação. 

Colonisar não é simplesmente trazer de 
fóra e depositar em nossas plagas, em nossas 
mattas ou nas grandes zonas de terras vir
gens, incultas e devolutas do paiz oadas e 
ondas de immigrantes. Ante:; de iniciar-se o 
trabalho colonial é preciso assentar o ,zenero 
de colonia que se quer estabelecer,escolller os 
colonos que mais facilmente se adaptam ás 
condições clima terias das regiões para que si 
os attrahe e onde vão estabelecer-se, ver-ifica1' 
si a aptidão do solo que lhe vae ser entregue 
harmonisa-se com o genero de cultura que 

mais se conforma com a sua natureza, os 
seus recursos e a sua indole. 

Não basta pm•ém isto, que já é muito, 
mas que de nada servirá sem a precedencia. 
do trabalho preparatorio. 

O exito da colonisação, dizem todos os es· 
pecialistas neste assumpto, mesmo com um 
b)m regimen de distribuição de terras e pré· 
vio assentamento das providencias que vimos 
de mencionar, depende antes de tudo e sobre· 
tudo do que os angio-sax:onios denominam
despezas de preparação. 

Não é só attralür o immigrante, arrancai-o 
á sua patria. seduzindo-o muitas vezes com 
as perspectivas risonhas da fortuna, do tra· 
balho racil e do conforto,e collocando-o face a 
face da natureza bruta, aspera e inclemente, 
dizer-llle : tendes terras em abundancia : 
desbrav-ai-as, cultivai-as, produzi ! · 

<<Não basta, diz Leroy Beaulieu, fazer boa 
escolha de local para as colonias, que se quer 
fundar e inspirar-se, para esta escolha, no 
estudo serio dos recursos, dos habitos e do 
genio nacional do povo que tem a ambição 
de colonisar ; é preciso, antes do estabeleci
mento, fazer trabalhos preparatorios conside· 
raveis que :ponham o paiz que se quer 
occupar em estado de ser habitado e culti
vado com proveito. 

Ern sua essencia u arte de colonisar con
siste, para uma naç-ão, em por ao alcance dos 
colonos ou immigrantes a livre disposição 
das forças naturaes.» 

Mas isto não consiste somente na concessão 
de terras a titulo gra.tuito ou oneroso, na 
garantia mesmo da prol?riedade, na facilidade 
de utilisação dos agentes naturaes do traba· 
lho e da producção. 

Todos estes expedientes importuntes e va
lioso;;. não ha duvida, mais de uma impor· 
ta,ncia relativa e subordinada, falharão, 
serão nul!os e improficuos ; o ínsuccesso e o 
desastre serão inevitaveis, si o immigranta 
não encontrar o só!o em condições de ser 
habitado e cuitivado. (Apoiados.) 

Si queremos ter, collaboradores na obra 
ingente do povoamento e cultura do nosso 
sólo- é indispensavel que lhes preparemos a 
recepção e a hospi talidarle. 

O esquecimento ou iltlta dos trabalhos pre· 
paeatorios, teem em toda :parte :produzido 
catastrophes immensas, perdas incalculaveis 
de vida,s e dinheiro, além de accarrettlram o 
descreJ.ito pat·a a região a colonisar, :úiasta
rem della as correntes immigran.tistas, e na 
hypothese mais favoravel, tornarem a sua 
colonisação lenta, difficil, onerosissima. 

« Uma colonia não se impl'Ovisa, diz nota
vel especialista. eHa não póde prosperar sem 
este trabalho preliminar que se chama-pre
paração.» São caros os trabalhos prelimina· 
res, acarrettlm grandes dispendio~, não ha 
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dnvida.:. mn:_s elles sií.o o alpha e omega. notavel circular que o Estado devia a ex· 
ua. colo111sa.r;.ao, encerram o seCTredo de sua pensas proprias e sob sua dirccçiio desb:raval" 
prospel'idade e do seu ftorescim;nto. as mattas, indicar os log<Lres das povoações e. 

E n~o ha despezas mais reproductivas, ga.s- ahi edificar igrejas e fundar escolas e hospe-. 
tos ma1s remuneradores, saques que o futuro darias. 
pt\guo com juros tão certos e tão elevados Ultimados estes trabalhos devia o governo,. 
cotno os feitos com esta ordem de serviçus. empregando no serviço de transporte a ma
(:1Jiuirúlos.) rinha de guerra da nação, encaminhar para 

Os desastrosos eft'eitos da i.ncuria e da im- a colonia immigrantes em abundancia, · íi
pi·evidencia no tocante a estes trabalhos cando a estes o direito de repatriamento gra
abund;~m na histeria da colonisação e enchem tuíto, após tres annos de residencia nos 
as pagmas dos especialistas como uteis ensi- nucleos. 
namentos aos governos dos paízes novos. d t 

E' bem conhecida a triste hi;toria do es- A queda o ga.bine e Ptel impediu que 
t · Glaf!stone realisass~ o seu vasto plano. Não 

pa.n oso msuccesso da. Guya.na fl'anceza no faltaram criticas que o taxassem de excessivo •. 
governo do Duque de Choiseul e ilurante a Restaur:~.ção. Com 0 intu(to de recuperar a luxuoso e exagerado. Entre estes lembro-
perda do Canadá resolveu Choiseul crear me de Leroy Beaulieu que entendia dever 
uma grande colonia na Guyana. Di:vidiu-a limita.r o.:; tra.ba.lhos prepa.rrttorios- ã via
para este fim, em dous feudos hereditario.s ~ bilidadc, ao cadastro, i~ delimitação geome-. 
ontregou-o.s aos dous ramos de sua família. trica.,dos lotes de tt~rreno o ao melhora.mento 

Par~ levar a. effeito 0 seu arrojado intento r
1os portos, íkando o arroteamento a cargo 

oncammhou para as margens pestíferas do dos colonos. Como quet• que seja, porém, o 
Konron 25.000 homens. que se conclue quer do vasto plano do esta

A imprevidencia, porém, malloa-rou a sua dista inglez, quer das restricções do economista.. 
ambiciosa tentativa. "' fra.ncez, é que só os governos centraes, as 

N;lo tendo elle feito na projectada. colonia. mctropoles, podem e devem executar os dis
~s ~r~ba.lb.os preparatorios indispensaveis, O.os pendiosos trabalhos da pha.se inicial da colo· 
mfehzes que alli saltaram, sem encon- nisação. (Apoiados.) 
trarem nem abrigo, nem alimentos, 1:2.000 Negligenciai-os, não fazel-os ou fazel-os 
pereceram de fome, de peste, de molestias incompletos, e preparar o desastre ínevitavel 
crueis, a.cca.rretando além da perda de tantas da colonisação. 
vidas a de mais de 30 milhões de francos. Conhece V. Ex. , Sr. })residente. a historia. 

lgu~l desastre succedeu à RestauraÇlão na. da colonisaçtio d.a Argelia e sabe do assombro. 
tentattva de reerguer a mallogra.da. colonia rle sacrificiosque -com incrível tenacidade
nas mar·gens do Manam. tem feito a França para leva.l-a a bom termo. 

Estes ~rabalhos preparatorios consistem, Só o plano Freycinet dotou-a com 150 mi
Sr. pt•est~e!l~e, na topographia, cadastra- ll1ões! Ahi o or:.:amento e duplo: a par das 
mento e d1v1sao do terreno em lotes, disseca- despezas de prepa.t'açã.o do solo-pelo díssec
mento de pantanos, viabilidade, aberturas de camento dOS lJantanos, abertura de estradas 
cstra.du.s, de ca.naes, de portos, em summa no. e poços artezianos, ha as despezas de conser
empl'('go de todos os meios necessa.rios para vação das florestas para diminuir a intensi
tornar us terrenos aptos ao estabelecimento dade do siroco e os terríveis effeitos da sec
scm perigos, dos que o vão povoar no con: cura. Umas e outras destas despezas incum· 
j uncto de serviços indispensa veis p~ra collo- bem ao Estado e não podem ser bem feitas 
car as zonas despovoadas em condicções de sinão por elle, diz o economista francez que 
fu.cil apropr-iação, cultura e habita.ção. tantas vezes e com tanta. vantagem me tem 

Po1· complexos e difficeis taes preparativos. subsidiado na expla.naçü.o deste assumpto. 
demand;tm perseverantes esfo1•ços e o-randes E' 11 1 · - 1 
sacrificios pecuniarios' e sem elles os "'colonos. ; que e e pensa que« a co omsaçao, qua-quer que seja a lace por que se a considere, 
si:Lo ratalmente expostos ao desanimo, ao soffri- é uma obra do Estado.:!} 
mento e á mo1·te. 

A inícia.tiva particular foi sempre manca A política da F1·an<:.a na Algeria,alguem já 
difficie_nte e impropría para bem executai-os: ~isse, antes de ser colonial é hydraulica, isto 
sendo mcalculaveis as sommas gastas pelos. e, de a~tenuação ~de transformação do cli~a 
governos que tem cur·ar1o séria e ellicazmente por meiO do plant10 de arvores e conservaçao 
da colonísa.ção. O grande plano de Gladstone das_ matta:s ~do melhoram~nt~ d~ ~olo-_por 
attesta a importancia. que se deve ligar a melOs.a.rtlficiaes-como a d1strlbU1çao e 11m
estes tl·:~.balhos e o quanto elles importam ao peza aas a.guas, o levantamento ~e 'Poços, o 
f~:uro e _ao ex~ to da colo~isaçã.o. ~inis.tro I aterrame nto dos charcos e a dramagem. 
das colomas no ~egundo gabmete de Str Ro- O SR. PAULA. RAMos-E' a politicll. de Jules 
bert Peel o grande estadista sustentou em Ferr~ ... 

C:t.m::tra. -A. 4 
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O SR. ANISIO DE ABREU-Perfeitamente. auxilies á colonisação dos estados, e com o 
Como, pois, suppor-se, Sr. presidente, que os direito amplo e sem restriccões de applical-o, 
estados possam prescindir dos subsídios, dos que a estes confere, determina que aquella só 
auxilias directos e amplos da. União para encaminhará as correntes de immigrantes 
estes serviços preparatorios da colonisação, para zonas a colonisar quando o solicitarem 
dispendiosos, mas indispensaveis, que em os respectivos governos, depois de ultimados 
toda parte o governo nacional subvenciona~ os alludidos trabalhos. 

Prégar semelhantes doutrinas e com ellas Sr. presidente, um bom systema de distri-
acreditar p:Jssivel a colonisação é fazer obra buição de terras é 0 complemento indispen
de visionario e utopista, é desconhecer as saveldos trabalhos preparatorios. 
necessidades do meio para que legisla e as Falta7me tempo para explanar esta impor-
condições do paiz em que vive. (Apoiados.) tanti sLma face do problema. 

São estas, Sr. presidente, as minhas idéas• Em todo caso sempre direi que o nosso ideal 
e por serem taes e terem a sustentai-as uma no assumpto deve ser o de facilitar aos co
convicção sincera e inabalavel no seu acerto e lo nos a acquisição da propriedade .Os Estados
na sua efficacia foi que as consignei comple- Unido;; nos devem servir de modelo a este 
tas, em termos claros e precisos na emenda. respeito. 
que mandei ao projecto que se discute. Sem repellir a idéa da fundação de nucleos 
ASsim estabeleço (lendo): ofiiciaes, uteis e necessarios em paizes novos 

No art. 1o-a. competencia privativa dos e despovoados, penso todavia que deve-se o 
t d · · t d 1 mais que for possível, permittir que a colo

es a os no servrço proprramen e e co oni- nisação expanda-se, irradie-se e desenvolva-
e enumero, de accordo com a experiencia. do se franca e naturalmente, sem entraves e 
.que se tem feito em todos os paizes, os tra-
balhos preparatorios que lhe incumbem ex- rigores disciplinares. 
ecutar;-no art. 2.•-que a "Cnião prestará á As colonias officiaes, si em absoluto não 
colonisaçã.o dos estados auxilios e subsidioll teem vrovado mal, acabam quasi sempre ou 
pecuniarios, que serão postos a disp tJsição por dissolverem-se ou por serem abando
dos governos estaduaes para dar-lhes a de- nadas ou por estacionarem, depois de alguma 
vida applicaçã.o: no 3o _ que incumbe ao :fiorescencia, em uma vida mirrada e vege
governo da União, mas não privativamente, ta.tiva. 
encaminhar par·a os Estados correntes de A ambição do colono é ser proprietario e a. 
mmigrantes, de accordo com as solicitações colonisaçào ofiicial coarcta a sua. liberdade, 
dos respectivos governos ; no 4"-que 0 go- Sl?jeita:o á_ disciplina burocra.tica da~ admi
verno da União só encaminhará immigrantes ntstraç~es, t~rna-o um eternc;> _pu~nllo dos 
para os estados quando nestes estiverem ulti- seus. a., ente~ '. colloca-o em postçao mc~rta e 
mados os trabalhos prcparatorios,e mediante' duvidosa, vrg1~do em ~e)lS passos, mametado 
prévia communicação e solitação dos ""O· em sua expansao e act1 v1dade. 
vernos estaduaes; no 5"-que os aaentes "da Quem se expatria é para procurar situação 
propaganda. ajustes · e contractos de immi- melhor do que a que em que se achava . em 
gração dos Estados procederam no estrangei- seu paiz: p~z_. estabilidade, a garantia do fu
ro. de accordo com os agentes especiaes do turo da famllta, e esta tem o seu melhor as
governo da União. onde os houver. sento na propriedade, pequena embora. mas 

A minha emenda, vê-se, contém todo um certa, a titulo irrevogav~>l, eseoimarla dedu
systema, consubstancia as ideas que tenbo vida~, insuscep~ivel de demandas, um patri· 
sustentado, escurlado em valiosos exemplos e momo se_guro, hvre de encargos futuros que 
competentes autoridades, niscrimina a es- elle cultt ve com o esmero e a boa vontade 
phera de acção da União e dos estados neste que ~ó o interesse proprio sabe despertar. 
jmportante a.ssumpto, dá aos estados a proe- Patz novo, o que precisamos é, não sómente 
minencia que lhe compete no serviço propria- de braços assalariados, de aventureiros e 
mente de colonisação, serviço que pela sua a~venticios, mas sobretudo-de povoar e eul
natureza e de accordo com as suas necessi- t1var o nosso solo, de crear a nossa lavoura 
dades e a indole do regimen federativo, só e a nossa industria, de fixar o colono a 
elles podem com vantagem, em plena auto- terra, de estabelecer a pequena propriedade. 
no mia, executar; partilha entre os Estados e (Apoiados.) 
a União, o ~rabalho da ill!-m~gração •. t~ba.lho Que se demarque terras, não nas solidões e 
~m que m~1tas vezes sera rmprescmdrvel ~ desertos, ma.sjunto aos centros povoados, aos 
mtervença? des~ como representante que e mercados consumidores, á margem dos rios 
da soberama nact~nal e _para.. evitar- os de- e das estradas e se as faculte ao colono a titu
sastr~, filhos ria tmprev1dencra ~o que diz l? oneroso ou gratuito, dando- se-lhes a plena 
respeito aos trab~lho~ p~epar~~orws, de par ltberdade de escolher a zona em que se qui
com o dever que 1mpoe a Umao de prestat• zer fixar e a de dedicar-se ao genero de tra· 
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ba.llJO e de cultura. que mais se accommoda.r 
ás suas forças, índole e aptidi'io. (A.poiados.) 

Longe poderia eu ir na explanação desta 
face do :prohlema. colonial. estudando e mo~
trando a possibilidade da applicação entre nos 
dos dous systema~ de distribuição de terras 
que produziram a grandeza e'~ opulencia dos 
Estados Uuido~ e da Australia. 

A hora, porém, vae adiantada. e eu tenho 
necessidade r1e terminar. Ha sobre a mesa 
um requerimento do nobre deputado, o Sr. 
Serzedello Corrêa, pedindo o adiamento da 
discussão do projecto <~té á vinda. elo relato rio 
do honrado minist1·o da agricultura que se 
propõe apresenta~ ideas completas sobre o as
sumpto. 

Disposto a votar por este requerimento, 
que me parece rlever ser approvado, aguardo 
a. discussão do orçamento da agriculttJI•a pat•a 
completar a exposiçü.o das minll.as idéas. 

O SR. PAuL,\ RAMos-Por essa occasião re
sponderei a V. Ex. 

0 SR. ANISIO DE ABREU-No começo do 
meu discurso eu disse, Sr. presidente, que 
antes de iniciar-se o serviço de colonisac:ão 
devia-se preliminarmente assentar a especie 
de colonias a fundar-se. 

Estas, dizem os especialistas, são de tres 
especies : de commercio, de plantação e agrí
colas. 
As pr-imeiras visam fins mercantis sómente: 

são armazens estabelecidos em paizes ricos e 
povo..t.do~. mas novos ainda a certos respeitos 
e onde a exploracão commercial, não havendo 
ainda se generali,ado e adquirido o gráu de 
intensidade e desenvolvimento que soe ter 
nos velhos emporios, di margem a lucros 
excessivos e a factura. de rapidas fortunas. 

Não tem por fim nem a exploração do solo, 
nem o seu povoamento, nem a lavoura, nem 
a industria, nem a propriedade ; não precha 
de terras, nem de braços, prescinde de tra
balhadores e de des:pezas prepa.ra.torias. 

O Sr. Oliveira. Martins define-as-escripto
rios de cornmercio marítimo. Para f'undal-as 
e mantel-as, exige-se sómente da parte do 
paiz que as tem-genio commercial, marinha 
mo:n•cante e de guerra. 

O seu futuro depenr1e do -ponto em que se 
fundam e prosperam ou definham contorme 
este é ou não favoravel ao seu commercio. 

A sua população é, em geral. de adventí
cios e exploradores,sem a ambição de fixar-se 
ao solo, avidos de fazer fortuna ã.s pressas, 
:promptos sempre a regressar á :patria,apena5 
ultimado o seu negocio. 

Não é, em absoluto, esta a es:pecie de colo
nias que nos serve, de todo incompatível 
com as nossas necessidades e aptidões natu
raes e com o nosso regimem de nação auto
noma. 

Ocioso, portanto, será. demorarmo-nos na 
sua caracterisação, que se encontra. completa 
e detalhada em Leroy-Beaulieu e Oliveira 
Martins. 

As colonias de plantação são as que se en
tregam ao cultivo exagerado de certos :pro
duetos especiaes indígenas, proprios do ter
l'eno, com o intuito exclusivo de expor
tal-os. 

E' a situaçü.o das terras do> tropicos que 
teem aptidão natural, especie de monopolio, 
para a produção do assucar, café e cacitu; é 
a. da Australin. com a sua industria. privativa. 
llà lã. 

Estas colonias teem necessidade de grandes 
capitaes e de um regimen especial de traba
lho, como a escravidão, o engajamento assa
lariado de trabalhadore~ ou o contracto de 
parceria. 

As colonias agricolas são, porém, as que 
melhor se quadram aos paizes novos, com 
abundancia de ter1-as, sem capitaes, despo· 
voados, incultos como o nosso. 

O seu desenvolvimento é lento, mas é se
guro. 

Visam, em geral, a produccão para o !!On
samo interno, sem excluir a E~xportaç:ao, o 
cultivo da terra, a lavoura, o povoamento. 
Os que a;; buscam teem o animo de ahi fix:ar
se, de constituir uma segund&. patria, de na
cionalisar-se, de tornarem-se proprietairos. 

Ha quem affirme que estes tres ty~os de 
colonias são distinctos e inconfundíveis e o 
Sr. Leroy-Beaulieu é deste numero. 

E' um erro, facil de ser demonstrado.Estes 
tres ty~os de colonia.s confundem-se, umas 
vezes, e outras podem co-existir separados, 
em um mesmo paiz. 

A India ingleza e a .la.va. hollancleza são 
uma mistura do pt·imeiro com o s~undo 
typo, são ao mesmo tempo - colomas de 
commercio e ele plantações. 

O Brazil, que tinha o typo das colonías de 
plantações durante o dominio colonial portu
guez, paiz vastissimo, com climas e terre
nos variados, com zonas apropriadas a todos 
e;:; gene r· os de cultura e de lavoura, tem apti
dão para todas as especies de colonias, e de 
f'á.cto as possue. . . 

Cultiva o assucar, :> café, o ca.ca.u, os ge
neros de consumo interno ; tem a grande 
como a pequena propriedade, os systemas do 
serviço assalariado, de parceria e livre. 
(Apoiados.) 

O SR. Amsro DE ABREU - V Ex. sabe, 
Sr. presidente, que a colonisação é actu
almente assumpto de serias cogitações da 
parte dos governos das grandes potencias 
européas. 

A Fr<tuça,a.ltalia, a Allemanha, a Inglaterra 
teem a sua poli ti c a colonial_ que não lhes preoc·. 
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cupa menos e nem lhes acarreta menores sa
crifícios que a sua politica interna. 

No Brazil, paiz novo, de recursos abun1an
tes e riquezas naturaes incalculaveis, despo
voado, este assumpto que devia ser a pt•e
occupação por exellencia dos legisladores.dos 
governos e os estadistas é, triste, amarga e 
pungente verdade que é preciso repetir! des
cura~o •. collocado em segundo plano, olhado 
com mdifferença. (Apoiados. ) 

. Já em 1867 um estrangeiro, Adolpho Das
Sler, escrevendo sobre a colonisação em nosso 
paiz, .dizi~ com picante ironia que a palavra 
colomsaçao era depois da palavra escravidão 
a que mais acariciava os ouvidos brazileiros, 
mas que quando da palavra passava-se ao 
facto. o desastre e a decepção eram completos. 

Fo1-sejá a escravidão, Sr. presidente, mas 
a colonisação ainda não che(l'ou. 

Ella continúa como uma p~lavra seductorn,. 
como u~a aspiração e uma promessa a pairar 
nos lab10s dos nossos estadistas, a existir no 
papel, nos relatorios volumosos das nossas 
repartições burocraticas, nos planos inces
santemente renovados dos ministros jámais 
na realidade. ' 

Com o advento da Republica, devo con
fes~al-o, tod? o paiz acreditou que dias mais 
felizes e ma1s prosperes haviam raiado para 
esta tã,omomentosa e importante quanto des
curada questão ! Infelizmente pouco duraram 
:ts illusões. 

A ~ossa.,como a expectativa do paiz,recebeu 
o ma1s solemne desmentido. 

0 SR. PAULA RAMOS - Até 1892 foram 
muito bem. 

0 SP.. ANISIO DE ABREU- 0 proO'ramma do 
ho~rado segundo ministro do gove

0

rno provi
sorw, o Sr. Francisco Glicerio, desfez-se em 
palavras: o seu grito de guerra. ao cleser·to 
morreu ... no deserto. 

0 SR.. PAULA RAMOs-Não foi seguido. 

Norte, temos motivo para acerbas e amargas 
queixas. E qual o motivo deste abanclono ~ 
O clima? Irrisorio pretexto ! O clima, Sr. pre
sidente, nunca foi otJstaculo serio á co1onisa
ção em parte alguma. Só a má fé ou a igno
rancia da h1storia colonial de todos os tempos 
e de todos os povos, póde ainda levantar esta 
velha e gasta objecção ! 

O clima da Louisiania é tão enervante 
quanto o do Pará ; as boccas do Mississipi 
não são menos doentias que as do Amazonas, 
alguem jú, disse e é um facto. O clima, 
Sr. presideiJte, se modifica, se attenua, se 
transforma, crea-se mesmo pela drainagem, 
pela irrigação, plantio de arvores apropria
das, conservação de florestas, 1e..-antamento 
de refrigeríos. Pois ha ahi quem ignore a 
transformação assombrosa que a política 
hydraulica e florestal da França, para servir
me da expres~ão significativa de Duval, tem 
operado nas conclições climatologicas da Ar
gelia ~ Pois ha quem ignore que os paizes que 
lig-am a verda,leira importancia a este assum
pto não recuam deante dos maiores sacrifi.cios 
de dinheiro e de vidas, até que possam, 
depois de duas ou mais gerações. crear-se o 
typo adaptado a rudeza dos climas mais 
inclementes-capaz de resistir-lhes e vencei
os, como o dos creoulos, nesta mesma Argelia1 

Dos pantanos pestiieros de Suriman não 
fizeram os hollmdezes surgir a esplendida 
co[onia de plantações c1esse nome? (Apoiados.) 

Si Panthoz, Sr. presidente, escreveu que 
a colonis~1ção do norte era impossível e que 
só era praticavel desde o gráu 16 de latitude 
sul do Equadoe até o extremo meridional, 
Reybeaud contestou positivamente a sua 
leviana e indemonst1•avel opinião, affirmando 
a trivialissima verdade, corroborada por 
quantos teem percorrido com animo despre
venido as malsinadas regiões daquella parte 
do paiz-de que o Brazil tem uma extraordi
naria diversidade de climas que se presta a 
todas as colonisações. 

Demais, Sr. p1·esidente, refutando os ri
dículos pavores que fazem do clima um ob
staculo a colonisação. disse Leroy Beaulieu: 

0 SR.. ANISIO DE ABREU-Infelizmente é a 
verdade, e o que todos nós vemos é que 0 
deserto ahi está, zombando dos que o comba
tem ... com pal<tvras. Sim, Sr. presidente 
el~e se combate, mas é com a charrua, com 0~ «A natureza humana é muito mais elastica 
trilhos, com as ferro-vias, com a população c1o que se su:ppõe. Assim como o., immigr·an
com a subordina~ão das forças brutas e da~ tes normandos e bretões s·1hidos de climas 
inclemencias da natureza ás forças vivas e muito temperados. isentos de grandes frios, 
disciplinadas da intelligencia, com as ener(l'ias aclimaram-se admiravelmente no Canadá, da · 
do braço activo do trabalhador. (.~:1:f~i'os mesma fórma o~ colonos in~lezes, irla~dezes 
apoiados.) · e e~cossez_es sa~1dos de chmas hum1~0~ e 

o Norte é ainda 0 que sempre foi-o aban- mu1to frws acllmQ.raD?-•Se na parte n;teridlU
dono, a solidão, a rotina, a incuria... Os nal. _do~ Estados Umdos, nas Carolmas, !la 
governos succedem-se _estareis, na faina L~~z1ama, no Te;x:as, na parte da Aus~ralla, 
ingloria de desfazerem uns os planos dos 1 v1zmha . dos t~op1eos. Com tempo, hyg1ene e 
Oi.It!'!JS, sem nada edificarem de util, de ren,ll hydraullca, tudo se consegue.» 
~de estavel,_s~m lig~r.:.m o mínimo apreço O SR. VALLADARES- Acha que temos re ... 
as suas cond1çoes. Nos, Sr. presidente, os do .. cursos para.. tanto @ 
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0 SR. ANISIO DE ABREU- Não discuto 
este ponto, presentemente. Mostro sóment~ 
que o clima nunca fui obstaculo invencivel a 
colonisacão e quo não se o póde invocar para 
justificar o abando~o deste im_-eortante ~er
viço no norte, pots esta regtao tem clima 
apto pal'a todas as colonisações. (Apoiados.) 

Não fôra o receio de alongar-me demasia{la
mente e leria á. Camara, para cor·roborar as 
minhas asserções as palavras insuspeitas de 
notaveis natur;\listas que ]Jereorreram, en
cantados, maravilhados de tanta · grandeza, 
aquellas silentes e seductoras para.gens do 
extremo norte! Com que entllUsiasmo elles 
fa.llam c1a benignidade do clima em algumas 
dessas regiões esquecidas e votadas á solidão 
e ao abandono. 

Ate o nobre deputado por Pernambuco, 
Sr. presidente, o Sr. Coelho Cintr:-t,].:!aeticip~ 
do prejuízo da incredulirl.ade q_uanto_ a colo!!t
sação do norte. S. Ex. acredtta-dtsse-que 
só a teremo3 quando não mais houve1· no sul 
Iogar para os immigral!tes que demandam as 
nossas plagas. E' pree~so que, por excesso, 
haja o transbordamento de immigrantes no 
suí para que elles se enca-minhem para os es
tados do norte. 

Si causou-me dolorosa surpresa semelhante 
opinião por partir de. um nortista. _não im
pressionou-me a ag01renta prophecut. ~lla 
não e nova e mais de uma. vez a tenho Ot:!Vtdo 
e a tenho lido . Silva Prado <1 registra no seu 
substancioso e completo estudo sobre a immi
gração no Brazil, mas l'egistra para com
batel-a. 

« O accrescimo de população que se vê no 
sul, diz elle, ganhará por infi.lt1·ar;ão as re
giões centra~s de gue a immigr-.tçã.os~ appro
xima cada d1a mats, graças aPs cammhos de 
ferro. Para que se ve,ja a reo.lisação deste phe
nomeno nem será. precieo esperar-se que as 
regiões do sul este,jam S<1.turadas de immi
grantes e CJ.Ue ellas derramem para o norte o 
excesso de sua. população. A immigração r1i
ri<rir-se-ha pam essas novas regiões, em vir
tude de sua expansão natural, muito antes 
que esta. saturaç.ãose tenha produzido.» 

Eis a melhor resposta aos tristes e âesalen
tador.:s vaticínios do honrado representante 
de Pernambuco. 

citos que arrancam á industria e á lavoura, 
impossibilitando-os de curar do futuro da 
familia, e até de constituil-as numerosos bra
ços, não sómente nas classes inferiores, mas 
ate nas médias, arrojam para fóra dos paizes 
europeus que melhores colonos nos pódem 
fornecer, um grande numero, ondas e ondas 
de immigra.ntes. 

Por outro lado, as dissenções religiosas, as 
convulsões políticas, o ,iusto alarma produzido 
pelos movimentos avançados elo socialismo 
extremado, a instabilidade, a incerteza do 
dia rle awanhã, a insufficieucia dos salarios, 
a falta de compensaçü.o do trabalho que se 
patenteia nas gréves continuadas, forcam os 
operarias e até os homens do campo a pro
curarem paizes onde possam satisfazer a an· 
cia de conforto e bem estar, viver em calma, 
constituir uma nova p:ttda que lhes permitta 
rep0uso e tranquillidade e lhes garanta o fu· 
tm•o· da familia. 

Comprehendendo isto, e que é impossível 
resistir ao impulso das correntei immigrato· 
rias, forçando â miseria e ao militarismo os 
que delle querem fu;.:-ir, as nações europeas 
envidam todos os esforços para que não s~ 
percam estes elementos industriaes e agríco
las que se desprendem das metropoles, cre
ando-lhes uma segunda pal,ria, subordinada 
a primeira, de wrte que não ba.ja uma des· 
integração completa de partes da sua popu
laçã.o, mas uma simples deslocação de braços 
e activ~dar1cs. fundando colonias que recebam 
e fixem e~te fluxo de descontentes e atormen
tados, impellidos pela ambição ou pela cles
gl'aça. mas colonias que ~ejam simples pro
longamentos d:1. metro~ole, outx-os tantos 
centros r1e população de iudustria. sua, de 
commercio ~eu. (Apoiados.) 

O momento é, não nos illuditmos, prop1c1o 
par<t que entremos na liça colonial com to• 
das as forças . 

Cessaram as prevenções e calumnias que 
contrn. nós se levantavam, tentando isolar-nos. 
A proclamação da Republica e a extincr;.ão da 
escraviuão, a plena litidade politica c reli
giosa que possaimos. tornam o Bra.zil um 
paiz appetecido e procurado, sendo inuteis as 
medidas coercith·as dos governos eu:opeus 

Sr. presidente, o momento é o mais oppor
tuno para enfrentarmos com resolução e fir· 
meza. o problema da colonisação. Elle é o 
eixo em torno do qual gira.m os inteeesses 
da:.; velhas n;t(;õcs européa.s. · 

para desviar de nossas plagas as correntes 
immigrantistas. (Apoiados.) 

Saibamos tiral' todo o provei to deste con
juncto de circumstancias favomveis ao po
von.men to du nosso solo e curemos com :per
severan.;.:a e r1esassombro do problema da 
immigração. Na solução delle P.stú. o segredo 
da nossa prosperidade e do nosso futuro. Já · 
em 1856, um estrangeiro, Charles Reybeaud, 
dizia que a politica natural do Bra.zil era a 
da paz e a obra mais importante, a primeira, 
desttt poliüc~t - o escopo para que deviam 

Todas buscam na co!onisação a solução, o 
remedio, a va.lvula aos males o ]1erit;·os eco· 
nomicos e sociaes que as corroem; sentem 
que a sua estabilidade e o seu futuro depen· 
dem deste momentoso problema. 

O pauperismo, os impostos excessivos, a 
pa:'. armadtt, o augmento .consta11te llos ex e r-
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convergir todus os esforços - era a colonisa.
ção, urgente sempre, a dominar todas as ou
tras questões. 

(Muitos apoiados; muito bem, muito bem. 
Q orador C vi-çamente CHmprinwntado pelOS 
deputados p1·esentes.) 

SESSAO DE I DE AGOSTO DE 1895 

(Vide p:1.g. 2 do ·i0 vol.) 

O Sr. Oly1.npio Ca11npos-: Sr. 
presidente, estando occup:1.ndo a attença.o r1o 
Senado o projecto QUP. reg~ la. o art: 6: da Çon
stituição,e estando affecto a Comm1ssao Mtxta 
o caso de Sergipe, relativo á dualirlade de 
governo e de Assembléa, venho trazer :tlguns 
esclarecimentos mais, além dos que teP.m sido 
apresentados nesta Camara e no Senado para 
augmentar as provas de que em Sergipe a 
fórma republicana federativa está completa
mente deturpada. fazendo-se, por con~equen
cia, indispensavel e urgente a intervenção fe
deral para que cesse o estado anormal em 
que se acha a governação daquelle Estado. 

0 SR. MENEZES PRADO-Apoiado. 
O SR. Gouvi~A LIMA- E' o maior interesse 

que tem V. Ex. 
O SR. OLYMPIO CAMPos-- Sim, porque a 

causa da. ordem não pode deixar de ser re
speitada pelo Governo Federa.!, como é da sua 
competencia e obrigaç~ão. 

Uma representação dirigida no Congresso 
Nacional pela Mesa da Assembléa Legislativa, 
reunida na Cidade do Rosario e Cattete, 
prova evidentemente a dualidade de governo 
e de Assembléa. Farei transcrever esta. re
presentação, que não será .iámais contestada, 
porque firma-se em documentos officiaes e 
em factos publicas. 

Vou, antes de tudo, tomar em conside1•ação 
as objecções lev:10tadas pelo illustre rlep11ta.do 
Sr. Gouveia Lima., no seu ultimo discurso, 
objecções que não infirmam de modo algum 
as affi.rmativas que eu e meus fl.migns, com
panheiros de representação temos feito á Ca.
mara relativamente aos negocios de Ser
gipe. 

S. Ex., em vez de contestar a verdade da 
eleição procedida a 28 .de fevereiro do anuo 
passado para a Assembléa doEstado, apresen
tando as actas authenticas que provem ser 
verdadeira a apuração feita pela Assembléa 
do Aracajú, actas que não apresentará por
que não existem, limita-se a dizer que houve 

fraude na eleição, que a Assembléa do A.roca
jú é verdadeira, etc., etc. 

Em vez de provar que o coronel Prescilia
no Valladã.o é illegivel pela Constituição do 
Estado, (art. 79 n. 3), limita-se o illustre r1e
putado a dizer que em Sergipe ha um só go· 
verno pelo facto de estar o Sr. Coelb.o e Cam
pos, presidente eleito, com assento no Se
nado. 

Para provar que o facto de estar o Sr. Coe
lho Campos no exercicio elo seu mandato de 
senador, importa no abandono do cargo pre
sidencial pn.ra que foi eleito, o illustre depu
tado 1liz que a Constituição Federal e a de 
Sergipe prescrevem a incompatibilidade en
tre esses cargos e que, por tanto, o Sr. Coe
lho e Campos perdeu o ca.1•go de presidente. 

Contesto isto, Sr. presidente. A lei federal 
n. 28, de 8 de ,janeiro de 1892, diz nos !U ar
t~go 1" que silo inc 1mpativeis, salvo as ex
cepções por ella creadas, os cargos feueraes e 
estaduaes d1Jsrle a investidura. 

Ora, não tendo ainda o Sr. Coelho e Cam
pos sido investido das funcções ele presidente 
do Estado de Segipe, não se púde considera1• 
como tendo perdido um dos cargos, o estadual 
ou o federal. 

Isto é evidente; a lei invocada pelo Sr. Gou· 
veia Lima estabelece o contrario do que 
S. l~x. teve em vista prova.r. 

A Constituição estar1ual tambem de modo 
algum favorece a argumentação do honrado 
deputado. 

No seu art. 32 diz a Constituição de Sergi
pe que prevalecem para. o presidente e vice
presidente do Estado, uo que lhes forem ap
plicaveis, as disposições ,!o art. 14, relativas 
aos deputados. 

Siio estas as di;posiçõe; do art. 14 da Con
stituição (lê): 

«E' vedado ao deputado, desde o dia da elei
ção: 

1 o Celebrar contracto com o Podor Exei!u
tivo, fer1eral ou do Estado, e de qual delles 
receber commissão ou emprego remunerado, 
sal v o o caso de acce1;so ou promoç~ão legal. 

2" Ser presidente ou director de Bancos, 
companhias ou emprezas que gozem dos fa
vores da União ou do Estado, conforme a lei 
especificar. 

3" Exerce1· dttrante o tempo das sessões qual
que!· outro cargo ou funcçao publica. 

Paragrapho unico. A inobservancia de 
qualquer destas disposições importa a perda 
do mandato.» 

Só é applicavel ao caso a disposição do 
n, 3, o que quer dizer que é prohibido, sob 
pena, de perda do cargo, ao presidente do Es
tado, durante o exercicio da presidencia, 
exercer qualquer outro cargo ou funcção pu
blica. 
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Pergunto : não tendo ainda o Sr. Coelho 
e Campos assumido o govern? elo_ :JEstado, 
póde ap:plicar-se aS. Ex. esta d1spos1çao con
stitucional ~ 

Ninguem. por certo, responderá pela affir
mativa, pois, a perrla qe um dos car~?S, 
resultando da simultanetdade de exerctcto, 
não póde attingir ao senador Coelho e Cam· 
pos, visto não ter ainda elle assumdo o exer
cício do cargo estadua.l. 

O deputado est;•dual de Sergipe não póde, 
sob pena de perda do mandato, durante o 
tempo da.s Eessões legisla.tív~s, exer~er qual· 
quer outro c_argo ou fu~cçao p~bllca ; por 
iO'ual, o presidente e o viCe-presidente do ~s
t~do,depois de investidos dos seus cargos, nao 
podem exercer qualquer outro cargo ou fun
cção publica. 

lsto é o que é de lei; e o Senado, não ap
plícando o disposto na lei federal \le 8 de 
janeiro de 1892, ao Sr. C<Jelho e . Campos, 
porque não se deu ainrla a investidura do 
cargo estadual, mostra que não partilha da 
interpretação que o illustre deputado dá ás 
leis reguladoras da especie. 

Nada. conseguindo S. Ex. com a sua inter· 
pretação, lembrou-se r. e dizer que o Sr. Coe
lllo e Campos devia estar no estado pugnando 
por seus direitos. 

Não digo que isto st>ja ingenuidade do H
lustre deputado; mas S. Ex. deve saber q u~ 
de 11 de setembro até 24 de outubro do anuo 
J)a~sado o governo de Sergi:Pe esteve em JlO· 
der de um detentor illegitimo, acclamado 
pela força e empregados federaes. 

Sabe que o coronel Antonio de Siqueira 
Horta, eleito vice-presidente, tendo pre
stado o compromisso constitucional, foi por 
esse governador intruzo cbamado ao palacio 
do Governo, JlOr intermedio do capitão do 
exercito Ignacio Lobo, que serve de comman
dante da policia e ameaçado de prisão, sendo 
testemunha disso o coronel Olym:pio Ferraz, 
então commandante da forç~a federal. 

Não tendo preparado elP.mentos de resisten
ia material, o coronel Horta, ameaya:lo de 
prisão, não podia de modo algum exercer li
vremente o seu cargo, tendo, entretanto, 
logo que ent1·ou em exercício no dia 24 de 
ou tu oro, pedido providencias ao Chefe da Na
ção para gal'antir-lhe o exercício, não obtendo 
resposta o seu telegramma. 

PU!mando pelos seus direitos, que sff.o os 
do povo sergipano, estã. o digno senador na 
Cama.ra de que faz parte, para obter a solu
ção do conflicto pelos meios legaes. 

O illustre deputado pela Bahia, St. Leovi
cr)ldo Filguei"ras, em discurso proferido em 3 
de junho e publicado no Dia:rio do Cong1·es.<o 
de 24 de julho, manifestou-se de accordo com 
o Sr. Gouveia Lima quanto a. dizer que em 
Sergipe ha um só governo e uma só Assem· 
blea. 

A resposta que doi ao meu illustre conter
raneo quanto a dU.<llid.ade de governo, serve 
para S. Ex:. que accrescentou que no meu 
Estarlo ha um só gove!'no, o do Sr. Valladão, 
pelo facto de estar aquelle coronel occupanilo 
o palacio presidencial e de terem sido publi
cados telegra.mmasde S. S. aoSr. Presidente 
da. Republica. no Dút1·io Official. 

Quanto á primeira parte, digo que si um 
governo usurpador, imposto e sustentado 
pela força, torna-se legitimo :Pelo facto de 
impedir o exercio do governo legal, no edi
ficio destinado ao expediente official, entã?. 
legitimo foi o governo que serviu no Parana 
durante a revolta de 6 de setembro, que 
obrigou o governador legitimo a abandonar 
o cargo, por motivo de t'orç.t maior. 

O que se deu no Para.ná, dá-se exactamente 
em Sergipe : os que se revoltaram contra a 
Constituição e as leis estão dominando pela 
força e pelo terror. (..-ipcwtes). 

Quanto aos telegra.mmas, no proprio dis
curso do Sr. Fílgueiras. 

Si o honra.r1o deputado, contestando o to
pico da Mensagem r1o Sr. Presidente da Re
publica., relativo a dualidade de governo de 
Sergipe, reconhece como unico e legitimo o 
governo do Sr. Valladão, pelo facto de esta
rem publicados no Diario Officiat telegram·· 
mas deste cidadão, respondo a. S. Ex. que 
se apoia. no Dia1·io Official, com a. Mensagem 
do Sr. Presirlente da. Republica, que tem ou
tro valot• que não a publica~:ão de telegram
mas de cumprimentos sem valor algum po
lítico. 

S. Ex. que diga quando e sobre que o Sr. 
Presidente da Republica. se corres:Pondeu com 
o Sr. Valladão. 

0 SR. GOUVEIA LIMA dá Ulll aparte. 

O illustre deputado sabe de tor1as estas 
cousas, mas, apezar disto, vem dizer que o 
Sr. Coelho e Campos devia estar em Sergipe 
pugnando pelos seus direitos, quando.não es
tando organisada a resistencia armal'la, não 
póde S . Ex. reagir contra os eiementos de 
que se apossou o Sr. Valladão. 

O Srt. 0L1.1.\!PIO CurPoS (para o Sr. Gouveia 
Lima) - São telrg1•ammas da tarifa que não 
importam no reconhecimento da legitimidade 
do governo do Sr. "Valladão, são circulares 
dirigidas á entidade governador do Estado. 

v. Ex. sabe que o Sr. Valladão vive men
digando adhesôes ate c1os fu.nccionarios doEs
tado, depondo dos cargos os que não re
spondem às suas cil·culares. 

O que succedeu ao Sr. Horta succederia 
igualmente a S. Ex. 

S. S. tem dado á publicidade os officios e 
telegrammas de funccionarios estaduaes como 
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)?l'OVa do reconhecimento de seu governo e j Si o Sr. Valladão tive~se feito o mesmd 
muito solicito se mostra com os telegrammas- que o digno governador da Bahia que não 
circulares do Sr. Presidente da Republica, de irupot•tou-se com a Camara nem com o Se
seus ministros ou de governadores dosEs- nado dos arlversa.rios e deixou que elles se 
tados · a todos dá resposta e entrega.-os á dissolvessem, por si, em plena paz, a Assem
public'idade, suppondo que isto importa no bléa do Rosario teria funccionarlo, e talvez já 
reconhecimento do seu governo. estivesse liquidarla a questão de Sergipe: mas, 

aquelle coronel estava tão convencido da 1~
gitirnidade desta Assembléa que mandou dls
persal-a, receiando a concurrencia. 

O SR.. GoUVEIA LmA- V. Ex:. sabe que 
não e o governo da União que vae reconhecer 
a legitimidade do governo. 

0 SR.. 0LYMPI0 CAMPOs-Quem é então, Si 
no Estado não existe poder <tlgum com essa 
attribuição, em caso de conflicto ~ 

Não foi feliz o illustre Sr. Filgueiras alle
gando a publicação de telegrammas no Dim·io 
Official, como prova do reconhecimento (lO 
governo do Sr. VaHadão pelo Presidente da 
Republica. 

Telegrammas d.o coronel Horta tambem são 
publicados do Dia1·io Official, mas não invo
camos essa circunstancia, aliás, de pouca ou 
nenhuma importancia, a meu ver, como pro
va da legitimidade do seu governo, 

Sr. presidente, V. Ex. comprehende per
feitamente que um gove1•no que allega como 
prova de sua legitimi.daàe a publicação de te· 
legrammas no Diario Official, publicação que 
tambem sa estende aos do seu competi
dor, póde ser tudo, menos governo legitimo 
e serio. 

Quanto a dualidade da Assembléa, é pre
ciso que o Sr. Filgueiras prove que pelo Re· 
gimento da Assemblea de Sergipe devem to· 
mar parte nas sessões preparatorias :cão os 
diplomados, mas os indivíduos que tive!'am 
minoria de votos na eleição e que pela Con
stituição a estes compete reconhecer os legi· 
timos eleitos, assim considerados os que obti
-veram mo.ioria nas urnas. 

Desde que o Sr. FHgueiras não prove isto, 
demonstra que não conhece os factos relati
v-os ao caso de Sergipe ou faz nascer a sus
peita de que a causa que S. Ex. defende no~ 
negocios da Bahia é apoiada em meios analo
gos aos empregados pelo Sr. V a.lladão para 
t\ssaltar o governo de Sergipe e nclle man
ter-se. 

Acredito que o honrado deputado, infor
mando-se bem dos negocias de Sergipe, prati· 
cará um acto de justiça rectificando as suas 
apreciações sobre o que externou no discurso 
a que me refiro. 

Disse S. Ex. que em Sergipe só ha uma 
Assembléa, que e a de Aracaju. Diga-me 
s. Ex.: como funccionar a Assembléa elo Ro· 
sario si foi dispersa por ordem do Sr. Valia· 
dão pela fo1•ça. armada, como elle proprio con
fessa no ofiicio-protesto contra o topico da 
Mensagem rlo Presidente da Repu blica rela
tivo á. dualidade do governo e Assembléa de 
Sergipe~ 

Vou lêr o que disse o Sr. Valladão sobre a 
dispersão da Assembléa (lê): 

«Passando agora a me occupar da supposta 
segnndaAssembléa Legislativa, tenho a dizer 
que chegan<lo ao meu conhecimento, em dias 
de novembro do anno findo, que na villa do 
Rm:ario pr0jectava-se a reunião de um grupo, 
dizendo-se .As5embléaLegislativn, alli preten
dia funccionar, mand~i, por intermedio da 
autoridade competente, intimar ao dito grupo 
que se dissolvesse, o que fez sem a menor al
teração da ordem, não intentam1o mais nova 
reunião.» 

O illustre deputado, Sr. Gouveia Lima, a 
proposito da denuncia dada pelo meu amigo 
Dr. Leandro Maciel Junior contra o coronel 
Valladão, disse que tal denuncia era uma 
monstruosidade jurídica. 

Sr. presidente, são de outiva os meus co· 
nheciment.os de jurisprudencia, entretanto, 
julgo-os sufficientes para mostrar a improce
dencia. d<\ critica feita sobre a denuncia, tão 
descabida foi e lia. 

S. Ex. disse que o Sr. Valbdão não podia 
ser processado pela justiça 1ederal porque, 
entre os crimes porque foi aquelle coronel 
denunciado, fi~rnram crimes polir.icos prati
cados a proposito rle eleição estadual ; que a 
denunch devia ser as!-:ignada po;· cinco elei
tores com a prova de que o emm, e que 
houve falta de formula por não ter-se decla
rado o logar e o tempo em quo foram com
mettidos os crimes denunch\dos. 

Basta ler a denuncia, que S. Ex. fez pu
blicar, para se ver que em 11 de setembro foi 
deposto o Sr. Calasans do governo do Estado, 
e que em 21 de novembro foi dispersa pela 
força polich\l a Assembléa que se o.chava re
unida no Rosario. 

Parece-me que ahi está determinado o 
tempo e o logar em que foram commettidos 
os crimes. 

Nada mais claro; e quem ler a. denuncia se 
convencerá da. inanidade da critica do illus
tre deputado. 

Quanto aos crimes que, segundo S. Ex., 
não deviam figurar na denuncia, por serem 
da. competencia da justiça estatlual, devo di· 
zer que apropria denuncia allega. que entre 
os crimes denunciados ha alguns que não são 
propriamente da alçada. 1la justiça federal, 
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mas, pela connexidatle, deviam ser por ella 
processados. 

crime não era. dos que occasiona.m n. interven
çü.o armada federal. 

Esta doutrina. é a. mesma do art. 12, § so, 
da lei federal n. 221, de 20 de novembro do 
anno passado, que diz (lê) : 

< O crime commum ou de responsabilidade 
connexo com o erime político será processaél.o 
ejulgado pelas autoridades jud.icia.rias com
petentes para conhecer do crime poiitico, 
sem prejuízo da.s attribuições de outro poder 
constitui.do, pa.r:1 p1'ev__i.a.mente julgar da capa
cidade política do responsavel para exercer o 
mesmo ou qualquer outro cargo publico.» 

Vê V. Ex., Sr. presidente, que muito juri
dicamente foram os crimes de natureza esta
dual compendiados na denuncia. 

Parece-me que fica perfeitamente refutada 
a qualificação ele inepta que o illustre depu
tado deu á denuncia. 

O SR. GouvEIA LIMA-Não foi só por isso; 
foi por outras causas, como a falta de assi
gnatura de eleitores, etc. 

O SR. OLYliiPIO CAMPOS - Ora... desde 
que o crime principal é politic;) e da. alç:a.da 
da justiça federal, todos os mais, pelo princi
pio da con nexidade, estão en v oi vi do~ naq uelle, 
porque os cri mos maiores attra.hom os me
nores. 

0 SR. GOUVEIA Lnu. diL um aparte. 
O Sr... OLYMPJO CAliiPOS- Quanto á com

petencia da justiça tederal, para conhecer dos 
crimes de que e accusado o Sr. Valladão, e a 
propria lei federal n. 22.l. de 20 tle novembro, 
que contesta a proposição do iltustre depu
tado. 

O art. 83 dessa lei diz (t:J): 

«A jurisdicçã.o pl'ivativa. da justiça fe(\er:\\, 
em relaçiio aos crimes políticos, não compre
hendl:l os praticados contra. as autoridades ou 
contra a· ordem e seguranç~a. interna de 
alguns dclles por nacionu.es ou estrangeiros 
nelle domiciliados, salvo nos casos dos cl·imes 
f[IJ.C forem. a caus(! 01..l conseqt,cncilt de pel"ttw
bações rp,e, nos te1·mos do art. ()·• ela Consti
ttdçiio, occasioncm uma intervcnçc'to armada 
fccleJ"al. » 

Publicarei o manifesto do presidente Cala
zans, com a resposta do ministro e outros 
documentos, não só para provar o que affir
mo, como para que conste dos .Annacs que, no 
regimen constitucional, o presidente de um 
Esta.r1o, sendo deposto e tendo requisitado a 
intervenção federal nos termos da Constitui
ção, :ficou deposto, apezar de lhe ter sido 
garantida n. intervenc;,ão, conservando-se no 
poder, até hoje, ha quasi um anuo, o governo 
usurpador que lhe succcdeu, sem que tenha 
<tpparecido uma solllçiio, que ponha termo a 
essa. tiio grave perturbação do regimen repu
blicano fer1erati vo. 

Sem embargo do que disse, a questão de 
competencirt. da justiça federal para conhecer 
dos crimes a que se refere a denuncia, com
pete ao juiz seccional e depois ao Supremo 
Tl'ibun1li Fe1leral, ji tenclo aquelle se dado 
por comiJetente e, segundo telegramma. pu· 
blicada na imprensa desta Capital, foi julgada 
procedente a denuncia, sendo pronuncii1Llo o 
Sr. Valladüo. 

O SR. GoUV8IA LrMA-Nadn. disto me sur
prehende, porque já esperava.. V. Ex. ha de 
ver· o resultado perante o Supremo Tribunal 
Federal. 

O Sn .. OLYMPIO CAMPOS- Por consequen
cia, não tinha que ser discutida aqui a denun
cia, pois ao Poder .Judiciario é que compete 
conhecer do caso, e. si o Supremo Tribunal 
reformar o de:sp:tello do juiz seccional, ha 
sempre a lucrar a jurisprudencia que firmar 
com o seu julgado. 

O illustre deputado, Sr. presidente, com 
uma franqueza que causa pasmo, disse quo o 
Sr. V<tlladito não tem feito c.:ctraonlinarios 
no governo de Sergipe. 

O SR. GouvEIA Ln.rA-E de certo não tem, 
porque tem sido muito benefi.co. 

O crime commettido pelo Sr. Valladão, 
qual a cleposiç~ão do governo do Estado, está 
capitulado neste artigo, tanto que o então 
presidente; Sr. Calazans, solicitou do governo 
íederal a intervenção autorisada. :pelo art. 6• 
da Constituição, e o Sr. Ministro do Interior 
respondeu-lhe, de ordem do marechal Flo
riano, Vice-Presidente da Republica, que as 
providencias haviam sido dadas, recomm.en
dando-se á força federal que o auxiliasse a 
manter a ordem, o que certamente não faria 
o governo da Uniü.o si entendesse que aquelle 

O Sa. OLnrPro CAMPOS - Realmente, o 
illustre deputado entende que- deposição do 
governo legitimo, dispersão da Assembléa 
Legislativa pela força, ameaça de prisão ao 
vice-presidente do Estado, coronel Horta, 
recrutamento, entre outros, de guardas mu
nicipaes, mandados dar baixa pelo actual 
Ministro da Guerra, eleições a ferro e fogo 
umas e outras rt bico de penna, prisões, casti
gos a palmatoria na casa de prisão da Capital, 
espancamentos, mortes, são cousas de nenhu
ma. importancia, muito naturaes e que cara
cterisam a. benefica administração do Sr. 
V a.Ua.dã.o ! · · 

Passo agora, Sr. presidente, a ler alguns 
decretos do Sr. Valladão, para que a Camara 
veja até onde chega a violencia servida. pela 
inaptidão administrativa. daquelle detentor 
illegal do Poder Publico de Sert,'ipe. 

Ca.mar:1.- A. 5 
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A Assemblea do Sr. Valladão creou sobre o 
sal exportado um imposto oneroso, contra o 
qual reclamaram os interessados. Pois bem; 
aquelle coronel, que se diz governo_ constitu
cional, sem mais nem menos baiXou este 
decreto que só :podia firmai-o quem desco
nhece os :preceitos da Constituição (lê): 

« Decreto n. 94 : 
O presidente do Estado, considerando justa 

a reclamação que lhe foi dirigida por diversos 
proprietarios ele salinas e exportadores de 
sal, oeste Estado, sobt·e o imposto de 3 réis 
por litro dessa mercadoria constante do orça
mento vigente : 

Resolve: 
Art. 1. o A :partir da. presente data :será o 

im:posto do sal cobrado de accordo com o dis
posto no orçamento do anno passado, a.té 
ulterior deliberação da Asscmbléa Legislativa 
do Estado. 

Art. z.o Revogam-se as disposições em con
trario. 

Palacio do governo de Sergipe, em 22 de 
fevereiro de 1895, 7° da Republica. » 

Este decreto está publicado na jornal official 
O lJia de 2 de março deste anno. 

Aqui está, Sr. presidente, o Poder Ex
ecutivo ex 1n·oprio mw·tc l'evogando uma 
parte da lei do orçamento vigente e man
dando vigorar uma disposição do orçamento 
caduco. 

0 SR. GOUVEIA. LIMA dú, um aparte. 
0 SR.. 0LYII!PIO CAMPOS- Qual O. disposi

ção da Constituiç[o quo dá. ao presidente do 
Estado a. attribuiç~ão (le suspender a execuçiio 
das leis~ Aqui está. a Constituiçiio (pnm o 81·. 
Gouvc:ia Linw): V. Ex. não mostra em parte 
alguma essa a.ttribuição conferida ao Poder 
Executivo. 

Quem revoga. uma lei de orçamento, em 
parte, revoga-a no todo, e quem revoga uma 
lei revoga toda a legislação. E é assim que o 
Sr. Valladão entende o regimen constitucio
nal na Republica! S. s_, co "o dictador que é, 
tem aberto creditos sob sua. responsabilidade, 
feito divisões de municipios e creado em
pregos, tudo acl re(e1·endwn da Assembléa, 
absorvendo assim as attribuições do Poder 
Legislativo, pois nenhuma disposição consti
cional o autorisa a isto. 

Como usurpador, S. Ex. é coherente, mas 
como governo constitucional é um criminoso, 
pois exorbita das attribuições conferidas ao 
Poder Executivo do Estado. 

Em novembro do anno :findo ti Assembléa 
de Aracajú foi apresentada uma proposta de 
reforma da Constituição, sendo em fevereiro 
deste anno convocada extraordinariamente a 
Assembléa para a:pprovar a dita pt•oposta, 

como consta do decreto n. 93, publicado n'O 
Dia de 24 de fevereiro deste anno, decreto 
que merece ser consignado nos Annaes. 

« O presidente do Estado de Sergipe, consi
derando: 

Que ao governo do Estado se torna urgente 
a reforma da Constituição, nos pontos já pro
postos e acceitos na sessão legislativa do 
corrente biennio, afim de cercear os direitos e 
liberdades indivicluaes, assim como a gestão 
dos negocios publicos dos respeitos e garan
tias que se nã.o podem adiar e alienar; 

Que convem que a Assembléa resolva em 
tempo sobre a pretenção da Companhia. de 
Estradas de Ferro do Norte, a respeito da con
strucção do ramal da capella, da Estrada de 
Ferro de Aracajú a Simão Dias, assumpto que 
já foi t ratado na sessão passada ; 

Que, em tace das razões expendidas, exige 
o bem do Estado que a Assembléa seja con
vocada extraordínaria,mente, o mais bre·;e 
possível, nos termos da 3• parte do art. 33 da 
Constituição ; 

Decreta: 
Art. 1.• Fica a Assembléa Legislativa de 

Sergipe convocada extraordinariamente para 
o dia 20 de março do corrente anuo. 

Art. 2.• Nessa sessão só :poderão ser tra
tadas as materias contidas nos considemndos 
que precedem o preseate decreto e os que 
constituirem a excepção do § 4" do art. G• da 
Constitui~lio. 

Art. :J.u Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Palacio do governo de Sergipe, 23 de fe
vereiro de 1895, i• da Republica . 

31anoet de Oli'IJc~m PnJ$Ciliano Valf.ct. dão. 

A disposição da Constituição de Sergipe,que 
regula reforma da Constituiçii.o é a mesma. 
palavra por palavra. da Constituição Federal 
e ninguem de boa fé dirá que é permittido 
reformar esta Constituição em sessão extraor
dinaria pa.ra tal fim convocada. 

Cumpre notar que os artigos da reforma 
referentes á reducção do período do governo 
municipal, á remo~ão dos magistrados e á 
aposentadoria, por impossibilidade moral,não 
foram propostos na sessão do anno passado; e 
bem assim que a excepção do § 4° do art. 6° 
da Constituição, de que trata o decreto de 
convocação,diz respeito aos casos de processos 
crminaes da competencia da Assembléa. 

O Sr. Valladão, consciente da illegitimida
de do seu governo, teve a. franqueza ou inep
cia de, na Mensagem que dirigiu a sua as
semblea , confessar que o Poder Judiciario 
não reconhecia a legitimidade de seu governo 
confessar que o PoderJudiciario não reconhe
cia a legitimidade de seu governo, confi.ss[o 
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que corroborou no seu decreto extinguindo 
os Jogares de juizes municipaes. 

Quanto ao Poder Municipal, disse que,para 
as irregularidades commetti,Jas pelos con><e
lhos municipa.es, não é cort•ectivo a sa.ncç~ão 
das leis, mas a reducção do perio;lo gover
namental! 

Vou ler os trechos rel'erentes à magistra
tura e ao governo municipal, por serem 
dignos de nota (liJ): 

Onde o Sr. Valladão diz que a magistra
tura é partidaria, deve entender-se que é 
briosa, conscia. dos seus deveres, porque não 
reconhece como legitimo o caudilho que 
usurpa o governo do Estado. O contrario 
disto seria uma. magistratura mercenaria e 
inuigmt da elevada missão que tem mt socie
dade. 

A reforma da Constituiç:ão, em a.lguns dos 
seus pontos, assnmpto de que já vos oc
cupastes m1 !'essão anterior, é, como vos disse, 
de inadiavel necessidade. 

Não porlemos continuar por ma.is tempo 
neste estado ue rebeldia criminosa, por parte 
de uma magistratura que, salvo poucas e 
ho:1ro:,;as ex.cepç;ões, collo~a os ímpetos do 
partidarismo acima dos mais sagrados prin
cípios do direito o da justiça. 

E o mal vem ele cima. : o Tribunal da Re
lação, que devia ser o elemento ponderador 
•lo Poder .Judiciario, o regulador c!e suas 
elevadas funcções, tem sido, ao onvei, .listo, o 
principal incitndor d<~ seu:: des ~·a.rios, já rG
cusando ao Poder Executivo o concurso (,e 
suas luzes e experienci:l. jà approvando taci
mente os desmundos dos funccionarios. 

E'. como vêdes, um poder que açula o 
desprestigio dos outros poderes constituídos, 
um pod{:)r, portanto, cuja acção é preciso 
neutralisar a bem da ordem publica e dos 
mteresses particulares. 

E' facto geralmente sabido que 03 juizes de 
direito mani.fest.1.mente politicos furf.<'1.1U·Se a 
obrigac:;.iio de celebrar a.s sessões de jury e 
recns•tm funccionar com os promotores no
meados ultimament~ pelo governo, e que os 
juizes municip:1.es, a seu turno. procedem de 
modo anulogo, procrastinando inventarias e 
amontua.ndo caprichosamente os processos 
que dev~m preparar. !lrejudicando i1Ssim os 
interesses e o direito das partes. sem que 
ha.ja. quem lhes tome contas por esse proceder 
cr•iminoso. 

E' uma magistratura anarchisar.la. que 
atropella a bel-prazer todas as cartas do di
reito e liberdade, obrigando os cidadão.:; a 
:pr~juizos e vexames. 

Urge contel-a. em seus desregramentos, e 
forçal-a a entrar na orbita de suas attribui
ções, pondo assim termo a esse desmorona
mento judiciario, que vem do mais illustrado 
dos desembargadores ao mais inepto doses
crivães. 

A necessidade, :pois, de uma reforma judi
ciarii1 está se impondo pelas circumsta::lCias e 
deve ser objecto ele vos!a esclarecida atteução 
no mais breve espaço de tempo possivel. » 

Diz a :Mensagem: 

«Outro ponto da Constituição que t:1mbem 
deve ser reforma.do, é o que trata da organi· 
saçio municipaL-Além de muitas disposi
ções que ahi se encontram, proprias de leis 
ordina.rias, temos a questão de prazo dos go
vernos municipaes, que me parece conve· 
niente reduzir. 

A experiencin. tem sufficientemen te demons
trado quP. o periodo de qm'vtro a.nnos marcado 
na Constituição actua.l é excessivo e tem datlo 
log:n· a a.nomali:ts que não devem continuar. 
Raros, raríssimo:>, são a.quelles que teem sa
bido comprehender as importautes i'uncções 
dos goveruos municipaeR e SE\ja por falta ele 
educação civic.1. ou :por outro qualquer mo
tivo. o que é facto, é que a idéa predomi
nante consagr·ada. no art. 68 ela Constituiç;.io 
Federal, e mui 1li versa daquella que teve em 
vista o Iegis]a(ior constituinte. 

Em geru.l. se pl'esnme que essa autonomia 
autorisa a pr<Lticu. do> maiores almsos, taes 
como: hnçitmento de pesa.das contribuições 
sobre os municipes, H.lgum<ts, :tté contrarias 
ás leis fedoraes e est;\du:tes, emissão de 
moeda de va.rios padrões e o que ê m:tis 
grave-rlesvio dos cofres da 1\Innicipa.lidade, 
para fins ignorados, de dinheiros que deve
riam ser empreg;tdos em beneficios do muni
cípio. 

Dir-se-ha que para a puni-ção dos que assim 
procedem existem as penas dn. lei; mas ft•n.n· 
camente vot-o confc~so, no ca.so vertente co11· 
fio mais IW c({icacia drt l't:tlacçnu do 1n·a::;o do 
que ;~a rt.JIJilicrl.çlio da.~ JW;w:; r lo C orligo.» 

O fim desta. reform:t lo i dissolver os actuaes 
conselhos mnnicip:tes eleitos livremente para 
serem substituídos :por outros exclusiva
meu te da pttrcialidade do Sr. Valladão, :pois 
que elle bem sabe que o meu partido não póde 
pleitear esstt eleição illegitima pelo poder que 
a. decretou e sub:;tituir os magistrados que 
sabem cumprir os seus deveres por outros 
que sejam doceis ás ordens ilo Sr. Valladã.o. 

A As~emblea. de Ara.cajü reformou, de ac
cordo com a Mensagem do Sr. Va.llailão, varios 
artigos da Constituiç:ão. Entre os novos arti· 
gos figuram, um que amplia o pra.r.o do go·. 
verno do Esta•lo de dous para. tres annos e 
outro qm~ restringe o perbdo dos intendentes 
e conselhos municipaes de quatro para dous 
annos, continuando a ser ele quatro annos a 
judicatura de :paiz. 
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Em virtude desta reforma, o Sr. Vallauão 
baixou um decreto marcando a eleição mu
nicipal para. o dia 1 de setP:mbro vindouro, 
consiflerando terminado o prazo dos actuaes 
consefhos e intendentes municipaes. Aind:• 
mesmo que essa reforma fosse legal, p~r
gunto: póde-seadmittir que ella. tenha. e1fe1to 
retroactivo ~ 

Si, por uma fatalid<tde, prcy-~lecer essa 
reforma, para o anno, nas elmçoe::; tl~ ou
tubro, haverà duplicata t1e representa:_1tes, 
sobre cuja legitimidade a Cama.ra tera de 
manifestar-se . 

Si esta reforma IJrevalecer em relaçíl:o aos 
governos muni.cipaes, deve prevalecer pela 
mesma razão quanto ao governo do Estado, 
e neste caso o Sr. Va.lladã.o. que se diz eleito 
por dous annos, terá. de exercer o cargo mais 
um anno e, de anno a anuo. irá reformando 
a Constituiçil'.o e augmentaria o seu periodo 
presidencial, perpetuando se. por assim dizer, 
no governo. Deixo mais este facto á criteriosa 
apreciação da. C:"J.mara. 

Uma outrn. disposição dessa pseudo-reforma 
constitucional, que perturba fundament~l
mente a organisaçã.o judiciaria. do Estado, e a 
seguinte: 

«Art. 11. E' transferidn. para o presi!1ente 
do Estado a a.ttribuição que o art. 45 da 
Constituição dá ao Tribunal da Relação de 
remover os juizes de dir·eito e de conhecer da 
necessidade de decretar a remoção.» 

Pelo art. 45 da Constituição de Sergipe 
compete a Relação decidir, mediante pro
cesso, quando o juiz r1e direito está incom
:pati'Vel na comarca e propor a sua l'emoção, 
percebendo o magistrado incriminado o seu 
ordenaflO emquato niio lhe e designada nova 
comarca. A reforma do Sr. Vallarião, porem, 
diz queessaattribuição pertence ao presidente 
do Estado, tirando a.ssim as gara.ntias da ma
gistratura, a vitaliciedade e a. inamovibili
dade. 

O magistrado de .Sergipe, sob o governo 
Valladã.o, é amovivel como um soldado r1e 
poiicia, a arbitrio do presidente do Estô.do. 
Magistrados sem garantias nã._o podem in
spirar confiança alguma, darao suas sen
tenças de accortlo com os influentes políticos 
para não se1·om incommodados com remoçues 
ou perda do cargo por força de aposentadoria 
por impossibilida(1e moral definida. pelo Sr. 
Valla.dão como a Ca.mara vae ver. 

Diz o art. 18 da tal reforma: 
«A aposentadoria, reforma ou jubilação, 

além do caso de ser concedida nos termos do 
art. 91 da Constituição, será obrigatoria
mente dada pelo governo aos que se acharem 
physica ou moralmente impossibilitados e 
que sendo intimados para requererem não o 
fizerem dentro de 30 dias. A lei determinará 

os casos de incapacidade moral e os exames 
e diligencias necessa.1•ias para verificai-a.» 

Em virtude do disposto neste artigo, o 
Sr. Valladão expediu este decreto que vou 
!c: par:t a Camara ter mais uma prova da 
i na ptidü.o a.dm in istra ti va daq uelle coronel (lê): 

«0 presidente do Estado, uzando da auto
ri::;ação que lhe foi conferida pela lei n. 127. 
de 25 de abr·il ultimo, mandaque,na execução 
do art. 18 da lei r1a rerorma constitucional, 
sejam observadas as seguintes disposições: 

Art. l." Os empregados vitalícios moml
mente impossibilitados de continuar nos seus 
empregos serão aposentados. reformados ou 
jubilados por iniciativa do governo, com o 
ordenado proporcional ao ternJ)O de serviço, 
calculado nos termos da lei n. 8, de lO de 
julho r!e 1892. art. 3•§ lo. 

1\.r~. 2. o Para os fins deste decreto são 
moralmente impossibilitados: 

1", os condemnados por crimes aos quaes 
não esteja comminadn. a pena. de perda de 
emprego; 

2", os que fizerem ostentaçíi.o de menos
prezo aos poderes constituídos, recusando-lhes 
obediencia ; 

3°, os que fizerem publica decbração ele 
repugnancia ao regimen republicano e ao 
systema federativo ; 

4", os ministros de seitas religiosas notoria
mente qualificados como taes : 

5", os que, por escriptos divulgados pela 
imprensa ou por discursos proferir1os em pu
blicas rouniões, fizerem propag-anda contra as 
institui<:ües crtrdeaes d:.t sociedade, a proprie· 
dade e i'amilia.» 

Em legislação alguma ha essa definic;.ão do 
incapacidade moraL 

o Sr. Vall::l.dã.o, em telegrammas pa.ra a 
imprensa desta Capital, di:sse qtle a incapa
cidade moral havi<t sido reconhecida em lei 
do Estado e que, portanto, nã.o era innovac;.ão 
o seu decreto. 

De feito. a expressão - incapacidade mo
ral- é da, lei judiciaria de 1870 e geralmente 
uzada. Ainda, ha poucos dias, o Sr. Ministro 
do Interior decla.rou,como se póde ver no Dia
rio Officinl, que os funccionarios taes e taes 
podiam sor aposentados pol' invalidez moral. 

Não e uma novidade a incapacidade mo
ral; o que é novo, original, extravagante e a 
definição que a. essa expressão uâ. o Sr. Val
ladão no seu obstruso decreto, que bem me
rece par;1 o seu autor um epitaphio em latim 
daquelles de que, ha dias, deu amostra o il· 
lustre o Sr. Gouveia Lima, pois que um pre
sidente quo assigna tal decreto, desconhece 
as normas criteriosas do governo de um Es· 
tado. 

O Sr. Valla.dão, na expansão de suas iras, 
não se contentou em expedir decretos contra 
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os magistrados e funccionarios outros · en
t.endeu de _cobrar impostos á baioneta, éom a. 
íorça publica, :para o que baixou o seguinte: 

« Decreto n. 110, de lO de março de 1895 . 
. O presidente do Estado, attendendo á, neces

Slda•lc de melhor garantir a ordem publica e 
assegu~a:r a cobrança dos- impostos estaduaes 
e ~umcrpaes nos loga.res onde a população 
mars ~e C)ndense e por conseguinte, onde a 
a?-~or1dade mais carece de apoio para o exer
CICIO de sua jurisdicção, decreta: 

Art. 1. • Haverá em cada um dos munici
:pies em que se di vide o Estado, pelo menos 
u_m-posto de seguran~a-qua será guarne
Cido por força estadual, de conformidade com 
o quadro que este baixa, assigna•1o pelo se
cretario do Estado. 

Art. 2. • Além dos postos, ora creados, o 
governo estabelecerá os que julgar necessa
rios, principalmente em pontos situados nas 
zon~s limitropbes do Estado, para tornar ef· 
fect1va a cobrança dos impostos que lhe fo· 
rem devidos. 

Art. 3." Os commandantes dos postos S:l.· 
tisfarão não só as requisições das autoridades 
policiaes judiciarias e fiscaes do Estado, como 
tambem aos dos intendentes municipaes para 
auxilia.l-os na cobrança <los impostos perten
centes ao município e legalmente lançados.» 

O Sr. VaUadã.0 introduziu novas praticas 
no regimen republicano de Sergipe. Alli co
bravam-se impostos de accordo com a lei que 
estabeleceu o Executivo pa.ra os contribuintes, 
remissos; agora, a causa e outra. a. força 
su'?stituiu a. lei, de modo que ou o contri
bumte paga o imposto ou e preso o sujeito ás 
violencbs, que os agentes do fisco enten
derem applicar-lhe. 

A lei eleitoral do Estado determina que se 
proceda. ao alistamento eleitoral do mez de 
junho tle cada anno; o quo 1ez o Sr. Valia· 
dão ? Prorogou o prazo do alistamento como 
se vê deste decreto (W): 

«Decreto n. 126, de 25 de junho de 1895. 

P1·oroga até o dia 20 de julho vindouro o 
Jlra::;o mm·cculo no m·t. 9° do ?"egulamento 
de 20 de janeiro de 1894, pm·o. effectuar-se 
o atistwncnto eleitoral. 

O presidente do Estado, a.ttendendo a. que 
sóem da. ta de 27 de maio ultimo foi expedi
da a ordem para se proceder ao alistamento 
eleitoral na. fórma do regulamento que bai· 
vou com o decreto n. 60, de 20 de janeiro de 
1894, e que nos municípios mais afastados tal 
ordem só foi conhecida já no decorrer do 
prazo marcauo no a.rt. 9. do dito regula
mento, resolve prorogm· o dito prazo até 20 
de julho futuro. 

Publique-se e cumpra-se. 
Palacio do governo de Sergipe, em 25 de 

junho de 1895, 7° da Republici1.- 1ll,moel P_. 
de Oliveim Valta(Zt.ro. 

Quem autorisou o Poder Ex:ecutivo a pro
rogar o prazo de alistamento eleitoral mar· 
cado em lei~ 

O prete:,xto de que a ordem para se proce
der ao dito alistamento, expedido em ':!.7 de 
maio, só foi couhecido no decorrer do prazo 
mnrcado no regulamento eleitoral, não l!rev!L
lece pGrque, independente. d~ commu?-r.caçao 
do presidente do Estado, os JUlzes mume1paes, 
aquem compete :preparar o alistamento, teem 
o dever de a elle proceder. 

Mas Sr. presidente. e fim de essa prorog_?.· 
ção, desculpavel Sr. Valladão, no porque nuo 
representa o governo legal, é para as suas 
mesas fazerem um alistamento á vontade, 
eliminando os meus amigos e alistando os de 
sua parcialidade, como suecedeu o anno 
passado no alistamento dos municípios da Es .. 
tancia Simão-Dias e outros, annullados pela 
junta eleitoral federal. 

E' muito curioso tambem o decreto sobre 
organisação de mesas eleitoraes e juntas apu
radoras das eleições municipaes: (lê) 

«Decreto n. 124, de 12 de junho de 1895. 
E,;tab.:·lece o modo de organisarem-se as mesas 
eleitorn.es, e de proceder-se a apuração das 
eleições, no caso de não serem cumprirlas . as 
disposições do regulamente de 20 de janeiro 
de 1894. 

O presidente do Estado, considerando que, 
em diversas lo;:alidtdes se tem reproduzido o 
facto de nií.o haver eleições, devido á circum
stancias de propositalmente, não cumprirem 
as autoridades imcumbida da organisação das 
mesn.s o que preceitua o regulamento de 20 
de janeiro de 1894 (arts. 61 a 6?) 
manda que, nr.l ,·e(e?·e1ulum da Assemblea 
Legisla.tiva, se observe o seguinte: 

Art. I. o Quando em algum município não 
se ha:ja. cumprido, até o decirno prlmei!~ dia. 
a~tes do marcado para qualquer ele1çao, o 
disposto na secção li, arts. 61 a. 66 do regula
mento de 20 janeiro de 1804, o juiz prepara
dor nelle residente ou no município mais 
proximo, convocará o juiz de paz em ~x
ercicio e cinco eleitores dos que anterior
mente tenham votado; e, reunidos em junta 
municlpal,elegerão o presidente e mais mem
bros das mesas para as diversas secções em 
quo porventura se divida o município. 

Paragrapho unico. Na falta do juiz prepa
rador ou do juiz de paz, servirão os seus sub
stitutos legaes que, a seu turno, serão sub
stituídos por eleitores nas condições já ditas; 
com tanto que a junta nunca funccíone com 
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menos de cinco inembros-(Art. 62, § 4° do J hléa legislativa do estado, usando da facul
regulamento citado.) dt~de, que lhe é concedida pelas leis em vigor, 

A1•t. 2. u Realisada. a. eleição. e não sendo vem e de accordo com o art. 41 § zo ela consti
obsel·vado o disposto no are. 120, as juntas tuiçii.o estadual, art. 3·• p:uagl':l.pho unico 
apura.doPas a que se referem os arts. 127 e das disposições transitarias da lei n. 38. de 
1Z8, do alludido regulamento, passarão a ser 26 de setembro tle 18!J2,e a.r-t . 2° d 1.t resolu~ã.o 
constituidas pela fôrma indicada no art. l" n. 1.313, de l6 de abail de ·1886, denunci.a:e 
elo presente decreto; e tanto no processo da os bn.chareis Guilherme de Souza Campos, 
eleição das mesas, como no da. apuração geral, Fr:mci~co Alves da Silveira. Brito e José So
deverão taes junt:J.s cingir-se ti.s disposições ter-o Vieira de Mello, de:oembu.rga.dores da 
do supracitado regulamento de 20 de janeiro 1V~Jac-ão do estado; pelos factos de!ictuosos que 
de 1894. passa a relatar : No dia 23 de outubro pro-

Publique-se e cumpra-se em to<lo o terri- ximo findo, em satis!açã.o d.e paixões, inter-
torio do E$tado. esses pessoaes e 11ollticos, os denunciados, 

Palacio do governo de Sergipe, em 12 de reunidos no edifi.~io da Reln.~.ão 9-o estado, na 
junho de 189;), 7" da Republica.-Mimoel p. sg,!a de suas sessoes .. e. na. qutthdade . d6 de
de Oliveira "Vallacliio.» sembargadores, def..=mram comprom1sso ao 

coronel Antonio de Siquciro Horta e apos
saram a este cidadão, no governo do e~ta.do, 
no caracter de vice-presid~nte, sem que ore
ferido cidadão tivesse para o dito c:n•go sido 
eleito, reconhecido e proclu.mado pelo púder 
competente. Assim J>roccdendo, os denml
cia.dos,re.unhlos e constituídos em. H.elaçã.o tlo 
estado : 1" violaram n. (tispo~içã.o do art . :28 
§§ 2 e 3 da. Constituic:ão do Estado, 2" viola.
ram as disposições dos arts. 17 § 5 • e art. 29 
da citada constituição. 3 • usurparam att!:'i
buiçües do •')oder Legislativo violando o pre
ceito legal do citado art. 29. Em vista do 
exposto, tentlo os denunciados commettido os 
crime:; previstos pelo art. 20i §§ I e 7 do 
Cod, Penal e para que sejam punidos offe· 
rece o denunciante a pl'esente denuncia que 
espt:n·a, seja. recebida.. 

. E' assim que o coronel Vallc.dão diz prati
car o regimen republicano! As mesas eleito
raes e juntas apuradoras teem seus membros 
designailos em lei, mas S. S. não se aperta; 
quando encontra uma ditllculdade vae legis
lando ad ?"e(e,·e;ulu.;n da A~semblea e deste 
modo é que entende consolidar o regimen 
democra.tico, de que se apregoa esforçado pa
ladino. 

Não podendo o Sr. Valladão corromper a 
magistratura., de accordo com a criminosa 
reforma da Constituição, removeu e depois 
demittiu os juizes de direito, o que tanto im· 
porta consirleral-os avulsos sem vencimentos, 
inventou aposentadoJ:i:J. por impossibilidade 
moral nos termos :por elle definida para r·oti
ra;r da. Relação o:> desembarga.dores que cum· 
priram o seu dever, recebendo o compro
misso do vice-presidente coronel Horta e fez 
pr·ocessa.r esses desembargar10l't!S pela sua. As· 
semblea,isto é, fez dos rúos ,juizes c do3 juizos 
réo:.;. 

Aqui cstã.o n.s peça::; !lesse p1•ocesso :tb3nrrlo 
e iniqno, })romovidu coutra. os tlignos m:t· 
gistrado3 delensores da lei por aqnelles quo 
de\' iam cstu.l' expia.mlo o.s suas i';ü tas. 

O SR. MENEZ~:s PRADO - Os papeis estilo 
trocados. 

O SR. OLYIIIPIO CAMPOS- No meu discurso 
incluil'ei estes documentos, que são a denun· 
cia, os pa.receres da. Assemb1éa accei tando a 
mesma denuncia e opina.ndo pela pronuncia 
o decreto de pronuncia o libello, o parecer 
da commissão opinando pelo condemnação e 
ta.mbem o protesto publicado pelos desembar
gadores na Folha de Se1·gipe de ô de abril 
deste a.nno. . 

.Denuncia 

Os factos relata.:1os estão ex1mberantemente 
provados pelos documentos juntos que oll'e
rece o r1anunciante a apreciação desta illustre 
assembl6a, ofl'erecendo nmis como testemu
nhas os cidu.düos Lauro Brans!ort, Al"istides 
Correi•t de Mello, tenente-coronel fgna.cio .Joa
quim Pereira Lobo, bacharel Joaquim do 
Pr.idO tlc Sampaio Leite e Antonio Alves Tei
xeira. do Oliveira. 

O denunciante, uniCJ.mente em re~peito a 
lei e no iutuit0 ele pugnar pela independencia 
e autonomia rlos poderes constituidos do es
tado, oiferece a presente denuncia., affir· 
mando,sob sua. palavra de honra., ser ver<la.de 
o que vem depôr. 

Nestes termos. espera que seja a presente 
denuncia re.::ebida procedendo-se a. íormaçüo 
da. culpa e m<ús termos do processo, tudo na. 
fürma dt~ lei. 

Sala das sessões da assemblea legislativa. 
do estado de Sergipe, l" de novembro ue 

~ 1894.-Benilde Rome1·o, deputado . 

Docttmento n. :1. 
lilms. e Exm. Srs. presidente e membros 

da Assembléa. Legislativa do estado - O ba- Tribunal da Relaçã.o do estado de Sergipe. 
char·el Benilde Romero deputado a. assem· Aracajú, 30 de outubro de 1894. 
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Certifico que a fls. 98 V e gg do livro de 
actas deste tribunal consta ve1·bwn ad ver
bttm o seguinte theor da acta da sessão de 
23 da mez fluente ; 

Acta da 76"' sessão do Tribunal da Relação, 
em vinte e tres de outubro de 1894. Presi
dencia do Exm. Sr.Gustavo Sampaio. A' hora 
regimental, presentes os Exms. Srs. Gustavo 
Sampaio, Silveira Brito, Guill1erme Campos 
e Vieira de Mello, faltando, com causa parti
cipada o Exm. Sr. Costa Carvalho, abriu-se 
á sessão. - -

E' lida e approvada a acta da sessão ante
ceitente.Distribuição. Recurso criminal. N. ~i. 
Itabaiana. Recorrente, o Dr. promotor pu
blico da comarca. Recorridos, Primo Feli
ciano Marques, sua mulher e :aaymuudo Al
ves da Silva.-Ao Exm. Sr. Guilherme Cam
pos. Compareceu perante o tribunal o Sr. 
coronel Antonio de Siqueira Horta., que de
clarou, digo que requereu, que o tribunal 
tomasse-lhe o compromisso legal por não es
tar funccionando a assembll~a do estado e ter 
sido eleito e proclamado vice-presidente do 
estado para o biennio que começa amanhã. 
E sendo deferido contra o voto do Exm. Sr. 
Gustavo Sampaio, leu o mesmo a formula do 
art. 29 da constituição do estado. E não ha
venrlo mais rlo que se tratar levantou-se a 
sessão. E para constar lavrei a presente que 
assigno com o Exm. Sr. presidente do tribu
nal. Gustavo Gabriel Coelho de Sampaio, pre
sidente interino,Joaquim do Prado de Sampaio 
Leite, secretario da relação. Era o que se 
continha e nada mais se declara na dita acta 
ao que me reporto. Eu, Joaq11im do Prado 
Sampaio Leite, secretario, a escrevi. 

Documento n. 2 

Tribunal da Relação do estado de Sergipe
Araca.jü, 30 de outubro do 1894. 

fé. Eu, Joaquim do Prado de Sampaio Leite, 
secretario o escrevi. 

Conforme.- E?:tmgelino Jose de Faro, P 
secretariv.- O official-maior, Belmiro da 
Costa. 

Parece,• acceitando a clenttncia 

A commissão eleita para emittir parecer 
sobre a denuncia offerecida pelo deputado Be
nilde Romero contra os rlesembargadores da 
relação do estado, bachareis Guilherme de 
Souza Campos, José Sotero Vieira de Mello e 
Francisco Alves da Silveira Brito, a par de 
refl.ectido e escrupuloso exame verificou que 
os mencionados desembargadores foram de
nunciados por haverem violado as disposi
ções imperativas consagradas nos arts. 28 
§§ 2 e 3, 17 § 5 e 29 da constituição do es
tado. 

Attendendo que as referidas violações con
stituem delictos previstos pelo art. 207, 
§§ 1. o e 7° do Cod. Penal : Attendenrlo, que 
os factos delictuosos relatados na peticão de 
denuncia. se achão exuberantemente demons
trados pelos documentos jnntos a mesma de
nuncia, que é uma certidão passada pelo 
secretario da relação de estado, da qual. con
sta o teor da acta da sessão do dia 23 do mez 
de outubro proximo findo, e do termo de com
promisso assignado pelo cidadão coronel An
tonio de Siqueira Horta ; 

Attendendo, que no de ser denunciado_ a 
maioria dos membros do Tribunal de Relaçao 
a assembléa legislativa cumpre receber a 
denuncia e providenciar para a punição dos 
crimes perpetrados- Constituição art. 41 
§ 2°, é de parecer qu~ seja a ~enuncia ~e.tls. 
acceita pela assemblea e enviada por copia a 
cada um dos denunciados para responderem 
no praso prescripto pelo a.rt· 2'' da. resolução 
provincial n. 1.313, de 16 de a.brtl de 1886, 
mandu.da vigorar pelo art. 3" paragrapho 
uni co das d isposiçiíes transitarias da lei n. 38, 
de 26 de setembro de 1894.-Heraclito JJini:; 
Gonçalves.-Homero de Olivcira.-Antonio de 
Oliveira Be::;erra. 

Parecel" de pronttncia 

Certifico que a fls. 8 do livro determos dos 
compromissos deste tribunal consta verbtw~ 
ad 1m·burn o termo de compromisso prestado 
pelo Exm. Sr. coronel Antonio de Siqueira 
Horta do teor seguinte. Aos vinte e tres dias 
do mez de outubro de 1894, nesta secretaria 
do Tribunal da Relação, estando o tribunal 
funccionando, prestou o compromisso consti
tucional o Exm. Sr. cm·onel Antonio de Si- A commissão á que cumpre emittir pa.recet• 
queira Horta como vice-presidente do estado. sobre o processo intentado contra os desem-

bargadores da Relação do estado, observando 
E para constar, eu, Joa.quim do Prado de 0 dis:posto no § 5o do art. 2o do reg. n. 1.313 

Sampaio Leite, secrettl.l'io do tribunal, o es- de 16 de abril de 1886, vem exonerar-se de 
crevi.- n lt.~tr~t•o Sl!lllp<U:o, presidente inte- sua missão da maneira seguinte : 
rino.-J•'m!lcí~co M·\7e~ da Stl'Oei1·a Brito.- . d ~ t +~ te d c uillt.crmtl de s011 .~a CttmJJOs. _ Jose Sotero ~o~sideran o q~e os J.ac os cons~n s a 
1/ieiNt dr.: J[clll) -A,1toniu de Slqneira Horta. pettçao de denuncia, o fls. 3, se achao exhu-, I bera.ntemente provados ; 

E1•n. o que se cuntinltn. o nn.tln. mais se <le- Considerando que a prov~ documental se 
clara no dito tc1·mo n.o quttl mo roparto c dou a.cll(l. corroborada 'Pelos depo1mentos de fls. 16 
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a fi. 22 v. dos quaes Re verifica que foram :\ 
atreição e a paixão politica ou partidaria. os 
motivos que der·am loga.r aos delictos com
mettidos pelos denunciados hacha.reis Gtti
lherme de Souza Campos, José Sotero Vieira 
de Mello e Francisco Alves da Silveira Brito ; 

Considerando que praticando os factos 
constantes da. denuncia os referidos denun
ciadas violaram a Constituição do estarlo; 

Considerando que em face do art. 207 do 
codigo penal a. parcialidade e a paixão são 
motivos subjectivos que constituem a respon
sabilidade criminal na bypothese de que se 
trata, é a commissão r1e parecer, que seja na 
forma da lei julgada procedente a denuncia, 
afim de serem os denunciados pronunciados 
como incursos na sancção penal. 

Paço da asssmhléa legislativa em sessão 
extraordinaria, 29 de março de 1895.-Hera
clito Dini.; Conçal'Ves.- Antonio de Oliveira 
Bezen·a. 

« D~creto de pronuncia 

A assembléa legislativa estadual de Ser
gipe pronuncia os magistrados, bachareis 
Guilherme de Souza Campos, José Sotero 
Vieira rle Mello e Francisco Alves da Silveira 
Brito, no art. 20i §§ l" e 7" do Codigo Pena.l 
e decreta a sua accusação, ua fórma da lei. 

Paço da assembléa legislativa, 1 de n.bril de 
1895.-Dr. Joiio Vie1:ra Leite, presidente.
Antonio de Oliveii·a Be:;CITa, 1° secretario in
terino.-]fanocl Lui:; ela Fonsec(t, 2°secretario 
interino. » 

LibcU.o 

Por libello crime accusatorio diz o 
bnchn.rel Benildo Romero contra o~ Clos
cmb:trgadores Drs. Guilhorme de Souza 
Cn.mpos, José Sotero Vieira de :Mello e 
Fl"<~.ncisco Alves un. Silveira Brito, llOt' 
esta ou na melhor fórma do direito o 
seguinte. 

E. S. C. 

P., que nessa época. estava legitimamente 
funccionando a verdadeira assembléa legis
lativa do estado, a unica e exclusiva com
petente para deferir o compromisso legal, 
como fez no dia 24 do mesmo mez de outubro 
e anno sut>ra menciona1los, ao Exm.. Sr. co
ronel Valladão. 

P ., que, tenrlo os referinos desembarga
dores rleferido o compromisso ao supposto 
eleito coronel Horta : 1°, violaram a disposi
ção do art. 28 §§ 2" e 3" da constituição do 
estado ; 2", transgrediram os preceitos do 
art. 17 §§ 5" e 29 da citada constituição ; 
3", finalmente assim procedendo, usurparam 
attribuições do poder legitimo. 

P., que os denunciados commetteram o 
crime com premeditação, mediando entre -c 
deliberação criminosa e a execução, 24 horas. 

5" 

P., que os delinqucntes na posição em que 
se achavam collocados foram impedidos por 
motivo reprovad0. 

P., que llouV'é ajuste entre os delinq_ uentes 
para. perpetrarem o crime. ~ 

Nestes termos, pede-se a eondemnaçao dos 
denunciand.os no gráo maximo do art .. 207 
§§ 1" e 7" do Cod igo Penal por se darem n.s 
circumstancias aggravantes do <trt. 39 §§ z··, 
4" e 13 do mesmo codigo. 

E par:1 que assim se jí1Jgue se o1Ierece opre· 
sente 1ibeUo que se espera s~ja recehif1o e 
afinal julgado provado. Vae sem documentos 
e a bem da accusação se requerer que tenham 
logar as deligencias legaes, especialmente 
que sejam notificadas as te~;tel'Il:unha~ abaixo 

P., que no dia 23 de outubro do anno arroladas, para comparecerem a sessao respe· 
pro:ximo findo, em satisfação de paixões, in- cti va do julgamento, afim tle jurarem o que 
teresses pessoaes e políticos, os denunciados souberem ou pergmlt.ado lhes for. 
reunidos no editicio da Relação do estado, na Testemunhá.s.-Lmo·o Bonsford.-AYistides 
sala de suas sessões e na qualidade de des- Con·Ga de J1fello.- Tenente-coronel Jgnacio 
enibargadores, criminosamente violando os Joaquiln Pe1·eira Lobo.-~1ntonio Alves Tei
preceitos l~ll().es, deferiram compromisso ao xeim ele Oliveira. 
coronel Antonio de Siqueira Horta, e apossa- Todos moradores nesta capttal. 
rama este cirl adão no governo do estado, no . . . . _ . 
caracter de vice-presidente, sem que 0 refe- AracaJU, 3 de abril de 189v.-Bemldo Ro-
riào cidadão tivesse para o dito cargo sido 

1 

me?·o 
eleito, reconhecido e proclamado pelo legitimo Confere o official maior interino, Mar-
poder. colina li:Iagno Ribeiro. » 
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Pa1·ecer 

Após reflectido exame dos autos verificou a 
commissão abaixo assigna.da, que os desem
bargadores ela Relação do Estado, bachareis 
Guilherme de Souza Campos, Francisco Alves 
da Silveira Brito e José Sotero Vieira de Mello 
são accusados por h a verem no caracter de 
funccionarios publicos, violado as disposições 
imperativas consagradas no art. 17 § 5, 28 
§ 2, 3 e 29 da Constituição do estado, prati
cando os actos seguintes: 

Deferindo o compromisso da lei ao cidadão 
coronel Antonio de S. Nogueira Horta, que 
não fora reconhecido e proclamado vice-presi
dente do estado pelo poder competente. 

2 

Deferindo o compromisso da lei em dia an
terior a terminação do período presidencial. 

3 

Deferindo o mencionado compromisso na 
occasião em que funccionava a assembléa 
legislativa do estado. 

Praticando os actos acima descriptos, os re
feridos desembargadores procederam contra 
litteral disposição de lei e commetterá o de
licto previsto no § 1' do art. 207 do Codigo 
Penal. 

A commissão examinando detidamente todas 
as peças do processo convenceu-se tendo deante 
de si as certidões de fis. 5 e 7 e depoimentos 
de testemunhas de fls. 16 o 22, que os ac
cusados desembargadores da Relação do estado 
bachareis Guilherme de Souza Campos, Fran
cisco Alves da Silveira Britto e José Sotero 
Vieira <le Mello praticaram alguns dos factos 
constantes da petição de denuncia a fls. 2. 

Tendo os referidos accusados violado ás 
disposições do ar·t. 17 § 5'' da crostituição do 
estado combinado com o art . . 29 da inesma, 
factos estes que se acham exhuberantemente 
demonstrados pelas referidas certidões e de
poimentos de todas as testemunhas do sum
rriario. 

T0ndo sido conforme se verifica tlos depoi
mentos da t:'·, 4" e 5a testemunhas a affeiçã.o 
e a paixão vartidaria os motivos que rleter· 
minara.rri a violação dos artigos de lei acima 
citados. 

Considerando que sendo a violaçã.o <lo art. 
17 § 5o da Constituição do Estado. combinado 
c()m o art. 29 da mesma, determidada pela 
alfeição e pela :paixão, constitue a mencio
nada violação um crime ; 

C:lllllU":\- Á• 6 

Considerando, que os accusados com seme
lhante procedimento incorreram nas penas do 
art. 207 § 1'' do Cadigo Penal; 

Considerando, que as circumstancias aggr-J.
vantes, mencionadas no libello accusatorio a 
fls. não se acham provadas dos autos; 

Considerando, que os accusados anterior
mente a denuncia r1e fls. 2, prestaram bons 
serviços a sociedade é a commissão de parecer 
que seja acceito e na fórma da lei votado o 
seguinte decreto: 

A assembléa legislativa do estado de Ser
gipe condemna os desembargadores da Re
lação do estado bachareis Guilherme do Souza 
Campos, Francisco Alves da Silveira Brito e 
José Sotero Vieira de Mello a seis mezes de 
prisão cellular, perda do emprego com inha
bilitação para outro e duzentos mil réis de 
multa, gráo mínimo do art. 207 do Codigo 
Penal. 

Salas das commissões da assembléa legisla
tivo, Aracajú, 18 de abril de 1895.- Hera
clito Dini:; Gonçalr;es.-João Al'tles de Gou'tléa. 
Lima.-.4.ntonio ele Oliveira Be:e1·1·a.» 

« Ao pubiíco. 
Propositalmente temos guardado silencio 

quanto ao monstruoso processo, em que fi-
guramos como deliquentes. · 

Não tendo, porem, comparecido hoje a sessão 
do Tribunal da Relação,julgamos conveniente 
tornar publico que o nosso procedimento não 
significa acatamento a pronuncia decretada 
por um ajuntamento illicito e criminoso, 
cujas f1ecisões não podem produzir effeitos 
jurídicos, mas, sim, falta ele elementos para 
reagil•mos contra a força material, que creou 
e mantém a situação anomala em que se 
acha o estado. 

Opportunamente, perante tribunal compe
tente, nos occuparemos do processo. 

Aracajú, 5 de abril de 1895.- Fhmcisco . 
,;llvcs da Sil'tleira B1·ito.- José Sotero Vieira 
de Mello.- Gttilhe1·nw ele SoH~a Campos.» 

Attenda a Camara para ver como se res
peita, a lei em Sergipe sob o governo Val
ladão. 

A constituição do estado diz no art. 41 § 2" 
que quando a maioria ou todos os membros 
da relação forem denunciados, convoca-se a 
assembléa extra.ordinariamente. para tratar 
do processo. o que quer dizer que iniciado o 
proce!iso pela llenuncia, a assembléa não se 
dispersarú. sem que o tenha terminado. 

O que fez, porém, a assembléa do Sr. Val
ladão ~ 

Em noveml1ro foram denunciados os de;.. 
sembargadores, sendo logo após inquiridos 
as testemunhas, encerrando a a.ssembléa os 
seus trabalhos em principio de dezemb1•o sem 
proseguir nos termos ulteriores do processo. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 18/02/2015 15:59- Página 104 de 140 

-.42-

Funccionando extraordinariamente a as
sembléa, em abril deste anno, pronunciou os 
referidos desembargadores, recebeu o libell.; 
e o parecer d& sua co 1missão ·opinando pela 
condemnação dos suppostos criminosos; em 
vez, porém, de continuar as suas sessões até 
a conclusão do processo, dispersou-se sem 
cumprir o seu dever, sendo tomada a deli
beração do encerramento das sessõe;; de modo 
irregular, pois compareceram á essa sessão 
apenas 11 deputados, quando é indispensavel 
a presença de 13, pelo menos, para que possa 
deliberar a assembléa que se compõe do 24 
deputados. 

E' mais uma irregularidade que vem cor
roborar a illegitimidade governe do meu es
tado. 

Vou ler a acta de encerramento da assem
bléa, publicada na Ga:;eta de Se·rgipe de 3 
de maio: 

« Boletim parlamentar - Assembléa legis
lativa-sessão no dia 2-A' hora regimental, 
presentes on~e deputados, abrio-se a sessão. 

Lida e submettida a discussão a acta da 
sessão anterior, o presidente declarou que 
s6 restando a assembléa na presente sessão 
extraor:l inaria o julgamento dos tres desem
bargadores da relação do estado, dado na 
sessão de 20 de abril para ordem do dia ria 
sessão de 30 do mesmo mez, que não com
Jlarecendo deputados em numero legal para 
deli beraç~ão na sessão do mencionado dia 30, 
e continuando a se dar a mesma falta de nu
mero nas sessões de I e de hontem 2 de maio, 
era de parecer que se devia encerrar os tra
balhos da presente sessão extraordinaria e 
submettia sua opinião a apreciação da casa. 

Apoiada por todos os deputados presentes 
o presidente submetteo a 'VOtaçcio as actas rle 
27, 29, 30 de abril e 1 de maio, as quaes 
forão a pprovadas, e suspendeo a sessão por 
meia hora, afim de lavra-se aacta respectiva, 

Reaberta a sessão, foi lida e approvada a 
acta da mesma. 

O presidente declarou que ia officiar uo 
Ex. presidente do e~tado, communicando a 
resoluç:ão da assembléa e, agradecendo aos 
Srs. deputados as attenções e auxílios que 
lhe prestaram para o de~empenho do cargo 
confiado a sua humilde pessoa encerrou os 
trabalhos da sessões extraorr1inaria. 

Vou fazer uma ligeira analyse da cere
brina pronuncia. 

Os desembargadores foram pronunciados 
porque violaram os seguintes artigos da con
stituição 28 § 2 e 3, 29 e 17 § 5. 

O art. 28 diz (lê): 

«O presidente exercerâ. o cargo por dous 
annos,não podendo ser r3eleito nem eleito vi
ce-presidente para o periodo seguinte. 

§ 2. o O biennio começará no dia 24 de ou· 
tubro. 

§ 3.0 O presidente deixará o exercio de suas 
funcções no me!>mo dia em que terminar pe
riodo presidencial, succedendo-lhe immediata
mente o recem-eeleito ; · e si este se achar 
impedido ou faltar, a substituição fas-se-ha 
nos termos dos§ i 0 e 2° do art. 27 .» 

Os desembargadores recebendo o compro
misso do coronel Horta, como vice-presidente 
do estado, em L8 de outubro, quando funccio
nava em sessão ordinaria o tribunal da rela
ção,nã.o disseram ao menos que o biennio come
çava antes do dia 24 de outubro, pelo que 
não infringiram o disposto no § 2° do art. 28 
e, por conseguinte, não commetteram crime. 

Do mesmo modo não violaram o disposto no 
§ 3° do mesmo artigo, porque o facto do com
promisso do coronel Horta não fez com que o 
presidente,então em exercicio,deixasse-o antes 
do dia 24, sendo certo, ao contrario, que o 
Dr. José Calazans transmittiu ao vice-presi
dente, :por estar ausente o presidente eleito, 
o governo do estado, como consta do tele
gramma enviado á camara nessa occasião. 

Não foi tambem infringido o art. 29 da con
stituição, que diz (lê): 

« Ao empossar-se do cargo, o presidente e 
o vice-presidente pronunciarão perante a as
sembléa, e se esta não estiver reunida peran
te o Tribunal da Relação, a seguinte affirma
ção, etc, 

Ha manifesta differença entre compromisso 
e exercício. Pelo art. 29 o Presidente e vice
Presidente prestam o compromisso na mesma 
occasiâo, ficam igualmente empossados, mas 
nU.o exercem ambos o cargo ao mesmo tempo; 
o vice-presidente fica empossado, mas sem 
exercício. 

A Constituição determina o período do ex
ercício, mas em parte alguma dispõe quanto 
ao dia do comprom1sso, que assim como 
póde ser prestado depois do dia 24 de outu
bro, póde tambem sel-o antes, sem violação 
de qualquer lei, e sem inconveniente de or
dem alguma, não tendo, portanto, commet
tido crime os desembargadores, porque só ha 
crime onde ha inf.racção de lei. 

A legislação de Sergipe e a legislação fede
ral estabelecem a ditferença entre compro
misso e exercício, dispondo aquella que os 
juizes de direito prestem o compromisso pe
rante a Relação e esta que os juizes seccio
naes o prestem perante o Supremo Tribunal 
Federal. 

Não foi ainda violado o art. 17 n. 5 da 
Constituição de accordo com o art. 29 citado 
por ter sido o compromisso prestado perante 
a relação, por não estar funccionando a as
sembléa legislativa. 
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Diz o a.rt. 17 n. 5 (lê): das peçus do processo e até o presente não foi 
dada a certidão. 

«Compete :privativ:tmente a assembléa : Sr. presidente, quem tem acompanhado a.s 
V-Proceder a apuração da eleição do presi· recentes questões ele Sergipe sa)Je perfeit~

dente e do viCe-presidento do estado; acceitar i m~nte que o~ desembar~adores, tldos por c~t
a renuncia delles, dar-lhes posse e receber- mmoso_s pelo Sr. Valladao_, e a sua Assemblea, 
lhes o compromisso. » teern s1do severos cumpr1dores dos seus de-

veres. 
Como podia a Relação deixar de receber o Basta dizer que competindo a relação de-

compromisso do coronel Horta, sem violar o cidir de recursos eleitoraes de alistamento e 
art. 29, pois que não- estava t'unccion::wdo a de eleições municipaes, contra. ella ou contra 
Assembléa? Como recusar-se a este acto, si a qualquer dos tres rlesembargadores jamais se 
Assembléa do Rosario. a unica, cu,ja existen- levantou uma só queixa de partidarismo, a.c
cia o tribunal conhecia otficial e legalmente, cusação que estava reservada ao Sr. Valladão 
não estava funccionando? fazer, sern allegar, entretanto, um facto si-

Procedimento contrario é que seria crimi- quer. 
noso e degradante para a honorahilidade do Tenho, Sr. presidente, apontado ligeira-
Tribunal. mente os principaes actos do de~governo do 

Constavam da secretaria da Relação a com- coJ·onel Valladão, os qua.es, aliãs, não são de 
municação da Assembléa do Rosario sobre a estranhar porque ~ão ditados pelo capricho 
eleição 1los cinco deputados que deviam com- que se apoderou desse cidadão ao ponto de 
por o tribunal mixto e a resposta do presi- barbarisar o inditoso Estado de Sergipe, com 
dente Dr. Costa Carvalho, decla.ranr1o ficar sua política de odios e violencias sem que 
disto inteirado, e ~ communicaç:ão do presi- ate hoje tenha havido um correctivo a ta.nto 
dente do estado de que haviam sido reconhe- absurrlo. 
cidos e proclamados presidente e vice-presi- Vou ler a Cama.ra para que conste dos 
dente os Srs.Coelho e Campos e Horta. Annaes o trecho de uma carta do coronel 

Como, pois, recusar-se a Rehção a receber Valladão publicada no Pai:: do :principio de 
o compromisso do vice-presidente eleito, que fevereiro para se ver que o capricho é o 
se apresentava acompanhado do r·residente movei da política do Sr. Valladão. 
do Estado, quando a Assembléa de Aracajú, Nessa carta, em que S.S. escusava-se de 
por documentos officiaes, publicados no orgão acceitar um banquete que amigos seus pre
otiicial do governo, não passava de um ajun- tendiam offerccer-lhe, lê-se o seguinte (lê): 
tamento illicito e criminoso e de nenhum do· «Recuso o banquete, sim, e a minha. re· 
cumento official constav<1 o seu reconheci- cusa é formal. 
menta pela relação ? I-Ia de concordar que um banquete nas con-

Qu:Jndo muito poder-se-hia djzer que ha- dições desse que pretendiam me offerecer, por 
venrlo duas Assembléas, nenhuma dellas se mais intimo e modesto que fosse, não podia. 
podia. considerar legitima antes d:t decisão do deixar de ter a feição de um íestim político, 
poder competente. e a política, meu amigo- t"allo-lhe com toda 

E qual foi o poller que já disse que é legi· n sinceridade, tem-me feito experimentar, 
tima a. Assembléa de Aracajú? Na duvidtt, na em menos de um lustro, dissabores que 
peior· hypothese, estando ambas as assembleas nunca experimentei em toda a. minha vida 
em pe de igualdade, não se commette crime militar, que já vae por mais de 30 annos. 
contra o poder cuja legitimidade é contes- Tenho, porém, o meu que de caprichoso e 
tada. jà. agora ...... persistirei no meu capricho. 

Tal é, Sr. presidente, o monstruoso pro- Eis o grandioso movei da política do Sr. 
cesso instaurado pela criminosa Assembléa de Valladão! eis o fundamento de todos os dis
Al'acajú contra a maioria da Relação de Ser- parates e violencias que aquelle coronel tem 
gipe que preferiu cumprir o seu dever a uas- praticado contra os seus conterraneos! 
sa.r pela humilha.çã.~, _deshourando-se, dê re- 0 SR Gom~ErA. LIMA dit um aparte. 
conhecer como legrtuno o governo de qual- · 
quer aventureiro audacioso que, por um golpe O SR. OLYl\IPIO C.urPos-Dispa.rates, sim; 
tlc mã.o, se aposse ela allmintstra~~ão publica. decretos como os que elle tem expedido não 

E' de tn.l naturcza.e~sc processo que, contm merecem outro nome e o teem posto no rõl 
o expresso na Constituiçfto, em <luas sessões dos inaptos para o cargo de presidente doEs
da Assembléa, nã.o chegou ainda no seu termo tudo. 
ftna.l e nem chegará. por que o Sr. VaUadão O illustre deputado, que já sustentou em 
receia o recurso de revisão perante o Supre- um celebre artigo, que intitulou de solução 
mo Tribunal Federal; cumprindo notar que jttridica, que doze deputados constituem 
em primipio de abril foi requerida ao official- maioria absoluta. em uma. Assembléa de vinte 
maior da secretaria da Assembléa certidão quatro membros pelos facto ele haver uma 



Câmara dos Deputados - Impresso em 18/02/2015 15:59 - Página 106 de 140 

-44-

vaga, é coherente achando tudo o que o Sr. 
Valladão t~m feito muito legal, muito consti
tucional, mas não convence a ninguem. 

E' tão caprichoso o Sr. Valladão, Sr. pre
sidente, e taz tanta questão de dizer-se presi: 
dente do Estado que, sendo testemunha de 
um casamento civil, assignou o auto do casa.
mento dizendo ser sua profissão presidente do 
Estado. (Riso.) 

Um cidadão que assim procede dá provas 
sobejas de que uão tem aptidão para exercer 
o cargo que occupa e desconfia da legitimi-
dade de sua investidura. · 

Sr. presidente, o coronel Valladão tem de
turpado a forma republicana federativa do 
governo, impedido o fm:tccionamento dos Po
deres Legislativo e Executivo do Estado e dos 
municípios e substituindo-os por outros de 
sua escolha, impostos pela força federal a 
principio e depois pela força policial. 

O Sn.. GcHJV"ElA. LDIA - Na opinião de 
V. Ex. 

O SR.. OLniPro CAniPos-Até hoje não tem 
havido solução para conter a criminosa usur
pação do Sr. Valladão, e não sei se haverá. 

Ha dias, a .Noticia e a Ga;etct de Not-icias 
disseram que eminentes chefes politicos deli
beraram que nesta sessão não devia ser 
discutido o projecto regulan(lo o art. 6° da 
Constituição. 

0 SR. GOUVEL<\. LU.IA-E' isso que incem
moda a V. Ex. 

O SR. OLYMPIO CA:.rPos-Certamente, por
que desejo ver :1 ordem restabelecida em mau 
Estado, seja de que modo ror. 

Não sei o que ha de verdade na noticia da 
imprensa a que me referi; é certo, porem, 
que si não houver um<1 providencia que po
nl~a cobro aos desatinos de que tem sH' vi
ctima o pobre Estado de Sergipe, não teremos 
no Brazil Republica Federativa, mas, anar· 
chia federativa., pois os má.os exemplos pegam 
e a força. substituindo a lei, será tudo, menos 
origem de um governo civilisado. 

O honrado Sr. Presidente da Republica, em 
sua Mensagem por occa."iã.o da aber-tura do 
Congresso, declarou que havia Estados anar
chisados e entre elles o de Sergipe, onde se 
dera ~ualidf!:de d~ presidente e de Assembléa, 
e pedia proVIdencias com a maxima urgencia 
para fazer cessar tamanha ~tnomalia que per
turba o regular funccionamento do regimen 
republicano federativo. 

Si o Congresso não der essas providencias, 
teremos a anarchia consolidada, pois que, nã.o 
tendo o Poder Judiciario competencia para 
resolver esses conflictos e o Poder Executivo 
declinàndo de si tal compotencia, si o Poder 
Legislativo não quizer dar as providencias 
necessarias. pedidas pelo Sr. Dr. Prudente de 
Moraes, então o desespero invadirá. o espirito 

publico de modo a não se poder prever o re
sultado da situação affiictiva em que se de
b<tteo pequeno,masheroico Estado de Sergipe, 
que tem tido a nobreza de prefer·ir soffrer to
das as violencias e J?erseguições, emquanto 
não desenganar-se das providencias dos altos 
poderes da Nação, a submetter-se ao governo 
espurio do Sr. Valla.dtio. 

O SR.. GouvEIA LIJ).IA. dà. um aparte. 

o Sa. OL Y:IIPIO CA.:o.1POs-O illustre depu
tado Sr. Gouveia Lima disse, no discurso a 
que estou respondendo, que era natural aos 
partidos decahidos lastimarem a perda das 
posições. 

Pois hem, para que S. Ex. não tenha mais 
occasião de tão in.i ustamente enunciar-se, de
claro perante V. Ex:., Sr. presi1lente, á Ca
mara e o paiz,que nenhum interesse de qual
quer natureza, além do desejo de ver em 
nosso Estado um governo regular, move a 
mim e aos meus amigos nesta questão que 
não tem para nós o minimo caracter pessoal 
nem qualquer parcella de capricho, o con
trario do que succerle ao Sr. Valladão, e que 
eu e os meus amigos temos a abnegação pre
cisa para acceita.r uma solução pacifica do 
conflicto, ou s~ja. por :1 rbitramento de pesso~s 
insuspeitas que decidam qual a Assemblea 
legitima e qual o presidente verdadeiro, ou 
pela renuncia. de todos os pretendentes par:t 
se proceder a uma nova eleição com as ga
rantias de fiscalisação e ausencia da força 
publica. 

Direi mais que. si por um absur110. os po
lleres cumpet.entes disserem que o Sr. Val
ladão representa o governo legal de Ser~ipe. 
nos resignaremos e uii.o ma.is tt·ataremos desta 
quest[o. 

O que queremos, como homens de ordem e 
de respon~abilirlades e que des('ja.m concorrer, 
qu:1nto em si couber, pa.ra que a Republica 
Fedcra.ti v a seja uma co usa. sét'ia, é que cesse 
a a.nomalia d·3 esta. r o nosso Estado sob o do
mínio de um govemo, cuja legitimidade é 
desconhecida pelos outros poderes da Nação, 
e como tal perturba todas as relaçties civis e 
políticas dos cidadãos nelle residentes, com 
prejuízo evidente dos grandes interesses do 
mesmo Estado. 

o que queremos é o regimen da lei, e si 
para consecuçii.o clesse clcsideratwn for preciso 
a renuncia das cadeiras que occupamos nesta 
Camara. e no Senado, estamos dispostos a fa
zel-a, pois o que queremos, deixo bem accen
tuado, e que se restabeleça em Sergipe o go
verno legal, para o qae fazemos todas as con
cessões razoaveis, visto que o que lá existe 
não é governo, niio é nada, é a anarchia orga
nisada, isto é, a negação do regimen republi
cano ferlerativo que devemos manter por leal· 
dade e patrioti~m.o. (ilit~ito bem, mHito bem.) 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O DISCURSO DO CnpiJal Federal, CO!'ODel M:l\UOel Presciliano 
Slt. DEPUTADO OLY::>IPIO CAMPOS PROFERIDO de Oliveira Valladão, COIDO se Vê da exposição 
NA SESSÃO DE l DE AGOSTO DE 1895. que segne : 

Rep1·esentaçiío da assemblea legislati1'a ele 
Se1·gipe ao Congresso Nacional 

senhores membros do Congresso Nacional: 
A Assemblea Legislativa do Estado de Ser

gipe representada 1:elo seu preside~te e se
CL·etat'ios, a.ba.i:xo ussignados, conscw. <le que 
pela Cons!itui r)i? Feder:1l é :lado ao ~overno 
da União mterv1r nos negocws vecullares aos 
Estados pQra manter a fórma republican<t 
federa.tiV<1, de todo viciada e deturpada. neste 
Estado, pela usnrpação do coronel 'M::tnoel 
Presciliauo de Oliveira. Va.lladão, ob:sLndo 
pelu. torça, de que dispõe, o :;egu.la.r funcci~
namento da. Assemhléa. Lez1slattva. e mms 
polleres estn.doaes e munidp:~es, dando-lhes 
outros or"'iios de sua crcação arbitraria, sem 
investidurn lcga.l, r~cot·re no Ccngres~o Na
cional, referindo as subversõ .~s alludt:!as e 
solicitando as providencias qne o caso re
clama. e a Constituição prescreve. 

Pela Constituição Sergipanlt as t'uncçõcs so
beranas t!o g5tado teem por orgãos : 

a) Um:t 1\ssemblea Legislativa. composta. de 
2,1 membros por eleiç~lO popular (art. G·•). 

b) Um presiuent~~ o ' ' ice-presidente tam
bem por· elekão popular (art. 78). 

c) Uma . .iu·licatnr<1 formada. de uma r~ln çtin, 
juizes de tlir·eito vitalícios, juizes mm.liCÍ(J<tCS 
e ele pa.z com exercício por quatr-o annos, etc. 
(arts. 37, •15, 4G o 47). 

O governo municipal consta de um inten
dente e um conselho em cadn. mnnicipio, 
eleitos um c outt·o para. servirem por quatro 
annos (art. 59). 

E' esta a lei ; o facto, porem, ê outro. 
I-Ia., presentemente, !leste Esta.do, duas as

semblêas, u0us presidentes e vice-presidentes, 
qualidade de ,judicatura, administrações mu
nicipacs em cluplic:tta, sendo que :t assemblé~t 
legitima, o 11residente e vice-presidente legi
timas, a judicatura legitima, as municipali
dades legitimas, em g-eral, não podem re
g-ularmente funccionar impediuas pela forç:t 
publica. ; e por outra parte funccionam 
uma assemblé:t sem titulo algum de legiti
mhhule, absolutamente não eleitn., um presi
dente e vice-presidente não eleitos, não reco
nheddns, sendo, demais, o presidente in
elegível, uma magistratura, feitura. da. 
usurpaçio dessa assembléa e desse presidente, 
administrações municipaes exercidas por in
divíduos, sem eleição ou simulacros dellu, 
collocados prepotcntemente pela força. pu
blica a.o mando desse presitJente ! 

Tal a deploravel situação a que tem redu
zido este Esta.U.o o e:x.-chefe de policilt dn. 

As duas assemblcJas 

A 28 de fevereiro tle 1894, época legal, 
1woceden-se no Estado :t eleição de deputados 
est<tdoaes para o biennio de 1894 n. 1895, 
disputando-a tres grupos políticos, represen
tados por seus fi.scacs, Col'rendo o pleito regu
larmente em todas as secções, sem duplicata 
em ponto alg-um, sem recla.maçiio ou pro
testo em qualquer das mesas eleitoraes, em 
cttrtorio de ta.hellião. pela imprensa ou na 
jllnta npuratloi'a. Umtt das eleições mais 
limpas de que h<1 noticia. nQ. Esta'dó ·pela boa 
disposição dos partidos. certos elas garantias 
que a todos dava o presidente do Estado. 

E' prova. disto a publicação uniforme do 
resultado eleitoral pela imprensa dos diver
sos mn tizes. 

A Gc~::;eta de Sergipe, que servia a um dos 
grupos vencidos, publiC<lV<1 o mesmo resul
tado que O Dia, orgão official, resultado que, 
em substanci:l, era o mesmo proclamado pelo 
grupo vencedor fundado nas a.ctas eleitoraes. 

Foi victorioso no pleito o partido repu
blicano federal: sem ol~jecção alguma, de 
conthsão geral, foram mais votados os 24 
nomes por clle levados ás urna.s. 

Os out!'OS dous grupos, um denominado 
autonombta e outro conhecido por official ou 
govel'n!sta, por dirigil-o o então ministro da. 
n1wnda., Felisltelln Freire, e o proprio coro:
nel Valladão, tiveram votação relativamente 
intima ao ponto de, não obstante o voto in
completo da$ listas, não poderem eleger se
quer um dos cinco nomes, que eram communs 
nas suas duas chapas. 

O quadro colligido das votações parciaes 
d<tS a.ctns, adiante publicado, faz patente este 
resultado iucontestavel, que ainda. mais se 
comproV<1 :pelo resultado d<1 eleiç:Lo federal 
feita pelos mesmos elementos no dia seguinte, 
I de março em que o partido republicano fe
deral, apezar da. pressão offic~al em contra
rio, elegeu os representantes federaes do Es
tado com votaçã.o mD.is que dupla d<1 dos 
caudid<ttos, dos out1·os grupos, já. a certos res
peitos colligados, como muito mais de dupla 
foi a votaçü.o dada por esse partido aos seus 
candidatos á presidencia e vice-presidencia. da 
republica, como é publico e consta dos ar
chivos do Senado e da Camara dos Srs. Depu
tados. 

Conformem ente, a junta apuradora) na ca
?ital, som mando os votos das actas recebidas 
(62) expedio os diplom::.1s aos mesmos 24 can
didatos mais votados (doc. n. 1), não influindo 
neste resultado a votaçã.o constante das oito 
actas não remettidas pu não recebidas em 
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tempo pela junta apuradora, sem que contra . Officio <los deputados : 
a verdade dessa apuração, e seu resultado Aracnjú, 3 de setembro de 1894.- Cidadão 
real houvesse jamais reclamação ou protesto, Presidente do Esta.do. -Os sub-firmados, 
e antes sendo elle publicado 8em objecção ou legítimos eleitos do povo Sergipano, e di pio
reparo pela Ga.:;eta ele Sergipe, que patrucinn. mados pelo poder competente, veem fa1.er-:~ros 
o partido autonomistct (doc. n. 2.) uma cmnmunicação e deprec:1r-vos unJa pro-

Teve, em consequencb, o partido republi- videncia. 
cano federal diplomados os seus vinte e quatro A communicação e a seguinte: Hoje, in cor
candidatos, como mais votados que foram no porados, apresentaram-se os suh-lirrnados, no 
pleito. paço da. _'\ssembléa Legislativa Estudoal, às lO 

Prova ainda do reconhecimento desse horas d?.. manhã, e alli já encontraram occu
triumpho pdos proprios adversarios, ê que, pando as cadeiras d<l mesa os cidadãos Bricio 
tratando a junta de fazer nessa mesma occa- Cardoso, Drs. Evnngelino de Fat'O e .João Vi
sião a apuração da eleição federaL. de l de eira, tJ as dos deputados osDrs. Gouvêa Lima, 
março, ao passo que os grupos vencidos nessa Heraclito Diniz, Homero de Oliveira, Benilde 
eleição trataram de obstar, como obstaram, Rornero, padre Leonardo Dantas, padre l\1n.
a apuração respectiva, que por isso nã.o se noel da Fonseca, capitão Messias Valladão, 
t'ez, como consta dos archivos do Congress? major João de Aguiar, major Rozendo Gnr
Nacional, não se oppuzeram, entretant_o, a cia, coronel Souza Leal e João Esteves, can
apuração da eleição estadoal que e:ITcctiva- didatos não diplomados, e o capitii.o Manoel 
mente se realizou, como ficou dito. Xavier de Oliveira, diplomado, que alli se 

Isto deu-se em começo de abril, quando o ;;chavtt desde as \)horas. Logo que sonra.m as 
coronel Valladão, mal succ:edi<lo na eleição 12 horas do dia 110 relogio da casa, dirig-iu-se 
senatorial, nutria aindaesrJerança de salvar- á. mesa para assumir 0 logar de presidente 

· d d"d provisorio que lhe competia, nos termos do 
se no Senado, e não cogttava e sua ~an ·1 ~- reg-irnento, por ser o mais velho elos 18 diplo-
tura, só posteriormente levantada a prest- mndos presentes. o pt•imeiro sig-natario, o co-
dencia do Estado. l'onel Benjamim Telles, acompanhado tle todos 

A' 7 de setembro devia insta.ll::tr-se a as- os ontl'os deputauos legítimos. Debalde, po· 
sembléa Legislativa do Estado, rennintlo-se rem, reclam,wa o dito coronel contra a usur
em Eessões preparatorias quatro dias antes ~s paçáo da cadeirtt presidencial por quem, n5.o 
candidatos diplomados, ú. quem pela _Cons!t- d ,,. d" . 
tuição e leis do Estado competia a ver1ficaçao ten ° u.rploma, nem sequet• po ta ter m-

1 1 · d 10 d gresso no recinto th assembléa. 
de poderes (Const · art · · Z 11

: 
1 i .~1 e . . e As suas paht vras errtm abafadas pelo to-

agosto de 1892, nrts. 3,, ü4 e Ga, 0 regt- que dn. campainha, pel t voz stertorosa e tre
mento interno- doc. n. :), ·i e 5)· mula do pratenso pre.;;idente, pelo tumulto dos 

Pois bem ; quando a 3 de setembro para pseudo-deputados, que, com a mais iojustitica
este fim se dirigiram os c::mdiclatos diploma- vel grosseria, desferiam contr<t o reclamante 
dos ao ediôcio da assemblêa na. capital, en- apartes insultuosos e virulentos sobre sahindo 
centraram o seu recinto tomado por indivi- o Dr. Homero de Oliveira que, em discurso que 
duos outros, não eleitos, não diplomados, proferiu fóra. da ordem, confessou não tet· di
amparados pelo commandante e officinlich1de ploma, nccrescentando que não o tinha por
á. paisana e algumas pmças do 3:3 batalhão, que, os adversarios o haviam roubado. 
(posto este de promptidão no quart2l), occu- Ora, á vish de todo este occorrido, da.. ex
padas por elles as cadeiras da mesa e das altação do;; animos dos pretensos deputados, 
bancadas, os quaes todos, por vaias, gritos, da tooacidade e proposito com que se mn.nti
alaridos repelliram os candidatos diplomados, nham indevidament3 em seus assentos, tudo 
que, re<'laman~o debalde o~ Jogares _que por isto combinado com as pt·ececlentes circum
lei lhes compe~w,m, se r~bra1:am ~pos para stancias, quejil. conhec3is, da intervenção d<t 
evitarem confhcto que v1am 1mmmente, le· força publica federal no ultimo pleito eleito
vando o occorriclo ao conhecimento do presi- ral, dos protestos que teem feito sem reserva 
dente do Estado, o qual, sem força parã ga- alguma o coronel Valladão e seus adeptos, 
rantil-os pela deserção de parte de sua poli- distinguindo-se dentre. estes o coronel com
cia, seduzida para o 3:3 b:ttalh~o, e por te~ mandante uo 33°, declarando que aqueHe can· 
contra si esse mesmo batalhao, tles1gnou a didato ao cargo de presidente do Estado havia. 
cidade do Rosario do Cattete par·a nella reu- de ser eleito, fosse como fosse, e, mais ainda, 
nir-se e fnnccionar a Assembléa, caso pre- com a circumstanci<t de declarn,r o dito com
-visto no art. 6° § 3o da Constituição. mandante, segundo consta, que os deputados 

Isto se prova pelo manifesto então publicado seriam aquelles que primeiramente se assen
-pelos Deputados (doc. u •. 6), pelo seguinte tassem nas respectivas cadeiras, e de se achar 
officio dos mesmos ao presidente do Estado no paço da assembléa com muitos tle seus 
e acto deste designando a cidade doR.osario: c0mpanheiros de classe, vestidos a paizana : 
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convencendo-se os sub-firmados que não se 
podiam reunir no paço da. mesma, retira
ram-se, protestando pelo orgão do seu pre
sidente interino contra aquelht. i'eunião ele 
pretensos deputados, por ser manifestamente 
illegal. 

A deprec?ção é esta: Não disponuo os sub
firmados de meios preeisos para vencer a 
resistencia que os adversa.rios lhes oppõetn a 
que exerçam seu mandato no logar do cos
tume; nem podendo reunir-se para a. instal
lação das assembléa em outro ponto do Esta
do antes de coastituida esta, se lhes a.ffi~ura 
indispensavel e urgente recorrer, como re
correm, à vossa autoridade para que ou re
movaes poln. força. publica o embaraço que 
ollsta a reunião no paço da assembléa ou 
que de conformidade com o art. 6'', s :i•, 
2"' parte da Constituição Estadoal, os con
voqueis para outro logar onde possam func
cionar. 

Saude e fraternidade.-Benjamim de Sou:;a 
Telles.-Antonio Ludge1·o de Olivei1·a Queiroz. 
-Leandro R. Maciel Jttnior.-Padre Jona.thas 
Jose Gonçal,es.- Padre Marçal Pe1·eira Ri
beil·o.- Dr. Manoel Baptista ltajahy.- Dt•. 
Joviniano de Carval.ho.-Zacharias Horacio dos 
Reis.- Matlze~ de Sou;a Mo.chado.-Antonio 
Teixeira Fontes.- Francãsco Antonio de Car
valho Lim'l Junio1·.- Luiz Co1·réa de A::e'l'edo. 
-Joao 111rn·eira de Souza J,facieira.-Euthymio 
Esteves Lima.- Lu i; Anton:o da Costa Mello. 
-L ui:: da o'ilva Tavares.- Homcío M m·tins. 
- Jocio Baptista de Otivei1·a. 

Acta. da convocação cl::t assembléa pn.ra a. 
cidade do Rosario: 

O Presidente do Estado, teu do em considera
ção n. c0rnmunicação que lhe foi dirigida pelos 
cidadãos diplomados deputados pela junta 
apuradora da capital, e em que salientam o 
modo arbitraria e violento que lhes vedou a 
reunião para a installação da assembléa le: 
gislativa no edificio da mesma assembléa, de 
accordo com o § 3° do art. 6° da Constituição 
Estadoal, designa a Villa do Rosario para a 
reunião e iustallação da assembtea no paço 
do conselho municipal da. mesma villa, onde 
deverão effectuar-se as sessões ordinarias. 

Publique-se e cumpra-se. Em 4 de setem
bro de 1894. (O Dia, H de seter:·· , de 1894.) 

Era o principio da execução do plano da 
segunda assembléa. premeditado e propalado 
pelo coronel Carlos Olympio Ferraz, então 
commandante do 33• batalhão, agente do 
coronel Valladão como alvitre necessa.rio para 
o reconhecimento deste coronel, como presi
dente do Estado, embora inelegível, não 
eleito, mas que presidente seria, e segundo a 

phrase consagrada, fosse como (osse, custasse 
o que custasse. 

Etrectivamente, reuniram·se o;; candidatos 
diplomados na cidade do Ro!mrio, verifica
ram os poderes com observa.ncia rigürosa do 
regimento, instal~ando-se a assembléa a 7 de 
setembro (dia constitucional) com a presença. 
do Presidente do Estado, que leu a sua men
sagem, sendo eleitas em seguida a mesa e as 
commissões (entre as quaes a que devia fazer 
parte do Tribunal mixto para os casos de 
respoUSiLbilidade presidencial, cuja eleição 
communicartL à Relação e esta respontlera), 
tendo approvaclo o acto da transferencía do 
logar de sua reunião, fazendo-se leis e apu
rando a eleição presiuencia.l de 30 de jull10, 
praclaruando eleitos presidente e vice-presi
dente o D:·. José Luiz Coelho e Campos e 
coronel Antonio de Siqueira Horta, do que 
deu sciencia ao Presideu te do Estado e este á 
Relação, como consta. do cloc. n. 7 e dos 
seguintes offici('S : 

Otncio do Presidente da Relação ao secreta
rio da assembh~a do Rosa.rio. 

Tribunal ela Relação do Estado de Sergipe. 
- Araca.;ü, 12 rle setembro de 1894- N. 182. 
- Exm. ·sr. vice-presidente da assembléa le-
gislativa - Accuso o vosso officio de lO do 
corrente, no qual me communica.es haverem 
sido eleitos membros do Tribunal mixto a 
que se refere o art. 17 § lO da Constituição 
Estadoal os Srs. deputados Francisco Antonio 
de Carvalho Lima Junior, padre Jouathas 
José Gonçalves, Dr. Antonio Teixeira Fontes, 
Dr. Zacharias Hora.cio dos Reis e Dr. Davino 
Nomysio de Aquino. 

Saude e fraternidade. - Jotio Baptista da 
Cosia Caroatho. 

Offlcio do Presidente do Estado ã. Relação : 

Palacio do governo em Aracajú, 22 de ou
tubro de 1894. - Cidadão Presidente e Mem
bros do Tribunal da Relação - Em sessão or
dinarí::~. dn. assembléa leg-islativa do Estado, na 
villa do Rosario, de 13 do mez de setembro 
findo, foram reconhecidos e proclamados pre
sidente e více·presidente do Estado os cida
dãos Dr. José Luiz Coelho e Campos e coronel 
Antonio de Siqueira Horta, pal"J. o periodo 
presidencial a começar no dia 24 do mez cor
rente. O que vos communico para todos os 
atreitos legaes. 

Saude e fraternidade. - Jose Cala:;ans. 

Por seu lado, continuaram no edificio da 
assembléa, na Capital, os instrumentos do 
coronel Vallaclão. não eleitos, não diploma
dos, simulando uma verificaç-.ão de poderes, 
sem competencia, sem actas ou documentos 



Câmara dos Deputados - Impresso em 18/02/2015 15:59- Página 110 de 140 

-48-

equivalentes, á esmo, e somente por indica
ção arbitraria do dito commttndante da força 
federal, o _que é notor:io : , 

Não eleitos, estes mtr~sos, como se ve d~s 
actas eleitoraes substanctadas no quadro adi-
ante publicado ; . 

Não diplomados, como é claro ela acta da 
junta. <:l.puradora; · . . _ 

Sem competencia, porque, pelas di~pos1çoes 
citadas, a verificação de poderes na wstalla
ção da assembléa é feitta sómente pelos can
didatos diplomados ; 

Sem actas, porque não as havia na. Secre
taria. (por terem sido levaçlas para a cidade 
do Rozario) e requisitadas outras authenticas 
ao Presidente do Estado, este não as remet
teu por ni.io reconhecer taes intrusos como 
deputados, o que se vê da primeim e da ulti
ma actas de suas sessões preparatorias de que 
consta a supposta verificação de poclere~, o do 
officio do Secretitrio do Governo, recebzdo no 
mesmo dia da votação do parecer (documentos 
ns. 8,9, lO e 11); 

Sem documentos e ef!uivalentes, à esmo, 
porque não ha combinação possível á vista. 
aas actas que dê o resultado da votação qne 
se attribuiram esses soi-disant eleitos. Abso
lutamente não ha. 

Isto se faz evidente pela leitura elo qua.rlro, 
que segue, elo qual c?nst~ com exactidão ~ 
votação de todos os c1dada.os votados e desi
gnadamente a votação de cada. um dos mem
bros das duas assembléas, nas quatro hypo
theses seguintes: 

a) pela. totalidatle das actas eleitoraes em 
numero de 70, não tendo l!avirlo eleição em 
um município (Santa. Luzia) ; 

b) pelas actas apuradas pela. junta apura
dora (62); 

c) pelas actas de 22 municípios (54 actas) 
que a as.sembléa de Aracajú mesmo disse ter 
somente contemplado na verificação por fal
tarem actas de cinco municípios e por ter 
annullado eleições de outros cinco ; e afinal 

d) pelo parecer votado pOl' essa mesma 
assembléa, attribuindo aos seus membros uma 
votação avultada, mas de todo ponto phau
tastica, imaginaria e absolutamente disso
nauta das tres hypotlleses anteriores inclu-

sive a apuração pelas actas dos 22 municípios 
que essa mesma assembléa confessa ter só
mente contempla.tlo na sua verificação de 
po1leres. 

Verifica-se que, -pela totalidade das actas 'e 
pela junta apuradora, foram mais votados e 
como taes diplomados 23 membros da assem
hlé:" do Rosi.l.rio e um sómente da assembléa 
de Aracaju, o C'-'·Pitão Manoel Xavier de Oli
veira, que, eleito to.mbem pelo p:.utido repu
blicano federal, prestou-se, entretanto, a 
fa,zer parte da assemblea Valladão. 

Pelas <tctas do5 22 municípios que, menti
rosamente, diz a assembléa de Aracaju terem 
servido de base á sua verificação de poderes, 
são mais votados 21 membros da assembléa 
do Rosario e dous sômente da de Aracajú, os 
qua.es são o Dr. Heraclito Diuiz e o capitão 
Missias Va!htdão, afóra o dito capitão Xa
vier. 

Entretanto, pel::~. verificação phautastica da. 
assembléa de Aracajú sii.o mais votados 18 
membeos della e seis apenas da asse'mbléa do 
Rosario: para simular de representação da 
minoria! 

Os 22 municípios, cujas acta.s foram con
templadas nessa verificação, são : Aracaju, 
Arauá, Buquim, Campos, Capella, Villa Chris
tina, Espírito Santo, Estancia , Gararli, Ita
baiana, Japaratuba, Larangeiras, Maroim, 
Dores, Pn.catuba, Porto da. Folha, Propriá, 
Riachão, Riachuelo, S. Christovão, Simão 
Dias e Vílla Nova. 

Para, discriminação e conhecimento, pelo 
quadro, de quaes os membros de cada uma 
dns ditas assembléas, vão em seguida a cada 
nome dos membros da assemblêa do Rosario 
as iniciaes A. R. e aos nomes dos membros 
da assembléa de Aracaju A. A. · 

Os outros nomes não seguidos de iniciaes 
são de outros cidadãos votados, mas que não 
fazem par-te de nenhum:1 das duas assem
bléas, e que vão tambem mencionados paro. 
vêr-se o modo casuistico, at•bitmrio, por que 
foi se catando nomes aqui e alli para compo
rem a assembléa de Aracajú, visto como cida
dãos houve de seu grupo que, consultados, 
não se prestaram a fazer parte dessa emprei
tad<\ de fraudes-
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Quadro da eleição 

1 Grr.llilào Xa1:ier de Oli,cira.............. A. A .. . 
2 Coronel Do.Rtns,.. ... ................ ••• A. R .. . 
3 Coronel To.vnres...... .... . . .• • . • . . • •. • • A. R .. . 
~ Co.pitio Queiroz........................ A. H .. .. 
r> Dr. Horo.cio i\Inrtins ................... A. R .. . 
6 Dr. Matheus ?l!nchn<lo ...... . .......... .\, H .. .. 
7 Goronel Benjamin Telies ................ A. R .. . 
S Dr . Bo.ptistn Oliveirn. .. . ..... .......... A. R .. . 

10 Dr. DnYino ............................ A. l'l. .. . 
10 Dr. ,J ovini:mo Cnrvnlho...... .. • .. . .. .. A. 1~ ... 
11 Dr. 7.ncnrias dos Rets... .... .. .... ... . . A. R ... 
1~ Dr. Teixcirn Fontes.................... A. l'l. ... 
13 :O r. Leandro :1\incicl JuniOL·.. .... .. • .. .• A. R .. 
i4 Dr. Gon~:~.lo Botto. .... .. . . .. .... .. .. .. A. 1~ ... 
i5 Coronel l~elisberto P1·ata....... ...... •• A. H. ... 
16 Pndre ::\Inrcal Ribeiro.. . .............. ,\. lL .. 
17 Tenente·coronei :"~uiz Antonio.... . ..... A. l!. • •. 
18 Limn .Junior ............................ A. R .. . 
i\l Pndre Jonathns Gonçal\·c~.............. A. H ... . 
20 Dr. Itnjn.hj . .. .. .. .. .... .. •• . .... .. ..• • A. n .. . 
21 Capiliiv·tcnento Rodo! pu o Fo1•tcs...... A. n ... . 
22 Capitii:o Luiz Corrc:t ......... .... .. .... •\. 1~ ••. 
23 Cnpitii.o :\facícir:t.... .. ..... .. . .. .. .. .. . A. !{ ... 
2-1 Capitão ,Euthymio 1-:~lu\'os.. ........ ... ,\. lt ... 

Dr .. losu Lcandt·o ................................ . 
CCtpit<io ,l[os~ias l'allud•io • ........... ,... A •• t ... 
JJr. Jlt•raclito Diui;;. .... .. .. • • .... ••• ••• .-L A •.• 
Ro.:cJttlo Ga;·r.ia .... .• . , •..• , • • • • • • • . . • • • ,~\. ~\, .. 
Dr. Accinli ...................................... . 
Dr. Gou l) t~i.!' LiJna ••• . , •. , .......... , . . • • ..1 • .:\ • •• 
Patl!'C Dau.ta.< ............... ............ A. A ... 
JJr. Jírrmu~lino... ........ .• . • . •• . . . .... A. A ••. 
Jfa}or Lemos ........ ,........ . .... •• .•• A •• L .. 
Coronel Euzcbio de Cnrv:tlho •.••••.••...•••.•.•. . 
JJr. Ilomel"o ele Otit•cir11 ........ ..... •••. A. A ... 
1J1·. JJeniltle Romcro... ••• .. . . • . .. . •• •• • A. A ••• 
Ga;·valho Leal ........................... A. A ... 
Padre Fonseca ....... ................... A. A ... 
J1Iajor João tlo Aguiar................... A. A ... 
Emiliano Leal........................... A. A ... 
A. Bisc~·ra......... .... ..... • • . . . . .. • .. . A. A . .• 
L:1udelino Freire ................................ .. 
Bricio Cardoso.......................... A. A .. . 
.Joiio Esteves ..................... . .. . ........... . 
:1\I:lnoel Esteves . . .. .. ...... : . . ......... .. .. . .. · .. · 
D1·· Joü.o Vieira......................... .L A .. 
Pedro Pires ..................................... .. 
Coronel Sebastiã.o .-lHdrade.......... ... • .·1. A .. . 
Dr. 111. Curvello ................................. . 

~~~~~Ei~r!i~~:.·. ·.·:.: ::::.:::::::::::::::::::::::::: 
Felix Diniz . .......... .. . . .......... . ............. . 

\i~~r.~o~6eir;~i·;;::::::::::::::::::::::: ::::::::::: 
Ernesto Guim:l.l'ii.es.... . .... . .... • .............. . 

3 .GSO 
::).(jí-)1 
3 . Gll2 
3.574 
3.40·i 
3 . 1iS3 
3Jt80 
3.416 
3.402 
::.as7 
:L37tl 
3.077 
:).:158 
3.aüi 
:l.i\13 
:J.i8G 
1. ·[1\1 
a.r.t 
~·l~? 
,,.{lo) 
•• '>03 
~i:õ~~ 
.l.O·•·• 
!!. ~ )iC• 
~.iS8 
2.;on 
~ •. HIIi 
~.:1:!:\ 
~-318 
·~ •)•) l 
:;·:;&; 
;:~07 
~.1S1 
2.Iül 
1..'Y.l'i 
1.9\12 
1.sn 
1.751 
i.(i\13 
i.G71 
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2.S:l3 
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~.;:,; 
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::.·'t~i 
2.07\) 
i,l,\)2 
i.SG·í 
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i.S\l\) 
i.Sü1 
2.00Li 
t.S-í7 
i.Gi!i 
1.738 
1.H\l 
1.636 
1 .. 4\.'l-
1.4.33 
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881) 

1.172 
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!J\)1 
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SiS 
7:;Li 
7~•S 
I I< 
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1·í:$ 

"' ~ 
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< 
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O v.~~ ... i§ O f-o c; 
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~tf.t "" ~ ~';)--:: o 'd.;:: o 
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2.505 3.020 
2.5GG 2.3>Ji 
2.516 1.\110 
2.:lG9 2.tô4 
2.2~G 2.001 
2.332 i.iiO 
2.3-\1 1.\JS5 
2.:285 1.755 
2 .. 298 1.9~6 
2.255 1.800 
2.2'J3 1.032 
2.33'• 2.170 
2.3~:3 2.235 
2.337 2.387 
2.1tiG 1.654 
2.:~2ô 2 ,095 
2.15' 2.400 
2.08:í 1.72\l 
:2.1~5 1.500 
~.17•i 1.732 
2.17;:) 2 . 3~\l 
2.0CO 1.G33 
~.ii4 2.20/i 
2.1:25 1 •. \20 
2.t)t~ 1.315 
2.·WI 2.514 
:u5:l 2.500 
2.02:> ~.rí04 
1.U77 1.031 u;:;o 2.487 
1..7·'1\l 2.500 
1.\JS~, 2,1,SO 
i,[)()'L :2.201 
1.~i2 (i) 
1.43\l 2.1t7S 
i.697 2.471 
'1.617 2.-122 
1.556 :2.4G7 
1.52) 2.4.30 
1.476 2.1::>6 
1.502 2.428 
1.181 2.0!14. 
1.1()8 2.4613 
1 .. 0:.2 

Sü7 
902 2.-í67 
!J72 
855 2.463 
844 
838 
517 
7!J'• 
769 
().\0 
iGO 

(1) Os nomes sem :1. vot:~.~ão d:1 f:1lsa. asscmblé:~. do A.r:~.c:~.jú :lSSim est-ão, porque o jornal oillcio.l sô publicou 
os nome~ dos suppostos mnis votados. 

Cama.r:~.- A. 7 
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ia se disso que na eleição de 28 de feve
reiro do anuo passado não houve duplicata 
de eleição em serção :llgnm:1. 

Como, pois, essa votação avultadi:;sima. at
tribuida pela assemblén. de Aracnju a seus 
membros, quando nas hypotheses ftg-nmdas
da totalídauc das netas- ou sómente da junta 
apuradora- ou ainda, das actas dos 22 muni
cípios que a assemblé<:~. diz ter apurado, cada 
um de seus membros fica com votaçiio !'e I ati
vamente mínima, insignificante mesmo~ 

Um facto característico: o cidadão Bricio 
Cardoso (actual secretario do governo Valh
dão) derrotado nas urnas, agradeceu pela 
imprensa ao eleitOJ•ado os 1.33~ votos que 
lhe foram dados, e constiantes das actas to
taes; entretanto, não obstante não ter a as
sembléa. de Aracajú contemplado na verificn
ção 16 actas de 10 municípios, reconheceu-o 
eleito por 2.466 votos!! ! 

Assim, todos os mais. Como isto 1 
E' que, como ficou dito, essa falsa assen:

bléa não teve presentes as netas, nem prec:
sava tel-as no proposito em que esta.va de 
declarar deputados á contento do coronel 
Valladão ou do seu agente no Estado, o com
mandante do 33° batalhão. 

Tudo prova que não houve verificação do 
poderes na assembléa de Aracaju, fez-se tudo 
á bico de penna, por designação do coronel 
Ferraz, e, portanto, não tem essn. assembléa. 
investiclurn. legal, carece de legitimidade, e 
um ajuntamento illicito, que nada repl·e
senta. 

Não obstante, instnllou-se tambem ú. i ele 
setembro essa assembléa sem a presença do 
Presidente do Estado, não lhe respondendo o 
Tribunal da Relação a communicaçii.o ll:~ e lei· 
ção dos membros quo deviam compor o Tribtl· 
nal mixto para. os casos de responsalJilirla.de 
presidencial, por havel-o feito á as~ernbléa, Jo 
Rosario, unic.'1 que reconheceu. 

A uesenvolturu. dessa. assemblea, chegou no 
ponto de acceitar a denuncia dadn. por um de 
seus membros contra o Presidente do E:;tado 
por não ter lido a Mensagem perante ella, 
não continuando o processo pela adopção de 
alvitre mais summario, qual a. deposição do 
Presidente. 

Ordem foi dada ao O Dia, orgão official, 
para nii.o publicar os trttbalhos desta assem
bléa, como se vê do seguinte officio : 

« Estado Federado de Sergipe. Secretaria 
do Governo, no Aracaju, 8 de setembro de 
1894-la Secção- N. 74- Sr. contractunte 
da publicação dos actos oillciaes, no jornal 
O Dia. 

O Dr- Presidente do Est:tdo, considerando 
illicita a reunião da assembléa que se acha 
funccionando no respectivo edificio, manda
J,lle declarar-vos, para vosso conhecimento, 

que não continneis na publicação, nesse jor
nal, dos netos da. mesmn. assembléa. 

Sa.ude e fraternidnde.- O secretario inte
l'ino, Josê Antonio Peixoto. 

Assim isolmla e não reconhecida. dos poderes 
rio Estado, sentiu-se que essa assembléa 
nã.o seri:t viavel, nem chogm·h :t resultado 
pratico qunnto ao reconhecimento Lle seu .. pa
tJ'ono em concurrenci:l com a assembléa elo 
Rosario sem um presidente q11e lhe sanccio· 
nassA os actos e facilitasse a pos2e ao coronel 
Ynlla1lão. . 

Dclhi a realisnç;'io do plano de deposição do 
Presidente do Estado e da eliminação da. as
sembléa por ell~ reconhecida. 

Dito e feito. A' ll de setembro, foi deposto 
o Dr .. José Calasans, Presidente t!o Estado, 
peJa, força. e funccionarios t'ederaes, sob o 
Cundãmento allegndo pelo Dr. ~ylvio Romero, 
encarregado d•~ · empreitada, de abandono do 
cargo pelo Presid~nte. quando foi à cidade do 
R.oswio ler a sua 1\Jensagem, instal!ando-se 
no governo e por elles acclamado o presiden
te da falsa assemblea, Dr • .l(ão Vieira, Leite, 
como consta de telegrammas por elle envia
tios ás duas casas do CongrPsso, do O ])ia, 
orgão official (doc .. n. 12) e do seguinte te
legr:m1m:t do nüoi~tro do interior ao Presi
dente deposto : 

« Telegmmma- Dr. Calnsans- Ro:;nrio
Rio, 17 de setembro do 1894- De ordem de 
Sr. marecha.l Vice-Presirlente da l{.epublica, 
vos communico que, attendendo á vossa re
qnisicão, j:\ expediu, por intermedio do Sr. 
ministro dn. guerm, as necessarias ordens as 
a.ntoridn.des militaras federaes nesse Estado, 
prm~ quo, na forma da Constituiçiio ~·ederal, 
n.rt. !>", n. 3, vos auxiliem a mnnter a ordem 
e tJ·anquilidn!ll:l publica.- Cassiano elo Nas
cimento, ministro do interior. » 

Pot' outro lado, loi tal a pt'essão então ex
ercida. sobre a assembléa do Rosario, que ella. 
adiou a 16 de setembro os seus trabalhos para 
20 de novembro, sendo presos cinco de seus 
membros e um empregado S3U, e novamente 
dispersa. peh força publica, quando se re
uniu a 20 de novembro, como se verá. 

A põs todas essas patranhas paraapparentar 
e facilitar a posse do governo ao coronel Val
ladão, foi elle reconhecido presirlente do Es
tado por sua. assembléa e vice-presidente o 
Dr. Gonçalo de Faro Rollemberg. 

De todo o exposto resulta que, ao passo que 
a ass;mblé.t uo Rosario tem todos os cat·a· 
cteres de legitim:dade, quaes : 

a) a maior·ia de votos pelas actas elei
toraes; 

b) diplomas expedidos pela junta npu
radora; 
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c) verificação de poderes competentemente 
feita; 

d) o roconhecimento dos poderes exe~mtivo 
e jucliciario do Estado , 

e) o proprio juiz insuspeito da. imprensa 
adversa; 

pelo contrario, a assemblêa de Aracaju 
tem todos os caractm·t>s de illegitimidaue 
- pi3las actas, pela apuraçã0, pela incompe· 
tench da verificação de poderes, -pelo seu não 
reconhecimento pelos outros voueres, pelo 
juizo de toda a imprensa, pelas violencias 
para Slltt installação e contra o presidente e a 
assembléa do Est;~do e pela impossibilidade 
de explicação da votação imaginaria, attri
buida aos seus membros contra a evidencia 
das proprias actas em qne allega ter se fun
dado. 

Para tudo dizer: a. assembléa do Rosario é 
obra da eleição popular irreprehensivelmen· 
te feita ; a assemhléa de Aracnjú umo. farça 
repugnante, engellllrada á ultima hora, pelo 
mesmo processo da eleição do coronel Vnlla· 
dão, á 30 de julho, consequencia e necessida
de della, como tudo se vae ver. 

Os dous presidentes e 'Vice-presidentes 

Teem-se dito à sociedade por· todos os ele
mentos de publicidade e todo o paiz sabe o 

·que foi a eleição pa.ra presidente do Estado 
de Sergipe, a 30 de julho do anuo passado. 

O coronel Valladão, eutão chefe de policiO' 
da Capital Fedem!. mal snccedído na eleição 
senatorial de l de março, em que, <~ pezar de 
toda a pressão official em seu fa.vor, contou 
apenas 2.400 votos contra 5.200 que teve o 
seu competidor, tomnndo-se de capricho, que 
é o movei da sua. política, SI3.!.:'Undo r.onfesson 
'Pela imprensa (0 Prr.i:), entendeu de, pelos 

:recursos officiaes á sua rrn.nca. disposição (en
tre os quaes o concurso directo, positivo dos 
33° e 26° batalhões estacionudos neste Es· 
tado e no de Alagôas), conquistar pela força 
o cargo de presidente a esse mesmo eleitorado 
que quatro mezes :J.Dtes lhe recusara o Jogar 
de senador, por tiio saliente maioria. 

E tal a cívica. e tenaz resistencia do elei
torado e sua notavel maioria que, apezar de 
todas essas tropelias e violencias, não logrou 
eleger-se o colebrisado coronel, visto como 
pelas duplicatas havidas, co.da partido se 
reputou victorioso, dependendo o deslinde 
eleitoral do poder verificador. 

São factos geralmente sabidos, e constam 
do Mani(estodo Presidente do E~tado -A' Na· 
ção e aos Poderes Publicas (doc. n. 1:3), de 
di,;cursos no Congresso Nacional, publicações 
pela imprensa, justificações, attestados e ou
tros documentos que dão idéa approximada 
desse pleito sem precedente. 

Resalta sobretudo a confissão do emprego 
da força federal pelo proprio comma.ndante 
do 33° batalhão, quando em telegramma ao 
Ministro da Guerra diz tel-a distribuído 
pelo interior do Estado para prender deser· 
tores, sem que fosse capturado um sequer; 
paio deputado Gouveia Lima, do grupo Val
ladão, qua.ndo na seesão de 2 de outubro do 
anno tindo declarou que a força {ede1·al fo· 
garanti1· em alguns logm·es os votos do seu pari 
tido, que, nüo tendo mesas, precisava dessa ga· 
1·antia e pelo silencio .do proprio coronel Val
ladão, que, sendo interpellado varias vezes 
pela imprensa, jamais contestou a interven
ção dn. força federal na eleição. 

Fa.cto sabido, o coronel Valladão não podia 
ter, não teve maioria de votos, e, quando a 
tivesse, não residindo elle no Estado nos dous 
annos precedentes ã. eleição, nem sendo seu 
representante federal ou estadon.l, requisitos 
exigidos pela Constituição (art. 79, n. 3) para. 
o cargo de PresiLleute, era inelegível e como 
tal sem -possibilidade da investidtira desse 
cargo, fosse qual fosse o resultado drts urnas. 

Essa inelegibilidade é tão manifesta que en· 
tendeu poder sanal-a posthumamente a ralsa 
as:;embléo. ue Aracajú, reformando o citado 
artigo da Constituição. 

Para isto fez tudo de que e capaz um am
bicioso vulgar e desabusado. 

Licenciado pelo governo da União, veiu em 
pessoa ao Estado tentar a suo. campanha. e lei· 
toral ; ameaçou, 1·ecrntou 1 prendeu, levll.ntou 
conflictos sanguinolentos, em que houve feri
mentos e mortes, dispersou o eleitorado em 
alguns logares. mesas legues em outros, to
mou pela força edificios eleitoraes, formou 
mczas illegaes para su01.s (lllplicatas, fabricou 
actas antes do dia da. eleição, prendendo me
sa rios e tabelliiio para. !>ubscrevel-as e regis
tra.l-as it ponta de sabre e quantas outras 
violeucias que longo fôra enumerar. 

Por isso, reconhecendo e proclamando a 
assembléa do Rosario Presidente e Vice-Pre
sidente do Estado o Dr. José Luiz Coelho e 
Campos e o coronel Antonio dé Siqueira Hor· 
ta, com to•lo o fundamento declarou nullos os 
votos em minoria clados ao coronel Valladão 
por sua inelegibilidade, como consta do pa
recer por ella votado. 

A falsa assembléa de Aracajit obedecendo 
á fatalidade de sua missão, chegou a resul~ 
tado di verso, reconhecendo o sen patrono 
Presidente do Estado e Vice-presidente o Dr. 
Gonçalo úe Faro Rolemberg por maioria de 
votos, verificada pelo mesmo processo phan· 
tasioso, usado no reconhecimento dos seus 
membros, omittindo por um lado eleições, 
que aproveita.vam aos candidatos adversos, e 
contemplando por outro lado eleições sem 
existencia urnas, e outras por mesas illegaes, 
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manifestn.mente fraudulentas e conquistadas do palacio e das repartições installando-se no 
pela força. governo. 

Si a verificação de poderes, solemni- Dous presidentes, portanto, dous governos 
dade essencial da investidura das funcções no Estado de Sergipe; um, o coronel Hor·ta 
electivas, somente vale quando feita pelo po- reconhecido por todos os poderes legítimos do 
der competente- si não póde ser competente . Estado e pelo que ha de mais selecto nelle ; 
o poder illegitimo- si, no caso, tão legitima outro, o coronel Valia dão, sem outro apoio 
é a assembléa do Rosario quanto illegitima e que o da força. federal e estadoal e limitado 
falsa é a. assembléa de Aracajú- é obvio que corrilho que o cerca. · 
o Presidente e Vice-Presidente do Estado são Cedo, porém, desilluclíu-se o usurpador da 
o Dr. Coelho e Camp<;>s e o coronel Horta, re- posse pacifica de sua presa; não houve quem 
conhecidos como taes por aquell::t assembléa, o reconhecesse, salvo excepções, que · confir
sendo insubsistente e sem e:treito o reconbe- roam a regra. 
cimento que se aprouve fazer a assemblé:.. de A Relação do Estado, juizes de direito, 
Aracajü. juizes municipaes, juizes de pn.z, promotores 

Por isso, a Relação do Estado, oillcialmente publicos, intendentes e conselhos municipaes, 
inteirada desse reconhecimento. adiada a as- em gera.l a. população quasi em peso, todos 
sembléa do Rosario, deferiu, como lhe cum- se puzeram ao l:l.do do governo legal proli
pria (Constituição, art. 29), o compromisso le- gando, condemna.ndo a usurpaçiio. 
gal ao Vice-Presidente coronel Horta, quando Não se veja nesse movimento glorioso do 
-para tal fim se apresentou acompanhado pelo Estado acto de partidarismo. 
PresidP.nte do Estado, o Dr. José Calasans, Não. 
que, nesta. conformidade, passou ao dito vice- Partido, em geral, não tinham os magis-
presidente o governo dó Estado a 24 de ou- trados e funccionarios de nomeação do presi
tubro, termo Cio seu período governamental. dente do Estado, Dr. José Calazans, que 

T d . nunca adoptc:. partido algum. 
ermo e compromisso: Foi, sim, a intuição lucida, altanada do 

« Certifico que a fls. s do Livro de Termos es~iríto dpmocratic~, ~e que jô. deu prova. o 
de compromissos desse Tribunal consta 11er- Imo sergtpar:o, res1stmd~ em 18~1 ao coronel 
bo ad vatbum do theor seguinte o termo do''nte Rtberro, que se disse eleito gov~rn?-
compromisso prestado pelo Ex. Sr. coronel ·do Estado por doze votos, como mawna 
Antonio de Siqueira,. Horta: Aos vinte e tre~ JSOlut<L de uma assernbl.é~ de 24 membros. 
dia.s do me? de outubro de 1894 nest:l. gecre- Entre um governo legrt11no e outro usur
taria do Tribunal da RelnÇ[o, ~stando o Tri- p~l.dor não pod~a ser duvidosa a esEolha: para, 
bunal funccionando, prestou o compromisso dtgmdade .of!iCial, que no caso, nu.o d1verge 
constitucional o Exm. Sr. coronel Antonio de do dever crvtco, da honra. pessoal. 
Siqueira, Horta, como Vice-Presidente doEs- Resolveu. e~tão o pseuJo-presidente tudo 
tado. E, para. constar, eu .Joaquim do Prado su?metter a v1va força, por SI e sua assem
de Sampaio Leite, Serretario do Tribunnl o blea, co.mo se ~n.e vet·. 
escrevi. Gustavo Sampaio, Presidente inte- Ao vtce~p~estJ.ente, coronel. ~orta, amea
rino.- Francisco Alves da Silveira Brito, çado de prtsao, tolheu o exerctCIO, a-poclemn
Guilherme de Souza Campos, José Sotero do-se do gover_no e repartições publicas de 
Vieira ue Mello, Antonio de Siqueira, Horta sua depeodencta ; 
Era o que sómente se continha em o dito ter~ A assembléa. do Rosario reunida, pelo adia
mo ao qual me reporto e dou fé. -E, eu Jo3· mento, em 20 de novembro, fez dispersar por 
quim do Prado de Sampaio Leite, Secretario 35 praças ao mando de um official. como 
do Tribunal da Relação o -escrevi. » consta da acta da assembléa e do officio do 

' pseudo-juiz de direito de Maroim, nomeado 
Estava, portanto, empossado o Vice-Presi- contra a Constituição e as leis 'Pelo coronel 

dente do Estado, reconhecido pela assembléa Valladão, a quem assim correspondia a graça 
legitima, pelo Presidente do Estado e pelo de sua nomeação (doc. n. 14); 
Tribunal da Relação e no exercício das func- .A' magistratura suspendeu (como já havü.t 
ções, emquanto não o assum1a o Presidente feito o seu antecessor João Vieira Leite) o pa.: 
effectivo, então ainda na Capital Federal, gamento dos vencimentos, para. impor pela 
embora o Vice-Presidente, sob a ameaç:a, lle !'orne o seu reconhecimento. 
prisão que no seu pa.lacio fez-lhe o presidente Para honra desta terra, sômente uma insi
acclamado Dr. João Vieira, perante e coronel gnificante minoria. se submetteu ú Yileza. 
Ferraz que a isto o estimulnva. dessa imposição. 

Neste ínterim, chega apressadamente da Desde setembro, está a magistnatura por 
Capital Federal ã Capital do Estado o coronel pagar. 
Valladão, a 24 de outubro; presta o compro- Fez depôr pela policia o juiz de direito <le 
misso perante a falsa assemblêa e apodera-se Guararú, Dr. Jesuino José Gomes, para, pelo 
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terror, impor o reconhecimento aos mais, e, 
recla.mando a Relação, respondeu o Sr. Val
ladão, como se vê do curioso documento 
n. 14 A; 

Igual sorte teve o juiz municipal de Ita: 
baiana Dr _ Zacharias Horacio dos Reis ; 

Demittiu os promotores, e o que mais e, 
juizes municipaes effectivos e supplentes, a 
quem a lei garante o exercício por quatro 
annos ; 

A maioria da Relar.ão fez processar peb 
falsa assembléa por ter deferido o compro
misso ao vice-presidente proclamario pela 
ass"mbléa do Rosario, processo iniciado na 
supposta sessão ordinaria encerrada em de
zembro, -por prevaricação- para. alóm da 
prisão, perderem os Iogares,quando, pelo con
tr·ario, devia ser prorogada a assembléa, visto 
como pela Constituição, art. 41 § 2°, para 
taes processos, deve ser convocada uma sessão 
extraordinaria, o que mostra a presteza com 
que elles devem ser decididos. 

Feita a convocação extraordinaria para 20 
de março, foram apenas pronunciados os des
embargadores, sendo encerrada a. sessão 
untes do julgamento para evitar o recurso de 
revisão para o Supremo Tribunal Federal, 
que faria com certeza degringolar, pela H
legitimidade da <l.Ssemblén. processante, a. pa
tranha do proces;so e do presidente que o 
inspirou. 

O parecer da commissão da assemblên., opi
nando pela condemnn.ç;Io dos desembarga
dor·es, confessa. quo elles •<•nteriormente ú. 
denuncia. de fls. prcsta.rn.m !Jons serviços it 
sociedade " (doc. n. 15). 

Os desembargadores nü.o se defenderam pe
rante esse ajuntamento illicito íotitult\do 
a.ssembléa, aguardando a opportunida.de da 
revisão. Acham-se, entretanto, privados do 
exercício do.:; seus cargos e postos outros nos 
seus lagares ! 

A mesma fals:t assembléa reformou a Con
stituição em sessão extrnordinarit\. ( ! ! ! ) 
(doe_ n. 16), pondo os magistrados sob o gu:\n
te do usurpador, podendo este removel-os 
aposentai-os à vontade ; extinguindo os loga
res de juizes municipaes e instituindo prepa
radores (mudança sómente de nome para. mu
dar o pessoal), removendo juizes de direito 
com prazo m\lrcado para a acceitação, decre
tando, ex proprio llia.rte, a perda dos logare.s 
e a nomeação dos novos juizes, como se lê no 
seu decreto de 26 de abril ultimo (doc. n. 17). 

Os magistrados, Jirmes em sua n.ttitude de 
respeito á lei e ás autoridades legitimas con
servaram-se e::n seus cargos como juizes em 
exercício, embora sem vencimentos como 
desde setembro. 

Novos juizes foram nomeados ultimamente 
pelo pseudo-presidente, e outros sel-o-hão em 
breve por torça do citíl.do decreto. 

Dahi a dualidade da judica.tura.. 
Quanto aos intendentes e conselhos munici

paes eleitos, ba mais de dous a.nnos, foi obs
tado em principio o pagamento dos impostos 
aos seus agentes legaes pela força policial 
para obrigal-os ao abandono. 

Frustrado o alvitre, pois, si alguns contri
buintes não pagaram, a mór parte prestava
se ao pagamento, foram mandados depôr pela 
dita. força policial os intendentes e conselhos 
municipaes ; co!locando a força nos governos 
municipaes indivíduos sem titulo algum le
gal, verda.deirõs intrusos, com agentes por 
elles nomeados que a populaç.:1.o em geral não 
roconhece, reiterando-se confiictos e quantas 
outras perturbações sobre arrecadações de 
impostos e outras medidas encontl'adas. 

Os intendentes e conselhos legítimos pro
testaram pela imprensa e continuam em suas 
funcções, não obstante os a.tropellos e attri
tos constantes com os f,llsos intendentes sus
tentados pela força publica. 

Ahi a dualidade de governos municipaes, 
em grande parte dos municípios: uns, inves
tidos legalmente por eleição popular, ha mais 
de dous annos, e atropellados no exercicio 
pela força. policial do estado; outros, colloca
dos nos cargos pot• essa. mesma torça, e como 
taes governando os muuicipios. 

Como specimon do f<tcto, é curioso o se
guinte officio de um desses intrusos ao inten
dente legitimo: 

« lUm. Sr.- Tendo hoje ás 11 horas da 
manhã sido deposto Vm. como intendente e o 
conselho iguulmHnto: 

E sendo ou accla.mndo presidente do conse
lho, marquei sessão para CJ.U::trta-feira, 20 do 
corrente, para vir ?restar suas contas na 
qualidade de ex-intendente. . 

Saudo e fraternidade.- S. Paulo, 16 de 
março de 1895.-Illm. Sr. capitão José _tm
tooio da Silva Nunes- O presidente do con
selho, Jose Barbosa Leal. » 

Para remate da usurpação, foi pela falsa 
assembléa de Aracujú reformada a Constitui
ção reduzindo a dous annos o periodo de 
quatro annos do governo municipal para. pro
ceder-se a nova eleição e eliminar intenden
tes e conselhos actuaes! 

Outros artig-os da Constituição foram tam
bem reformados, como se póde ver da sup
posta lei, entre os quaes o art. 28 quanto ao 
período do g-overno do Estado que foi am
pliado para ~tres annos, e o art. 79 n. 3, na 
parte que e:rige como requisitos para o cargo 
de presidente .ser residente no Estado nos 
dous annos precedentes a eleição, ou repre
sentat-o 110 Congresso Nacionn.t ou Estadual, 
dispensando-se pelu. rdforma taes requisitos 
quando o eleito for sergipano nato, inten-
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tando-se por umn. lei 1•etroativa resalvar pos
thumamenta a inelegibilidade assim confessa
da do pseudo-presidente ao tempo da eleição 
(•loc. n. 18). 

Lei retroactiva, si se quer applicur a um 
facto passado, porque interpretativa não póde 
ser do art. 79 pelo qual entre os requisitos 
para Presidente do Estado, concomitante, 
com os referidos, se acha tambem mencionado 
o de ser sergipano nato. 

E~ sua mensagem á sua falsa assembléa, 
reumda extraordinariamente a 20 de março, 
declara o pseudo-presidente que e preciso 
conter essa magistratura, esse funccíonalismo 
que, desde o mais illustrado desembargado; 
até ao mais inepto escrivão, não lhe reco
nhece o governo. 
. ~m seu ~~reto extinguindo. os lagares de 
JUlzes mumc1paes e supplentes, dá tambem 
esse não reconhecimento como fundamento da 
extincção. 

DECRETO N. 101 

. "·Declara extinctos os logares de juiz mu
DICipal e seus supplentes, de conformidade 
com o § l do art. 9 da lei 4 do corrente 
mez. 

O presidente r1o Estatlo, tendo em vis ta a 
disposição do§ 7 do art. 9 da. lei da reforma. 
constitucional, e atteudenclo a urgente ne
cessidade de pôr termo ás irreguhtrid<lcles 
que desde o diu. 24 de outubro do anuo 11ndo 
se fazem sentir no roro do Estado, devidos ao 
facto de persistir a maioria das ,zutoridades 
judiciarias no abusivo p1·oposito de ncio reco
nltecer ao governo que desde aquella data se 
acha d testa da administração estadoal - De
creta. : 

Artig-o unico. São declarados ex ti netos 
desde jã. os lagares da juiz municipal e seus 
supplentes, creados pelo art. 6 §§ 2.0 e 3G da 
lei n. 38 de 26 de setembro de 1892. 

Publique-se e cumpra.-se.-Palacio do Go
verno de Sergipe em 16 de abril de 1895.
Manoel P. de Oliveira Valladão. ~ 

Confissão esmagadora ! 
De quem a culpa senão do usurpador, que 

inelegivel, não eleito, não reconhecido, as
salta o governo do Estado, que a outrem com
"Pete ~ 

Como re'lonhecer-se um ~overno illegitimo 
quando ha outro legitimo ~ 

Como reconhecer-se uma assemhlóo. falsa, 
falsissima, quando outra ha perfeitamente 
legitima~ 

Como reconhecer-se uma judicatura, obra, 
feitura dessa assembléa e desse presidente il-

legitimo, quando outra ha constituida legal
mente ? 

Como reconhecer esses intrusos postos nos 
governos municipa.es, quando intendente e 
Conselhos existem por eleiçilo popular, ha 
mais do dous annns ~ 

Que força. legal 11óde ter, como obedecer a 
essa pretendida reforma da Constituição por 
uma assembléa, que não é um potler publico, 
e antes um ajuutatnento sedicioso, um 
crime~ 

Preponderasse o direito e a lei, e ja provi
dencias teriam sido tomadas contra. o caudi
lho, que de tudo isto e causa, em apoio e ga
rantia. do patriotico Estado que elle esmaga! 

Sim, nã.o se imagina talvez o que, em con
sequencia, vae de anarchico e perturbador 
em todas as relações potiticas e sociaes do 
Estado. Só vendo-se o que se passa. neste in
feliz Sergipe! 

Conta-se por centenas, sinão milhares, as 
prisões, desacatos de toda a ordem, per::egui
ções, processo, conflictos á mão armada, e 
crimes pelos agentes do governo usurpador 
contra aquelles que não o reconhecem. 

Para isto a força policial tlo Estado, que 
era do :350 praços, excede hoje de 800, con
sumio!lo a renda total do Estado ! 
E justifica o pseudo-presidente esse augmen

to do força, apoiaudn-se na Constituição sob 
o pretexto de commoção o sedições que elle 
mesmo ngib e provoca. pa.ra persequição dos 
adversnrios, ~em rellectir que o artigo invo· 
cn.do (3:3 n. 7) contradiz :t sua a!llrmativa de 
todos os dias de que o Estn.do está em plena 
paz (doc. n. 19)! 

Materia para volumes, o mn.rtyrologio ser
gipn.oo nestes tempos desgraçados não sedes· 
creve em uma simples representação! 

Cessaram tle todo a.s garantias ; não lla 
justiça., não lla tribunaes regulares, volveu· 
se ás tyrannias de antigos capitães-mores, o 
dlreito se acha eclipso.do pelo terror, não ha 
lei; nada, nada, do que se diz um regimeu 
constitucional, pelo que respeita a ordem po
lítica. e social, ã. liberdade, a propriedade, á 
honra, á vida. dos cidadãos. 

Quem quizer conhecJr de visu o que é a 
caudilhagem em sanha, é vir a. Sergipe. 

Ora, isto, como está, não é possível. 
Remedio deve baver, e quando pão .•• a 

Republica federativa esta errada. 
Só mente quando descoroçoados da efficacia 

da lei, é licito aos povos o 'desforço pro
prio. 

Remedios ha na lei e devem ser adaptados. 
Por denuncia perante o juiz seccional res

ponde a pz·oceSl;O o coronel Valladão pelos 
crimes políticos e não políticos, mas conuexos, 
por si perpetrados e por seus mandata.rio5 
(doc. n. 20). 
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Mas, não basta a responsahili<.lade criminal; 
é necess:<ria a solução constitucioual. 

Ha o art. Ô0 § 2° d~t Coostituiçii.o Fedet•al 
que f~z intervir o governo da. União nos ue
!!Ocios peculiares nos E:;tados para manter a 
fôrmn. repuhlic:lna fedemti va. 

Nã.o h<L fôrma r.)publicantt feder:ttiva no 
Governo de um Estado quando s·~ acham du
plicados todos 03 orgãos de su~t sobera.ni:t, 
porque ahi não hu. Governo, nem, portanto, 
_fórma nenhum<t delle ; quan:Io todos os po
deres legítimos siio tolhhlos em suas funcções 
obstruiJos pela. força publica ; quando todos 
os ag-entes qu(} governam o Estado e os muni
cipios não teem titulo legal tle investidura, 
são illegitimos e nullos; quando todas as ga
rantias constitncionn.es desappare0em pelo 
domínio pleno da cawlilhag•ml. 

E' precisamente caso complexo o de Ser
gipe. 

Tambem nestes casos, e não sómeate quu.n
rlo nas instituições de 11111 Estado, vu na pea
tica dellas se estabelece a fórma monn.rchica. 
ou aristocratica., uão htt a torma republicona 
fedemtiva, que é o direito e devet· da União 
manter intervindo no.> E:;tados. 

E' o que escrevem e ensinam os publicistas 
de maior com neteucia., n. pro posito Lla ma terb 
do nrt. Ô" da Constituiçiio. 

E' o que cumpre fa~er. 
A rrual dos porleres federctes compete a. 

inicin.tivtt da. inter\'encão no caso sujeito, c 
como intet•vir, ltcará á SttbollOl'Ít\uoCongresso 
resolver. 

Ahi estão os arestos ou pl'ecedentes rios 
p::tizes de instituições conQ"enet·es em c:<~os 
tn.es como criterio maisseg'uro n·t elucidnçii.o 
do assumpto. 

E' doutl'ina. assentn.lh que não polo Poder 
Judiciario nem de modo g-eral, senü.o pelos 
podet·es pt•opriamentc 11oliticos conhecmdo elo 
caso concret0, é que tMs questões se eluci
dam e resolvem-se. 

Senho·res membros do Congt·esso: 

Si o Estado de Sergipe, parte integt•ante da 
federação brazileir:1, não está excluído das 
garantias tutelares da Constituição, que lhe 
assegura uma formo. republic.'\mt federativa, 
si o que uelle ha é a usurpação de todos os 
orgãos de sua soberania, só resta recorrer ao 
governo da União para que a promessa cons
titucional seja um·t realirlade e não fique 
o Estado á mercê da caudilhagem aventu
reira. 

E' o que, por sua Mesa, reclann n. Assem
hléa Legislativa de Sergipe do Congresso Na
cional, de cujas luzes e patriotismo confia e 
espera. pt•ovidencias effic~tzes contr.t a situn.
cão inconstitucional é affiictiva elo seu ElStado. 
- Nestes termos 

Petle ao Congresso Nacional a applica
ção das medidas constitucionaes que 
assegurem ao governo tlo Estado de 
Sergipe a fórmarepublica.oa 1ederativa 
pelo regular funccionamento dos or
gãos legitimes de sua. soberania, atro
pel!ado~ em seu exercício pela usurpa
ção e prepotench dn coronel Manoel 
Preciliano de Oliveil'a Valladão. 

Cidade do Ros;·trio, em Sergipe, 12 de maio 
de 1895.-Benjamin de Souza Telles, presi
dente.-.4.ntonio Ludgero de Oliveira Queira::, 
} 0 secr;}t:uio.-Leandro Ribeiro de Siqueira 
JJf ac:.et Junior, 2° secretario. 

Doc. n. I 

E' o edital lia junta apuradora publicando 
o resultado da eleição no O Dia de 17 de abril 
de 1894. 

Doc. n. 2 

E' o exemplar da. Ga:;eta de Sergipe de 14 
de abril publica.uclo, semobserv,tção al:;uma o 
resultado dtt apuração dt~ eleição feita. pela 
junta re.;pectiva. 

Doc. n. 3 

E' a Constituição do Estado de Ssrgipe. 

D-Jc. n. 4 

I~' n. lei eleitot·••l do E~tado. 

Doc. n. 5 

E' o regimento inlet·no dtt Ass9mbléa. Le· 
gislaliv<t. 

Doc. n. G 

E' o Manifesto dos deputados diplomn.d0s, 
narrando a violencia de que foram victimus 
no eclificio da Assembléa. 

Doc. n. 7 

São as actas da. Assemblêa do Rosario, das 
quaes constam : a verificação dos poderes dos 
deputados, :t installação da Assembléa per
ante a qual foi lida. a mensagem presidencial, 
a approvação do acto do Presidente do Es
t::tllo, convocando a Assemblea para a cidade 
1!0 Rosario do Cattete, a eleição dos membros 
uo Tribunal mixto, o reconhecimento e pro
clamação do Presidente e Vice-Presidente 
Dr.Coelho e Campos e coronel A. de Siqueira 
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Horta, o adiamento da Assembléa :pn,ra 20 de 
novembro findo e a dispersão Ja Assembléa 
no dia 21 pela força policinl. 

Doc. n. 8 

Acta primeira da sessão preparatoria da 
assembléa de Aracaju : 

Aos tres dias do mez de setembro de 1894, 
:presentes os membros da Assembléa Estadoal 
de Sergipe Bricio Cardoso, Dl'. Vieira. Leite, 
Dr. Evangelino de Faro, Dr. X<tvier, Dr. 
Gouveia Lima, p:1.dre Dantas, Dr. Benilde 
Romero, major Rozendo Garcia, Dr. Het•a
clito Diniz, coronel Sebastião, capitão Anto· 
nio Bezerra, capitã.o Messias Valladão, parlre 
Fonseca, coronel Leal, Dr. Homero, e major 
João de Aguiar, o coronel Bricio Cardoso por 
ser o mais velho em idade, dada a hora regi
mental assumiu a presidencia interina e con
vidou para secretal'ios o Dr. Vieira Leite e 
Dr. Evangelino de Faro, por lhes parecer 
mais moços, entre os presentes, e assim de
clarou aberta a sessão, e logo, na f6rma do 
regimento, cowidou os Srs. deputados a ap,·e
sentarem os seus diplomas. 

Neste acto,o deputado Homero de Oliveira, 
obtendo a palavra pela ordem, disse que àei
xam de apresentar seus diplomas porque, 
apezar rle serem os legitimas eleitos do :povo, 
uma junta il!egal nesta Capital tin11a-lhes 
roubado o direito, expedindo diplcmr,s a ou
tros, que não tinham sido eleitos, e que nem 
estes mesmos podiam e.xhibir• esses diplomas, 
p~rque a junta se havin. reunido em époe<\ 
fora do prazo legal e que, portanto, conside· 
ram-se todos não diplomados, e •7. esta Jlssem
bléa competia faze?· a apuraç{io legitima e re
conhecer os verdadeiros eleitos do povo, 
que eram ttquelles que occupavam aqu~llas 
cadeiras. 

Fura. apoiodo o requerimento (?) e posto a 
votos, foi approvado. A. esse acto co-mpa1·ecet~ 
o coronel Benjamin Telles acompn.nhaclo de 
alguns outros que se di:;iam eleitos e reclaman
do pela cadei1·a de presidente, esta lhe foi ne
gada, em consequ.encia do q1te ?·etii"Ozt·se elle 
com os demais companhei'l·os. 

Logo, na. forma do regimento, procedeu-se 
ao sorteio dus duas con!missões para reco· 
nhecimento de poderes e foram sorteados para 
a primeira commissão o Dr. Heraclito,Dr.Xa
vier e padre Dantas : o para a segunda. com
missão foram sorteados o major R.ozendo, 
Dr. Gouveia Lima e o Dr. Benilde Romero. 
Isto feito,o presidente exigi~' apresentaçc7o das 
actas para serern entregues as cornmissües e 
estCI.s nüo foram encontradas na secretaria 
desta assemblea , por terem sido subtrahidas 
de antemao, em vista do que a mesa afficiou ao 
presidente ·do Estado, ,-eguisitando as actas de 
sua secretaria 11ara o fim indicado. 

Nada ma.is occorrendo, o presidente levan
tou a sessão. 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1894. -
B1·icio Cardoso, presidente. - Jotio Viei1·a, 
1° secretario.- Evangelino de Faro, 2° secre
tario. 

(O Dia de 5 de setembro de 1895.) 

Doc. n. <J 

E' a acta da 2" sessão prepara.toria da as
sembléa de Aracaju, da qual apenas consta 
o expediente do dia 4 de setembro de 1894. 

Doc. n. lO 

Acta ua. 3• sessão -preparatoria da Assembléa. 
de Aracajú 

Aos cinco dias do mez de setembro de 1894. 
presentes os deputados Bricio Cardoso, João 
Vieira, Evangeliuo, Xavier, Gouveia Lima, 
R.ozendo, I-Ieraclito, Sebastião, Bezerra, Mes· 
sius Vallauão, padre Fonseca, Antonio Leal, 
Ho:nel'o, Benilde e João d' Agniar, faltando 
sem causa participadtt o padre Dantas, o pre
sidente, á hora. regimental, abt·iu '"" sessão. 
Feita a leitura da neta tla sessão interior, e, 
posta 1t Yotos, foi appr-ovadn.. O 1 o secretario 
leu wn offici.o do secreta1·io do gol)e1·no, com
municando um despacho do p1·esidente, do Es
tado, lançado no officio do p1·esiclente da As
semblda, em que reclamava a e1tt1·ega das actas 
das eleições ele 28 de {eve1·eiro do cor1·ente anno 
para fàzer-se a apumçc'io e reconhecimento dos 
Srs. depwados, ctdo despacho di;;ia nada te1· 
a responder, po1•qv.e nilo constaoa-lhe ter sido 
clle eleito dep?Atado. Let~.-se o parecer da 
1" commissào ele reconhecimento de 2Jodc1·es. 
Posto em discussão, ninguem 'Pedia a pala
vra. Postas a votos as conclusões, em sepa
rad0, íor.:.m successivamente approvadas, 
sendo proclamacios deputados os Sr:>. Messias 
Va.lladão, Gouveia Lima, Evangelino,Homero, 
Benilde, padre Fonseca, João Vieira, Bricio 
Cardoso, Sebastião de Andrade, João rle 
Aguiar, Antonio Bezerra Souza Leal, Ro
zendo Gar·cia, Lui:; Antonio, Jocio Da1ztas, 
Rodolpho Fontes, Gonçalo Botto, Leandro ll1a
ciel Ju.nio1·, João Macieira, José de Lemos e 
Emiliano Barbosa. Nada mais havendo, en
cerrou-se a sessão. 

Brici.o Cardoso. P. - Joao ·vieim, I o S. -
Evangelino de Fa1·o, 2.0 S. 

(O Dia de 7 de setembro de 1894.) 
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Doc. n. 11 

Expeilien te do Secretario. 

Ao Cidadão Bricio Cardoso. 

O Dr. Presidente do Estado em nosso offii
cio de 3 tio corrente mez lançou o seguinte 
despacho : «Não me consta ter sido o sig-na-
tario.eleito deputado estadoal. . 

(<O que de ordem do mesmo Pres1dente 
communico para vosso conhecimento. 

(O Dia de 13 de setembro de 1894.) 

Doc. n. 12 

Novo gover·no 

« Hontem, às ll ho1•as do dia, na praça Ben· 
jamin Constant, fttlloll ao pov-o o illustt'e tri· 
buno Dr. Sylvio Romero, ltlzendo considera
ções a respeito do facto anormal de achar-se 
o Presidcnse do Estado fór·a da capital, com 
manit'esto prejuizo do serviço publico. 

As pa.!avras do distincto pu,blicista foram 
recebidt1s com geraes applausos, sendo no
meada uma. commissão para convidar o pre· 
sidente d<'t. Assembléa a assumir o governo, 
como seu substituto le;;al. 

Este, attenuendo ús razões apresentadas, 
acquíesceu ao con-vite ela povo <tssumindo o 
governo elo Estado, no. fórma da lei. » 

(O Dia de 12 de setembro U.e 189•1.) 

Circula.r 

E5tado de Serg-ipe 

I• Secção- N. 80- Palacio do Governo 
em Aracaji1, ll de setembro üe 189·1. 

lllm. Sr. 

Communíco, para vosso conhecimento, que 
nesta da.t:J., na qualitlncte de substitttto do pre
sidente deste Estado e pm· acclamaçao elo po'llo, 
assumi a administração do mesmo E::;tado. 

Saude e fraternidade. - Dr. Jocio Vieira 
Leite. 

Doc. n. 13 

E' o Manifesto do Presidente do Estndo, 
Dr. José Calaz:>.ns á Nação e aos Poderes Pll
blicos. 

Doc. n. 14 

E' o officio do pseuuo ,juiz de direito ele Ma
roim ao coronel VnllMlii.o, communicaudo que 
o tononte de policia Belmiro, sabendo que es· 

camu.rt~. - A., s 

tavam reunidos na Intendenci:1 da cidade do 
Rosario os deputados, para. alli se dirigiu e 
intimou-os p~ra dissolverem a reuuião e re
tiraeem-se para fóra da cidade. 

(Folha de Sergipe de 29 de novembro-93.) 

O otncio-protesto do coronel Valladão con
tra o topico da mens .. 'tgem do Presidente da 
Republica relativo à dua.lidade de presidente 
e ~\ssembléa de Sergipe, omcio cuja, leitura a 
Camara dos Deputn.dos recusou por voto ex:
pre5so, por só se corresponder com o Governo 
legal, contém este tópico: 

« Passando agor'<1. a me occupar da suppos
ta segunda. Assembléa. Leg-islativa; t~nho a 
dizer que, chegando ao meu conhecm1ento, 
em dias ele novembro doanno findo, que na 
villa. do Rosa.rio projetava-se a reunião de um 
grupo que, ~lizenclo-~e Assembléa. _Legisl?-tiva, 
alli pretendia funcc:ouar, mander por Inter~ 
media cln autoridade competente, intimar ao 
dito g1·upo a gue se dissolvesse, o que fez sem 
a menor altera\;ÜO da. or(tem, não intentando 
mais nova reunião. 

(Ga:;eta de Sergipe de 16 de maio de 1895.) 

Doc. n. 1'1 A 

Expediente do dia 26 de novembro de 1894. 

Ao Ex:m. Sr. P1'esidente do Tt'ibunal da 
Relação-Em rospostn. ao vosso otncio de 21 
do coerente, remettendo-mo o do bacharel 
lVIanoel úos Pass0s do OLiveira Telles, de 2 
tam!Jem do corrente cabe-me dizer-vos que o 
fc.cto, occorrido em Gara.rú, tlc ser o juiz ele 
direito da coma~·ca compellido peht população 
a. retirar-se, ll<\da mais u r1o que uma cousc
qnencht logic::t () rat;ll da a"itt~rlc tonwcla ]lelo 
Pod~1· Jttdiciario do Estcr.do, IJHC, sal"Do honro
sas exccpçües, se tem dcixudo dominar por cx
t?·cmado Jla1'Liclarisll~o. invocando a.~~ attribui
çõcs que lhe faltam 'pela Constitttiçi1:o e lei.~ 
em vigor. 

E t1·atamlo-sc no caso 'llCJ·ter•te, de fttnccio
na?·ios qtte se julgam com o clireito de não 
?·econhece1· no signata1·io do presente of!ici.o o 
presidente legitimo do Estado, este por sua 
vez-. e ?·ompen.do bem a seu pe::;ar, a lwrmonia 
consagrada no art . .5° da Constituiçao, sente
se com. o direito ele nao reconhecer tambem 
nos bachateis Jesuíno Jose Gomes e .il1anoel 
dos Passos de Oli'llei1·a Talles, os jtti::;es de di
reito e mttnicipal da comarca e termo ele Gara· 
rú, donde sahirn.m simplesmente 'Por nã.o te
rem s::tbido conter-se na esphera desuas attri
buições; sendo que o bacharel Manoel dos Pas
sos, conforme se deprehende de seu_ offi.ci.o, 
abandonou a comarca por sua livre vontade. 

Nã.o alimento, asseguro-vos, a menor ani
mosidade contra o· poder judiciario do Estado 
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máo grado as pequeninas provas de desconsi
deraçiio que tenho 1·ecebido da quasi totali.dade 
de seus memó1·os; e ass.;guro mais, que no dia 
em que estes se resol vet·em a. seguirem o 
bom caminho, i.:;to é, cornpenetl'arem-::;e de 
que a missão do magistrado não é ser movei 
ele paixões partidarias ou instrumento cégo ue 
mal intencionados-saberei cereal-os da con-

. sideração e da força de que possam carecer· 
para o regular desempenllo de suas eleva.clas 
funcções.>> 

(O.D:a de 8 de novembro-94.) 

Doc. n. 15 

Parecer: 
Após reflectido P-xame dos autos veJ•ificou a 

commissão abaixo assigna.da que os llesembar
gallores da Relação do E::;t<vlo, ba,chareb Gui
lherme de Souza Campos, Francis<::o Alves da 
Silveira Brito e Jo:::é Sotero Vieira de .Mello, 
sã.o accusados por haverem, no caracter de 
funccionurios publicos, violado as disposições 
imperativas consagradas no art. 17 § 5, 28 § 2 
e 3 e 29 da, Constituição do Estado, pratici1n
do os actos seguintes: l, Deferido o compro
misso da lei ao cidadão coronel Antonio Si
queira Horta., que não fóra l'econhecido e 
proclamado Vice-Presidente do Estado pelo 
po'ler competente; 2, Deferindo o compromiso 
d:t lei em dia anterior á termin<tção <lo peri
oJo presídeucinl ; 3, Deleriucto o menciona·lo 
compromisso na o<;C:lsíão em que fancciona va 
a assembléa. legislativa. tlo l~stado. 

Pratic:1.ndo os aeto;; acima tlc~cr·iptos, os 
refc:ridos desembarg.tdo:·es pt·ocedet·am coutra 
litteral dispo~içõe;; de lei commettemtn o de-
1icto previsto no§ 1" do nrt. 207 d() Codigo 
Penal. 

A commissão, examinando dcti.lamcnte 
todas as peç:;ts do proce;;so, coa veneeu··se, ten1lo 
dea.n te de si as cet>ti Jõ~s de ti~. 5 e i e dopoi
mento de teste:nunhn.s de fls. 16 :t ~2. que 
os accu,;ados desemb".rgatlores th Relação do 
E::;tado bachareis Guillterm8 rle Souz<t Campo~, 
Francisco Alves da. Silveira 13dto e Jcsé So
tero Vieira de Mello, praticaram alguns dos 
factos constantes da petição de denuncia a 
fls. 2. 

Tendo os referidos accusa.dos violado as 
disposições do art. 17 §5° da Constituição tlo 
Estado, combinado com o art. 29 da. m·~sma, 
factos estes que se acham exuberao temente 
demonstrados pelas referidas certidões e depoi
mentos de todas as testemunhas do summario. 

Tendo sido, conforme se verifica dos depoi
mentos das }a, 4a. e 5n testemunhas, a atrei
ção e a paixão partidarias os motivos que 
determinaram a violação dos artigos de lei 
adma citados. 

Considerando, flue sendo n; violação do art. 
17 §5° da Constituição do Estado, combinado 

com o art. 29 da mesma, determinada pela 
a1Teição e pela paixão, constitue <L mencio
nad::t violaçilo um crime ; 

Considerando, que os accusados com seme
llla.nte procedimento incorrer•tm nas penas do 
art. 207 § I• elo Codigo Penal; 

Considerando, que as circumstancias aggra
vantes, mencionadas no líbello accusatorio a 
fls. não se rteham provadas dos autos; • 

Considerando que os accusados anterior
mente á denuncia de fls. 2 p1·estaram bons 
serviços á sociedade, é a commissão de pare
cer que seja acceito e na fórma da lei votado 
o seguinte decreto; 

A Assembléa. Legislativ<t do Estado de Ser
gipJ condemua os desembargadores da Rela
ç:ão do Estado bachareis Guilherme de Souza. 
Campos, Francisco Alves da Silva Brito e 
Jose Sotet'O Vieira de Mello a seis mezes de 
prisão cellular, perda do emprego com inha
bilitação par<:t. outro e duzentos mil réis de 
multa, grào mínimo do art. 207 do Coligo 
Penal. 

Sala das commissões da Assembléa Legis
lativa, :\racajti, 18 de abril de 1895.- Bem
clito Dini:; Gonçalves. -João All!es de Gouvêa 
Lim .. a. -Antonio de Oliveira Be:;erra. 

(O Dia de 20 de abril de 1895.) 

Doc. n. H>. 

E' o decreto n. 93 convocando extra.ordi
nar·iamente a a.ssembléa do Aracajú par<1 re
formar a Constituição! 

Ga:eta de Sergipe de 23 de fever0íro de 
18U4.) 

Doc. n. 17 

E' o decreto n. 105 de 26 de abril de 1895 
que alt·n·a n. org;tnisação jutliciaria do Estado, 
de conformidade com os arts. 8 e 9 da, lei d<l 
pseudo-Reforma Constitucional, e que assim 
presceeve nas disposições transitarias. 

Art. 1.0 Datlo o C;J.so de niio acceitarem os 
actuaes juizes de direito ou alguns delles n. 
remoção ultimamente decreta1la pelo governo 
fica salva a este a f<.l.cnldn.de de substitui l-os 
por quem possúa os requisitos da lei, inde
pendente, neste caso sómente, da classitica
ç:ão das entrancias. 

(O Dia de 30 de a.bril de 1895.) 

Doc. n. 18 

E' a falsa reforma da t;onstituição, publi
cada em 4 de abril de 1895, da qual se desta
cam os seguintes artigos : 

< Art. 6.0 O Presidente exer~e o cargo por 
tres annos (actualmente o período presiden~ 
cial e de doas annos), etc; 
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Art. ll. E' transferida para o presidente do 
Estado a attribuição que o a,rt. 45 dn. Consti
tuição dá ao Tribunal da H.elaçito lle remover 
os juizes de direito e de conhecer d<L necessi
dade de decretar a remoção. 

Art. 13. O prazo de quatro annos fixado 
pelo art. 59 § unlco da Constituição para. u 
â.UI"..tção do mandato dos intendentes e con
selhos muuic:tJaes fica reduzido a dous. 

Art. lô. São condições de elegibilidade pa1·a 
os cargo3 de presidente e vice-presidente do 
Estado: 

I. Ser brazileiro nato e maior de 25 annos; 
Il. Estar na posse dos direi tos poli ticos ; 
III. Residir no Estado dur,mte os dous 

annos que precederem á. eleição, ou repres !ll
tal-o no Congresso Nacional ou nn, assembléa 
do Estado. 

§ 1. 0 As condições deste ultimo numero 
são exigidas sómeote para os cidatliíos que 
não tiverem nascido no Estado. 

§ 2.• Si na apuração feita pela. n.sse:nblé:i. 
der-se o C<lSO de empate entre os mais vota
dos e um delles fot· sergipano, sen\ este o 
prefel'iuo. Em igualdade tle comliç~ões, terit 
preferencia o mais velho. 

Art. 18. A aposenhtlloria., reforma ou ju
bilaçiio, alem do caso de ser conceJiua. no.; 
termos elo art. 91 da Constituiçito (pot• inva
lidez), será obrigatoriamente dada pelo go
verno a.0s que se achaz·em pbysica 012 mor;tl
mente impossibilitados, e que sendo intima
dos para requererem não o fizerem dentro 
de 30diu.s. 

A lei detet·minar{t os casos 1!e inc:lpa.cidadc 
moral e os exames e diligencias nccessarios 
pa.ra. verificai-a.» 

Doc. n. 19 

E' o ucct·eto n. 9\l, creando um corpo an
xiliar clesegnraoça-com 212 praças, prece
dido dos seguintes considerandos: 

~tO PresiJente do Estado considerando: 
Qne a. força do corpo policial e n'ls circum

stancias actuaes, mmlifestamente insutllciente 
para S<ltisfazer tle modo etllca.z, <J.S exigencias 
do serviço, quer nesta capital, quer nas de
mais l1>calidades do Estado ; 

Que o desregramento das paixões políticas 
já se tem maoifestttdo, em alguns municípios 
por actos d0 aggressão á força publica e ás 
autori1lades constituidas, factos que se podem 
reproduzir com caracter mais grave ; 

Considerando, finalmente, que ao Poder 
Executivo incumbe ma.ntet· a ordem e famr 
respeitar a lei, resolve, usando da. nttt·ihui
ção que lhe confere o a.rt. 3:~ n. \'H d<t Con
stittzição, decretara scguioto plano, etc.» 

(O Dia do 17 de u.bril de 1895.) 

O art. 33 da Constituição diz : «Compete 
ao Presidente do Estado : 

VII. Levantttr forças militares no Estado 
no caso de invasão estt·angeira. ou de outro 
Estado, ou quando occorra commoçao interna 
ou perigo imminente; o CJUe log-o commuui
carú. ao Governo Federal e h, assembléa do 
E:;tado.» 

O decreto n. 110 de 10 de muio de 1895 ~s
tabelece -Postos de segurança- em diffcl
rcnte::;logares do Estado com o fim de me
lhor garantir a ordem publica e assegurm· a 
cob1·ança de impostos estadoaes e nttmicipaes. 

«0 Presidente do Estado, attcndemlo á ne
cessitbde de melhor garantir a ordem pubtica; 
e assegw·m· cG cobrança dos impostos il$tllcloaes 
e municipa~s nos loyw·es onde a populaçüo 
mais se condense e por conseguinte onde a àU· 
toridade rnais carece de apoio e exercício de 
sua j urisdicçã.CI, decr-et<t: 
.• ~rt-. i.; O-s éo;lll;la·ocÍunt~~. elos. postos sa.:. 

tisfarão não só ns requisições das autoridades 
policiaes, judiciurias e fiscaes do Esta~o, 
como tambem as dos i;ztendentes mtmicipaes 
pm·a attxilial-os na cobn:mça dos impostos per
tencentes ao municipio e legalmente lauça
Llo:;., 

(Ga;eta de Sergipe de 16 de maio de 1895.) 

Doc. n. 20 

8' n. denuncia dacl::t pet'a.ntc o juizo seccio
nal pelo deputado o.;;tadoal, b >chn.rel Leandro 
i\Iaciel Junior, contr<t os cor·oneis Manoel 
Pt·cscilhmo de Oliveira VallaJiio e Carlos 
Olympio l•'erl'az, este, cx-commandante uo 
3:~" batalhão de inf;tutari::t., p<tl'a set·em pro~ 
cessados o punido.; na fórm:t do art. OG do Co
i ligo Penal como incursos - o primeiro, nos 
arls. 209, 2a parte § 2", lll e 113- o se
gundo, no :1rt. 226 c <l.lllhns ainda. nos arts. 
109, 2a parte§ 1°, lll, 165 e 160, gTáO ma
xitno, pelo concut':iO tle a.g-gt'<"\.Vttntes do art. 
:i9, §§ 2•. 4", G0 , 1:3, 14 e 16 de accorJo com o 
at•t. 38, § 1" lettra. a. 

MA.l~IFESTO DO PRESIDENTE DO E, TA.DO DE 
SERGIPE 

A' .Na.çiío e aos pocleres publicas 

A pha.se de torpeza política. que Sergipe 
atravessa obriga-me a. trazer ao couhecimen~ 
to rit\ Nação c dos Poderes publicos os actos 
de \'íolonci:ts pratic:Hlos peln. forç..'t fecleral, 
com o lim de eleger a ponta de bayooetas, "'· 
St·. coronel ~ln.noel Prosciliano de Oliveira · 
ValltLLiii.o para o cargo de Presidente do Esta~ · 
do o a referir as provitloncins por mim tom~::.-
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nas, no intuito de salvaguardar a autonomia 
do Estado tão violentamente ameaçada. 

Logo que daqui partio o primeiro contin
gente de praças do 33" batalhão de infantaria 
para o interior do Estado, telegraphei ao 
Exm. Sr. Marechal Vice-Presidente da. Re· 
publica., protestando contra o deslocamento 
de força federal com o fim de intervir no 
pleito eleitor·a.l que se ia travar, por ser um 
a tteo.tu.do ás constituições í'ederal e estadoal 
e á lei eleitoral em vigor. 

Parece que o meu telegrammu. niio teve a 
honr_a de chegar às mãos de S. Ex., pois 
contrnuou o deslocamento de força para di
versos collegios eleitoraes sob pretexto Hle
gal de fiscalisn.r eleições e evit::tr a fr·aude. 

Apezar de estarem todos estes factos no 
domínio publico, o Sr. coronel r-ar los Olyrn
pio Ferraz affirmou ao Sr. ministro ela guer
ra que a força. federal tiuha-se movido parn 
capt~rar desertores, como se póde verificar' do 
segumte telegramma public;trlo no O Pai:: : 

~~ Acabo de saber que O Pai:; publicou um 
telegramma <.b. Folha da Ser;Jipe, declarando 
que a forçn. federal, espalhnda. pelo interior 
do Estndo, protegia a candidatura do coronel 
Vn.lladüo». 

« Facto u.lgum justilica. t:tl accllsaçü.o «Como 
vos disse, ti;: seguir força em rii!i!::-encia. pa1'a 
os pontos iofest~tdos pot· C:esertor·es que alar
mão o aterrorisiio a populnç<"io laborios[l.. con
f~rme re.clamação dos tlitos rontos e publica
çao nos .Jornnes. » A forçn. 11<\:la tem que ver 
com a politica. do Estudo. l~stá lirmo no posto 
detormina1lo p,~h1.lr.i». 

Com certeza. o St·. cot•onel Ferraz niio jul
gou CJUo o Sr. mini::;tro da ;;uerra. mandasse 
publicar essas io\'e!'dados. 
. ~iio é possiv\ll quo S. S., com tl. rosponsa

lnhtl:ulo do sen nomo o tio cnrgo que o.'\orce, 
venha conllrmn.r o contcurlo do seu tele
gramm.1. 

Do onda e qu:1nclo l'ccobau S. S. reclamaçã.o 
de estn.r a ot··.lcm publica alterada. no interior 
do E:;ti1.do ~ 

Qunes os jorn:tes que pulJlicttrão taes uoti
eins, :t nüo ser a. Ga;ela de :Sc1·gipc qno o fez 
em ha.rmonb. com S. S. prtrtíjusti1ica.r odes
locamento de força '? 

E quando mesmo honvesse perturbações no 
:Estado tem S. S. competeucia, dentro da lei, 
para deslocar força com o ftm de manter <.\ 
ordem? 

. Pois S. S. não sabe que neste caso, em 
VIsta d? art. 6° da Constituição Federal, a 
fot'ça so se move a. requisição do Presidente 
do Estado? 

Finalmente, qual o desertor capturado pela. 
fc:rça. federal, derramada. pelos diversos coHe
gJos eleitoraesW j "}~ 
Si~· :::;. quizesse com:sinceriuade prestar 

u.:na mformação_ digna, diria. : 

«o Estado de Sergipe achava-se em perfei
ta paz e sua populaçiio laboriosa gosava da 
calma habituaL 

<.: A força federal foi espalhada pelo interior 
do Estado e com ella o terror no seio de sua 
paciftc~ população. 

« Foi, portanto, a força quem plantou a 
desordem, fazendo prisões, nmeaç,anrlo com 
recrutamento, deportações e outras arbitra
riedades iguaes, aos eleitores que insistissem 
em su:lfragn.r o nome do Dr. José Luiz Coelho 
e Campos. 

«Foi a p1•opriu. força quem plantou a frau
de, forcando mezas eleitoraes a assigna.rem 
netas falsas favoraveis ·ao Sr. coronel Val
ladão, organisando mesas illegaes em substi
tuição is eleitas que, em vista dn. lei, presi
dem todas as eleições que se verificarem no 
Estado, por espaço de dous annos, e obrigando 
o eleitor:tdo á reo.tisa.çã.o de eleições clandes
tinas, fóra do tempo e local determinados por 
lei. 

«Era resumo, foi ainda a fot'ça quem tran
sformou a eleição de Presidente e Vice-Pre
sidente em ümt\ farça indecente e ridicuh, 
digna. dos tempos remotos, qu(lndo se resol
viam todas as questões sociaes por meio do 
c:~.cete e btlCt'l.marte. » 

Assim devia ter sido a informação prestada 
::to Sr. Y..linístro da Guerrc1, se o Sr. coronel 
Ferraz quizesse ser violento, porém sincéro. 

As inl'ormações officiaes (does. ns. 1 a 16) 
que recebi de diversos municípios, alarmados 
pela forç:~. fedeml, prol'am cabalmente o que 
acabo de aflirmar. 

Niio ficaram a.hi as scenas de vandalismo 
pr:.~.tíco.das pelos p<"trtidal'ios improvisados do 
Sr. coronel Vallatlii.o. 

As violencil\s iniciadas por occasiã.o do plei
to de 30 de julho tiuham de continuar, se
gundo planos pt·évia.mente concebidos, desde 
que tives::;e de fuuccionar u. ~\ssembléa Legis· 
!ativa do Estudo. 

E de facto, no dia de sua primeira sessão 
preparatoria apresentara.rn-se os candidatos 
diplomados, sem contestaç<'io, no palacete da 
Assembléa, atim de tomar assento e dar co
meç:o aos trabalhos, já encontrando o recinto 
do edíticio invadido vor indivíduos que, per
dida totalmente a noção de dignidade e res
peito á lei, acceitaram a nomeação de repre
sentantes do povo feit<1 pelo Sr. coronel 
Ferraz. 

S. S., para garantir as suas c1·eaturas, alli 
se achava a paisana, sellanrlo com o prestigio 
material da força de qü.e dispüe, este attenta
do selvagem às nossas instituições e á moral 
publica. 

Debalde reclamo..ram os candidatos diplo
mados os lagares que lhes competiam. 
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Suas reclamações eram abafadas pelos gri- Este plano, depois de iniciado, foi abando-
tos dos invasores que, esquecendo os sagrados nado, não sei a que attribuir. 
deveres sociaes e, aindn, mais, menospresando Nova, reunião !bi conyocada, e desta vez 
suas proprias reputações, atiravam-lhes epi- deliberaram considerar acephalo o governo, 
theto:> dignos sómente de representantes de dirigir-se á A.ssemblea Ferra:; e convidar o 
uma sociedade de costumes corrompidos. seu presidente, Dr. João Vieira Leite, a assa-

Violentados em seus diraitos e nã.o dispon- mira administração _do Estado. 
do dos recursos necessarios para enxotarem E' preciso notar que, para a efficaz realisa
os assaltantes pois qua.lquer providencia a ção das iufamias pro.jectadas, o Sr. inspector 
tomar seria nnllificada pela. força federal, d;:1. Alf'amlega, de harmonia com o Sr. coronel 
resolveram pretextar contra o acto vanda- Ferraz, postou, como sentinella, avançada, 
lico enscenado pelos violadores da lei e pedir- um escale r de sun. repartição, no rio Cotin
me, nos termos do art. ô• § 3° da Constitui- guib<1, correspondendo mais ou meno::; à foz 
tnição estadoal, designação de lug<1r, onde do rio do Sal. 
podessem funccionar livremente, como const:1 E~se escaler, tripolado por marinheiros tla 
do officio annexo, doc. n. li. Altt\ndega e guarnecido por praças do 33° ba· 

A intervenção da força manifestal'-Se-hi::l. talhão de infantaria, armadas e mnnir!a.das 
fatalmente, visto como o Sr. coronel Ferraz levava ordens terminantes de chamar á falia. 
a pregoava com muita a~tecedencia que os . todas as embarcações que por alli passc.1ssem 
verdadeiros deputados seriam aquelles que e de revistar todos os passgeiros, como acon
primeiro occupassem os lugares por elle desi- tenceu com o negociante desta pr.::ça, Manoel 
gnados. José Ferreira. 

Não dispondo de força sntliciente para, em Esse posto de gaarda tinha por fim evitar 
tal emergencia, fazer respeitar a lei, pois 0 que me fossem communicados em tempo os 
corpo de paliei:\ se achava completamente seus planos auarchicos, de modo que eu não 
dizimado pelo 33o batalhão de infantaria, re- pudesse evital-os com a minha presença. 
solvi designar a villa rlo Rosario para a reu- Ainda mais, sabendo-se que eu tinha pe· 
nião da Assembléa até que ces::a-se a inter- dido por telegramma :10 cidadão Terencio 
venção da força federal nos negocias da nossa Sampaio, iospector do Thesouro, apresentado 
exclusiva competencia. · o escalar pa.ra me transportar á Capital, não 

Isto realizado, ser-me-hin. en trio facil suffo- obstante ter o mesmo cidadão gu::trdado toda 
cara anarchia que certos a.mbiciosos vulgares a reset·va do contendo do meu telegramm:.t, 
pretendem phnta.l' no Estado, levados por obstarão a &'1-hida do referido escaler, com 
baixo sentimento de vingança. e interesse ordem de prisão ao pa.triio e remeil·o, a qual, 
individual. pouco depois foi cassada. 

Em virtude de minha designnçfio, insta.l- Encarregou-se de tão nob1·e missão, de or-
lou-se no dia 7 de setembro. na ''illa do dem do Sr. coronel Ferraz, o meu particular 
Rosario, a Assembléa Legislativa, com a lei- e confidencial amigo, camarada e collega p:>r 
tura da minha, mensagem, como detet·mina quem sempre tive a maiot· dedicação, o !lo-
o art. 33 u. 4 da, nossa Constituiç·ão. mem em quem depositava inteira conliança, o 

Este facto desorientou os partidàrista, do capitão Dr. José Joaqnim Pereira Lobo! 
cr. coronel Valladão, pois ficarão plenamente Dos apparatos para a representação dessa 
lonven~idos de que não me prestaria a l<:lga- ridicnla. comedia, a minha deposição, encar
sisar suas deliberações indecentes e que, regvu-seo Sr. Dr. Sylvio Roméro, caracter 
ao contral'io, estaria, sempre pro:nopto a político de primeim agota, o qual, procurando 
reagir moralmente contra tudo o que se illudir a bô:1 fé da populaçã:o, convocou um 
oppusesse ao rig-oroso cumprimento de nossas meeting para este fim, pretextando dirigir 
leis á autonomia. do Estado. algumas palavras ele despedida aos seus pJ.-o 

Era necessario, portanto, affastarem-me tricios. 
do poder e substituírem-me por um instru- Foi assim que no dia li de setembro, as 11 
mento que se prestasse cegamemte ~t fiel horas do dia, reuniram-se cerca ue cento e 
execu~ão de seus planos indecorosos. cincoentn, pessoas, inclusive empregados da 

Reunidos em conselho, deliberaram denun- Alfandega dirigitlos pelo respectivo inspector, 
ciar-me per<1nte a Assemblda Ferra::; afim do empregados do Correio e Telegrapho, otlicia0S 
que esta,, tomando conhecimento da denun- e inf'ot·iores do 33° batalhfi.o de inf<tnturia, 
ci(l, apresentada, me suspendesse do ex:erci- para ouvir a palavra autorisada do illustre 
cio do cargo de Presidente do Estado. sergipano. 

Desta incnmbencia indigna encarregou-se Com espanto dos ouvintes, que ignoravam 
o bacharel João Alves de Gouvêa Limtt, can- o desenlace da, comedia, foram as palavras 
didato a um lugar da magistratura na fu- de despedida substituídas por um acervo de 
tur<t organisttção por elles projectada. accusações torpes atiradas sobre a minha. 
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·pessoa, só comrativei.s com o meio politico 
em que S. S. se acha envolvido. 
. .Ao termimr, este ambicioso vulgar convi
dou os espectadores :.t acompanharem-n'o ao 
[1alacete da A~sembléa, sendo introduzidos no 
·recinto do edificio, onde já se achavam reu
nidos os pseudo-deputados. 

Teve então o Dr. Svlvio Romero nova oc
cnsião de vomitar sobre minha. inrlivitluali
dade outras tantas accusações inf:1mes ada
ptaveis ao seu caracter de politico aventu
l·eiro, secundando-o o meu collr,~g-a e amigo 
dedicado e com quem sempre vivi na maior 
intimidade, o Sr. capitão Dr . .Manoel Xavier· 
de Oliveira. 

Este senhor, do alto da tribuna, declarou 
que o Presidente do Estado devia ser alijaclo 
da administração do mesmo modo que se ulijn 
a carga de nm na.vio que se .i ulga perdido! ! 

O pro:!edimonto do Dr. X.a vier explica-se 
satisfactoriamente pelo ardente dese.io qur~ 
S. S. tem de figurar como poteuci<1. política 
uo seu Estadv, ainda mesmo sacrilktn•1o trai
çoeiramente os sagrados laçqs de amisade e 
confiança e ligando-se a elementos políticos 
incompatíveis com suas thcorias e com a sua 
propria dignidade. 

Mas S. S. que, movido pela ambição,com
·metteu a haixesa de servir de instrumento 
ao saciamento das paixões de seus adversarios 
de hontem, terà como recompensa o clespreso 
dos homens de bem e o abandono dos seus al
liados. 

Comojà estava determinado, o Sr. Dr. 
João Vieira, sem a menor hesitação, acceitou 
o convite que lhe fôra dirigido, e, as8altando 
o palacio, acompanhado ele um pequeno grnpo 
considerou-se de facto 11a administração do 
Estado, revelando assim em tão poucos an
nos de vida, que, no caminho das torpezas 
politicas, nioguem lhe tomo.ria a diaoteir~. 

A's quatro horas da tarde do mesmo dw. 
regressava eu áesta Capital, já encontrando 
to rio~ os factos eonsummados. 

Convidei immecliatameute ao commandante 
do Corpo Policial, teneute-coronel Vicente 
Lopes de Medeiros Chaves, a vir ter comm!
go, afim de ordenar-lhe o enxotamento uos 
especnladores que assaltaram o poder. 
~. S. não se fez esperar. 
loterpellando-o sob1·e os acontecimento5, 

Çom sorpreza soube não ter havido a menor 
resistencia por o~casião do assalto ao palacio 
é que totla a força, estadoal estavn. alliciada. e 
·atterrorisada. com as ameaças do Sr. coronel 
Ferraz, tendo por este motivo passado o 
com mando do corpo a quem de direito. 

Só neste momento reconheci ter sido vi
ctima de uma traição pot' parte de certos in
uividuos quo se manifestavam meus amigos e 

de quem sempre recebi os mais inequívocos 
protestos de apoio moral e material. 

Não contando com os recursos necessarios 
para fazer rP.speitar a lei,me dirigi para a villa 
do Rosario ondefunccionava aassembléa legi
tima, e resolvi levar todos os factos ao conhe
cimento dos Presidentes do Senado e da Cama
ra do Exm. Sr. Marechal Vice-Presidente da 
H.epublica e do commanrlante. do districto, 
general Innocencio G;),l vão de Queiroz, re
quisitando elos dotts ultimos, de accordo com 
o art. 6" da Constituição Federal, força 
para re:;tabelecor a ordem e manter o prin
cipio d~ anto!'Ídadc. 

Em rospo:;ta, receLi do illustre comman
dante (lo distr·icto o telegramma (Joc. n. 18) 
quo a tiro á. apreciaçii.o uo publico, afim de 
C]Ue este ajnize da. opinião do notavel juris
consulto nomeado ultimamente Ministro do 
Supremo Tribun:Ll Fedel'al. 

Pnur·os rlins depois, re·ebi tambem de or
dem do Ex. S1·. Vic,~- Presidente t.la. Republica, 
um tclcgramm:t do Sr. Ministro Jo Interior 
(tluc. n. 19), no qual me declarava já ter 
expedido ordens ás autoridades militares aqui 
estacionad~lS, no sentido de me auxiliarem 
nn manutenção da ordem publica alterada. 

Em vista disto, voltei immidiatamente 
:1 Ca.pibl, de onde dirigi um officio ao Sr. co
ronel Ferraz, requisitando o auxilio ele que 
necessitava, junta.ndo cópia do referido tele
gramma. 

Em resposta, obtive de S. S. um officio 
(doc. n. 20) no qual expende theorias ana
Iogas ás do not:wel jurisconsulto commao
dante elo districto. 

Do seu conteúdo dei logo sciencia, por tele
grar:!m<), ao Exm. Sr. Vice-Presidente da 
Republica .. 

Como já esperava, nenhuma providencia 
foi dada, não obstante as repetidas recla
ma~ões que lhe fiz, sõmente com o fim de 
S. Ex. futuramente nã.o se chamar á igno
rancia dos f.1ctos. 

O silencio do Exm. Sr. Mare.chal não me 
sorprehenrl•3tl. 

O SI'. coronel Valln.d5.o necessitava con
sen·ar na. administração do l!:stado o Sr. 
Dr. João Vieil\t, para· saciar o seu espirito 
de vingança e af<.tstur as difficuldades futu
ras, c dahi a cegueira e a surdez do Exm. 
Sr. Marechal, sempre que se trata de negc-
cios de Sergipe. • 

Qne vale diante de S. Ex. o dever que a 
Constituiçã.o Fedeml lhe impõe de sustentar 
a. rederação, quando acima dessa disposi
ção constitucional esta a vaidade de seu 
valiào ! 

Que importa fL S. Ex. a manifestação de 
uesagrado 1la Nação, representada pelo Po
der Legislativo contt•a as arbitrariedades aqui 
praticada::;, q uauuo o seu chefe do policia 
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precisava vingar-se do Presidente que tinha 
commettido o crime de querer sustentar· ::t 
autonomia do Estado e defender a liberda
de do eleitorado ~ 

E é calcando aos pés a liberdade do eleito
rado, basE> essencial do regimen democratico, 
que se quer consolidar a Republica ~ 

O Exm. Sr. Marechal Vice-Presidente d<1 Re
pnblica, que ultimamente tem governado este 
J:'aiz dirigido simplismente pelos impubos de 
seus sentimentos, sem querer submettel-os 
aos dictames da lei, afastar-se-hin. do seu 
caminho se em taes condições viess0 am
parar o Estado de Sergipe, subjugado pela 
força federal, por se recusar a acceitar n. 
candi<ilatura do Sr. coronel Valladã.o. 

E' eliminando a a.ntonomi:a. dos gstados que 
se qn~r firmar a Federação Brazileira ~ 

E' par:t lastimar que @fi pleno regimen 
democratico, e quando se trata de uma 
eleiç~o exclusivamente estadoal, a força. 
federal venha determinar a priori qual deve 
ser o eleito do povo, que pacificamente 
aceita o insulto atirado á sua face por 
aquelles que têm o imperioso dever defen
der as nossas instituições e zelar pela fiel 
execução da nossa lei fundamental. 

E tudo isto se fez porque, confiando no 
apoio das autoridades federaes, não procu
rei premunir-me recursos materiaes p::tra 
repellir essa aggressão, tão brutal quanto 
covarde. 

Não podia suppôr que a força federal pro
curasse desprestigiar as autoridades esta
doaes e até a propria força do corpo policial 
alliciando-a por meio de agentes do 33° ba.ta
lhão de infantaria, sob garantia da con
servação dos postos que <lS praças occupa 
v~m no referido corpo, com o.fim de engros
sar suas fileiras. 

Sessenta e oito praças, inclusive sargentos, 
cabos e cornetas, foram uniformisados, apre
sentar-se ao 33° batalhão de infantaria, sendo 
immediatameote incluidas no seu estado effe
ctivo, sem que procedesse formalidade al
guma. 

Foi tal o escantlalo que os soldados que se 
achavam de serviço em palacio e na casa de 
prisão abandonaram seus postos pa.ra acom
panhar a onda alliciada, que se movia. 

Não póde h a ver nada mais deprimente para. 
a disciplina militar! 

Não ha brazileiro bem intencionado que 
applauda semelhantes factos. 

Só os especuladores poderão apoiai-as; por
que a dcsmoralisação e ínstabil idade das 
nossas instituições e, como consequencia, as 
graves perturbações sociaes e paralisação 
completa de nossa vida economica são ques
tões sem importa.ncia real, desde que seus 
interesses individuaes não sejam prejudicados. 

Só estes poderão bater palmas aos actos de 
anarcbia praticados pela força federal, por
que não possuem um coração patriota p<tra 
repellir a escravidão imposta aos seus con
ddadãos. 

Não! 
A Republica Federal dos Estados Unidos do 

Brnzil consolidar·-se-ha. quando a liberdade do 
eleitorado c a autonomia dos E,-t;)dos forem 
re~peitadas, quando ~e respon~abilisar todú 
aqn~lle que violar estes san.tos princípios. 

E quem o responsavel pelo que se tem 
p:1ssado em Sergipe~ 
· O commantlaute rio batalhão aqni estacio

nado e o Sr. COl'ODCL Carlos Olympio Ferraz; 
mas S. S .. semlo essencialmente obediente, 
sem uttender mesmo aos limites traçados pelo 
art. 14 da r.0n •tit.1:·:ção Feder·al e tendo, por 
diver::;ns V<:Ze!:i, UCCIH l'adO não intervir CtÍTICial· 
mente nns luta:; eleitoraes, não podia fazel-o 
agora. tão abertamente, sem que para isso 
tivesse recebido ordens. 

A prova do CJne acabo de declarar está no 
de:;locnnwnto de um contingente do 26° bata
lhão de infimteria, estacionado em Alagoas, 
para. Villa-Nova e Pacatuba, ainda com o in
tuito 1le obrigar o eleitf)rarlo sergipano a 
a ceei ta r tt cand idatma do Sr. coronel VallarJão. 

O Sr. coronel Ferraz não podia transmittir 
tal ordem ao seu collega que commanua o 26• 
batalhão, por lhe faltar competencia.. 

E' preciso, pois, saber-se de onde emana-· 
ram taes ordens. 

Não devo suppôr que tenham partido do 
Sr. marechal Vice-Presidente da Republi(.'.a, 
porque seria necessario acreditar que S. Ex. 
se bateu denodadamente contra os revoltosos, 
não impellido pelo dever altamente patrio
tico de defender as nossas instituições das 
g-ar·ras da caudilhagem desenfreiada, mas 
simplesmente por uma questão de interesse e 
vaidade pessoal. 

Não devo suppôr que taes ordens tenham 
partido do Exm. Sr. marechal Vice-Presidente 
da Republica.. porque ser-me-hia preciso es
quecer· o modo pelo qual S. Ex. manifestou-se 
em conferencia commigo sobt•c ns eleições 
rederaes, ultimamente effectuaclas. 

Não devo suppôr, finalmente, que taes or
rlens tenham partido do Exm. Sr. marechal · 
Vice-Presidente da Republica, porque seria 
necel:sario considera-lo dictador, traidor á . 
Patria, indig-no, portanto, das glorias ganhas 
na. rcacç-ã.o heroica, sustentO-da contra aquelles 
t]UC queriam anniquilar o principio de anto
ridade como meio de desmoralisar a H.epu
blica. 

Não devo, pois, admittir que S. Ex. que, 
durante a. revolta, tanto se esforçou pela ma
nutenção da ordem, mandasse anarchisnr o 
Estado de Sergipe, rasgando as Constituições 
Federal e Estadoal e eliminando o salutar 
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principio de autoridade, g.:tr::tntia essencial de O que se passa em Sergipe vem manifestar 
qualquer organisação social. positivamente quaes as intenções de 15. S. 

Quero mesmo crêr que taes ordens não Os factos ahi estão. 
tivessem partido do Exm. Sr. Vice-Prcsiden- Quem não tem escrupulos para se apresen-
te da Republica ; mas sobre S · Ex· recahe tar candidato ao cn,rgo de presidente do Esta
grande somma de responsabilidade· do, ainda. que a isso se opponhtt a Constitui-

Tratava-se de beneficiar politicamente ção estadoal ; que para. chegar ao fim dese
o seu valido, embora. fosse mister sub- jado não trepida em lançar mão de meios 
jugar a vontade do eleitorado e despeda- indecorosos, desde a falsa liga de elementos 
çar o nosso pacto fundamental; e S. Ex. re- heterogeneos até a acceitação do apoio de 
solveu, docemente constrangido, acceitar os grupos potiticos incompatíveis com a situação 
factos consummados, não tomar conhecimento creada pelo Exm. Sr· marechal vice-presi
das telegrammas que lhe fossem dirigidos, dente da Republica e entusiasticamente abra
denunciadores dos attentados praticados e çada por S. S., desde a corrupção atirada ao 
fingir ignorar o que se passava em Sergipe. sentimento do eleitorado até ás violencias 
. D'ahi as scenas de horror aqui desenro- selvagens commettidas . pela força federal, 
ladas para se eleger-à. pulso-Presidente do não é um cidndão respeitador da lei, não 
Estado o Sr. coronel Valladão que, com toda quer a estabilidade das instituições, nã.o quer 
a sua ingenuidade politica, assistia alegre- a paz e a felicidad~ do seu paiz e, portanto, 

·mente :1 escravisação dos eleitores de seu não trepidara em lançar mão de todos os 
Estado ! meios para anarchisal-o deste que a anarchia 

Nunca observei nesta terra ta.nta b:lixeza tra.ga resultados :1 feição do seu interesse 
para se assaltar o poder ! pessoal. 

Não satisfeito com a corrupção plantada Não se suppouha que manifesto-me deste 
por meio da distribuição de empregos e pro- modo em relação ao Sr. caronel Valladão, 
messas encantadoras, lançou mão de pressão porque "Seja partid~rista do Sr. Dr. Coelho e 
material sobre o eleitorado q·ue, sem pre- campos. 
paro para a resisteucia material, não podia Não tenho _li_gação alguma partidaria com 
repellir a torpe imposição de acceitar a sua os chefes polltrcos de Sergipe. 
candidatura, apontada por seus adeptos de 
hoje e inimigos de hontem, como a snlvação Dura.nte o meu período presidencial reali-
do· Estado ! zaram-se diversas eleições federaes.estadoaes 

.Não é a primeira vez que o Sr. coronel e municipaes, ms quaes abstive~ me com
Valladão revela o setl sentimento altamente pletamente de intervir, quer directa, quer 
pat1·iotico e genuinamente republicano ! indirectamente, em beneficio de partido al-

Já por occasião da eleição de Presidente e gum, execut_a~do ~e tal m?do o meu pro
Vics-Presidente da. Republica. e nas vesperas g-ramma poht1co tlto conl1ec1do de todos. 
da verificação do pleito, S. S. dirigiu-se em Appello para os homens de bem do Es-
telegramina circular aos commandantes de: tado. . . . _ . . 
districtos e guarnições, pedindo, em nome A .m~nha n~a~:nfestaçao, pms, e filha elas 
dos camaradas que se ba.tiam pela R.epublica. convrcçu~s poil_t1cas que su~!en~o. . 
e que por ella tudo sacl'ifica:vam, apoio para Como 1 epubl\cano federall:.tamtranstgente, 
as eleições do Dr. Lau.,..o Sodre ao elevado enteml_o que e do meu dever condemnar o 
caro-o de Presidente da Republica e do Dr. procedJmento _de todo~ que se oppõsm ú. li
Prudente de Moraes ao ele vice-presidente. berd~uc éto cle1to~ado, a autonomia dos Esta-

E S. S. lançou esta bomba em todos os elo~, a fiel.exe~uçao da noss?- lei fundamental 
Estados, apezar de, previamente, ter o par- e a c?nsohdaça.o da Repubhca. 
tido republicano federal escolhido os cancli- Mais de uma vez tenho dado provas exube
da.tos a estes elevados cargos, com acceitação ran.tes do que a~abo de declarar,recommendan~ 
plena daquelles que podem influir na, clirec- do as r,nesas elmtora~s toda a cautela pa.1:a evi
ção politica, dopaiz. tara lraude,determmnr'l.o queas autoridades 

Nesse mesmo 1.elegramma S. S. appellava compe~entes respom·: .rsass!3m os gymnas
pa.ra O esclarecidO criterio dOS destioatoriOS, tas ei~Itoraes, repellHldO a mt~rvenção das 
afim de que esses dessem-lhe n. verdadeira a.utor1dacles fe~eraes nos negoc10s de exclu
interpretaçao ! s1va competencm do Estado e hostilisando 

Ora, para quem sabe que os distioctos fm~came~1t~ aqnelles q~e, por meio de lutas 
officio.es, commanclantes de districtos e guar- a.ntr-patr1<>_~teas, orga!l1sadas .e travadas na 
nições, não teem partido político nos Estados, séde d<;L ... Umao, pretenc~ucm o2ms·ar os ~stados 
o pedido do Sr. coronel Valia dão tinha por a acceh:.trem suas dehbcraçues Ignobe1s. 
fuiJ. contar com o apoio material da força para S. Ex. o Sr. marechal Vice-Presidente da 
satisfazer o seusdesignios, embora dahi nas- Republica esti\ plenamente convencido de 
cesse a ruina. das noss::~.s instituições. tudo isto. 
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Já tive occasião de declarar-lhe qual a 
Jl?inha norma de governo em relação á polí
tica. 

Po1• diversas vezes tenho-lhe petlido provi
dencias ·repressores dos intuitos centralisa
dores de seus ministros. e por occnsião ela re
volta, lhe dirigi telegr·ammas, nos quaes me 
defini positivamente, apoiando a sua autor·i

.dade e reprovando n.cremente o procedimento 
dos revoltosos. 

E', pois, muito nat11ral que, de accordo com 
estes precedentes, levante um br·ado de indi
gnação contra a otfensa hr·utal e covarde ás 
Constituições Fed.e!'al e Estadoul e faça. um 
appello á Nação e aos Poderes que a, repr;3-
sentam, afim de verificar·se a autoria e con
sequente re:Sponsabilidarle dt>quelle ou da
quelles que,com tão reprovado procedimento, 
teem compromettido e estão sact·iticaudo a 
Republica Federal Brazileira. 

JOSÉ. CALAZANS, 

Presidente do Estatlo de Se1·gipe. 

Aracaju, em l de outubro de 1894. 

:COCUMENTO N. 1 

Juiz de Direito rla Comarca da Estancia, 
29 de agosto de 1894. 

Illm. c Ex:m. Sr. Dr. J03é Calaza.ns, M. 
D. Presidente de~te Estado. 

Fico de posse do officio de V. Ex. de 24 do 
corrente mez, em que V. Ex:. para bem poder 
avaliar dos factos que se propa.Ja terem-se 
dado na villa de ltabaianinlla, por interven
ção da força federal na:; vesperas dn. eleição 
a que se procedeu no clia 30 do mez passado e 
nos dias que s~ seguiram ao referido pleito, 
me pede informaçõe:5 sobre tn.es occurrencias ; 
em resposta., cumpre-me informar a V. Ex-. 
que, tentlo ·no fim de julho de abrir a 2"' ses
são judiciaria do termo de Ita.lJaianinha, alli 
soube que o alferes Honorio de illagalhã.es, 
commandante da, força federal destacada na 
villa, mandara dias antes da. ele::ição prewlet· 
diversos eleitores, entre os quaes o deputarlo 
estadual Euthyoio Esteves Lima, major Er
nesto José Je Sonza, escrivão d<t exactoria, o 
1 o juiz de p:tz Francisco Monte i r o de Carva
lho, o tabellião e escrivão de orphãos Ricardo 
Moreira Guimarães Moutagil, o escrivão de 
paz Daniel Galdino da Silva, o proprietario 
Aotidio Dantas Portatil, o negociante Pedro 
Gonçalves de Aguiar, José Monteiro de Car
valho, Elesbão Monteiro de Carvalho, para 
o fim de obrigai-os a fazer a eleição corno o 
alferes quizesse ; e de facto escreveu-se a 
eleição no dia 28, que foi assignada pelos 

Camara- A. 9 

membros da mesa, sendo então soltos todos 
os presos. · 

CommuDico ainda a V. Ex. que no dia 1° do 
corrente, ás ll hor·as da manhã. o coronel An
tonio Emygdio de Souza., presidente do Con
selho Municipal, procurou-me e communi
cou-me que, instado em nome do alferes Ma
gnlhii.es para renunciar o cargo de membro 
(lo conselho, ia naquelle momento, embora. 
contra. a sua vontade, assignar a renuncia, 
nfim ue evitar a prisão e outras violencias de 
qne estava ameaçado si não fizesse a renun
cia. As :3 horas da tarde commnnicou-me 
t:\mbem o conselheiro muuici pa.l João Pedro 
•le Souza Leão que, tendo vindo a villa acom
panh<Lr até o cemiterio o cadaver de pessoa 
de sua. amizade, fôra. deticlo e levado á pre
sença do alferes Ma.ga.lhft.es, que convidou-o a 
assignal' :L renuncia de membro do conselho; 
e como a isso se negasse, l'ôr-..1. levado preso 
por Ol'dem do ai fer·es para o qna.rtel da força 
onde devia permanecer atê sujeita.r-se are
nuncia. ; que, para livrar-se da prisão e ou
tras violencias, declarou acceder a vontade 
do alferes e tinha- contra a sua vontade
assiguado naquella hora a renuncia de mem
bro do Conselho MunicipaL Todos estes factos 
são de tal notoriedade quo jamais poderão ser 
contestados. -O juiz de direito, ·Vicente 
dá Sil'Oa Portella. 

DOC. N. 2 

Intendencia Municipal da Villa de Itaba.ia.
ninha, 2 de agosto d:3 1894.- Exm. Sr.
Julgo do meu dever levar no conhecimento 
rle V. Ex. que foram obrigados a renunciar 
seus mandatos os conselheieos municipaes co
t•onel Antonio Emyguio de Souza, que oc
c::pava. o cargo de pres;,lente, sob a ameaça 
de peisão, e João Pedro de Souza Leão preso 
e ameaçado de fuzilamento. 

Ha dias que sou instado, corno intendente, 
pa.ra, segundo uma lista que me foi apresen
tada, rlcmittir todos os empregt\dos de minha 
secretaria., indigitatlos pelos agentes dn. força 
federal aqui estacionada., e como não me pre
stasse, no todo, a eSS<L exigencia, forçam-me 
tambe:n com ameaças par.• renunciar o meu 
cargo. O corpo de guardas municipaes, a 
rnioha. disposição, foi desarmado pela força 
federal, de::;de o dia em q11e esta. aqni entrou, 
24 de julho pr·oximo findo, e conduzido todo o 
~rmamento para o quartel de linha. Em vista 
desta e de outras agg-ressões, abandonaram 
os ditos gu:ndas a cadêa e se occultaram para 
nã.o soffrerem prisão e o mais que quizessem 
fazer. Nos dias 25 e 26 do mesmo mez foram 
presos diversos cidadãos desta villa que, como 
mesarios, deviam compor as mesas das secções 
para. ;t eleição do dia 30, e só foram soltos na 
noite do dia 28, depois de termiuada a mesma. 
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êleição mandada etrectuar pelos agentes da 
força federal na casa da lutendencia. e na au
sench de quasi todo o eleitorado. Peço a 
V. Ex. providencias a respeito. 

Sau,le e fratei'Oidade.- Illm. e Exm. Sr. 
Dr. José Calazaus.- O intendente, Eduardo 
de Carvalho Fontes. 

Analogos do Conselho Municipa.l e do juiz 
de paz em exercício. 

DOC. N. 3 

Intendencia Municipal do Lagarto, em 3 de 
ugosto de 1894. 

Exm. Sr.- Cumpro hoje o penoso dever 
de levar ao ul to conl1ecimeuto de V. Ex., llh 
qualidade de primeira autoridade 1leste Estado 
as tri::;thssimas occurrencias de r;ue foi theatro 
esta cidade do Lagarto durante a permanencia 
aqui ele um contingente do batallüo 33° com
posto de 16 praças de linha e commandatlo 
pelo 1° sargento Firmino Francisco de Almeida. 
Tendo aqui chegndo e:::1a.s praças no t.lia 23 de 
julho proximo findo, propalando que vinham 
fazer ~leição do co1·onel Valladão e que ha
viam de todos os eleitores deste município 
votar nc-lle, quer quizessem, quer não, pois 
set·iam presos e espancados os divergentes 
desta. senha, prenderam neste mesmo dia e na 
feira desta cidade o cidadão MíLOoel de Souza 
Victor, morador no populoso mt•a.l.Jalue Co
queiro, pobre homem inoffensivo, que IB
nhum crime h:,via commettiuo e que foi 
arrastado pela ruas publicas desta. cidade, 
debaixo de prancbadas que lhe arrancaram da 
cabeça sangue a jorros. 

Nii.o satisfeitos ainda com este acto de sel
vageria., amurraram com cordas novas o in
feliz preso, que dormia, segundo é corrente 
aqui nest<L cidade, exposto á crueldade do ft•io 
no mez de julho . Tudo isto, Exm. Sr., foi 
feito com o claro intuito de Mugeotar das 
urnas os numerosos amigos eleitores que no 
arrabalde coqueiro contava a. candidn.tura do 
Dr. José Luiz Coelho e Can1pos. 

No dia 25 do mesmo mez, sem outro motivo 
que não seja. o da sinceridade de .:; uas con
vicções políticas, foi oggredido em sua casa 
por oi to soldados de linha o Dt•. Liberio Mon
teiro, facto e~te que não produziu as mais 
lurnentaveis consequenciasdevido á interven
ção de pessoas amigas, entre as quaes o pro
prio Dr. Benilde R.omero, paladino do coronel 
Valladão, e ás ordens de quem veio a força 
rle linha, que probibiu absolutamente que os 
ditos soldados atirassem contra a casa da
quelle cidadão. 

Na tarde desse mesmo dia foi espancado, 
por um soldado de linha, o eleitor mesario 

Marcos Lniz da Cruz, cujo unico crime é ser 
amigo do Dr. Coelho e Campos. 

A nós, Exm. Sr., que sempre condemna
mos a revolta de 6 de setembro, por uma. 
zombaria cruel- os soldauos só ci.Htmavam 
revoltosos, de modo que, p:Lra tal gente, a 
qualidade de revolucionario e conspirador é 
inherente a touo o cidadão que não dá o seti 
voto ao coronel Valladão, que só lembrou-se 
do Estado natal para perseguir por esta e 
outl'<IS fórm::1s os sells patrícios. 

O cirladão juiz de paz, major Domingos 
Francisco tle Oliveira, loi muitas vezes aggre
dido em sua propriedade particular, sendo 
obrigado pelos soldados a trocar dinheiro em 
miuuo e ouvindo sempre grandes insultos 
porrrue, diziam el!es, era um revoltoso. 

Que mais trist~ cópia podia llar de si esta 
força que gritava desorientadamente pelas 
rnas da cidade : Quem não vot:1.r no coronel 
Valladão toma f,Lcão e vae para a cadêa ! 

O commerdo fechou-se inteiramente e o 
Lagarto assemelha va.-se a um campo de ven
cedores e vencidos. 

Só faltavam impor aos amigos do Dr. Josê 
Luiz os tributos da guet·ra. Nestas condições 
e só para evitar derramamento de sangue, 
f·Ji que os amigos deste distincto e prestigioso 
hom~.:m político chegaram a um accordo, que 
só traduz o desejo da paz, um resultado im
posto pela tropa de linha e pela força das 
circurnstancias. 

Pol'ventura. esta mesma forç.'l. e os apani
guados do coronel Vallatlão 11ã.O diziam alto e 
bom som que cada soldado trazia 100 car
tuchos e que estes haviam de ser empregados 
no dia. da eleição nos eleitores que vota8som 
uo De. José Luiz ?1 Tudo isto, Exm. Sr., é 
tt' btissimo e vem mostrar com nma evidencia 
esmagadora que a Federação entre uós é uma 
palavra. vã, os direitos inclividuaes uma 
cousa que só tem existencia. nas lettras mor
tas das Constituicões Federal e Estadoa! e que 
n. liberdade política. não passou na eleição de 
30 de julho sinão como uma irouia. cruel. 

A nat·ração de todos estes facto3, estou 
certo, constitue para o espírito de V. Ex., 
tão empenhado em mantet• a autonomia do 
seu E:;tado natal e elevai-o à altur;t a que 
fazem jus o caracter e intelligeucia dos seus 
melhores 1llhos- a convicção dolorosa e 
seriamente de[Jrimentc de que Sergipe não 
passará jamais de um burgo podre, hoje, para 
ignomínia de todos os sergipanos de coração, 
amarrado as plantas do corouel Valladão, 
nm homem de paixões politicas inconfesS<l
veis. O coronel Valladão, Exm. Sr., encm:· 
regou-se de mostrar aos sergípanos que para 
ell~ a mais alta comprehensão da patria é -
« a do soldado que nos mette medo e a do 
imposto que se nos cobra». Não vive mais o 
sergipano illustres entre os illustres que atirou 
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á luz da publicidade esta verdade dura ; mas 
eu estou c~r-to que, si a morte não o houve~se 
roubado á mocidade que bebia avida. de ensi
namentos os seus conselhos, elle diria a!.(·ora 
aos conterranens, ao :;aber dos factos occor
ridos por occasião da eleição de 30 de julho e 
que todos elle foram praticados com assenti
mento c.l.o coronel Valladão, que se inculca 
um patriota. !>em jaça: « Desconfiae deste pa
triotismo de convenção que tem sempre mais 
de abdominal do que de víscera!». 

Saude e fraternidade.- Ao ll!m. e Exm; 
Sr. Dr. José Calazans, muito digno presi
deate do Estado.- O intendente municipal, 
Jose Cy1·illo de Cerqueira. 

DOC. N. 4 

.Juizo de Dit•eito da Comarca do Lagarto, 
em 3 de ~gosto de 1894. 

Exm. Sr.- Tendo atravessado esta. cidade 
do Lagarto um período excepcional de per
turbações e desordens, cumpro o tlever de 
levar ao conhecimento .de V. Ex. as occur
rencias que aqui se deram por occasião de 
estacionar nesta cidade um contingente do 
batalhão 33° composto de 16 praças de linha 
commandadas pelo to sargento Firmino Fran
cisco de Almeida. 

Esta força que aqui chegou no dht 23 
do mez proximo findo, começou po1' pren
der e espanc"r blJrbaramente ao inoffensivo 
cidadão i\ia.noel de Souza Victor, residente 
no loga.r tlenomin•tdO Coqueiro, deste termo, 
que nenhum crime havia. commettido e qne du
rante a noite deste dia permaneceu amarrado 
e exposto ao frio do mez de julho, sendo no 
dia. 24 pela manhã apresentado ao Dr Be
nilde Romero, que nenhum cnrgo aqui exerce, 
para set' interrogado. O fim de tão vis arbi
trnri~dades, Exm. Sr., era só e unicamente 
afugentar das urnas os numerosos amigos 
eleitOJ'es que, no La.g<lrto contava. o candidato 
Dr. Josá Luiz, pois, conforme diziam aberta
mente os soldados de linha, os eleitores que 
não votassem no coronel Valladã.o, cuja elei
ção elles vinham fazer, seriam presos e espan
cados. 

O princip'o liberal de habeas-coi~pus, o re
medio commum da liberdade opprimhla, não 
poude ter applicação nem realidade durante 
estes tristíssimos dias em que o Lagarto 
tornou-se uma. praça de guerr·a, onde domi
naram como leis, as ordens emanadas de 16 
praças de linha commandadas por um sar
gento que em tudo e por tudo devia obedecer 
não aos impulsos de sua consciencia, mas aos 
acenos do Dr. Benilde Romero, representante 
aqui dos inter·esses da candidatura do coronel 
Valladão que, no dizer de seus partidarios, 

devia ser eleito e havia de o ser, custasse o 
que custasse. 

O incluso officio, em original, do sargento 
commandante d t força, mostra até um certo 
ponto as injustiças da força material e a faci
lidade que tem esta de representar o papel do 
lobo com o cordeiro da fabula. 

Emqm<nto, pois, Ex:m. Sr. esta força. me 
tornava responsavel pelos desatinos que ella 
estava commettentlo, no claro intuito de fazer 
ving;w a candidatura impopular e antipathica 
do coronel Valladão que, pelas violencias 
que mandou praticar contra os seus adversa
rios políticos, recolheu grande somma de otiio 
de seus patrícios ; no momento mesmo em 
que eu recebi este otficio, - para cujas men
tira, capaz de fazer corar a brancura inssen
sivel das -paredes -eu chamo muito parti
cularmente a attenção de V. Ex., no instante 
mesmo em que me surprehendia o ma.cbiave
lbmo revoltante do dito otlicio, espalhava-se 
pela. cidade a aterradora noticia <leque a casa 
de residencia uo men collega Liberio Mon
teiro, sem motivo algum que não seja o das 
convicções políticas deste intelligente fuoc
iionario publico, havia sido aggretlida por · 
oito soldados de linha, os quaes, voltando 
desta empreza e reunidos ao restante da 
força, pretendiam, entrincheirados nas obras 
do mercado, bombardear a casa daquelle ci
dad5.o. 

Esta :;ggressfio inllebita,grosseira,selvagem 
e brutal não produziu tl'istissimas conseqnen
cias, devido á intervenção de diversas pessoas 
amigase mesmo a do Dr. Benih.le Roméro, 
que não consentiu o espingardeamento da casa 
de um seu colbga.. 

Na tarde deste mesmo dia, 25 de julho, foi 
espanmv.lo pot• um soldado de linha o eleitor 
mesario Marcos Luiz da Cruz, um pobre 
velho de uma probidade sem macnla, mas 
que tinha. o gr<tnde crime suirragar nas urnas 
a candidatura do Dr. José Luiz Coelho e 
ca.mpos. 

Os amigos deste candidato, muitos dos quaes 
publicamente coodemoava.m a. r&volta de 
6 de setembro e muitas vezes desmentiam os 
perversos boatos espalhados contra o mare
chal Floriano por aquelles que agora mesmo 
no Lagarto tinham o apoio da força federal, 
eram, por uma cruel ironia do destino, cha
mados revoltosos '!lJr esta força. 

Entre estes devo lembrar o cidadão juiz de 
paz major Domingos Francisco de Oliveira, 
que so:ffreu baixos insultos e foi muitas vezes 
atacado em sua propriedade particular por 
alguns dos soldados que compunham a van
guarda dos interesses politiCos do Sr. coro
nel Valladão, e o coronel Felisberto da Rocha. 
Prata, que recebeu· dos apaniguados do dito 
coronel Valladão y·ecados de uma torpeza im
possivel de escrever·se. 
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Foi nestas deplorave1s circumstancias e 
para. evitar o derramamento do generoso san
gue do povo lagartense que alguns <lmigos uo 
Dr. José Luiz chegar<lrn a accordo com o Dr. 
Benilde Romero, accordo, porém, que :;ó ex
prime um resultado imposto pelas bayonetas 
dos soldados do batalhão 33° postas eloquen
ternente ao serviço da candidatura illegal, 
impopular e antipathica do coronel Val
ladão. 

Exm. Sr., o vosso coração de moço qne 
sonhou com a Republica Fe•lera.tiva, com os 
Es~dos autonomos e independente:;, com a 
ma1s segura e absoluta garantia dos direitos 
individuaes, estou certo que se confrangera 
com a verídica narração que faço-vos dos 
acontecimentos que se desenrolaram nesta 
cidade, por occasião da. eleição de 30 de julho 
proximo findo; mas a minha qualidade de 
brazileiro e magistrado me impõe antes de 
tudo o dever de dizer a verdade como soe 
ella ser, sem pêas e sem rebuço. Possam a 
adversidade uestes ominosos tempos, as in
justiças, <IS crueldades e as perseguições, or
denadas pelo coronel Valladão contra os seus 
adversarios politicos, se1·vir de lição no fu
turo a este pobre povo sergipano e fazel-o 
comprehender que os seus direitos civis e 
politicos escriptos no Estatuto Federal do 24 
de fevereiro de 1891 devem passar da lettra 
morta do papel a uma reu !idade ininterrupta 
e a uma aifirmação categorica. que não pos
sam jámais ser abaladas ainda mésmo pelo 
fermento de paixões políticas e inconfessa
veis. 

Saude e fraternidude.-Illm. e Exm. Sr. 
Dr. José Calazans, M. D. Presidente deste 
Estado.-0 juiz de direito da comarca, Phi
lomeno de Vasconcellos Hora. 

- Analogas do Conselho Municipal e juiz 
de paz. 

DOC. N. 5 

Commando kda força federal do batalhão 
33°, em diligencia nesta cidade do Lagarto, 
em 25 de julho de 1894. 

Cidadão Dr. juiz de direito - Aqui me 
achando por ordem superior para garantia 
da população desta cidade, que se acha nv:.ü
dida por uma horda de assassinos do sertão 
e desertores do exercito, e aos q uaes deve
mos todos nós perseguir os primeiros e r e
crutar os segundos ; e, chegando ao meu 
conh~::cimento de que uns e outros são patro
cinados por influencias politicas desta locali
dade, vos peço que.na qualidade de pi·imeira 
autoridade da comarca, providencieis no in~ 
tuito de ·retirar, quanto antes, esses revol
tosos, que se acham debaixo do comroando do 
individuo José Cyrillo de Cerqueira, do te· 

nente-coronel Sebastião de A. vila Garcez, do 
major Felisberto da Rocha Prata, e, final
mente, do padre Possidonio Pinheiro da Ro
clla. Podeis confiar que a. força federal de 
modo algum quer e pretende perturbar a p:1z, 
a. traoquillidade, o socego, a ordem e o bem
estar das famílias desta cidade ; porém elta 
conta com vosso auxilio no intuito tirme da 
manutenção da ordem, a. qual, muito confio, 
sera por vós restabetecida. 

Não é mister dizer- vos que, impossivel se 
torna consentir a continuação de tropelias 
nesta cidade, pela qual sois o unico respon
savel, como primeira autoridade. 

Saude e fraternidade.- Illm. Sr. Dr. Phi
lomeno de Vasconcqllos Hora, muito digno 
juiz de direito da coma.J'ca.- Firmino Fran
cisco de Almeida, 1° sargento. 

DOC. N. 6 

lntencleucia Municipal da cidade de Sirr.ão 
Elias, em 30 de agosto de 1894.- lllm. e 
Exm. Sr. Em obediencia ao preceito consa-· 
grado no art. ô4 n. 8 da Constituição do Es
tado e no art. 31 n. ·8 da Lei n. 36 de 18 de 
agosto de 1892, venho, na qualidade de re
presentante do Governo deste municipio, 
trazer, ao vosso illustrado conhecimento as 
lamentaveis occurrencias que aqui se tem 
dado, as quaes, tendo como origem a eleição 
de 30 de julho proximo findo, ferem de frente 
a autonomia do mesmo município, garantida 
pelo art. 58§ lo da referida Constituição. E são 
de tal gravidade essas occurrencias, envolvem 
ellas tantos actos tle violenciu. o vanchlismo 
que, por amor dos creditas de Set·gipe, me 
seria preferível deixar de registral-as em 
uma peça. olficial, si não fosse á isso impellido 
por torça do cargo que occupo. Tratarei en
tretanto, da. exposição succinta tios factos, 
sem fazer commentarios a respeito. 

Desde que constou nesta. cidade que era 
a1Jresentado o nome do illustre coronel 
Valladão, por parte do partido democrata, 
para o cargo de presidente do Estado, os 
<\l'aUtos dessa candidatura, não contando com 
a. maioria do eleitorado, lançaram mão de 
todos os meios para obterem ganho de causa, 
ja ameaçando os eleitores com prisões, espan
camentos e deportações, já t•romettendo de
posições ás autoridades constituídas que não 
se prestassem a su:ffrugar e auxiliar a referida 
candióatura. E n<~. sua. faina de tudo ameaçar 
e amedrontar, não poupara.m nem a propria 
dignidade do chefe da Nação, como si este, 
illustre militar, aliás coberto de glorias, nã.o 
tivesse uma. reputação a. zelar para impor 
\Jma candidatura, cujos adeptos declaravam 
de ante-mão vencedores por contarem com as 
forças federaes • 
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Sem que acreditasse que o proprio candidato 
tivesse ao menos conhecimento de taes ame
aças, sempre suppuz que estas não tmssava.m 
de manejos politicos par-a. afugeutat• o elei
torado das urnas. Julgava mesmo impossivel 
que, em pleno regim~u republicano, que veio 
regenerar os vicios do passado, houvesse quem 
attentasse contra a magna carta constitucio
nal, para cuja defeza subiu ao poper o eme
rito Vice-Presidente da Republica, fulminando 
o acto dictorial de 3 de novembro de 1891, 
principalmente quando est:t Republica tbi 
proclamada ba tão pouco tempo que não conta 
ainda. cinco annos completos. 

Ora., a intervenção d<~ força federal em 
qualquer eleição e, principalmente, em urna 
eleição estadoal, é um attentn.do directo contra 
a Constituição da Republi·~a, que garante a 
autonomia. dos Estados constituídos como o 
nosso, cuja Constituição foi promulgada em 
18 de maio de 1892. Entretanto, aquellas 
ameaças se foram cada vez mais accentuando 
até que, com geral indignação da população 
pacifica desta cidade, aqui chegou no dia 26 
de julho proximo findo, pehu; 5 horas da. 
tarde, um contingente de linha com1>osto de 
15 praças do 33• batalhão de int'anteri· ~ sob o 
commando do sat·gento Colimerio do Nasci-
mento Lubambo. . 

E o que mais é pa.rn. admirar é que havendo 
aqui autoridades constituidns, por ser um 
rnuuicipio aut1,nomo, esta força, sem a menor 
consideração às mesmas autoridades, viesse 
consignada a. um particular, o Dr. Heraalito 
Diniz GonQ~Ives, declarando ostensivamente 
que vinha fazer a eleição do coronel Valladão 
e não capturar desertores, cuja existencia 
aqui annuncia f<Llsamente a Gazeta de Sergipe. 

A pt~rtir dessa data., começaram as amea
ças e as tropelias de toda. a especie. Logo no 
1lia. seguinte o referido Dr. Heraclito e o co
ronel Sebastião An•lrade lizeram com que 
desertassem rio qua.rtel da guarda mun icipal 
o sargento .Tnstino Gonzag;~ das Dores e as 
p1-ac ~s Jost:í P•!reira. 1los Santos, João Baptista 
de J ~sus e Genesio .Justiniano de Men(:jzes, 
conduzindo o criminoso de justiça João Fran
cisco de Anr1rade, que se acha.va recolhido no 
mesmo quartel. Tendo permanecido tres 
praças fieis ao cumprimento de seus deveres, 
!'oram logo ameaçadas de prisão, a qual não 
se realizou pela coragem com que se porta
ram, causando admiração até á propria força 
de linha. Fui avisado de que planos sinistros 
eovol viam o projecto de minha deposição, que 
jà se achava planejada antes da. vinda dare
ferida força, pelo que tive de acautelar-me. 
Os mesarios que não eram adeptos da candi
datura do coronel Valladão foram aLlvertidos 
por adversarios politicos, porém amigos par
ticulares, de que deviam estar prevenidos 
porque estava assentada a prisão dos mesmos 

mesarios. Diversos eleitores de reconhecido 
pre::;tigio foram avisados de que seriam presos 
e espancados no rii<\ tla eleição se não vo
tassem no r:oron~ l Vallactão. Nestas condições, 
o eleitorado tomou o alvitre de não se des
tacar. reunindo-se todo no sobrado do coronel 
José Zac<trias de Carvalho, chefe do partido 
republicano federal, de onde devia sahir in· 
corporado para a eleição, que devia ser pe
rante uma só mes:1, visto como as outr>lS se 
achavam constituídas fóra. das respectivas 
secções contr·a o disposto no art. 57 paragra
pho uuico do reg-ula.mento eleitoral e em uma 
::;ó rua, á pequena Llistancia umas das outras, 
estando a forç:~ de promptidãa. para que os 
eleitores alli não pudessem entrttr. Conhe
cendo os partidarios da candidatura. do coronel 
Valladão que não tinham força para repellir 
das urnas tão crescido numero de eleitores, 
uma vez que estes não se queriam separar, 
conceberam o plano de mandar espingar
deal-o3 dentro do referido sobrado. Para este 
fim foi reforçado o contingente do batalhão 
33° com as quatro praças d•~ guarda muni
cipal. que desertaram, e diversos capangas, 
muitos dos quaes se achavam armados com 
armas a Comblain; pois, além do armamento 
das praças do referido bata.lhão, vieram 
tambem espingardas e refles para os ditos ca
pang-as, que faziam exercícios pelas ruas, 
como si com etreito representassem uma força 
legal. 

Ao amanhecer do dia 30 de julho, não se 
fizeram esperar os movimentos b.~llicosos. 

Logo pelas 7 horas da manhã, appa.receu o 
contingente de linha em frente da casa do 
coronel Sebastião, que se achava guarnecida 
de capangas e. apontando as armas para o 
sobrado do coronel Zacarias, retiraram-se 
immediatamente para. o quartel. Pouco tempo 
depois, tendo Rido soccorrido por diversos 
n.migos o major João Baptista. 1le Carvalho por 
ter si1lo aggredido pelos ca.pangas do coronel 
Sebastião, nn. freute da casa deste. quando o 
mesmo major voltava pacificamente de seu 
estabelecimento commercial para a casa de 
sua residencia, foram dispar<Hlos dous tiros 
pelos capangas do referido coronel Sebastião, 
tiros que. servindo de senha, deram logar a 
que comparecesse immediatamente a força de 
linha que, cumprindo as ordens do Dr. He
raclito, rcmpeu um grande fogo contra os 
eleitores que se achavam no alludido sobrado, 
os quaes tiveram de repellir a aggressão, 
guardando a defensiva, pelo que, depois de 
um tiroteio de mais de duas horas, recuaram 
os soldados depois de terem causdo grandes 
estragos no mesmo sobrado. ncujas paredes se 
acham todas crivadas de balas, havendo di
versos ferimentos de uma e outra. parte. 

Quanto aos feridos da parte do coronel Za-
carias, se procedeu a corpo de delicto na pes-
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soa do eleitor Angelo Martins Fontes, que foi I dos pretensos dominadores do Estado!. Da 
ferido na mão esquerda, e na d9 cidadão ~~- narr~çã? exposta. vê-se. que a a~tonom1a ~o 
noel Jo~é da Cruz, que foi fer1do na reg1~0 !llum~rp10 se acha otrendtda pela mtervençao 

- thoraxica do lado esquerdo,. se~do esses fert- mdeblta. da. força federal, pelo _que rogo-vos 
meutos produzidos por proJeCtll de arma de que vos dignets de prov1dencwr pat•a que 
fogo. Quanto à parte do coronel Sebastião possn. o mesmo rnunicipio. gozar desasso~
sahiram feridas cinco praças do 33° batalhão brada~ente das . prerogatlvas que lhe sa? 
de infantaria, procedendo-se a corpo de · de- g:3:r~nt1das pelo mta.do art. 58§ 1° da Constl
licto no soldado Sylvino e no ca.daver do sol- tmçao do Estado, tornando-se como dantes 
dado Martinho, que falleceu no dia 5 llo cor- autonomo e independente na gestão de seus 
rente mez, em consequencia dos ferimentos negoci()S. 
que recebera. em uma perna quando atirava Saude e fraternidade.-Illm. e Exm. Sr. 
contra os eleltor~s, declarando .antes de fal· Dt•. José Calazans, multo digno presidente Jo 
lecer que ~sse fe~tmenlo fô.ra feito por um dos Estado.-0 intendente, Raphael Archanjo de 
companheiros cuJa arma, disparou no acto de Montalvé!o. 
carregar. 

Procedeu-se tambem a corpo de uelicto no 
sobrado do coronel Zararias, avalian,Jo os Analogos do juiz de paz e membros do con-
peritos o damno causado. em 2:000$00ll. selho municipal. 

O que venho de narrar sobre os aconteci
mentos de 30 de julho achn.-se comprovado 
pelas peças que a este acompanham sob ns. 1 
8. 5. 

Entretanto, tendo passado a eleição, sup· 
})UZ ·que rossem restabelecidas a paz e a tran
quillidade publicas, porém, ao contrarjo, pa
rece que a anarchia se prepara para levar de 
vencida as instituições que nos 1·egem. 

E' assim que, não obstante terem tido baixa 
por serem consideradas como desertores as 
referidas praças que evadiram-se do quar
tel da guarda municipal, continuam ellas 
armadas pelas ruas ; sendo para esse "fim 
influenciadas p13lo coronel Sebastião Andrade, 
que tem feito com que os arrematantes de 
diversos impostos munic~paes lhe es~ejam 
fornecendo quantias para o pagamento das 
mesmas praças, que, declaram, se acham ga
rantidas por contarem com a. protecçito da 
forca fedeJ·al. 

Tendo providenciado sobre o /lreenchimento 
dos claros deixados com aque las deserções, 
protestam os soldados desertores rasgar ns 
fardas dos nomeados, entrando em combn,te 
com estes e decl::1ru.m que para este este fim 
teem armamento e munição do batalhão 33°; 
havendo quem afHrme que com etreito exis
tem 20 espingardas a Comblain em casa rio 
Dr. Heraclito, assim como igual numero de 
refies e muita munição. Considero-me, por
tanto, sem garantias para agir e, por conse
guinte, não posso presentemente satisfazer 
requisição das autoridades locaes. Entre
tanto os soldados desertores estão ao serviço 
do supplente do juiz municipal alferes Diony
sio José de Andrade e de outras autoridades 
da parcialidade do coronel Sebastião, che
gando a audacia ao ponto de seguirem para 
essa capital com o tim de conduzirem ct•imi
nosos, segundo me consta. 
. Desertores conduzindo criminosos de jus

tiça! E' até onde p6de chegar o escandalo 

DOC. N. 7 

Ulm. e Exm. Sr.-Cumpre-me commu
nicar a. V. Ex. que deixou de haver eleição 
nesta villa no uia 30 de julho do anno cor
rente para. presidente e vice-presidente do 
Estado, pelo racto que passo a narrar. 

No dia 28 do citado mez, chegou nesta. villa 
uma força de 25 praças federaes do 33° bata
lhão com mandada pelo tenente José do Prado 
Sampaio Leite e no dia seguinte chegaram 
mais 10 praças do mesmo batalhã.o, com . o 
fim de derramar o panico no eleitorado, abo
lindo a liberdade do voto do grande partido 
republicano fdderal, de que é chere aqui o co
ronel Felisberto de Oliveira Freire. Na. manhã. 
do dia 30, nesta pacifica vil la, á pequena dis
tancia do ediftclo e onde se tinha de proceder 
il. eleição, mandou o dito tenente estender a 
força com armas embaladas, reunidos a &!la 
80 capangas armados de espingardas, fouces, 
facões, garruchas, capitaneartos pelos Srs. 
coronel Domingos Dias Dantas e Mello e o 
capitão Belrniro dtt Costa Alves, com boatos 
alarmantes. Esperando, portanto, um con
fiicto durante o pleito eleitoral, o que deu 
lo!?ar à abstenção <.le eleitores da fracção do 
dito coronel Felisberto Freire, que tinham 
de suffragar a caudidatura dos illustres S(-3na
dores Dr. José Luiz Coelho e Campos e coro
nel Antonio de Siqueira Horta, o:s mesarios · 
recusaram reunir-se ; e logo o coronel Felis
berto Freire tomou a. deliberação de enten
der-se com o fallado tenente Prado, a quem 
pedia liberdade para não intervir a força no 
dito pleito, como lhe tinha promettido no dia 
anterior, ao que lhes respondeu o mesmo 
tenente não cumprir o que liavia promettido, 
visto como estava cumprindo ordens do Sr . 
Ministro da Guerra, e em seguida mostrou 
lhe um telegramma do Sr. coronel Ferraz 
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nos seguintes termos : « Dr. José Calazans 
deposto. Ferraz no governo. Faça prisões 
que julgar preeisas. Premiu mesarios. Se
guem mais 50 praças do 33. o 

No m3smo dia 30 foi a casa. de tabellião 
Francisco José da Costa invadida por força. 
armada, de espingardas carregndas, mandada 
pelo dito tenente, obr·igando a esse funcciona· 
rio a declarar que não houYe eleiçã.o. 

- No dia 31 do citado mez manda aquelle te
nente Prado prender um mesario e secretario 
da mesa da 2" secção eleitoral, João Ramos 
do Nascim-ento, com o fim de arranca1• deste 
cidadão a declaração de não ter havido eleição, 
ao que se negou este cidadão, sendo logo 
ameaçado de ser recrutado e so:ffrer muitas 
torturas no caminho, deixando de re1lizar o 
promettido por lhe obstarem a esse procedi
mento umas senhoras que se achavam em 
casa do Sr. Idu.lino Dtntas, chefo da estação 
telegraphica, onde se achava n boletarlo o dito 
tenente, prorompenr1o em mil improperios 
contra o citado mesario. 

Eis, Exm. Sr., os horrores praticados nesta. 
infeliz te1•ra, pela. força federal, por occasiüo 
do pleito eleitoral de 30 do mez proximo pas
sado. 

Saude e fraternidade.- Itaporanga, 20 de 
agosto de 1894.- Illm. e Exm. Sr. Dr. José 
Calas~ns, muito digno presidente do Estado. 
- O mtendente municipal, Francisco Possi
donio de Queiro~. 

DOC. N. 8 

Juizo de Direito da Comarc,l. de Laranjeiras, 
em 1 de ag-osto de 1894- Illm. o Ex:m. Sr. 
Dr. presidente do Estado.- Em obediencin :'t 
ordem, que dig-nou-se V. Ex. tra.nsmittir-me 
por carta official de 25 do rnez hont,,m lindo, 
recommendando-me rosse assistir na Villa do 
Soccorro ao pleito eleitoral, que teve logn.r 
no dia 30, pa.ra presidente e vice-pr·esident~ 
do Estarlo, aftm de, como primeirtt autori
dade da coma.rc:\, concorrer par;ta boa ordem 
e regularidade do referido pleito, transpor
tei-me no dia 29 para aqueli.a villa, onde 
cheguei ás 5 horas da tarde. 

Logo depois de minlHl chegada, um contin
gente de 10 praças do batalhão 33°, comman:.. 
dadas por um inferior, postou-se defronte do 
edificio da. lntendencia Municip:tl, onde me 
achava, e nessa occasião deu diver·s::~s des
cargas, cujos projectis cravaram-se nas pa
redes de um sobrado arruinado, contíg-uo á 
casa da, mesma. Intendencia. Acto continuo, 
aquelle inferior procurando-me, declarou; 
com bastante t\ltivez, que não tinh:.\ receio de 
cousa alguma e que a' ~ha.v:.1, prudente a mi
nha sahicla daquella localidade. Diante dessa 
intimação e me considerando sem a menor 

garantia, voltei logo para esta cidade, evi
tando assim maior desacato á minha pessoa. 
Expondo fiel e resumidamente este facto a 
V. Ex:., só tenho a lamentar a intervenção 
da. força federal em um pleito eleitoral ex
clusivamente do Estado, contra a expressa 
prohibição da. Cons~ituição Federal. 

Aproveito o enseJO para apresentar os meus 
prote>tos de sincera estima e consideração a 
V. Ex:., felicitando-vos igunlmente por vossa 
criteriosa e imparcial administração. 

Saude e ft·aternidade.- O juiz de direito , 
Bemvindo Pinto Lob1io. 

DOC. N. 9 

Município de Maroim-Paço da Intendencia, 
em 16 de r~gosto de 1894- Exm. Sr.- Ca
bendo-me, na qualidade de orgão do governo 
municipal, velar pela fiel obset·vancia, não só 
das leis do município, como das estadoaes e 
fecleraes, decorl'e-me o dever de vos expor os 
f<tctos extra-lega.es, violentos e arbitrnríos 
que antecederam e se deram no dia 30 de 
julho, correlativos á eleição presidencial , nesta 
cidade. 

No dia. 22 ue jnlho deu-se o estranhavel 
facto da prisão do eleitor Manoel Lueio Cor
rêa, sem conhecimento das autoridades locaes, 
sem formaliciade de especie alguma, dando-se 
as nggra.vantes- do ser invadida a. casa do 
cidadão, ser este espancado barbaramente e 
1•etido no q1Jartel do bat:.\lhüo 33°, sem culpa 
formada, até o dia :31 de julho, e uscsim pri
vado de exercer o dil'eito de voto. Este facto 
é um attentndo contra a liberdade e segu
rança iodividnnl do nm cidadão garantidas 
pelo urt. 72 dn. Constituição Federal e uma. 
viol:\Ção do nrt. 54 rio regulnmeuto eleitoral 
tio 20 de janeiro de IS~H. 

No dia 26 par<t 27 1le Jnlho chegaram a esta 
c i dado mn.is de 100 praças do mesmo batn
lhiio. sendo distribuídos contingentes pu.ra 
Nossa Senhora das O(it·es, Capdla, Siriry, 
Divirm Pa.storn. e Rosario; aqui ficando sob as 
O:L'dens do alf .. n•e.;; Aarão de Brito Lima, que 
aqui chegara dias antes, 20 a 30 praças que 
aquartelaram na terceira. casa vizinha da 
33 secção eleitoral deste município. 

Este alferes, acompanhado dos amig-es po
líticos do coronel Va.lladão, anelou em cabala. 
eleitoral, ostensivamente e criminosamente 
amençn ndo de pr·isão, espancamento e deporta
ção n alg-uns eleitores que julgava mais in
genuos d'entre aquelles que recusavam dar o 
voto ao seu candidato. O mesmo alferes dizia. 
francamente que tiuha. vindo fazer a eleição 
do coronel Valla.dã.o e ha.via de levai-a com 
maioria, custasse o que custasse. Entre outras 
tropelias de menos monta, commettidas aqui 
pelo contingente da força federal, sobresahe o 
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espancamento do individuo Pedro Gangá, 
publicamente, na ponte do Lachez, por sol
dados federaes, sem quP as autoridades locaes 
pudessem tornar .providencias, visto estarem 
sem garantias diante da attitude da dita força. 
No dia. da eleição tornou-se clara a interven
ção da força aqui destacada no pleito eleitoral, 
por isso que o alferes Aarão poz o contin
gente de promptidão, e acompanhado de um 
corneta e dous soldados, um dos quaes armado 
de revólver á cinta, frequimtava as secções, 
emquanto estavam funccionando, danrlo Jogar, 
com este apparato aggrz.:vado com os factos 
anteriormente realizados, com a noticia que 
corria de assalto às m~~sas, e com a presença 
de mais de 200 capang<1S armados que vieram 
publicamente pôr-se as or·dens dos amigos do 
coronel Valladão, a que não se reunisse a 
mesa da 4" secção e a que muitos eleitores 
mais timidos deixassem de comparecer para 
exercer o direito de voto. 

Esta força, que veio a esta cidade intervir 
no pleito eleitoral em fa.vor do coronel Val· 
ladão, retirou-se no dia I do corrente, depois 
de terminada sua commissão illegal, fóra d:ts 
limitações do art. 6° da Constituição Federal. 
Dando-vos conta destas occurrencias, tenho a 

· lamentar que ellas succedessem durante a 
vossa criteriosa e itnparcial administração, e 
que o Estado actualmente não possa sustentar 
sua autonomia, r "pellindo a interv~nção in
solita da força federal nos seus negocias pe
cuiiares. 

Saude e fra.ternidade.-Exm. Sr. Dr. Jose 
Calasans, M. D. presidente do Estado.
Migv.el Pereira dos Anjos, intendente. 

DOC. N. 10 

Juizo Municipal do Termo de Maroim, 20 de 
agosto de 1894. -Ao illustre Dr. presidente 
do Estado.- Sendo o juiz municipal um uos 
orgãos do poder judiciario, que é tnmhern um 
dos orgãos da soberania uo E!;tado, tem o 
dever de velal-a. Tendo-se procedido á elei
ção de presidente e vice-presidente do 2stado 
no dia. 30 de julho, interveio no pleito elei
toral o batalhão 33°, contra o disposto no 
art. 5° da Constituição Federal, ferindo aber
tamente a autonomia desse Estado. Esse atten
tado não podia passar sem protesto das auto
ridades que estão incumbidas de garantir os 
direitos de seus jurisdiccionados e da. manu
tenção da ordem publica, motivo por que ve
nho patentear-vos os factos occorridos antes 
e depois da eleição; porêm antes de fazel-o 
cumpre-me declarar que nesta cidade não 
houve a menor alter-ação da ordem publica, 
que reclamasse a attenção do governo. . 

Alguns dias antes da. eleição appareceu o 
alferes Aarão de Brito Lima, que com uma 
ordenança seg11ira o coronel Pedro Barreto 

Pedroso Freire nas cabalas politicas que 
fazia, nas quaes sobresahiam as ameaças de 
prisão e deportação, quando os eleitores re· 
cusavam dar-lhes o voto. D'entre as arbitra
riedades com.11ettidas pela força federal, des
tacam-se a prisão e espancamento do eleitor 
Manoel Lucio, pelo simples f;tcto de não 
suffragar a can1lidatura do coronel Valladão, 
o qual, sendo apresentado ao Dr • . Sebastião 
da Silveira Andrade, chefe do partido Val
la.dão aqui, teve ordem de embarcar para o 
Aracaju, d'onde voltou um dia depois da 
eleição; o espancamento do individuo Pedro 
Gan~á e o chamamento do alferes Joviano 
Elias dos S<l ntos, da guarda municipal, ao 
AraC<ljú pelo coronel J:<'erraz. A prisão de 
Manoel Luci o e o espanca.men to de Pedro 
foram uma affronta as autoridades e uma 
provocação ã.s mesmas e ao povo desta cidade. 
No dia 26, a noite, chegaram aqui umas cem 
praças do batalhão 33°, que foram distribuídas 
pelos seguintes termos: Rosario, Siriry, Ca
pella, Divina Pastora e Nossa Senhora das 
Dores. No dia da eleição a força conservou-se 
aquartelada e de promptidão na te!'ceira 
casa vizinha á 3a secção eleitoral, e o alferes 
Aarão, acompanhado de uma ordenança, ar
mada de rewolver, e de um corneta com o 
seti respectivo instrumento, percorria as di
versas secções eleitorass, contra o disposto 
no art. 52 § 25 da. lei n. 19 de 10 de agosto 
de 1892. Em conclusão, a força e a corrupção 
foram os elementos com que quiz se eleger o 
patriota coronel Valladão, a pezar de ser a sua 
candidatura um insulto e uma otrensa ao 
eleitorado sergipano, que deve estar hoje co
berto de luto. Saude e fraternidade.- O juiz 
municipal, Guilherme Nabuco Maciel. 

DOC. N. 11 

Cida!lão presidente do Estado. - No. qua
lidade de intendente tl:!sta villa do Rosario, 
não posso deixar 1\e nnrrnr n V. Ex. os acon
tecimentos qt1e aqui se deram por occa.sião 
da eleição do presidente e vice-presi
dente deste Estado. Ttve rle testemunhar 
scenas de ve.rdadeiro canibalismo praticadas 
pela força federal, que em numero de 30 
praças, sob o comrnando do . teu ente Marcel
lino José Jorge, foram para aqui mandadas 
logo no dia 27 e se con~ervaram até 31 de 
julho. 

A ninguem era estranho que, sob frívolo 
pretexto de prender desertores, outro era o 
fim de ter-se derramado por todo o Estado 
cerca de 300 praças do referido batalhão e 
ainda mais um contingente do 26° batalhão 
de Alagóas ! ! Era candidato ao logar- de pre· 
sidente tio Estado o actual chefe de policia da 
Capital Federal, o coronf,l Valladão, que, 
tendo sido tambem candidato derrotado ao 
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logar de senador federal, na eleição de 1" de 
março, despeitado e cheio de odios veio em 
pessoa pleitear a referida eleição de presi
dente, e com o maior abuso ch r·on liançn i! li
mitada que lhe deposita o vic..:e-presidente da 
R.epublica :pretendeu supprir· :1 falta de ele
mentos para consegui!· uma victoria legal -
derramar para os logues onde era nulla ou 
insignificante a sua votação o numero de sol
dados que entenrleu preciso par<l chegar a 
seus fins. 

O terror, a ameaça ao eleitorado de ser 
preso aquelle que não v ltnsse no coronel 
Valladão em a senba repetida pelos soldados 
quando percorriam as ru~s desta villa inti
mando a um ou outro eleitor que encontnnam 
ou em suas proprias casas de se apresentarem 
ao commandaute, dito tenente Marcellino, 
que lhes queria. fallar. 

Nesse trabalho inglorio levaram os dins 28 
e 29. Pouco ou uad:t podendo conseguir, o 
referido commandante, embora j:1 :;ecunuado 
pelo Dr. Joaquim Machado, que nern ao 
menos é eleitor deste rnnnicipio, duplicou 
esforços no dia 30 (dia da eleição) e. logo peb 
manhã man.roa postar em cada. entrada. da 
vil la soldados pam obstarem l\ entrad;L dos 
eleitores de l'óra, que vinham sn1l'r'agar a 
candidatura do seonrlor Coelho e Cnn1pos. 

Na pl'atica deste attentado contl'n. a liber·
dade do voto deram-se alguns confiictos 
entre n. força e e::;ses eleitores, os quaes em 
crescido numero tiveram de vencer oobstncnlo 
que se lhes opponh·1 e vieram se incot•pora.r a 
seus amigcs, que constituem neste mun:cipio 
a quasi unanimidade do eleitoeado, !:iempre 
reconhecida e respeitada em todos os tempos. 
Tive de conferenc:iar, por- mais de uma vez, 
com o dito commandn.nte o pedir-lhes provi
dencia. sobre os desmandos de seus soldados, 
para que mandasse retirar essa força pos
tada nas entradas da vi ll:t, levando ao seu 
conltecimento ns ti'Opf'lias fJUe já estavam 
praticando. Mas to1los Mmeus esf'or(ios 111~ste 
sentiuo foram baldados, não acrBditnnrlo o 
refe!'ido commandante no que eu lhe di;:ia e 
outros cidadíios, victimas da. sold;tdescn des
enfreada. Nesse mesmo dia da eleic,,ão, que 
justamente cahiu em dia de feira, em q11e o 
po...-o se ugglomerava para prover-se elo 
preciso para a sua subsisten•:iu, •li versos con
flictos se deram entre este e soldados, que a 
todo cu5to procuravam planta!' o panico e 
desanimo na. população, si não para obstar 
os trabalhos ~leitoraes, ao menos para enfra
quecer a maioria. Foram barbaramente es
pancados pelos soldados os cidadãos Manoel 
Menino, Maximino de tal e outros, os quaes 
mandei submetter a corpo de delicto. Sob 
essa pressão rleu-se começo a eleição, esta
belecendo-se de quando em vez discussões 
provocadoras sobre o minimo incidente. 

Camara.- A. iO 

Quanuo ,já era conhecida a insignificante 
minoria. do coronel Valladão, seu tiscal Dr. 
Joaquim Machado retirou-se, abandonando o 
posto, ele que havia feito questão para exercer, 
e o conseguiu, apezar de não ser eleitor deste 
mnnicipio. Ao ultimar-se a eleição,jã o com
mnndant•.: procurava com interesse os ta
belliües deste município, cujo fim era forçai-os 
a qualquer de~!laração q•Je pudesse apro
veitar para. nullidude da eleição, como o 
fizera cc m o juiz municipal em exercício, 
Felix Felisola, cnj<l. casn. a:>saltaram, Dlta 
noite, o refe1·ido commandante, o Dr. Joa
quim Machado e algumas praças, e alli sob 
ameaça de prender e arrastar o uitojuiz para 
o qu:l!'tel, apresentavam-lhe um papel, que 
era urn protesto contra a eleição realizada, 
para que fos!:ie pelo mesmo juiz assignado, o 
que este fez machinnlmente e coacto para 
pôr ternJO a alfl.icção de sua familia nesta 
scena luctuosa que se passava na sala de 
jantar de smt casa!! Nesse mesmo instante 
foram procurados ainda diversos cidadão pelo 
referido commandante e Dr. Machado, como 
fossem o juiz de paz, mesarios e presidente do 
Cnuselho 1\funícipal, mas estes já se haviam 
retirado da villa. mal!ogru.ndo deste modo a 
pratica de novos attentaclos, cuja resistencia. 
podia ter log-ar e serem reproduzidas scenas 
de sang-ue e~ mas3acre, como em Simão DiaS 
e Itab;.tinninha, que serão sempre recordados, 
para eterna vergonha e vivo remorso daquelle 
que, nunca se tendo lembrado de que era filho 
de s ,•rgipe e de que ha \)oucos mezes havia 
recebidn a mais dura lição do pouco que va.Iia, 
veio contlagr;~r todo o . Estado, derramar o 
sangue de seus coestnllanos e voltar aos go
zos da Capital Federal, rindo-se de lá da tra
gedia de que foi elle o principal protogo
nista! ! 

Eis em resumo, Exm. Sr. , o que se deu 
nesta vil\a nos dias 27 a 31 do mez findo. 
E' mais nma pagina negr<l. para a historia 
de Serg-ipe, que -~ó lm 50 annos passados 
podia. regi:stra.r ractos iguaes, que não se co· 
aclunão hoje com o espírito de civilisação que 
temos, e, o qu~ mais e, em uma época em que 

Sande e ft·aternidade.-lllm.e Exm. Sr. Dr. 
José Calasans .M. D. Presidente deste Estado. 
Rosado, 5 de <1gosto de I894.-Jl1anoel Gomes 
da Cunha, intendente municipal. 

DOC. N. 12 

Illm. e Exm. St·.~Tendo entrndo hontem 
nestn. ciàade pelas 8 horas da noite, mais ou 
meno8, sob o toque de uma corneta, uma força 
de linha. do batalhão 33° estacionado nesta. 
cidnde. composta de 18 prnçms commandadas 
pelo alferes Zuzaarte, forç..'t esta aqui estacio-
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nada em uma casa particular, já. de ha muito 
preparada pelos cidadãos Pedro de Menezes 
e Març,\l Pereira. de Mello, e não no quartel 
respectivo da guarda municipal desta mesma 
cidade, sem que de V. r;x. tenha recebido 
communicação qualquer, unico competente 
para mandar força, quando requisitada, afim 
de manter a ordem publica, no caso de se 
achar alterada; entretanto que os adept0s 
do llOl'onel Valladão já anteriormente annun
ciava.m a. vinda da força federal,com o intuito 
de afft•ontar, aterrorisar e impedir mesmo a 
entrada no collegio eleitoral dos cidadãos 
eleitores menos conhecedores dos seus pro
prios direitos; e mais ainda pelo proprio of
ticial dessa forç>l na eleição que tem de ferir
se a 30 do corrente mez, para presidente e 
vice-presidente do Estado, na qual se apre
senta candidato. a despeito d;t genuína dispo
sição do art. i O da. Constituição estadoal. o 
referido coronel Valladão e ainda mais da let
tra do § 25 do art. G2 da lei n. 19 de 10 de 
agosto de 1892 e art. 43 § 26 da lei federal de 
26 de janeiro do mesmo anno. 

Em presença dos factos que levo ao conhe
cimento de V. E~. pela. autoridade que me 
confere a lei estadoal n. 14, art. 27, uguartlo 
de V. Ex., em tempo, vossas terminantes dis
posições para meu governo e modo de pro
ceder. 

Saude e ft·aternidade. Riacbuelo, 24 de ju
lho de 1894.- Illm. e Exm. Sr. Dr. José Ca· 
lasans, M. D. presidente do Estado.- O in
tendente los e Baptista de Vasconcellos. 

DOC. N. 1~ 

Nossa Senhora das Dores, 2 de agosto de 
1804.- Exm. citladã.o Dr. presidente doEs
tado.- Entendo ser do meu rigoroso dever 
levar ao vosso conhecimento o occorrido uesta. 
villa no dia 30 de julho '[lroximo findo, desi
gnado para a. eleição de Presidente e vice
presidente do Estado. 

No dia 28 do referido mez, pelas Q horas 
do dia, apresentou-se nesta villa uma foi'Çt 
do batalhão 33° composta de 14 pr<1Ç:'IS sob 
o commando do alferes Aristides Napoleão de 
Carvalho, a qual foi recolhida ao quartel da 
força local deste município, dizendo o respecti
vo commandante que vinha no intuito de fisca
lisar a eleição do c1ronel Valladão. No dia 
29 deu-se a formação da mesa da 1 a secção, 
que devia fuoccionar na dita eleição, e nessa 
occasião se apresental'l\m não só o dito alfe
res Napoleão como tambem seu collega capi
tão Dr. Xavier e exactor da Capella, irmão 
deste, dizendo o mesmo Dr. Xavier que os 
eleitores novamente alistados, em vista da 
1 C! i . não podiam vota!'. 

Essa opinião foi logo abraçada pelo mesmo 
commandante, que accrescentava não consen
tir que os eleitores novos votassem, e pura 
isso estava disposto a empregar ~ força. No 
dia designado para. a eleição e antes desta o 
mesmo commandante ainda foi á casa do ci
dadão Luiz Corrêa de Azevedo e perante mui
tes outros cidadãos, que la se achavam, decla
rou que não com;entiria que votassem os no
vos eleitores por fórma alguma, sob pena de 
usar da forç~ de que dispunha, a qua.l se 
achava municiada e de prompticlão no quartel 
onde se ach;tvam,que fica proximo da casa da 
Camara, onde se ü proceder á eleição. 

Em vista de tal coac~ão e ameaça·s, para 
evitar confiictos e desordem que, necessaria
mente, podi<un se dar, visto que a forçt fede
ral contava com o grande auxilio do celebl'e 
Vicente Porto, que em su:'l. casa tinha renni
do~ cap<'lngas e ate criminosos de morte em 
numero de 30 pessoas, bem municiadas, a 
mesa alli existente, pelas mzõesji\ ditas, re
tirou-se e logo reuniu-se Dtt cas" do cidadão 
Manoel José de Góes, à rua elo Commercio, e 
procedeu à eleição com todas as formalidades 
legaes. 

Sa.ude e fraternidade.-Ao Exm. cidadão 
Dr. Jos~ Calasans, muito digno Presidente 
deste Estado.- O intendente Felix Pereira 
de Azevedo . , 

Aualogo elo adjunto do promotor publico. 

DOC. N. 14 

Pomotoria publica da comarca da Capella, 
em 4 de agosto de 1894.-lllm. e Exm. Sr. 
Dr. presidente do Estado.- Tendo-se proce
dido no dh\ 30 de julho findo á eleição para 
presidente e vice-presiucn te do Estado e h a.~ 
vendo nella (\;ulo-se occurrencias laslimavcis, 
cumpre-me levar esse facto ao conhecimento 
de V. Ex:. 

No dia 28, ante-vespera da eleição, aqui 
chegaram lG praças do bl.talhão 33° com
mandadas pelo alferes Porto, força esta que 
veio exclusivamente para fazer eleição por 
P''rte do coronel Valladão, candidato á pre
shlencia do Estaào. 

Com a chegada da dita força, os arautos da 
candidatura do mesmo coronel começaram a 
propalar que a força tinha de fazer recruta
mento, amedrontando assim os eleitor~s ade
ptos à candidatura do senador Coelho e 
Campos. 

Nii.o satisfeitos com isto declaravam pu
blicamente o dito alferes Porto e o capitão 
Manoel Xavier que não consentiriam votas
sem os eleitores novamente alistados e que 
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pnra isso lançariam mão da forçn. 
aqui veio. 

que para fazer maioria para o candidato coronel Val
ladão, venho isto mesmo trazer ao conhe.,
cimento ele V. Ex:. para os fins conveni
entes. 

No dia da eleição, pelas 9 horas da manhã, 
o alferes Porto mandou arrombar pelas pra
ças do seu commando a. port11 do edificio do 
Conselho Municipal, e, postando no mesmo 
editlcio praças, constituindo mesa illeg-al, 
visto como a constituída. na vespera da elei
ç.1o não põrle comparecer à hora. legal, por 
estar o edificio cercado. 

Debaixo deste pa.nico não se reuniram as 
outt•as mesas eleitoraes, a niio ser a terceira, 
onde procedeu-se à eleição com a pos5ivel re
gularidade, sob a pressão do terror causado 
pelas violeocias empregadas. 

Siio estes factos lamentaveis, especialmente 
em um regimen democratico, que levo ao 
conhecimento rle V. Ex. 

Illm. e Exm . Sr. Dr. José Ca.lasans, muito 
digno presidente do Estado.- Antonio Cor
reia de Figuei1·edo. 

DOC. N. ]5 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. 
que no dia 28 de julho proximo passado che
gou a esta villa vindo da vizinha. cidade 
de Pene:!o, Estado de Alagoas, um:t força de 
ll praças do 26" batalhão, alli destacadns, a 
qual f~i distrib?ida entre o povoado da ilha 
dos Bozs, 3• secçao eldtoral deste município e 
a villa elo Pac,ttuta, pertencente a este 
termo. 
. Cor"endo, dias untes da eleição de 30 de 
.Julho, boatos aterradores de empre"'o rle 
forç~ na'luel la eleição de presidente ~vice
~ t·esidente do Estado, a presença da re!'et·i1la 
i~rça nest~ v!lla vinha conJlrmaz• o I]Ue se 
dlZla, e etlecttvamentc n:-ts eleições procedi
das naquelle puvo<~do c em Pacn.tu ba. a. for~~=t 
federal do refet•ido batnllião ;1ssistiu a todo o 
processo eleitoral, como é publico e not0rio 
nesta. villa .. Segundo as informações que pude 
colh~r de pessoas que se ncha.vam naquella 
localtdade no dia d~1. eleição, a força de que 
trato achou-se postada á frente dos edificios 
em qlle ia proceder-se :1 eleição. em attitude 
ame.çadora, de armas carre.,.ad<lS, fazendo 
pressão no animo dos eleitore~ , muitos dos 
quaes m_e consta_ terem ~leixado de compare
cer, receJand.o prtsões e Vlolencias. 

Não de~enuo ser indifi'erente a estes factos, 
tauto mats quando nesta Ia secção eleitoral 
sem motivo justificado, organisou-se uma se.:. 
gunda mesa, illegal, presidida por um sup
plente dns membr·os eiTectivos e sómeote por
Qt~e _p,~rant~ a mes:1 por mim legitimamenta 
prestutda na.o se conseguiria de modo algum 

Sauue e fraternidade.- Villa. Nova, 25 de 
agosto de 1894.- Illm. eE.~m. Sr. Dr. José 
Calazans, muito digno presidente do Estrul.o. 
- Ltti: Bellarmino da Sit'lla Gomes, presi
dente do conselho. 

DOC. N • . lG 

Illm. e Exm. Sr.- Corre-me o dever de, 
na qualidade de presidente do conselho mu
nicipal desta vil la, levar ao conhed.mento de 
V. Ex. o escandaloso attent;tdo praticado 
por uma forç<t federal composta de seis 
praças e um cadete, peetencente ao batalhão 
26° destacado em Penedo, Estado de Alagoas, 
a qual chegou nesta villa no dia da eleição 
de presidente e vice-presidente do Estado, 
com o fim manifesto de aterrar o eleitorado 
e dar ganho de causa ao candidato coronel 
Manoel Presciliano de Oliveira Valladão. 
Com effeito, no dia da eleição referida, a 
força veio postar-se à porta da casa do Con
selho Municipal onde ia ter log-ar a eleição e 
a!li carregando as armas ern attitude amea
çadora, a~sistiu a todo o proce~so eleitoral, 
sendo causa de alguns eleitores do centro nãl1 
comparecerem pelo terror de que se achava.m 
possuídos com as ameaças que a força fazia 
de prisões arbitrarias e até de mortes ! ! Não 
obstante tudo isto, um certo numero de elei
tores, animados pelos amigos do candidato 
Dr. José Luiz, comparnceram a urna, embora 
sob a pres,ã.o da (orcn. e imposição o.;teusiva 
quo f;~zia o cadete Li no, que a commanda va., 
e qtte invadindo o recinto destinado aos elei
tores obstava a votnc;ão, ú.qnelles que não 
dnvnm seus votos ao co1·onel Valladü.o, e isto 
sob o pr·etexto ft•ivolo àe que alguns destes 
eleitores lmviam r=ido quuliticados na. ultima 
revisão eleitom.l e, pol'tanlo, não podiam vo
tar, no que foi. em grande parte prejudicado 
o outro candidato. Tão irnmoraes e repu
gn;•ntes scenas indignaram os homens de bem 
deste municiJJiO e de outros pontos ; e como 
presidente do Conselho Municipal não posso 
deixar de rel<ttar estes factos pat·a quG 
tenham toJa a publicidade, levando ao co
nhecimento de V. Ex. como primeira auto
ridade deste infeliz Estado, digno de melhor 
sorte. 

Sa.ude e fraterniuade.- Villa de Pacatuba, 
23 de agosto de 1894.- IUm. e Exm. Sr. 
Dr. José Calasans. muito digno presidente do 
Estado.- Jot7o Baptista de Bm·ros Pimentel, 
presidente do conselho. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 18/02/2015 15:59 - Página 138 de 140 

-76--

DOC. N. 17 

Aracajú, :3 de setembro de 1894.- Cidadão 
presidente do Estn.·lo.- Os sub-firmados, le
gitimes eleitos do povo sergipano, e diplo
mados pelo poder competente, veem fazer
vos uma communicação e deprecar-vos uma. 
providencia. A communicaçã.o é a seguinte: 
Hoje, incorporados, apresentaram-se os sub
firmados no paço da Assembléa Legislativa 
Estadon.l, às 10 horas da manhã, e alli. ja. 
encontraram occupando as cadeiras da mes:t 
os cidadãos Bricio Cardoso, Drs. Evangelino 
de Faro e João Vieira ; e as dos deputados os 
Drs. Gouvêa Lima, Beraclito Diniz, Ho;net·o 
de Oliveira, Beuilde Romél'o, p;ldt•e Leonardo 
Dantas, padre Manoel da (4'ooseca, capitão 
Messias Valladão, major João de Aguiar, 
major Rozendo Garcia, coronel Souza Leal e 
João Esteves, canuidatos não diplomados, e o 
capitão Manoel Xavier de Oliveira, diplo
mado, que alli se a cha.vam desde 9 horas. 
Logo que soaram as 12 llorns do dia no relogio 
da casa, dirigiu-se à mesa para assumir o 
logar de presidente provisor-io, que lhe com
petia, nos termos do regimento, por ser o 
mais velho dos 18 diplomados p esentes, o 
-primeiro sigoatario coronel Benjamin Telles, 
acompanhado de todos os outros deputados 
legitimas. Debal•le, porém, reclamava o 
dito coronel contra a usut·pação d<t cadeira 
presidencial, por quem, não tendo diploma, 
nem siquer podia tet• ingresso no recinto ua 
assembléa. 

As suas palavras eram abafadas pelo toque 
-la campainha, pela. voz stertorosa e tremula 
do pretenso presidente, pelo tumulto de di
versos pseudo-deputados que com a mais io
justiticavel grosseria deefel'ia.m contra o re
clamante apartes insultuosos e virulentos, 
sobresahindo o Dr. Homero de Oliveira que 
em um discurso que proferiu fúrn. da ordem, 
confessou não ter diploma, accrescentando 
que não o tinha porque os adversarios o ha
viam roubabo. 

Ora, á vista de todo este occorrido, da exal
tação dos aoimos dos pretensos deputados, da 
tenacidade e proposito com que se m mtinham 
indevidamente em seus assentos e tudo isto 
combinado com as precedentes circum~tan
cias, quejà conheceis, da intervençcio da forç,l. 
publica federal no ultimo pleito eleitoral, dos 
protestos que tem feito sem reser·va algumtt 
o coronel Valladão aos seus adeptos, distin
~uindo-se rlentre estes o coronel commu.n
ctl\nte do 33• declarando que aquelle ca.ndi
cla.to ao cargo de Presid·~nte do Estado havia 
•lo set• o),~ito fosse como fosse e ma.is ainda 
com n cit'•!lllll~tancin. de declarar o dito com
mnndantu, Nllg'nndo consta, IJne os deputados 
sot·in.m IUJUil!los:qnolprimoirnmente~sd)ssen
tm•$orn nas t•ospucllval:l cwloiras e de se :whar 

no paço da assemblea como muitos de seus 
companheiros de classe vestidos a paizana; 
convencendo-se os sub firmados que não se 
podiam reunir no . paço da mesma, retira
ram-se, protesta.ndo pelo orgão de seu presi
dente inter-ino contra aquella reunião de pre
tensos deputados, por ser manifestamente 
illegal. 

A deprecação é esta. Não dispondo C\S sub
firmados de meios precisos para vencer a 
resi~tencia. que os adversarios lhes oppõem 
a que exerçam setl mandato no lugar do cos
tume; nem podendo reunir-se para installação 
da assembléa em outro ponto do Estado antes 
de constituída esta, se lhes figura índispen
savel -e urgente recorrer, como recorrem, á 
vossa autoridade para. que ou removais pela 
força public.1 o embaraço quo obsta a reunião 
no paço da assemuléa ou que. de conformidade 
com o art. 6• §3•.-za -pn:rte-da Constituição 
Estadoal, os convoqueis par-<l. outro lugar 
onde possam ft1nccionar. 

Sauue e fraternidade.-Benjamin de Souza 
Telles, Antonio Ludgero de Oliveira Queiroz, 
Leandro R. Mãciel Junior, padre Jonathas 
José Gonçalves, padre Marçal Pereira Ribeiro, ·. 
Dr.Manoel Baptista ltajahy, Dr. Joviniano de 
Cn.rvn.lho, Zacharias Horacio dos Reis, Matheus 
de Souza. Macha.rlo, Antonio Teixeira Fontes, 
Fr-a.nchco Antonio de Carvalho Llrna. Junior, 
Luiz Corrêa. de Azevedo, João Mot•eira de Souza 
Macieira, Euthymio Esteves Lima, Luiz An
tonio da Cost<t Mello, Luiz da Silva Ta-varas, 
Horacio Martins, João Baptista de Oliveira. 

DOC. N. 18 

Bahia, 14 de setembro de 1894. Ao Sr. Pre· 
sidente de Sergipe, Ro;;al'io. Acredito não sei' 
verdade vossa suppo:;içiio houvessem pr<\ças 
do 3:3• ú. paisana. assaltado palacio na vosstt 
ausencia. Talvez adversarios de vossa classe, 
pois sois ca.pitã.o, explorando vossa creduli· 
dade, vos levassem tiio grave accusação que 
exige provas cabaes para ser. formulada, es· 
tando comm<mdo guarnição, otficial criterioso 
e dbciplinador. 

A elle, n. quem telegrapho a respeito, deveis 
recorTe r, solicitando accordo art. 9• § lo de 
2 de julho de 1891, apoio que -precisaes, no· 
tando-vos que nem regulamento comman
dantes districtos, nem art. 6" Constituição 
Federal. nem disposição regulamentar algu· 
ma obrigam-me a. prestar força federal para 
manter presidentes Estados, quando repelii
dos pelo povo,sem perturbação ordem publica. 
Do )~contrario seria. impor aos Estados gov_er· 
noslpela força. Sautlo-vos. GeneralJ Galvao. 



DOC. N. 19 

Telegramma......, Dr. Ca lazans .. Rosario. Rio. 
17 de setembro de 1894.- De ordem do Sr. 
Marechal Vice-Presidente da Reput•lica vo;; 
commuqico que, atteudendo á vossa requisição, 
já expedio por intermedio do Sr. Ministro da 
Guerra, as necessarias ordens ás nutoridades 
militares federaes nesse Estado para que, ua 
fórma da Constituição Federt1l, art. 6°, n. 3, 
vos auxiliem a manter a ordeul e tranquilli
dade publica.- Cassiano do Nascimento, Mi
nistro do Interior. 

DOC. N. 20 

Quartel do commando do 33• batalhão de 
infantaria e guarnição do Esta1lo de Sergipe, 
Aracajú, 20 de setembro de 1894 .. N. 784, Ci
dadão Dr. José Calazans- Respondendo ao 
vosso officio, sem numero, de hoje datado, 
tenho a declarar-vos que de nceôrdo com as 
instrucções recebidas, não posso sn.tisfazer 
vossa requisição, prestando-vos força pe>rque, 
como sabeis, esta só póde intervir nos nego
cios dos Estados, conforme determina o 
art. 6° § 3° da Constituição, no caso de pertur
bação da ordem publica; o que felizmente não 
se dá nestP Estado. Saude e fraternidade.
O coronel Carlos Otympio Ferraz, 

SESSÃO DE 7 DE AGOSTO DE 1895 

( Vide pag. 145 do 40 vol.) 

()Sr. Luiz Detsli--Poucas palavras 
tenho a dizer; IJ.em é mais hora para dar des
eBvolvimento á eloquencia. Levanto,-me, 
poré% com algum constrangimento, porque 
a apresentação simples do projecto que te
nho a honra P.e submetter á apreciação do 
Congresso Nacional é uma pron da desídia 
da administração publica. 

O facto é o seguinte: houve em Minas uma 
Delegacia da Inspectoria Geral drJ Terras e 
Cotqnisação, que foi extincta em lO de de
zembro de 1893, nada havendo nisso de ex
traordinario. 

O que, porém, não póde deixar de causar 
reparo grave é que os empregados ficaram 
sem os seus vencimentos desde I de julho 
até a data da extincção, isto é, quasi seis 
mezes. 

Durante o anuo passado procurei, em in
DQ!lleri!-S .visita!:! ~ St:lcreijl,ri~ .da IndustrÍ!l>, os 

documentos a. respeito desse assumpto. Con
segui, graças á minha tenacidade e á genti
leza dos respectivos empregados, uma lista. 
dos avisos, com seus numeros e datas, expe
didos ao Ministerio da Fazenda reclamando 
o pagamento dos vencimentos de que estou 
tratando. 

Os avisos são os de ns. 555,de 3 de abril de 
1893; 556, da mesma data; 1 ,892, de 13 de no

vembro de 1893; 1.978, de 30 do mesmo mez e 
anuo; 607, de 7 de abril de 1894; 824, de 25 
de maio de 1894 e 1.487, de 19 de outubro 
de 1894. 

Depois de longo trabalho no Ministerio da 
F'azenda, para onde levara o auxilio des~as 
notas, consegui saber que as contas haviam 
cahido em exercícios findos, e que, só em ja
neiro deste anuo, se effectuaria o paga
mento. 

Em janeiro requerem os interessados-o que 
lhes é devido, mas já não o recebem, porque 
a verba está extiocta. 

O SR. JosÉ CARLos-Vem hoje a Mensagem 
pedindo verbas para esse pagamento. 

0 SR. LUIZ DETSI- Ape7.ar disto não dei
XÓ dE:l a,preseiJ.tar o projecto, porque não sei 
si esse credito peàirto contemplará os inter
essados a que me refiro. 

O projecto que submetto á approvação pa
receu-,me o unico meio de fazer chegar a 
admii).istração mai~ depressa ao cumprimento 
de um dever respeitavel. 

Ao começar, eu disse-desídia da adminis
traçãe~ publica-e não desídia dos funccio
narios, ·aos quaes, bem sei, não cabem na 
questão culpas, 

E' um vicio do systema, não a falta de em
pregad~s publicas. 

E estas · bellezas da administração não são 
especiaes no Brazil, mas communs, em regra, 
em todos o::; paizes~ 

Qualquer publicista, tratando desse serviço 
na França, por exemplo, não se cança de 
fallar no diluvio do papelorio que se aco
berta com o nome pomposo de contabilidade 
administrativa; não deixa de referir-se ál!! 
mil malhas de uma rede incomprehensivel, 
por onde tem de transitar um requerimento 
durante semanas, mezes e até annos, antes 
de chegar a uma solução. 

Entre aquelles, por cuja sorte me interesso, 
ha funccionarios de 150$ e 100$ mensaes. 
Comprehende V. Ex, Sr. presidente, quanto 
importa · o desembolso ·dessa quantia, por 
tanto tempo, a quem evidentemente não 
dispõe de credito vasto. 

O atrazo no pagamento da.> contas da Dele
gacia de Minas era frequente, apezar da 
promptidão com que as enviava á Inspectoria 
Geral o delegado, que sempre foi um funccio
nario exemplar. 
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O honrado deputado Sr. Serzedello Corrêa. 
deve lembrar-se de que, quando S. Ex. era 
Ministro da Industria, veiu de Minas uma 
commissão de empregados reclamar venci
mentos atrazados. 

De quem a culpa ~ 
Do systema complicado, rotineiro, incom

prehensivel e adorador, de formulas. 
Quantas VeleS demora-se O despachO rle UID 

papel, porque falta-lhe uma assignatura. rle 
tal funccionario, um visto sem razão de ser, 
uma inutilidade qualquer, que não se póde 
dispensar, porque é repetida ha. 50 ou mais 
annos invariavelmente. 

Isto faz lembrar a historia da sentinella do 
mini!terio da guerra de Fran~a que nos con

. ta Guy de Maupassant, no seu for.noso livro 
La -vie erran!e. 

No ministerio da guerra, em França, havia 
um corredor, onde indef~ctivelmente se pos
tava uma sentinella, que não deixava nin
guem approximar-se da. pa.rede. Um novo mi
nistro, espiríto inquisitor, que succerleu a 
cincoenta outros, que haviam passado sem 
espanto pela sentinella, indagou rlos motivos 
da. vigilancia. 

Ninguem Ih' os soube dizer, nem o chefe do 
gabinete, nem os demais empregados que 
ha meio seculo estavam colados ás suas pol
tronas. Emfim, sempreapparecceu um, que 
talvez redigisse a .. suas meinorias, diz o insi
gne litterato, e lembrou-se de que um dia 
alli se collocara um solflado, porque. estando 
a parede pintada de fresco, a senhora do mi
nistro, não prevenida, tinha manchado o seu 
-vestido. A parede seccou, mas a sentinella 
continuou a affastar da· parerl.e os pas
santes. 

Apresento o meu projecto, wlicitando da 
honradaCommissão de Orçamento que o tome 
na justa consideraç;io de que e merecedor. 

O projeeto é o seguinte: 

O Congresso Naciona.l decreta: 
Artigo unico. Fica desde já conr.edido ao 

Poder Executivo o credito de 6:333$310, des
tinado ao pagamento do pessoal e outras 
despeza.s da. Delegacia da Inspectoria Geral d. 
Terras e Colonisa.ção, no estado de Minas 
Geraes, extincta em 10 rle dezembro de 1893e 

S. R.-Sala. dasses~ões, 7 de a.gosto de 1895. 
-Ltci: Detsi.-Gonçall)c~ Ramos .-Pinto da 
Fonseca. 

78-

SESSÃO DE 12 DE JUNHO DE 1895 

(Viue pag. 233 do 2o vol.) 

O Sr. Paula RaJUos- Sr. presi
r1ente, V. Ex. me perdoará a minha insis
tencia neste debate ; a Camara me desculpará. \ 
o tempo que lhe roubo occupando mais uma 
VE'Z a tribuna. Preciso responder as objec
ções feitas ao meu substitutivo pelo illustre 
deputaria pela Capital Federal, o Sr. Serze
dello Corrêa, pelo nobre deputado por Per
nambuco e meu amigo, relator deste parecer, 
e pelo digno deputado que acaba. de deixar a 
tribuna . 

Não farei considerações geraes sobre o pro· 
jecto; a Camara tem me 01.1vido bastante para 
já conhecer quaes são as minbas opiniões a 
respeito deste ramo do serviço publico. 

Limitar·me-hei, portanto, a analysar as 
ob,jecções feitas ao sub.;titutivo, para mostrar 
que muitas não são procedentes e só foram 
levantadas por causa de uma falsa interpre-
tação de suas disposições. ~. 

Invl~rterei a ordem chronclogica, permit
tam-me os illustrados oradores aos quaes re
sponrlo, para tomar em consideração em pri
meiro logar o discurso do nobre deputado que 
acaba de l!eixar a tribuna. 

Não acompanharei o meu illustre amigo na 
sua longa peregrinação pelas paginas da bis· 
toria da immigração e colonisa.ção dos diver
sos Estados do Rrazil, mesmo porque com 
muitos conceitos de S. Ex. e,tou de perfeito 
accorr1o ; não trata;rei ainda de procurar at· 
tenuar os máos effeitos produzidos pelo des· 
astre da colonisação na Bahia. apontando a 
infeliz escolha das terras em que fundou-se o 
nucleo colonial de Villa Nova da Rainba; mas 
de passagem direi ao nobre ,leputado que, 
filho de Pernambuco, circumstancia es:>a que 
S. Ex. allega sempre que dirige-se nesta. Ca
mara á minha pessoa, e representante de 
Santa Catharina, acredito que nunca inter
pretei melhor os sentimentos do Estado que 
me honra com a sua confiança do que nesta 
questão. (A.poiados da bancada de Santa Ca-
tharina.) · 

Si algum argumento S. Ex:. quizesse apre
sentar contra mim, si alguma censura me qui
ze!1S~ faze1• pelo racto de, esquecendo os inter
esses do h:stado onde nasci. estar eu aqui de
fenden·1o os inte1·esses de Santa Catharina. a 
occasião seria n. mais inopportuna po~sivel, 
porque qu:mdo a deputação quasi unanime 
de Pernambuco repelle a immigração e ex
tingue as repartiç~ões incumbidas do sPrviço 
de colonisação, estou na tribuna pedindo 
que o governo da União e o governo doEs· 
tado se occupem da solu~.ão do problema do 
supprimento de braços para a lavoura, pro-
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blema que eu considero talvez o mais impor
tante da actualidade politica. 

Os illustres representantes de Pernambuco 
nesta Camara e o seu illustrado governador 
declararam que não querem absolutamente 
a immigração e nem, portanto, a. colonisação 
estrangeira. 

Terei occasião de ler dentro em pouco á 
Camara a opinião desse illustre governador 
sobre immigração e colonisação _ 

Ao nobre deputado que acaba de deixar a 
tribuna rlirei que, estuda ndo o problema da 
colonisação, de que a immigra.ção é um dado 
importante, fiz o anno passado a distincção 
entre o modo de dirigir esse serviço nos di
versos E:;;tados e mostrei que os Estados de 
S. Paulo e Rio de Janeiro não tinham pro· 
priamente um serviço de colonisação, mas 
sim o de SUf ·primento de braços para a la
voura do cate, ao passo que nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catharina, Paraná 
e Espírito Santo havia o colono, isto é, o tra
balhador agrícola constituido em pequeno 
proprietario. 

Em S. Paulo, o immigranterlifficilmente se 
converte em pequeno proprietario agrícola 
porque. como é geralmente sabido, as terras 
estão em po-1er dos fazendeiros e esses não 
querem dividil·as em lotes para vender aos 
imtn igran tes. 

A região em que se póde ensaiar a pequena 
propriedade é a do valle de Pa.ranapa.nema, 
quasi inexplorada e de:>conhecida ; mas n.inda 
ahi a acquisição ê difficil pa.ra o estrangeiro 
por causa da falta abs\1lutade meios detrans· 
sporte. Feitas essas ligeiras considerações em 
resposta ao disetlrso do nobre deputado pela 
Ca.pitul Federal, passo a responder ás objec
ções que me foram feitas pelo illustre repre· 
sentante, tambem da Capital Federal, o Dr. 
Serzedello Corrêa. 

S. Ex. começeu o seu discurso referindo-se 
á desorganisação completa do serviço de im
migração e colonisação e á anarchia que reina 
na Inspectoria de Terras e Colonisação, des
organisação e anarchia que S. Ex. notou, ha 
dias, existirem no Eerviço dos correios, e que 
existem tamb2m, segundo tenho ou v ido dizer 
diariamente nesta Camara, especialmente pebt 
illustrada. bancada mineira, na Estrada de 
Ferro Central do Brazil, que ê a nossa via 
ferrea mais importante, e que l'eina.m na Re
partição dos Telegraphos. 

As phrases com que se referem a desorga
nisação e á aoarchia do serviço de immigra
ção e colonisação, os que combatem esse ~er
viços são a~ mesmas empregadas C')ntra o 
serviço da Estrada de Ferro Central do Rra.
zil, os de telegraphos e correio~. 

Mas desejava saber dos nobres deputados 
que notam essa aoarchia na inspectoria de 
terras e esse disperdtcio dos dinheiros publi-

cos com a immigraçiio, si o serviço da viação 
lerrea do nosso paiz está organisado, e si os 
enormes capitaes empregados pelo Thesouro 
Nacional na construcção e garantia de juros 
de nossas estradas de ferro teem sido larga
mente compensados. 

Ignoram acaso os nobres deputados os re
sultados esplendidos obtidos com a immigra
ção em S. Paulo. Paranit, Santa Catharina, 
Espírito Santo e Rio Gran,:e rlo Sul 'I 

Pód.em esses resultados ser comparados,eco
nomicamente fa.llando, aos produzidos pelas 
nossas estradas de ferro 1 

Poderão objectar-me que as tentativas fei· 
tas em outros Estados para a fundação de 
nucleos coloniaes teem si•lo frustradas ; que 
grandes sommas empregadas com a colo· 
nisação nesses mesmos Estados nenhum pro
veito deram ao paiz e taes colonias desap i 
:pareceram completamente. 

Mas eu lhes perguntaria si as despezas 
enormes feitas com os estudos para a con
strucção da Estrada de Ferro do Madeira e 
Mamoré e de muitas outras deram algum 
resultado; st os açudes do Ceará jã. estão con
st!'uidos, e si os rios de dinheiro que oara. lá 
teem corri~o darão para enchei-os dê agua 
sutliciente :para. attender ás necessidades da
q uella população, quando perseguida pela 
sêr1e em consequencia da sêcca. que periodi
carnenttl a flagella.. 

U:II SH. DEPUTADO-Ainda ê cedo. 

0 SR. PAULA RA~IOS- Ainda é cedo, diz O 
nobre deputado pelo Ceará; ainda é cedo para 
que tenhamos os resultados completos das 
quantias gastas com a immigração, digo eu. 

U:\I SR.. DEPUTADo-V.Ex. falla em açudes, 
quando só existe o de Quixadá. 

0 SR. PAULA RA!I!Oi:>-Mas nós jiL votamos 
verbas para esturlos dos de Lavras e Itaco
lomy. 

0 SR. GONÇALO DE LAGOS dá um aparte. 

0 SR. PAULA RAMOS -Sei bem; li OS ulti
mas relatorios e por elles vejo que se tem 
feito muito trabalho, mas que muito mais se 
poderia ter feito em onze annos e com tão 
elevada quantia despendida. (Ha wnapartc.) 

E' justamente o que tem acontecido com o 
serviço de colonisaçã.o ; muitas verbas teem 
sido vota.ua.s mas desviadas em sua. applica
ção. 

O illustre (leputado, a quem me refiro, en
controu, segundo declarou, grandes deficien
cia.s nos d.ous projectos-o da commissão e o 
meu substitutivo. 

Mas, Senhores, esses projectos contP.em ape
nas as bases geraes para uma reforma que 
deve ser feita pelo Podei' Executivo, segundo 
a autorisação dada pelo Congresso. 
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o serviço de immigração está regulado pelo Todos os annos o Congresso revoga leis e 
decreto n. 528, de 28 de junho de 1890, e pelo vota novas leis de m·ganisação desse serviço, 
contracto feito com a Companhia Metropoli- mas o que é facto por todos observado é que 
tana, que, si outras vantagens não tive:;se cada anno a desorganísação á maior. 
trazido para. o serviço, ao menos trouxe a de Os ministros por sua vez entendem que 
facilitar a fi.scalisação dos immigrantes intro- devem expedir avisos interpretativos das leis, 
duzidos e a (1e estabelecer um systema de interpretações essas que sempre redundam 
propaganda na Europa que n~o custa sacri- em prejuízo da boa marcha do serviço, ao 
freio algum ao Thesouro, pms as despezas mesmo tempo que expedem-se decretos sus-
correm por conta da referida companhia. pentlendo a execução de leis. 

s. Ex., como quasi todos os oradores que Não ha continuidade no serviço, não ha 
. se teem occupado dessa questão, fali ou da methodo. não ha permanencia de funcciona.
anarchia e da. rlesorganisaç,ão desse serviço. rios, condição essa essencial para a boa 
Eu peço licença á Camara_ ~ara ler UI!J.a administr·ação das colonias, como muito bem 
pagina. de um trabalho recentlSSliDO a. respe1to diz Chailley Bert no seu livro Colonisation de 
do serviço de colonisação na França. E' o ~· !ndo-Chine. 
livro de A. Girault, «Príncipes de Colonisa- Mas o que se tem em vista. com este pro-
tion et de Leg-islation Coloniale », em que o jecto ? 
eminente professor da Universidade de Poi· Organisa.r os serviços de immigração e colo-
tiers, na França, reproduz as suas lições de nisação ~ 
legislação colonial durante o anno de 1894. Mas não temos o decreto n. 528, de 28 de 

Essa pagina parece ter sido escripta por junho de 1890, e contracto com a Companhia 
quem conhece perfeitamente o serviço de Metropolitana, que satisfazem perfeitamente 
colonisação no Brazil, e a Camara verá que a as exigencias de momento~ 
desorganisação tão faliada. entre nós existe Para que essa ma.nia de reformas 1 Lem
tambem na França e em muitos paizes que brem-se os meus íllustres collegas que Plu
se preoccupam com o complexo e difficil pro- rirn~E leges, pessima Respublica. 
blema da colonisação. Este projecto não vem reorganisa.r cousa 

Girault, estudando as causas da anarchia alguma; vem, sim, desorganisar todo o ser
nesse ramo do serviço publico, assim se viço. 
exprime (lê): O nobre deputado pela Capital Federal, o 

Sr. Serzedello Corrêa, referiu-se ás nossas 
«E' um verdadeiro ca.hos rle decretos ephe- condições financeiras e pintou o quadro das 

meros, repetindo-se ou revogando-se uns aos nossas finanças com as cores mais escuras pos
outros, se succedendo algumas vezes com siveis, deixando perceber o fundo negro da. 
uma tal rapidez que se tem di1ficuldade em proxtma bancarota. 
acompanhai-os. A subida ao poder de um o discurso do nobre deputado trouxe-me 
sub-secretario de Estado ou de um ministro saudosas recordações do tempo em que, estu· 
com idéas oppostas ás do s"u antecessol' póde dante de uma de nossas Escolas, eu era um 
bastar para baralhar toda a organisação das dos assíduos frequentadores das tribunas dest~~o 
colonias. Regras tão frageis quanto á autori- cama.ra, um dos diletta,nti das scenas parla
dade do homem cujo capricho lhe deu nasci- mentares de então. 
mento não saberiam, parece, servir de base a Recordo-me bem de ter óuvido muitas ve
um estudo scientifico · Esta impressão é facil zes o Sr. Ferreira Vianna affirmar com aquelle 
de explicar. Ella tem, por causa primaria, o ar seraphico que o caracterisava-<<O Imperio 
regimen dos decretos, de que nos occuparemos é 0 deficit»-, e 0 Sr. Andrade Figueira, 0 
nesta. obra. Em França, é ainda hoje 0 Poder propheta .das nossas desgraças. clamar todos 
Executivo quem faz em principio a lei para as os dias por pr·ofundos cortes nas despezas pu
coloniasagolpes dedecretos.Com este regimen blicas, annunciando a pro:xima e inevitavel 
não. ha trabalhos prepamtorios, · exposição bancarota. 
de motivos, relatorios de com missões, discus- Felizmente, Sr. presidente, são decorridos 
sões publicas nas Camaras, cujo exame é tão já. muitos annos, e, apezar dos muitos erros 
precioso para quem quer descobrir a razão de commettidos e grandes commoções porque 
ser e a conveniencia da. regra nova . tem passado, o Brazil não chegou ao estado 

Quanilo muito o rlecreto é precedido de um (1a bancarota. . 
relatorio do ministro ao Cbefe do Estado, rela· o íllustre deputado, respondendo ao aparte 
torio geralmente muito secco, e que nii.o que então lhe dei d.e que as <1espezas de im· 
apresenta em todos os casos sinão um lado da migração e colonisaçâo eram de caracter pro
questão, sem si demoral' em desenvolver e ductivo, disse que o orçamento não compor
refutar as objecções possíveis.» tava nem mesmo despezas desse genero, e 

E' uma pagina que póde figurar no livro que devíamos fazer economias rigorosas, isto 
da h isto ria da colonisação do Brazil. é, não gastar. 
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Eu, Sr. presidente, penso que economisar 
é saber gastar, é gastar bem. Não é econo:11ia 
o abandono da hwoura, a fonte principal de 
nossa riqueza, e nem o de~p~woamcnto do 
nosso' asto territorio, sob o pretexto de que 
não podemos gastar dinheiro com a introduc· 
çüo de immigrantes. 

0 SR. PAULA RAMOS-Hoje, porém, é um 
principio consignado na Constituição e é for
çow obedecer. 

As rle~pezas com a introducção de immi
grantes são largamente compensadas em um 
prazo curto, e, direi mesmo, desde o momento 
em que elles desembarcam aqui. 

P•wece tal vez um absurdo e-ssa prvposiçã.o 
quando acredita-se geralmcnb que o imrni
grante só produz depois do segundo anno de 
sua Iocalísaçilo, sendo nos dous pri mciros 
annos apenas um consumidor; mas eu mo:;
trare_i à Camara em que base assentei essa 
proposição. 

Em um magnifico trabalho publicR.uo no 
jornal O Novo 1Uwulo, de 24 de outubro de 
1871, -encontrei o resultado de um estudo 
sério sobre o v<1.lor de cada immigrante, valor 
qu~ foi arbitrado em I :6 . 0$, ao cambio de 
boJe. 

O ~roverno 11os Estados Unidos nomeou uma 
comiÍlissão, em Nova Yor·k, para verificar 
qual a quantia. em dinheiro que ca.da immi
gra.nte trazia c"m.;igo ao chegar itquella. !'i
dade e chegnu a. verificar que 14:?..::!42 immi
grantes desembarcados trouxeram S.6i7.256 
dollars ou 6~ dollar.; cada um, que em nos~a 
moeda., ao cambio de hoje, sã.o 310$000. 

Além disso traziam joias, roupas, fcrra
rnen ta.s, etc., no valor de 7. 117 I 00 1lollars 
ou 50 dollars cada um, rrue, ao cumbio do dia 
siLo 250.~0:JO. 

Temos, pois, que cada immi~rante possuia, 
a.o c.lesem uarca 1·, cerc:1 tle 590.-$000. 

Não é de :stlppoe que a immigraçüo qne 
vem para o H1·azil estl·ja em peio t•e:; condi-
1;õesdo que a dos Estados Uni•Jos. quando o:; 
seus portüs eram li vrclllente abertos n. todas 
as nações e o governo ainda. não lta via to:na. · 
do providencias severas sebre a entratla. de 
j mmigran tes. 

Admittidas as bases de que se sct•viu a com· 
missão de Nova York para. chegar áquellP. 
resultado, somos !'orçados a conduir que o 
immigrante traz p:.tra o pa.iz um valor muito 
supet•ior áquelle quo o governo despende com 
elle até a sua. delinitiv::t loca.lisnçito. 

O nobre depulado Sr. Serzedello Corrêa re· 
feriu-se n.inda ás tcrro.s devolutas. 

Si eu tivesse feito parte da Constituinte, 
teria votado contra a disposição, que ~e acha 
l10je consign::tda no art. 6:1 da nossa Consti
tui<;.ã.o, que ent1•egou aos Estados a posse e 
domínio das terras devolutas. 

0 SR. COELHO CINTRA - :\poiado; foi um 
erro. 

Cam:lra- A, H 

O nobre deputado disse que era precis() re
ver o contracto de introducção de immigran
tes, de 189.2, celebrado com a Companhia Me
teopolitana, porque o orçamento não compor
tava als.)luhmente a~ despeza.s resultantes 
da execução desse contracto. 

Mas, Senhoras, esse contracto está firmado 
com o governo da União e a Companhia. vae 
o cumprindo com seriedade, tendo em SU3. 
frente um homem que, pelo seu caracter, 
pela sua a c ti v idade e seus conhecimentos 
1.1esseserviço, é uma garantia para o Estado. 
(Apoiados.) 

Refiro-me ao distincto engenheiro Carlos 
Jordão. 

Rescindir um contracto nessas condições 
não é onerar fortemente o Thesouro? 

A companhia natural1nente exigirá. uma 
grande quantia como inltemnisação, cuja. im· 
portancia não posso desde já avaliar, mas 
que com certeza ser<i. muito super·ior á. que o 
Thesouro despenderá com a introducção de 
uns :300.000 immigrantes. 

E' melhot• pagar uma grande somma sem 
tet· im1nigrantes ou pagat-a em diversas pre
::;tações para recebei-os·~ 

S. Ex. faltou ainda na~ terras devolutas, 
mostrando se de a.ccordo commigo na questão 
de não poderem os Estados dbpor dessas ter
ras. emquanto o Congres;;o Nacional não votar 
uma lei determinando qnaes as terras de que 
a União neces:>ita pttra os serviços de que 
trata o al't. 6-1 da Con:;tituição. 

O Stt. COELHO CrNTRA- E' um facto. 
O SR. PAULA RA:-.ros- Peço desculpa, mas 

é um fttcto contestavel. 
O n(l bre depu ta do pensa hoje como pensa v a 

quando uccupou a pasta dos Negocias da Fa
zenda. 

Os aviws que então ba.ixou a respeito con
tinham a verdadeira doutrina constitu
'cional. 

Os ministros que occuparam a pasta da 
Viação, excepção feita. do Dr. João Barbalbo, 
sust•:ntaram que dependia de lei ordinaria 
a pa~sagem das terras devolutas parao.; E'>
ta.dos. 

Aq uelles que,em nome da. Constituição, en
tenr1em que o serviço de colonisação e peculiar 
aos Estados devem, por coherencia ao menos, 
sustentar que a immigração é u~ serviço de 
cal'acter federal. 

Felizmente o nobre Presidente da. Repu
blica, em su<:~. Mensagem. :pede ao Congresso 
que não ~e descuide de tratar do desenvolvi
mento da immigraçiio, questão que elle con
sidera de grande importancia para o pa.iz. 
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Terminando a série de considm·aÇões feitas 
a proposito do discurso do nob1·e deputado 
pela Capital Federal, devo declarar que voto 
pelo seu requerimento pedindo que sej:t 
adiada a discussão deste projccto até que ~E:.iCJ. 
presente á Ca.mara o relatorio do noure Mi
nistro da Ind ustri:t e Viação. 

Voto pelo 1·equerimento, Sr . p1• •sidente, 
porque tenho o maior itltere~se em clesper·tat· 
a attenção da Camara para. e:;se assumpto e 
par"' que o debate sobre o prt\jectose-ja amplo 
e demorado nesta terceir.t discnssiio, 

Si nãofossem os illu:;tres deputados Srs. 
Luiz Domingues e Lauro Mnllet• e d.epois o 
or'<l.dor que occupa. neste momento a trhuna, 
o projecto passaria nesta Camat·;t sem dis
cus<:ão alguma. 

Passarei agora a responder• ao meu illustre 
amigo, deputado por Pernambuco e digno re
lator deste projecto,q ue mostrou-se magoa· lo 
com a aspereza de minhas pllrases, segundo 
declarou S. Ex. 
· S. Ex. conhece-me bem e sabe quanto me 
esforço por manter ne,;tu. Camara as relaç:ões 
de amizade com todos os m~us compan!.ciJ'03, 
e quanto sou ca.lmo e moder,Hlo nas discu~sõcs 
em que tomo parte,atim de não proferir uma 
phrasP, uma pal:l.vra. qualquer, que -possa 
magoar um só do,; meus collcga.s. 

Re~peito-me muito para s:1ber guardar o 
devitlo re~peito ao Parlamento, de que faço 
parte. 

S. Ex. disse que. nn. c:1renciu. de argu
mentos para impugnar o projecto 1ormulndo 
pela íllustre Commb~ã.o de Cotoni~a~,:ii.o e Ol·l'i:iS 
Publicas, eu m~ havL\ apeg.tuo a simples 
erros de redacção. 

O meu íllustre amigo n:"to t~m J'az:"to ; nã.o 
são erros simplesmente de redae~~iio.e,qua. nd~~ 
o fossem, elles altcrn.m completamente a es
sencia do projecto. 

Confundir immigmçcio com cmi:fl'a~·,;:o e 
ambas com colonisaçclo,não é um simples erro 
de redacção. 

O nobre deputado tanto reconheceu a pro· 
cedencia de muitos dos meus ~rgumentos que 
apre~entou emendas corl'igindo os defeitos do 
seu projecto. 

Foi para. sanar essas incorl'ec~ões e preen
cher certas lacun>1S qn11 apresentei o substi· 
iutiF tão impugnado peJo nobre depu
tado_ 

s_ Ex., querendo ainda sustentnr as bas::s 
do seu projecto, dbse que eu havia cita:1o a 
lei argentina de 1876, como bóa, lei que est•' 
de accordo com os po11tos essenciaes do seu 
projecto. 

E' exacto, Sr. presidente, que algumas dis
posições da. lei ar,(!entina de 1876 estão ate 
fielmente reproduzidas no projecto, ora em 
discussão; mas o grande inconveniente do 
projecto estâ. justamente em ter copiado cer-

tos a.r.!gos daquella lei e não ter obedecido 
<t nm plano 11e organisa.ção, como o da. lei de 
!876. 

S . Ex. disse fJHCOprojcctomandaentreaar 
o sel'viçt~ de colonisa~ão aos Estados, ao -pàsso 
que o meu substitutivo quer que a União faça 
e.~se ser~·iço. 

A v0r·1ade niio é essa. 
O meu snb~tit,utivo autorisa o governo fe

lleral <1 entregar aos Estados, logo que elles 
se mostrem habilitados a geril·o, o ser·viço de 
colonisaçâ.o. 

Quer o nobee deput~do que a União obrigue 
aos Est:vlos a. tomarem conta da direc··ão de 
s~rvit;os quando eu,~s não est.ão em conJiçúes 
de a.ssumir es:m. responsabil ;dade ~ 

Is:;o e o que o no;1re deputado clw.ma orga-
nisar serviços publicas? -

A meu ver este pr-ojecto virá lançar a mais 
completa an:wchia em tü.o importante ramo 
rla. arj :ninistração publica. . 

Si q um·em {(tzer es,;:a passagem brusca, en
tão rescindam o contl'acto de introducção de 
im:n igrantes e revoguem o decr·eto n. 5:t8, de 
18!!0, declarando :~o mesmo t empo que a. 
União nada. tem que ver com o povoamento 
do U0$::;0 territorio, com o desen v oi vimento 
da pro' uct;iio, com o augmento das nossas 
ron tes de riqueza.. 

Digam rrancamente que a administra\.Ü.O 
publi•::\ entende que o p,.iz deve confiar so
mentt1 nos seus :proprios elementos, c que 
ess:·s são mais que sullicíentes para o seu pro
gresso. 

E' mcll:o1· essa fr·anqueza do que esses meios 
indirectos e desmnralis::tdores. 

O prc~Ecto autot·isa o governo a auxiliar a 
fundação de nucleos coloniaes nos E~tados do 
Norte da. Republica, isto é, a dar-llles di
nheiro. 

A Uniiio, ontt-ndem os nobres defensores 
•'o projecto, não pôde adminbtrar o serviço 
de coloni~aç;!o, visto ser peculiar aos Estauos 
tal ser-viço, mas deve pagal-o e sem o direito 
M exercer a menor ll::>ca.lisação sob1'e o ctn
prego do dinheiro tirado do Thesouro Naci
onal. 

E tudo isso se p ?de e se quer fitzer em 
nome da autonomia dos Estados ! 

O nobrcl d:~putado dbse mais que o meusub
sti &uti v o mawla. conservar a.s delegacias de 
tet·ras. 

Eu. meus Senhores, não vejo no meu sub
stitutivo, feito por mim e lido tantas vezes 
com a mainr attenção, uma só disposição 
que autorise o governo a manter as delega
cias ele terras e colonisação. 

S. Ex. di.z que o -projecto traduz as opi
niões do actual :Ministro da Industria e 
Viaçã.o e está de accordo com a proposta para 
as despezas desse mioisteriono exercício pro
ximo vindouro. 
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Farei apenas notar a Camara que o pro- [ immigra.ção otHcial, isto é, dos immigrantes 
jecto foi apre~ent<1do quando o Dr. Antonio 1 introduzidos po1· contr11cto. não seria difficil 
Olyntho a.inda. não cogitava de set· Ministro l!ixa.r o numero de accordo com as verhas or· 
da Io.!ustria e Viaçãu. çamenta.r·ias; mas o numero de immigrantes 

Não me t'lem"rar-ei em demonst~nr a incon- espontaneos póde ser consirleravel, e. tendo 
stitucionalid<.~:'e de uma lE-i orça.mPntaria ··on- elles dirPito aos mesm"S fíwores que os ou
ten 1o disposições tendentes a supprimir re- tros. deve forçosamente trazer augmento de 
partiçÕ•·s e exti11guir logares crea.dus p •r leis despeza_ 
ordinarias, e nem pretendo agor. verberat· ::t. Tenho notado que a bancada pernambu
praxe q ut~ vae se firmando no Congres:;o, d~> ca.nu., pe.lo menos a 1m·te chefi:vla pelo illus
extinguir rep,rtiç,ües pelo pl'oce:<so de não tre relo.tor deste projecto, é intensa â. coloni
consigna.r verbas para. o custeio das mes- sação. 
mas. Mas. Senhores, é facto sabido que a lavoura. 

O nobre relator do projecto disse mais de Pernambuco est.á. sem br·aços para o seu 
que nã.o ]Jóde comprehender que SR faça. co- serviço e clama. pela vinda rl., trabalhadores 
lonisa~,:ão sem tP.rras devoluta~. visto q u1~ o europ•:os. conforme tive ens<>jo de verificar 
serviço d!:l loculisaç:ão de immigra.ntes é con- quando ultimamente est.ive em Pernambuco. 
genere com n de terras devolutas. Ouvido por um dos directores da Sociedade 

O n·•bre deputtdo comp1·ehendc facilmente, Auxilia.rlura da Agricültura sobre os meios de 
uma Vf<7. que leia. a. lei ;trgentina ue 1876 e a encaminhar pa.l'<t aquelle Estado uma cor
lei uru;,;uaya., a que ba dias me referi, o s•· rente immigra.L,·ria, eu lhe manifestei a opí
lembre dr. que E:In Pern··mbuco,por exemplo, nião de que ditncilmeute se conseguiria al
e:xi;:te o ser•riço de colonisação sem h a 'er guma co usa. nesse sentido sem o poneroso 
terras rlevolu tas. a,uxilio do governo local, e esse não me pare-

Exist.ena naquelle Estado colonias fu~ula- cia favol~J.vel á intrmlucção de immigra.ntes. 
das peh União, sem que, entretanto, exio;;t'i.lll Eu havia lido a Mensagem que ao Con
terras df.volutns, conforme foi dito no rf'la- gresso de Pern:tmbuco dirigira o Dr. Barbosa. 
torio que ao governo apresentou o Dr . Ly- Lima, em 6de março de t893,enaqt~al encou
curgo <ie Méllo. · trei Cortes argunwntoslJara.meopporapasS:J.-

8. Ex. sabe que o decreto n_ 52B, ,Je 28 de gem dos serviço:> de immigração e colonisa.
junho 1800, cogitou, não só da, runda.çi'to de r.~ã.o pn.;·a os Est.ados. 
nu,..leos coloniaes em terras devolutas, ·~orno O que pótle esperar a lavoura de Pernam
tarnbem em terr:-~s pa.rtrcula.res; vis o~1do, buco ([e um governo que se mostra adversario 
neste c:~so, o parcellamento das grandes pro- intr;tn~igente da ilnmi:,rra.t;ão, quando ella. 
priedadesterritoriaes. está. cln.mando por bra.ços? 

v. Ex-"abe, t[o bem ou melho1· t1o que eu, Eu lerei á. Cama.ra a.lguns trechos desta. 
da. exi.stencia da colonia Suassuna, e111 Per· Mensagem .. 
na.mbueo. fundada em terras cump1·adas. si Sob o titulo Jm, 1igntçcío, lê-se o se,nuinte 
não me e~.gano, a.o Barão de Lucena e outros (tG): 
propru ta!'iOS-

Qual •to a 'lUestão da posse rlas terras de- « Muito seha escripto sobre este a.ssumpto, 
volutas, nã.o repetir·ei os argumento~. tantas apaixonada e frequentemente di~cutido entre 
vezes por mim empregados, para provar nós sob o imperio de uma preoccupação do
que, emquanto o Congr,~sso não votar uma mina.nte do que se most1•am uniformemente 
lei discriminando as terras que pertencem á possuinos quantos publicistas se teem mani
Un ião por (orça da d isposição do art. 64 da testado; qual é o ponto de partida que todos 
Constitui~Jão. os Estados não podem di~pôr accei.ta.m como incontrover~o e indiscutivel 
deltas. s. Ex. disse que a mais com;J .·t.• resumido no seguinte posrulado: o progresso, 
balburdia tem reinado na applicação das quer mora.!, quer material, dos brazileiros, 
verhas de.stinadas aos ser viços de imndgraç:âo depende es::;encialml:'nte da immigração. 
e colonisação, se11do frequente a abertura de Es~o. mania do immigracionismo tanto tem 
creditas supplementa:·es para a elles attender. avassalado os espiritos superficiaes que, em 

Mas, meus Senhores, si ha um serviço em materia de opinião, procuram sempre a da 
que torna-se quasi impossível fixar a despeza maioria dos seus contemporaneos, que já se 
é (J de colonisacão. lhes afligura ridícula a attitude dos poucos 

Basta considerar que a despeza varia com que se não deixam entbusiasmar pelas apre-
o numero de immigrantes ent1~ados. goadas "Vantagens dessa "Verdadeira panacéa». 

O Congresso vota a verba necessaria para a Mais adeante diz (lê) : <<Querem hoje tra.ns-
introducção de 50 mil immigrantes, mas en- portar em grandes lévas para as plagas bra
tram, em vez desse numero, uns 100 uul im- zileiras, italianos. allemães e outro~; além 
migrantes. Tem ou não o governo de abrir da cegueira que revela da parte de quantos 
creditas supplementares ? Si se tratasse só da se esforçam por accelerar essa immigração, 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/02/2015 13:28- Página 38 de 46 

-81.-

no tocante ás complicações artificiaes que se 
introrluzem na nossa evolução natural, signi
:fica que os domina a convirção de que o que 
acima. de tudo se !àz preciso é : povoa1• este 
vastissimo territorio, instituir novos cruza
mentos de que surja o neo brazileiro, S<eril 
muito melhor ro que o actua\, segundo ima
ginam, não disfarçando o de>sgosto e o de
sanimo que lhes inspir:J. quanto suppõem im
perfeição e grosseria. rudimentar tia. naciona
lidade a que pertencem_ 

Nesse açodamento de famüieos, não se 
apercebem rlos males e ,las c:omplic<tç-õcs mo
raes e sociaes que a.carret~tm })ara. o seio dtts 
nossas popula<.:ões com un.nsport.arem annu
a.lmente milhares de cida.diius de outras pa
trJas, portadores das mil modalid;v1es doso
cialismo e da anarchi::l., pungidos d:1 avidez 
de enriquecer, ralados do des:tlento e traba
lhados secretanwnte por habitos e por co~
tumes, qnc se não coadun:tm com os nossos.» 

Não sei, Sr _ presidente, qual dos o.çocla
mentos {a1wticos é o mais :prejudicial ao 
l):l.ÍZ. . 

V. Ex., Sr _ presidente, me acaba de avisar 
que a hora esti tinda. e vou terminar. 

A questão da immigração e coloni~aç[o me 
faz recordar a. glorio.sa lucta travadn em fa
vor da abolição dos escravo~-

Os argumentos empt·epar1os pelos escravo
cratas,e pseudo emancipadorcs •'e cntão,siio os 
mesmo~ que wjo hoje reprounzidos pelos que 
se arvoram em nativistas ou defen~ore.s da 
nossa naclonalirlade. 

Diziam os escravocrn.tas que não era possi
vel fazer a abolição porque não lnwia di
nheiro para. indemni::;ar o.s possuidores de es
cravos. 

Hontem a solução do trab:tllto agrícola não 
so podia da.r por causa do bra,;o escravo, hoje 
ella é incompltta e impe:-i'eita pda imu!Tici
encia tlo braço. ppoiado.~.) 

Hoje não se promove a immig!'a.ção por
que é preciso fazer economias, mc;;mo as que 
acarretam a paralysação das fontes de p;·o
duccão, mesmo as que trazem p1·oruntht crise 
na lavoura, inteira desorganisação do tra
balho. 

Não faço a aboliç:ão, dizia h ontem o governo, 
poryue é neces:;ario respeitar o direito de
propriedade sobr~ o escravo; não raço a colo· 
ni~ação. diz o govcl'no de hoje, pOHIUe deYo 
respeitnr o direito de l)l'Opritàade dos Estados 
sobre as terras devolutas. (A.poiarlos-) 

As resistencias foram vencidas; a simplEs 
aspiração de alguns patriotas, de meia duzia 
de intelligencias e:::c:larecida:-; e de um pu
nhado de corações generosos, conquistou, 
palmo a palmo. todo o territúrio do Brazil e 
dominou a consciencia nacionaL 

O astro da liberdade que illuminou pri
meiro os cerros do Ceará. e ó valle do Ama-

zonas tinha bastante intensidade luminosa 
para vencer tl..S trevas em que se achava en
volvida a facha do nosso horizonte abrangida 
por S. Paulo, Minas e Rio de Janeiro. 

E um dia, meus Senhores, o Brazil de~per
tou i li urni nado pelo sol de 13 de maio, ou
vindo o hymno da victor-ia e entoando o 
ca.ntico ~agra'1o da lib3rdade tle uma raça, da 
conüaterlli:;,ação de um povo (Muito bem.) 

E:>pero. meus Senhor-es, que a colonisaçã.o 
iE-ra tambem o seu 1:3 r1e maio. 

Os abolicioni,tas, trabalhando em fa,or de 
uma rac;a, tiYt?ram o 7 de novembro de 1831 
e o 28 de ~etembro do 1871; cmtaram com 
Euzebio de Queiroz, Rio Hr<mco, Dantas e 
João Alfredo, abolindo o trafico, emancipando 
o ventre, levando para o governo a aspiração 
nacional. e, em!im, tornando ~m realidade 
essa aspiraç~ão. (Muito bem.) 

O;; parti,'arios da immigração e colonisação 
que conquistaram a lei r'e 1867, as reformas 
do 1885 e lS8G, o decreto de 28 de junho de 
1890, que tiveram o apoio de Thomaz Coelbo, 
Carneiro da Rocha, Antonio Prado, Francisco 
Glict>rio c tantcs outros, não devem r1e!'ani
rn:tr o, ao cont1 ario, devem redobrar de es- · 
fl'rços para que chegue o dia em que 0 BJ·a
z!I vt>j<1 o seu vasto territorio po,·oado e cul
livado, cortado em todos o.:> sentidos por uma. 
t·nle de estradas, os seus rios navegados ; o 
BruzU. emti.m, rico, tmitlo, prosperu e feliz, 
set·vindo t!e Patx·i<1 a to· los os que o amarem e 
tralmlharl:'m pelo seu engrandecimento. (Apoi
a,zos : 1llui!o bm1. O ontr.lOJ' J cumprimentado. 

SESSÃO llE 12 DE AGOSTO DE 1895 

O 8r_ ruuo Pe~~aulta não traz 
para a tribuna os desalentos e as apprehen
sce:s tle illustres oradores votados ao serviço 
da p:-:.tri<l, e que e:-tndaram a situ"çào do 
exerci to ' m face elo thesouru publico_ 

Tem ao contr·ario o e:<piritojubiloso.por não 
pod(·r ex.clanntr como prestimoso homem de 
Eslado, inte1·currencia ;1guda do movimt·nt.o 
s, cia.lisüt- .e quando el1fl'entava o depaupera
mento c1us rendas do seu paiz : o povo pede 
pão e o govemo lhe uó. arm::ts ; exige uma 
instrucção util e se lhe impõe o exercicio mi
litar ; reclama. habitaçües commodus e se o 
ast·hyxia dentro <lns casernns o no fundo das 
fortalezas. (Muito bem.) 

La, na Europa, as condiçúes financeiras ü. 
alternativa d(l. força armada, não illudem a 
ninguem. 
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Os encontros sangrentos chegaram ao t(;rmo 
da mais franca impopularidade. e a impres
são dos esta.distas refl·ctc um estado de alma 
de inquietaçã.o e de desespero. 

Disse-o algures,- sagrada ou odiosa a mis
são da guerra, :p 1sto que, desenvolva no co
ração do :povo o heroismo militar e o amor da 
patria, ella ao lado dos maioresdamnos e das 
mais tristes calamidades, aincht é «no corpo 
dos orç:tmentos o vicio profundo no sy~tP.ma 
de todos os governos » 

O crescimento do~ exercitas que se organi
sam em no 11e da. defesa nacional e do equi
librio europeo, mas que teem levado its gera
ções uma séria de:;confiança e uma absoluta 
instahilidacle nas rc:ações internacionaes, v ... e 
despertando um extraordina.rio clamO!' da 
democracia liberal, e n.n nunciando um pe
rigo :proximo na economiu. fmanceim dos :pai
zes em pé de ~ruerra ! ( rlpoiwü·s.) 

A feição elos algarismos, subtmhindo dados 
ao accumulo da riqueza. e ú. tranquillidêt·le 
dos Estados, é entontecedora. 

As guerras feitas no periodo ·de 1853 a 
1866, rlepois da guerra. da Cl'iméa. nte a. que 
teve loga.r entre a Austrin. e a AllemanlHt, 
teem custado 1.7-13.49:> indivíduos e em cn.· 
pitaes 47 millHLl'es 830 milhões de 1'ra.nco~, 
cita. um escriptor. 

Fovil!c. que se occup~ npl"nns dn. guerra 
du. Americn. do Norte e da. guena ft•:tnéo-alle
mã de 18iO,demonsi.rou que a primnira deltas 
custou ao;; Est·ulos-Unil!os 5'1 millm;·cs de 
francos c que a segunda custou i1. Fr;wça.com 
a pc>rda rla Al~:acia c Lorenn., dous millt(ics e 
meio de intlividuos e cerca <le 30 mitltares de 
francos. 

O exaggero a~somhroso dos orçamentos na 
manutendi.o da paz arma· la accu:;a., na Eu
ropa., o ma.is doloroso tlos pc · iodos, e o 
termo a tanta. loucura c n. tanto 0goismo seril. 
ou o d··sarmamento ou a ba.ncn.rrcta. 

Na França, o departamento ministerial tla 
marinha e da guerra. custa annmt tmente 
I ;200.000.000 de francos, e o calculo na 
Inglaterra é por anno de dons ter·çr,s da 
receita :para o orçamento militar; na Russi<t 
é de GU "/o; ua I tal ia, na Austria e nos estados 
a.llemães e de 35 a 40 "f., e sempre em uma 
oscala ascendente. levando ú. voragem povos 
industriaes adecntadllS, e que, até ha :pouco, 
eram surdos ao clarim d<ts agitações bellicosas. 
(Muito bem .) 

Lemb:·&. um tra.tadista-foi a Prussia que 
no fim elo seculo passado deu o signal de 
alarma. fa.zen·lo do serviço militar um dever 
nacional; e, não obstante a propaganda Ian
ça.r1a pelos advogados da paz, conqui::;tando a 
consciencia publica., o lavra·1or da Europa é 
forçado a aband.onar os campos pelos pesados 
encargos da mobilisação dos exf>rcitos-o ho· 
Jnem de esttldp a dei~a.r inY~sti?ações supe· 

riores por uma mt:;su.o estranha ás suas 
tendencias e opposta ao seu temiJeramento. 

U~L\. V<,z-Felizmente não clJegamos a.inr1a 
a este estado. 

0 SR. NILO PEç,\.NHA-Sim. E foi por i>SO 
que ao começar declarou não participar dos 
mesmos receios de h · onrados e di!;jtinctos cal
legas que o ant.ecedeeam no deba.te. 

O Bra7.il é ,1os paizes cultos e de compro
vada. indepenr1enci<t política o que menor ex
erdt.o tem e o que menos gasta com cHe.(Ha 
um ar1m·tP..) F~tça-se o cotejo de chdos estatísti
cos, comparando fr·onteiras, territorio, popu
lação, culturas, moe<.la, emfim todos os ele· 
mentos que o problema põeem equação, e 
tereis visto que a Republica.apeza.r das diffi
culdatles e tlus emb<traços que u. vacillação de 
un~, CJ.Ue a fraqueza de outros e que o erro 
de todos. teem cre:.~.do, nií.o expõe seus hori
z:,ntes internacionae:; tã.o aiTrontados e não 
offerece um quaJ.ro t iio impressionador. como 
parecea, co:no se afigmou ao eminente cal
lega pt:l•lestaolo doJ Rio Gr.inrle do Sul, estu
dando :1. ui::;ciplin:t, a Ol'ganisaçiio e O espirito 
do exercito. (Trocam-se varias opt:r.~·tes.) 

Em a!;sumptos de;;ta. gr·avidade e de tão 
altn. m:tgnit.urle, niin é excusado 11em •1ispen
savel o con[l'ont•) idnda. mais vivo dos alg<1.
rismos e a logic't rhs comparações. 

A di,cussiio no anno passado foi fecunda 
e ampla; e o illustre relator da guerra. trouxe 
á Camara. uma dcmonstrnr:ã.o e uma. critica. 
das mais eloqucntese das ma.issubstancio~as. 
O eixo em q nn girou a ma teria nii.o sofrreu 
•~ltrraçües !';1.dic:w;:; ; uo C:.Jnt!'ario, ella. con
serva. os mesmos aspectos. e tem a mesma 
CÚl'. 

E par.t que tlemol'ar outras provas~ 
A ttnssia tem I 19 milltücs tle habitantes e 

800 mil homens em pé de g"Uerra , a A!le
rnan!Ht tem 50 milltües de habitantes e 560 
mil homens em exercito :permanente ; a Tur
quia tem 39 milhües de habitantes e 230 mil 
homens em pé de guerra ; a França tem 39 
milhões de habitantes e 572 mil homens em 
armas; a Inglatel'ra tem 38 milhões de habi
tantes e 230 mil homens ao serviço constante 
do exercito ; a Italia com 31 milhões de habi
tantes e 288 mil homens em armas ; a Hes
:panlta, com a população do Brazil, isto é, 
com 18 milhões de habitantes. tem 91 mil 
homens em :pé de guerra ; o Mexico com 13 
milhü:=s de llabita.ntcs tem 35 mil homens 
em armas! 

Não carece citar a Suissa, o Japão, a China 
e nações am.!ricanas ; não é tambem preciso 
lembrar qne Portugal com a q_uarta parte da. 
população do Brazil tem mais que elle lO mil 
sol,lados : é rlemais recvrdar que a Belgica 
com o terço da, população do Bra~il tem o 
quplo d~ suas rorç~s mil.ita.res. 
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Nestas condições, por que fanta.siarmos negocio, fel-o a corresponder ás affirmações 
a acção immanente do militarismo ? ( Apoi- do seu talento. S. Ex. insistiu va.ra. que o 
ados ). Por que alludirmo.> á fabula de orador S3 penitenciasse primeiro, atludindo á 
despezas inauditas e de sacrificios cleses- expre.>sã.o-interregno constituciol'tal, com que, 
peradores 1 ( Muito bem.. ) Por que não 111 sessão passada, definiu o estado de sitio. 
fa'zermos justiç~a aos officiae~ do nosso exer Pois que! Suppõe S. Ex. que a mudança 
cito e que são a tradição historica da classe 1 elo nosso :::cenario politico ab.üo11 porYentura 

Urge, bem sabe, cuidarmos da instrucção convicções doutrinar·ias, opiniões radtcada.s? 
pratica do exercito, pondo em evidencia a Não! Sustenta hoje o que professou llontem. 
sua intelligencia, a sua aptidãoe a sua bra- Di\'eJ•gente, embora, do governo, o seu :ponto 
vura ; e por que a· comrnissão não propõe de vista tem o mesmo :.ryro, o seu mo·1o de 
verbas para uma linha de tiro, ao norte e ao ver tem a mesma int;·ansigencia. Passam os 
sul do vaiz ~ hom :ns, mas os princípios se peL'petuam! 

Por que torna improductiva a primeira. (Apartes.) 
despeza feita para inicio deste melhoramento, Se errou. errou com Grevy, que definiu o 
na heroica escola militar do Ceará ~ (Muito sitio como ·a dictadura militar; si errou, 
be1n. Apartes.) el.'rou com Julio Ferry, que o <]ua.lificou como 

Falla assim, porque sabe qtt.e a especial o est:-tdo de guerra; si errou, err.)u Th. E. 
missão do Estado é velar pela defesa, pela May que viu no bill r1e 84 a suspensão da 
integridade e pela sober·ania da nação ; íalla magna ca1·ta e de todas as regalias, e rle todas 
assim porque esta tarefa se confiou á torça as liberdade~ que ella consagra! (Apoiados. 
armada, qne em nossa patria tem uma orga- nüo apoiados.) 
nisação fundamentalmente democratica, am· Provocando um pronunciamento da Camara, 
piamente liberal ; falia assim porque que- em soccorro da liber·1ade de pensamento, que 
rendo o exereito divorciado das commoções e o exercito guarda como um direito, e que 
da caudilhagem, quer vel-o tambem re- veiu do irnperio com o brilho da primeira 
speitado pelos governos,amado da sociedade e reivindicação e com a quéda de um ministro 
garantindo as instituições, a unidade e a da corlia,-não pretendeu usurpar attribui
hunra do territorio ! (.Multo bem.) çõc:; do outro poder da União. nem perturbar 

Prestigiar o exercito neste momento em a. marcha de um reg-imen, pa.ra cujo :-uccesso 
que complicações internacionaes levantam houv·: a contt•ihuiçü.o tlu seu propt·io sa.ngue, 
os nossos brios á altura dos nossos direitos, c quando n. R~>puLlica em ain,la um S•Jill10 de 
não é preparar a força par·a. assegurar a idt::ologos, a iu voca•.~ão ao sacrificio e o he
justiça! Não ! (ArJOiados.) Não ! Tem tanta roismo individual rlos moço:;. (Jlluiw bem!) 
confiança, tem tanta certeza, na caw;a. do Ao coot:·ario, quer- que o govez·nc• tenha 
Brazil,fa.ce a face ao attentado da. ln,!.rlatet·r,l., oppot·tunidadl' para se defender·. porlendo pro
por exempio, que,se el!a. compo1·tasse dehate. va.t· que o sen neto ou que à sua pT·o,·idencia 
si ella permitt1sse lit.igio, si ella fosse objecto não toi um at-uso rle po·ler; fóra da C'amara, 
de duvida, não recein.ria o juizo, a. sentenç:t. long-~ rles paixtie.' políticas que uos d1videm, 
o laudo de um inglez mr,smo! (Jfuito f11:m.) e que porventura. ncs tiram a serenidade e a 

Esse inglez podia se chamar Gla .. lstone, elle calwa., o qOJe o pai;~, intt-iro qu(;.r s:1.bt-r é si o 
rep1·oduziria a eleva~~"io mor;~l de ~ates, o ex- esta.do que nã:) subvenciona nen bUJn cult.o e 
traordinario jurisconsulto. que, uo caso dos que não e o o!·gão de nenhum,, reli.óii.n, póde 
·escravos da Oteole, surprebendeu o mun·1o e levat· a!guem ao fun1io de urna Ü•rt,LlE·za pwa 
exaltou o direito, decidindo a pendencia con- expiar o ct·ime das suas crenças, o ar-dor das 
tra os. interesses da sua propri:l. patria! (Muito sn<J.S convicções scientifica.s ! 
bem; apartes.) Nem é este um movimento de liostilidarle 

E porque aspira o exercito obediente :'t lei ao governo. Quaesquer que SE-jam as suas 
e odiando motins contra a autiJridade, é que my8tificações os seus exaggeros, as suas apos
não se conforma, ou não comprehenc1e o acto tasia.s ou as suas tardanças, o governo tem 
do governo fazendo prender um professor da por si o empenho de todos, a benevolencia de 
escola superior d~ guerra, o illustre Dr. Go· todos, para que elle não -:.eja a pre~a de uma 
mes de l~astro, e por mo ti v o de crenças ;·hilo- a ve:1tura audaciosa, e si1n para que elle seja 
sophicas. Pois a Constituição da Rejmblica 'a prova real do governo civil na Republica. 
não garante a liberdade espiritual, conquista (.ilft.tito bem.) 
anterior á revolução de 1789, e conquista que .M;•s por isso mesmo é que devem ha.ver 
vale talvez como o penhor sagrado do Her- duas correntes nesta camara, a que apoia o 
nani, ao typo e á característica da nossa con- governo e a que ftscalisa os seus actos-a que 
ducta e das nossas virtudes civicas nu governo póde ser a ·pa.z social e a que póde valer pelo 
supremo da sociedade? progresso republicano ! · 

Nem o seu illustrado collega :por S. Paulo, Uma e outra, no orçamento da g•Jerra não 
e que tentou defender o Executivo no grave pensam em melindrar nem diminuir as tra-
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dições da nossa força armada: elln. r~tá á. 
frente do espírito democratico rlo Brazil desde 
as insurreiç:ões da colon ia a tê o dia. 15 r1e no
yembro de 89. F,~z ella a Repu,blica e an tes 
wha t_omado um dos primeir·os logar·es, nas 
tobra Illitnorredoura da unanimiclade moral tlo 
brazi leiros. 

Resistiu ao.irnperio, desobedeceu it princeza, 
para, h?nrando o paiz. servir á reuempçã.o 
dos cn.ptn·os! (Cont•':~taçiies. oJwia:lo·· , muito 
bem !) Rasgou ou não dm·idou ra.sgur a. limla, 
quando fóra dos q ual'leis, cruzou os bra~·os ú. 
emprcit-tda. imperial do mas;:acre dos dcshe-r
dados em revolta, e que a~ alturas do Cubatão 
paulbta bradaram Liberdade ot& Jforte! (!lfttita 
bem! Nü.fJ opoiatln ! ) 

Não, .~enltores! Não neg-uemos ao exerci to 
as glor!as da.s suas batalhas, no paiz e no e;;
trangen·o, a. iniciativa dos grandes commetci
mentos, na desa!'I'011ta da patria e na. ~alvaçü.o 
d_a Republica. Amai-o. senhores, elle pr.rmit
tm que levantassemos esta.t;uas de heróes. 
onde o •1espot.ismo nií.o -peT'mitr.iu qne leva.n
tassemos a crnz dos vencido:; ! (Muito bem ! 
Mt,ito bem ! O omdo1· J compl'iii·tentwlo .) 

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 1895 

Entretanto os oradores que me teem pre
cer1irlo, si quizessem ater-se, nã.o tanto á mo
notonia das cifras, não tanto ao enfadonho 
rlos u.Ignrismos e das disposiç:ões especiaes do 
Orr.~n.mento da Guerra, poderiam fazer obser
Va!{üe;; as mais sensatas, n.s mais judiciosas a 
respeito da situação actua.l do nosso exercito, 
do modo por que teem crescido tã.o espan
tosamente os or~amentos militares, do mo1o 
porque tem sido íeit~L e distribuída a instruc· 
çio mil itar das nossa.s Escolas. 

Entraw1o ne_ste debate, faço com o cari
nho e o affecto do que não preciso dar pro
vas it C:1mar.1, pois -,ue ella sabe qual foi o 
meu passado. D:scutindo o Orçamento da 
Guerra, a Cam mt comprehP.W1e que o faço 
cheio de amor e 11e saudosas recorrla
nões. com a alma e com o coração banhados 
inn sentimento de re.~peito, pol'C[ue a minha 
insstrucçii.o veio das E col:ts ?-.ülitares. foi nel
hts que b ·bi o civismo~ foi nellas que aprencli 
a. am :r a Patria, a C• .nocar os altos inte
resses políticos acima dos peque-nos interesses 
e;!oisticos. e individuaes, ou mesmo de classe. 

Nã.o \"iria, porém, it tribuna, não viriu. 
mesmo anteceder as ob~er·vações do illustre 
relatO!' da Commis:>ü.o de Orçamento, si o no
bre deputttdo pelo Rio Graude lo Sul, no seu 
discmso de antr.-huntem, não tivesse pro
cnrarlo l':tzer refllrencias :'t minha ob:;cura. 
per:>otutlid<.ule, t:Lila.uclo d•)S serviços que ha
via. pres t<1dO ao ex: e rei to e ao rogimem repu
l;lic~wo e dando um corto tom a attitudo 
que as circumll~:Lttcin.s osp•!ciaes de minha 
Vida. pOlítica 1110 Ouri~<L:":l.lll a tornn.r den.nte 
do:< ac:Jntceimentos que as~altara.m o espil'ito 

O ~h:·. Ser:.o:edeDio Cot·rê.n- publico e quo tt·uux,~r<~.m pr·e~a. n. atten<-ií.o 
Cabondt•-me a. p;tJavra ~obl'e o Orc::tmcn to da do paiz do extremo :'iorte no extremo Sul 
Guerra, justamente depois tht~ ohserV;•<;.cies durante ns mezcs <la ~uerra civil. 
que acaba de i'a.zer à Camarn o illu,;trc depu- A minha :;ítuaç;i.o mo reltLç;1o a totlns as 
ta.·1o llelo Rio de .Janeiro, pet;o lic ·nt.~a para. questües que desde 1880 se ag-itaram no seio 
não êlcompanhar S. Ex. nas diva.ga~;.ües a da rw;osa Patt·ia, nas quaes dirPcta. ou indi
respRito da política republicana no momento rectamente, tornou parte o exet·dto, me abri
presente. ga. a l'a.zer algumas observa(~ões a. respeito do 

Sinto mesmo que, telFlo, como membro Ot•çamento da Guerra, a respeito uo exercito, 
da Commbsão clP. Orçamento, ele taJlal' sobre o I de sua. situação actu<tl, do estado pre5ente de 
Orçtttnento da Guerl'a, não tenha que res- sua organis:wii.o, da instrucçio militar em 
ponder aos ora.dOl'<'S que ~e teem occupa.do nessas Escolas. 
do assumpto pot•q ue estes produziram apre- Não e11tra.rei em debUtes para. não fatigar 
ciações que não dizem respeito ao orçamento, os collegas que me ouvem (ntio apoiado) mas 
e sim á politic11, dis>Jensando pur isso um tli1•ei o sufficierrte para que o:> Po·leres Pu
membro da. commissào de respon~er-lhes. blicos atten•lam para as condições prec<trias 

Com excep\.ãO do illustre deputado pelo 1le armamento,,1e municiamento, de meios de 
Rio Grande do Sul, militar· distincto, que fez mobilbação e de pessoal em que se aeha a 
observa<;,~ües com. a consciencia sã que o cara- nos&~ forç:a publica. 
cteri::a a respeito do nosso exerctto, e sobre . Começ:trei. Sr. presidente, chamando a at
algumas providencias rlo orç:amento, o Orça- tenção da Cama.:r-J. para a vm·ba. pedida pela 
mcnto da. Gnerrt\ tem sido nesta Cama.ra pre- t~ommissã.o para prover diversos serviços do 
t r~xto para rlivaga.çõe:; as mais vasta. a respeito exerdto e espedalmente 1_)e!a,li1ferenç-;a entre 
ela liberdade e~piritual, da política ingleza.,da a somma. proposta pela coromissã.o de Orça
situa.:;ão da França e da situação repub~icaua mento para o exercício futuro e a proposta 
do p<~.iz. do governo. 
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V. Ex:. e a Camara sabem que esta somma. 
excede á somma pedida pelo governo, em 
~rca de quatro a cinco mil contos; isto quer 
d1zer que o Poder Executivo veiu pe·\ir ao 
Parlamento a quantia de quarenta e tantos mil 
contos p3.l'a prover as necesidades do exerci to. 
e a com missão l'econheceu que esta CJM.nt i:1 era 
absolutamente insuficiente, deixando mesmo 
serviços sem verbas, de modo que foi neces
sario augmentar em quatro ou cinco mil contos 

0 SR. SERZEDELLO COR.Rf:A ... e elles hão de 
responder que realmente a nossa organisação 
militat' deixa muito a desejar. (kpoic!dos.) 

a. somma total, para evitar o inconvenient~ 
de vir-se amanhã. ou depois abrir cre'1itos ex
traordinarios e supplementa.res, superpondo
se assim credites sobre credites a.o propr·i 1 

orçamento votado pela Camara. 
Mas, Sr. presidente, uma cogitação assalta 

logo ao espírito de todos os patriotas e é 
que presentemente a somma votada. para o 
serviço do exerci to é de 53. 000:000$, ao 
passo que no regimen passado, nos ultlmos 
annos de monarchia. a somma votada era de 
12.000:000$ a 14.000:000$000! 

Senhores, não venho reg.\tear as sommas 
votadas para. os differentes serviçm mili
tares ..• 

OSR. AUGUSTO MolSTENEGRo-Não c1iscut.i
mos o dinheiro, mas a applicação dos di
nheiros. ( .1poiaclos.) 

O SR. SERZEDELLO CoRRÉA. ... sou mesm::; 
daquelles que se persuadem, que estão con
vencidos de que, deante das ~ircumstan
cias especiaes que atravessa o pa.iz. ell3 tem 
necessidade de um exe1•cito forte, de um ex
ercito instruido, rle um exercito disciplin(l.do. 
de um exercito que se occupe do seu mister 
para fazer respeitar a integri<lade da Patria.. 
a. honra e os brios ll(l.Cionaes. (JIHitos 
apoiados.) 

Mas, Sl'. presiclente, acode ao espírito ele 
todos os pat1•iotas perguntar si temLS real
mente melhorado em relação á. organisa
ção· militar. (Apoiados.) Quando p:msam"s 
no regimen passado, no3 ultimas annos da 
monarchia, em relação á organisação militar, 
e pensamos na organisação presente no regi
men actual, perguntamos, Sr. presidente, si 

· realmente o sacrificio que tem feito o erario 
publico, elevando com esse serviço uma verbs. 
de 14.000:000$ a 53:000:000$, é compensado 
pela maior satisfação das exigencias que a 
força armada disciplinada e ordeira, defen
sora da integrirlade da. Patria, é capa~ de dar, 
em relação ás complicações internacionaes 
que possam surgir, achando-se realmente em 
condições de desempenhar amplamente o seu 
mister. 

Ora, a este respeito appello para a. con
sciencia de todos os militares que teem 
a.ssento neste Congresso •.. 

0 SR . FRANCISCO ALENCASTRO - Para mi~ 
~ ão lll'eçisa. a v~ella:r' . 

0 SR .. JosÉ CARLOS-Apoiado. 
O SR. SE.RZEDELLO CORRÊA-Sr . presidente, 

a. verd!l-le e esta: é que em relação ao pes
soal uos estamos, a.pa.rte a ir.strucç·ão ela of
ficialidade, nas mesmas con lições ém que es
ta. vamos nos ultimes annos elo regimen pas
sado; em relação ao material temos peiorado 
extraord i?ariamente (apoiados) por·que temos 
um exerct to sem armamento e sem munições. 

O SR. . JosE CARLOS- Somos dous a. chorar: 
V. Ex. no exerci to e eu na marinha. 
~ O SR . . SER.ZEDELLO CoRREA. - As despezas, 
::Jr. p1•esHlente, se teem avolumado extraordi· 
nariamente; mas a verdade e que em relação 
ao pessoal. aparte a instrucção ela official it1a
de-instrucç;:"io que V. Ex. e a Camara S:J.· 
bem P"rfeitamente que já vinha do regimen 
passado, porque embora o Regnl:l.mento de 
1874, das Escolas f>Iilitases, não fosse tão com
pleto como o actua.l , isto é-, não contivesse 
uma. som ma tão gr•ande de disciplinas, de ma
terias theoricas ... 

O SR. TIIOZ~IAz CA. VALCANTI- E technicas. 

O SR. SEr:ZEDELT.O C0R.RI~A. . . a verdade é 
que o Regulamento de 1874 produziu mili
tares os mais dis tincto> c os mHis notavcis, 
quer nos col'pos especiaes de estado-m;J.ior de l" 
cla~se, quer nos corpos de engenh;l.l'in., de ar
tilhal•ia, de inrantaria, de cavallarirt (a11oia
llos) ; mas, aparte a instrurção. ainda assim 
melhorada em mui to pouco. e isso no sentido 
thoorico, nada mais tem-se feito. 

Com n.quelle Regulamento sahirnm dns Es
cola.s :\Iilita.res jit no tempo do imp('rio om
ciaes que fazem iOf!Uestion:tvPlmente honra 
ao l!Osso paiz, muitos do.;; quaes se acham 
justamente na suprema administração de va
rias Estados . (.4poiados) . •. 

O SR. Tn·1MAZ CAVALCANTI- Mas, porque 
fizeram estu(los especiaes. 

O Sr:.. SERZEDELLO CoRRE A. ••• e outros se 
acham collocados a te.;:ta do magisterio exer· . 
cendo as funcções com rara proficiencia nas 
Escolas Militares. 

Mas, Sr. presidente, a verda. le, mesmo em 
relação a instrucçã.o, é preciso c 1ragem e 
en.ergia para dizel-o com sinceridade ao paiz 
e a C<1mara-temos tres Escolas Militares que 
são inquestionavelmente excessivas para as 
necessidades do nosso exercito ... 

0 SR. THOMAZ ÜAV ALCANTI-A do Cearà ê 
de preparatorios. 

O SR. SERZEL>ELLO COl'tREA ... Sr. presi· 
dente, não ha um profissional que, conhe· 
ç~n~o bem o pessoal do nosso e:çercito:con.ll~· 
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cendo bem o numero que constitue o quadro cito inimigo, collocado em posição defensiva. 
de officiaes, não ha nenhum profissional que e sendo obrigado a dar combate nos campos 
não ache excessiva a existencia. r1e tres esta- extem;issimo!': do nosso paiz elle podia com
belecimontos 1lé in::trucr:ão, qu;~.~i exclusiva- pen!:;ar a ignoranciL da estrateg·ia e da tactica 
mente de instrucção theoric:1 p:na o exer- pelo conhecimento do terreno, furtando-se 
cito. (Apoiado.) mesmo a acceitur coml:ates em quea:;re-

Sr. presidente, o que é peior é que es•as gras <1a sciencia moderna são indispensa
Escolas são antes de tudo Escolas d vis , v eis. 
:porque a pa1•te milihr e secundo.rht e qua.si' Mas não é isto o que o~br<1.zileiros desejam, 
de nenhum va.lor. (Apoiados.) não ó i:;to quo todos os patriota:;, c1uerem. 

Creia a Cama.1'a que o o!lichl.l sahe dessas Qu:1ndo tivecmos a infelicidade tle ter urna 
E~colas com um cabedal scientifico extraor- guerra estrangeira, nós niio quereremos u. 
dinario; sabe 1:erfeitamente a. dilferenciação posiçã.o deprimente (la defensiva, mas. a po· 
de uma. funcção n.lgebrica, sal::c perfeita- si<,-ão digna e1a bravura dos nossos soldados, a 
mente integrar uma expr~siio r1ifl'erencial, posição offens:va. 
sabe perfeitamente deter-minar, em um mo- Isto quer dizer que nós teremos do acceitnr 
me:1to dado, a passagem de um a-:;tl-o sobr·e as conrlições impostas pela tactica e a estra
o meridiano, sabe perft>itamenLe qunes as tegia mllitltr; teremos c1e conhecer o terreno 
differenç,.s essenciaes entre a bi<:ol·,gia c a ~o- inimigo e esse terreno nonhed·1o pelos nossos 
ciologia, mas. em relação á parte ted1nica, á adYersarios te ri de ser conquistado palmo a 
p:trte profissional, á e>tr·a.tegia, á tatica,. it palmo, dispu ta do por tropas regulares que 
1brtificação,ao elemento de manobra. o nosso nos ha de otrcrccor eombates de accordo com 
official sahe da Escola :\filitar sabendo pouco, a scionci:t militar dos ultimos annos. 
porCJnepouco é o tempo para. a ncqnis!ç·io dos i\ão S(·rú mais uma guerra. como a do Pa
conhecimentos praticas. tanto mais quanto a raguay, nii.o será mais uma guerra como é 
verdade e que pela constituiçii.o destas E~colas presPntcment.e a do Rio Grande de recursos e 
e pelo modo por q ne esriL lli,tribuido o nosso sim uma gueJT:t em que o. perícia. do general, 
exercit_o. estu. instrt,Icc;üo não pó 1e ser dada a h!·avma e a in~trucção do exercito, do sol· 
convementemente. du1lo, tu•' o decidirão. 

O SR. TUO)IAZ CAVALCANTI- E:c:s:L insli'Uc
ção da se no; camp >S. 

O SR SER7.EDELLO Cumu::A-E' este um dos 
ponto::: cs.,;cnci -cs O nobre ·lop11t.udn, illustr·e 
milita.r, di;.: c diz l.>rm. qne n im1f.rllf!!;ii.l> pra
tica UÍt·~C Jli>S C !lllpOS; rnn.s e preeiSII que a-; 
E•colas ~lilitarcs cstt•,i1111 c l!oCILdns em c"n
di<,·tics que p.•rmittU.IIl UI>S 1t!U111110,; O:õ ('Xl'I'Ci
ciosde campo, que não c'xistam no!> cent.1·u~ de 
popula!;ii.o, nos g-randes l"(~t·os tlc pnl1tica ("J•fl· 
iarln.') e é, Sr. pre:sideute, o q nc nü.o 8e tem 
feito. 

A verdade é, que a nossa instruc.ção militar 
em rehção a p:nte p1•opriamente technica, 
á parte mais importante, é profundamente 
deficiente, deixa tudo, absolutamente tudo a 
deseja r. (Apoiado.~ .) 

O official formado no curso de artilharia 
sahe da Escola conhecendo quasi nada da sua 
arma; o u1ficial forma!lO no curso de esta.do 
ma.ior de I" classe, desconhece quasi absolu
tamente a na.tureza e a especialidade desse 
serviço nos e·xercitos bem organisados; o ofli
cial de engenheiros sahe absolutamente nas 
mesmas condições, o ensino technico não 
cor responde ás necessidades da guerra mo
derna. 

Sei perfeitamente bem, Sr. presi(lente, 
que si o nosso exercito tivesse de ter guen·a 
com nações estrangeira.:;:, com qualquer das 
ReptJblicas platinas, collocado, na contingen
cia de receber no seu v(lsto territo~io o e~er-

N••stns cnndic;tíes, se faz, como V. Ex. com
l'rchr•wll•. nC'cessario que a instrucr:ii.o prati· 
ca, a instrucçi'io t.echnica, a. in:>trurçüo mili· 
t;u·, que ú just.:w1cnte a mais importante, 
que ú aquella que f'til'llln. o soldado, que edn· 
r·a.-o 1111 SL'tl C':-:pil'ilo llc cla..•se, que tl·ansmit
te-Jbc o anwr· tl:t SU<L clas~e. o ardor e o 
t•nt.l!mia~mo pela dcfe~n de sua l'a.tJ·in.; faz-se 
nc•·l•s:-:a l'iu q uc c~>~ a inst1·urçã.o seja a mais 
cr•mplctu. c a m:tis cabal possível. (Apoiados.) 

l~ não e is~o que in!elizmente está. consigna
do no:-: Regulamentos militares; não e isso que 
se 1hz nas nossas Escolas, e nií.o é isso que se 
faz no nosso exercito! 

Di5se, Sr. presidente, que em relação ao 
pessoal. o no~so exercito se achava. nas mesmas 
condições presentemente que se achou no 
regimen passado. 

Realmente não se compreheode por que 
razão não tenha sido posta em execução a lei 
do sorteio; não ~ e comprehene1e por que razão 
esse proce;so, unico natural, unico normal e 
o uni co 11 igno tenha sido abandonado para, 
Sr. presidente. conforme as emergencias e 
necessidades de preencher os claros do exer
cito assim tambem se violar a propria 
Constituição. 

Em relação ao pessoal do nosso exerc!to, a. 
situaç~ã.o é estl : si não fosse a eventuahdade 
das celebres questões do vintem e do chafariz 
elo L;•garto. que deram Jogar ao recrutamen
to forçai! o, e sinã.o fosse a eventualidade dare· 
volta que trouxe o meio de fi.1z~r recruta.me J'l,• . . ": - . •. .. . . • . . . '. ' 
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to para preencher os claros do nosso exercito, 
quasi que posso afiançar que os nossos corpos 
estariam desfalcados, e mesmo assi rr. o go
verno do paiz vê-se obrigado a violar a lei, 
a commetter grave iujusti~,;a e attent:tdo 
mesmo aos direitos indivkluaes mantendo 
nos corpos os veteranos do exercito, que já 
concluíram o seu tempo, (..lpoiarlos. 1 

E, Sr. presidente, dizendo que rlm·ante a 
revolta os claros fora.m preencltidos por vo
luntarios forçados, não quero f<1zer injustiça 
ao patriotismo do povo hrazileit'O e dirninu:r 
o seu amor ao exet·cito. 

Sr. presidente, V. Ex. sabe perfeitamente 
bem, que, da Republica para cá, o papel 
predominante que tem tido o exercito em 
relação a todos os grandes acont'cimento"', 
que se teem desenrolado no m:.ppa da. nossa 
vida. politica, trouxe como conseq uencia na
tural uma cert 1 adoração, um certo entl!u
siasrno pela farJa. 

Esse enthusiasmo, Sr. presidente, tem 
se revelado em todas as manifestações de 
nossa vida republicana. 

O pessoal, porém, do nosFo exercito. ~ó 
conta um -pequeno nurn•'!ro de voluntarios, 
mas um pequeníssimo numero do volunta.J·io,.;; 
está completamente de .... úlc:tdt~ c quasi que 
nós não teríamos hoje ~olda.•lo.,, repi t.o. si 
o governo não tives:;c varias n~zes vic•la .. 'o 
a Con,;tituição, p:mdo em pratica o rccJ·u tn.· 
mento forGado e si não tive~so comlllc:.tillu 
crilne maiOL' do que c.>se deixando de dn.t· 
baix:a aos sol•htd11s. QUl1 tinham co:npltC .tlo 
o seu tempo de servir;o, 

No emtanto. Sr. presidente. nã.o ó o receio 
de não poder· fazer cumprir' a lei. niio é o l'C

ceio de pouco amor it vida.milit:tr que tem 
levado o governo a deixar do put· em exe
cução a lei do sorteio. 

P:l.t·a provar qu0 o povo bra.zileirc, não se 
recusa ao serviço das at·mas, para. pt'dVar 
que elle acode á linha de coml•ate e de 1vgo, 
basta dizer que, ao pronunciar-se a rcvolt:L, 
principalmente depois do m :nifesto da lllta 
das Cobras, que procurou dar um certo tom 
restaurador a esse movimento. a. adhes:io. o 
entbusiasmo, com que a moci :ade de todas 
as po::;ições de todas as idades, de tod • s as 
classes, (apoiados) correu ao serviço das ar
armas, (apoiados) prova, Sr. pr·esidente. que 
o governo não -póde ab~olutamente ter receio 
de que o cidadão brazileir.J, uma vez i'Or
teado, deixe de vir cumprir o seu dever na. 
fileira. 

V. Ex. e a Camara fiquem certos de 
que só pela lei do sorteio é que se póde co l
locar o exercito no seu verdadeiro pé, e no 
dia. em que o cidadão hrazileiro souber que 
vae pwa. a fileira, que elle compt·ehen·ler 
que a sua missão é servir debaixo das ar
mas ao paiz, elle terá amor a sua bandeira e 

saberá c,,:a mais ardor e patriotismo defender 
a. sua Putria, uma vez ameaçada por uma 
potencia. ninda mesmo reais poderosa que ella 
(Muito b::m.) 

O SR. Pl:EsiDE:s"TE-Lernbro ao nobre depu
tado que a hom estit quasi esgota•1a. 

0 SR. ALBERTOTORRES-A Cam;tra f'Stá OU
vindo o nobf'e deputado com muito prazer, e 
j~L 1-.a precctientcs da tolcrancia. 

O Sa. SERZED:·:LLO CoRRt::A~You, Sr. pre
sidente, re:sum1r ns minhas observações. 
Essas obser~·a,:ões reft-Jrem-se a dous pontos: 
um propriament·~ it instrucr;ão do::: nossos ge
ner·aes: e o outro.decaracterpoliticoparares
t;.belecer a ver!\ud<:: de fitctos aútados ainda 
hn. p~1uco pelo dcput.n.do o Sr. Nilo Pac;anha e 
contestados pelo , !eputado pelo Esta• i o do Rio, 
o S1·. Beli~ario d.e Souza. · 

Em rclaçilo ú in:;trucçiio dos nossos gene
ra.·-s,devo dize1· corn franquezaa. V. Ex., 
ella deixa muito a. dese_;ar. (Apoiarias.) 

Com excc,pção, S1·. presidente, e me arrasto 
al,solutam(,llte dos nomes, de pet·sonalidaues, 
com exeepçii.o d1~ alguns ura.vo,; militares, 
ll!ais eommnnd ntes de for,;a:s de brigada, 
mais ge:•eru.es para brigar a J't·cutc de suas 
t1·opas do qne para cnmm:ltHl:ü-:J~. mais bra
vos e vn.len;es do que gener<~es 11c estrat<'ght 
e de tactiea, os no-,;os getwraes niio estiio 
pt·epar;.tdo;o:; nem pelo est HJo. nem pel:t uedi
c:.~çii.o <t vida .• no.•ut peln. prati,·a uüs c:tm pO:i de 
lll:l.l·Cha :1 COllliii:\O'I:tr O di;·igir Co~!lliJ:tt.CS. 

I>igu, St•. [Jt'nsid ·nt:~ que u cxt•J·eitu bt·azi
leiro e.~r.ú ahsoluta·,.eutu SPilt cahl'1:n.. •não l1a. 
lllll genl•ml q11e :-;, t(·lllm prup:u·a.l11 pelo l'studo 
c pela iderttilk:~<;ri.o eom a viola, com os corpos 
tlo e:xm·coto ent mohili,;aç~ü p:tra commalldil.l' 
em chde f~m Cil.:sO de ~uert·a. 

O Sn. . .Jost~ CAltLo:-;-Ntt m:trinhn. acontece 
~. mesma cousa.. 

O :;;R. SERZE.DELLO CnRmh-Isso, Sr. presi
:lt~nte. não é de ug<·ra, vem de::::de muito 
tempo. E' defeito antigo em nossa vida mi
Litar. 

Posso a.ssegura.r :l. V. Ex. que. quando tive 
a honra de üt.ze1• parte do exercito, quan,lo 
me encarregava <.l.e exercícios militares, 
quando tomava parte nas di1Ierentes evo
luçõe,; O!'ganisadas pela p1·imeira vez em 
nosso paiz pelo rna.rechal Sever·ia.no que es
tudava. e~sas cousas. que tinha amnr a ins
trucção militar, com u tlm du in::;truir os 
nossos soPauos, asseguro que só me lem
brava de uma. guerra., porque a pr<'occupação 
d9 meu espírito era qne mnit:.\s vezes os po
bre~ soldarlos sii.o ::;acrifica·1os á incapaci<tade 
dos generaes. (.4.poiwlos.) 

Ha. nece:;sidade, St·. presidente, de dizer 
tsta.s verdades e est:'L na consciencia de todos 
que, si em relação á guet·ra do Paraguay 
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tivemos a felicirlade (le ver no seio c'a. lucta I brios, mesmo a pretexto de reivindicar as 
de cinco annos de campanha form::trcm-:;e ge- suas garantin.s. mesmo a pretexto de salvar 
ner-aes eminentes como Caxias e Osorio, pode- a. sun. ·lignidade, neste dia as instituições te
se affiru!ar que nas guerras de hoje ern deante ri<tm bact ueat!o e o estandarte da liberdade 
não ha tempo p ·ra isso, ellas se realisam em seria implantado no n• sso solo .. 
outras condicões de ordem. de al'mnrncnto. Ot•a, Sr. presidente, é porque eu pretendia 
de sciencia. e de rapidez q ne a victOl'Í<L h a. tle tlt·St~t türma a victoria. como cons.equencia. do 
caber ao que estiver melhor armado, melhor Llespresti~io de autorida~~e.que não quero que 
municiado e for maif> instruirlo. esta me.:;ma agitação se possa introduzir hoje 

A' vista. dos armamentos morlernos com a noseiodaRepubli ·a,me~moemnomedapropria 
precisão de ::;eus tiros, a preci::;ão e aperfei- l{epublica,mesmo para, sal v<.~.r a lei e fazer res
çoamento da arma ·1e artilharia, o seu grande peit,~r o direito, porque e lia trar:i o descredito 
papel nos campos de bat::tlhas decidindo tle das instituições, com o desp1·est.igio da auto
tudo pela sua posição e pela etlicacia. de s•·us !'idade, e, si em relação ao movimLnto de 2:3 
tiros ha de vencer o gl'neral que m..Jhol' de n01rembro, tomei parte a.ctiva e mesmo 
souber fazer uzo dos grandf-S recur·sos que uma vez jogei os meu..: galões e a minha · 
tiver em sua:; mãos e aquelle que dispuzer far.ta. fil· o em defesa rla Cunstituição, fiz 
de forç .. s mais bem orgamsadas, mais bem p:tra. combater um governo que, abusanr1o da 
municia,las e mais bem disciplinadas. Abra- confiança do generoso soldadu,que é uma glo
vura., o patrjotil'mo e o ardor· pouco valerão ria e cujo nome recordamos com saudade, 
deante de um ini111igo calmo e confiante em pPlos seus immortaes serviç~os, rompeu a 
si e nos recursos de seu armamento. Constituição, destruiu todo o trabalho rlos 

o Stt. Josl!: CARLOS_ Apoiado; tal qual fundad~r:s .da Republica e o humilde ~~ad~r 
como na mai'inha succe·lerá, com velhos ca- se ~e<;;ndav,~ que .se le~antou yara pedJ q, e 
Ihambeques ue made;ra que hú.o de ir todo~ o dt~ -4 de tevere~ro fosse considerado de fe:sta 
a praia · ' ::~ n :~c!Onal, ga~antmdo que fossem bons ou 

· maos os prece1tos consagrados na Carta Con· 
O Stc SERZEDELLO CoaaÉ,\-Agora. Sr. pre- stitue:ona.l, era preciso tudo esper3.r do tem

sidente, uma ultima observação em relação po.que a ninguemera dado tocar naarcasanta 
a posição do exercito durante a nossJ. Cliiestão de nossas gar;wtias, no palladio de nossas li
milita c. Sou in:;uspeit.o f"a!lando do a.~sumpto, bet·dade:;, e que aqudlc~ que ousasse querer 
porque sabem todos que foram meus c .• ma- distruil·a, aquelle quo ousasse pretender an
radas, todos que tive a honr'~ de contu.r como niquillar a Republica. Federativa., esse havia 
C<>mpanheiros de armas. que durante estas de pas;;nr por citm de men cadaver. 
questões tomei sempre as posiçües que a.s Estas palavras fiwam pronunciadas na ves
cit cumstancias determinaram e não fugi per•< do golpe ele Estado e por isso no dia se
nunc<t á. rcsponsabilid·•de; mas declaro que. guintr:! rompi novamente a disciplina e fiz-me 
quando me envolvi nestas questões, foi tiem· conspirador. 
pre com a preoccupã.ção, com o pen·amento Mas, em momentos de calma, quanuo o 
repub; icano de de.moralisar o re~ imen que funccionamento do apparelho govemamental 
vigorava em nossa P;1tria. se exercita com regulal'idade, quando exis-

O SR. OYIDlO ABRAI'o;TES _Como touos 08 tem che1es e Tribunaes, quando o Parlamento 
funcciuna e vota as leis, attendendo as ne-

outros que nella.s tomaram parte. cessldades publicas e quando o Poder Exe-
0 SB .. SERZEDELLO CoRREA- Não, senhor, cmivo procura inspir·;·r-se na opinião publica 

não ert~.rn todos; houve sempre durante as para attender aos seus reclamos e dirigir a 
questões militares uma parte que não era N;~çãtl ú. felicidade, ]lreten·ler ou querer uma 
republicana, que queria apenas gara.ntins agitação é querera.luir pela base as nossas 
para a cla-sse e nesse numero estava. o p:·oprio instituições, é querer 1'1esprestigiar a Repu
marechal Deodoro em um:1 larg.t phase dessas blica, desprestigiando a autoridade. (A.poia-
questõe~. · elos.) . 

Ainda no movimento de 15 de novembro, Agora, Sr. presidente, uma ultima obser-.•. 
nos dias que precede!"a.m a revolta, ha.via um vação sobre Ut';l f:tcto historico, que não tleve 
grupo tjUP. acreditava que a revoluç·ão não tic:tr invertido, e que veio a debate, é-a po· 
iria além !lO ministerio e que cogitou até das siç.:í.o tl.o exercito na questão do elemento ser-. 
medidas que se deveriam exigir como ga- vil. 
rantias ao exercito. A parte republicana, em Devo di:t.er que quem exprimiu o pensa.- . 
sua maioria t1as Escol::ts com uma parte da n1ento do exet•cito fui o illustre deputado 
guarnição, é que sabia que o movirlwnto teril>, pelo Rio de .Janeiro, o Sr. Nilo Peçanha, e 
a solu~.ão ropublicann, pot· que estava certu que o meu illustre amigo, o St·. Beltsa.rio de 
que, no dia em que a tropa. :,ahisse dos quur- ::iouza., cujo talento sou o primci1·o a a.dmil•ar 
teis mesmo a pretexto de reivindicar os seus e cujo caracter e elevado patriotismo inspi· 
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ram-me a mai.s completa confian\\a, u.cha-se 
equil oca.rlo. 

O Sa. BELJSARIO IJE SoU7.A- V. E:<.:. verit 
o contrario. 

0 SR.. SER.~EDELLO COR.Rlh - 0 Sr. barão 
de Cotegipe. e não sou suspeito dirigindo-me 
a este rel íquia venerando ,ro imperio porque 
ainrla em uma. rias sessões pass1das disse que 
atravez dos Reus desvios. qu··ndo se trata v., 
da integridade de nossa Patria, ninguem ti
nhfl maiores serviç:os e attestados ma.1s levan
tados de patriotismo, ninguem se tmha no!:i
litn.rlo mais n''· secretaria do extP-rior pelos 
documentos que li~ deixou no que o vene
rando bar·ão ; mas Y. Ex. sabe qual foi a 
phrase ultima do seu governo. S. Ex. collo
cado em uma situação difficilima, p ·las exi
gencias do seu pa•·tido. em relação á questão 
do elemento servil, entendeu constituil' uma 
anti mur,,l em relação á propaganda. abolicio
nista. 

O SR. BEUSA.nro nE SoU7.A- Não fez sinão 
cumprir com o. sua vosição dever de go
verno. (Ha out1·os aJiartes.) 

O Sn.. SERzr::oEr.T.o COJm'EA -Não contesto. 
Sr. presidente. que o benemerilo barão de 
Cot~gipe tivesse cumprido Cil ffi o seu dever 
ou mesmo além, e penso que elle respeitou 
melhor do que ninguem, a bandeira. do seu 
partido. 

Un SR. DEPUTADO- E o Sr. Joüo Alfrerlo 
!l.ü.o respeitou tam bem ? 

O Sn.. SER.ZEDELLo CORRBA- Acho que os 
partidos do regimen passado tinham os seus 
prog-mmmas e suas bandeiras conhecidas, e 
V. Ex. sabe que o p:1rtido conset'va(lor er:t o 
elemento estatico da nossa sociedade e em
quanto o liberal era o dynamico, era o agita
tador das grandt>s idê~ts, o que fazitt com 
grande energia, especialmente na opposição, 
para esquecer completamente quando no po
der, de modo que as jdéas liberaes eJ·am 
muitas vezes realisadas pelos conservadores. 
(Trocam-se mui los apcwte.~.) 

Deixarei esta quAstão que me vae desviando 
para occupar-me do ponto principal,o restabe 
belecimento da. verd•.,de historica sobre o exer
cito e a abolição. 

Elle tinha-se collocado cl)ntra o movimento 
abolicionista e C'lnco1·dando com o illustre de
putado pelo Rio de Janeiro. não tinha si não 
cumprido com o seu deverde governo; mas a 
verdade é que elle não pôde. mais obstar a 
onda que se tinha avolumado e que levou de 
envolta comsigo o seu proprio p:~.rtido . 

Sr. presidente, o Sr. B •rão de CotE>gipe, no 
proposito em que se nchara. de obstar por todos 
os meio' a propaganda, tinha determin:vio 
especialmente em S. Paulo o emprego da 
orça publica na ca.ptura. qe negrqs •• ' 

0 Stt. ÜVIDIO ABRNTES-Apoiado. 

O SR. BELISARIO DE SouzA.- Não apoiado, 
não ha tal e ahi está o Sr. Rodrigues Alves. 
que era presidente em S. Paulo e púde dar 
testemunho em contrario. 

O SR. SERZEDELLO CORRÊA- E' um facto 
conhecido do <!Xercito, é um facto conhecido 
pelo Club ?lf;líta.r de então, porque conhecidos 
silo os officiaes que foram encarregados du. 
mis~ão de obstar• as fugas que se comPçavam 
a. d<tr, Pmbora soh pretexto de pre,·enir des
ordens, que se affi r ma va, seriam pratica·1as 
pelos escrtwos que fugiam p:1ra o Cubatão. 

O SR. BELISARIO DE SouzA- Não apoiado. 
Fez conter desordens IJUu pudessem ser con
secutivas aqueLle f;;.cto, e não captura.l' escra
vos. O Sr. Ro·1rigues Alves era pre:sidenteem 
S. Paulo naquelte tempo e pode dar testemu
nho. 

O SR. SER.ZEDELLO CoRRÊA-Sr. presidente, 
nós militares, que fazíamos parte do Club Mi
litar tivemos conhecimento de oillciaes que, 
des&at;a•los em guarnição no Estado de Sií.o 
Paulo. foram encn.rregados de evitar a fuga 
dos negros. e mais ainda encarregados úa 
captura dos escravos que fugiam. 

E tanto isto e verdade, Sr. presidente, 
que uma das mais bellas paginas da historia 
da v 'da do mnrecho.l Deodoro da Fonseca,é a 
attitucle que S Ex. assumiu no proprio 
Club :\lilitn.r, em relação a est\! facto r1epri
rnente dos bl'iüs do exercito. (:11Joiwlo do S1·. 
O ~;icl i o i\.brantc:s .) 

Sr. presidente, eu fazia p:>rte do Club :\Ti
lit:tr, rui eu quem se levantou e propoz no 
seio desse club a discussão uma petição que 
elaborei em termos respeitosos e patrioticos, 
e propositalmente em tom monarchista diri
git.la. directatnente á princeza imperial, soli
citando della, que impeuisse que o seu gover· 
no (lesviasse o exercito da sua missão de 
defender a integridade da Pat.rla e os brios 
nacionaes, para que elle não continuasse a 
ser emprega1o na captura di3 escravos. 

O SR. BELISA.Rro DE SouzA- V. Ex., como 
governo mandou 1:3 generaes para. a cadeia; 
e como militar se dirigia á princeza. 

O SR. SER.ZEDELLO COR.REA- V. Ex. me 
atira esta ohjugatoría, porque não ouviu o 
que disse no p~·inctpio de meu discurso. 

Si V. Ex. tivesse ouvido e pre:;tado atten
ção ao que disse, veria que não fujo á res
pon~abi'lidade de meus a.ctos, que não pre
tendo os foros de correc:.;ão p :ra a minhacon
ducta milita.r,porque republicano convencido 
que só u Republica faria a felicidade de mi
nh:~ Patria, de que só esse regimen é compa
tível com a pt•osperir'lnde e o progresso das 
qa.ções ~tmer~cajlas, e~ e~a UI!\ milit&~ cons: 
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pirador, eu era um militar indisciplinado, 
que alimenta/lo pelo meu ideal jogara a 
minhlt farda c a minha vitla par,L conquis
tai-o. 

Que culpa tenh:) da f1•:::queza do governo 
de então ~E por essa razão, com esse exem
plo, deveria ser eu fraco tambem 1 Não en
trava nessas questões com o pensamento de 
desprestigiar a autoridade, de de;;prestigial' 
uma instituição para plantar o regimen re
pul1licano ! 

Mal andaria ru si com esse exemplo. como 
gover·no, não ti ve;;:se energia para sal v ar o 
principio da autorida.·1e que me h:wia silto 
conilado e qne a ugitaçã.o, apoiada pela dis
cordia. no exercito,procurara abalar e de~mo
ralisar. 

O SR. EDUARDO RA11IOS dá. um aparte. 

dia encaminhai-a e dirigil-a convenienteméll
te á princeza imperial. 

A :;a h Ida, Sr. pre~idente, foi l'ealmente ba
bil; ·porém mais habit ainda foi o movimento 
de flanco operado pelo club. 

O ctub, na. mesm•t s--ssão em que se leu esta 
cart ', responsabilisou o velho e venerando 
marquez pela situação do exercito. E a ver
dade é que dalü em deante o Sr. Larão de 
Cotegipe não pôde da.r mais ordem alguma 
a otliciaes para capturarem negros em São 
Paulo. As fugas se avolumaram, a autorida
de crusou os bl'aços e a abolição caminhou. 

E' um serviç·o, Sr. presidente. que não rei
vindico para o exercito, porque na minha 
Patria só quero exercito unido á Nação, só 
quero exercito que preste á Naçã.o integra c 
unida os serviços que ella. desejar que elle 
preste. (Apoiados gcraes.) 

O SR. SERZEDELLO CoRRI~A- Não contesto Fóra disto, quero Plle obodiente á lei, re:;:-
que tenha sido tolerancia, mas foi tole- peit:l.dor do principio da autoridade, cumprin
rancia fraqueza, e não desejo para a Repu- do a sua alta missão, que é mais elevada, ex
blica esta. toleranc:a pnsillanime que deu em. traorrlinaria e digna, a ele defender sua Patria, 
resultado o desprestigio das in~tituiçües. quando ameaçadn, ainda mesmo pelo leopar-

Ma.s, Sr. presidente, dizia, foi o humilde go inglez, ainda mesmo por uma Nação victc
orador quem propoz no seio do Club :\Iilitar riosa e forte. Mas não quero, rrpito, para a 
uma petição respeitosa. solicitando da prin- RcpuiJ!ica, o reg;men das questões mi:itares 
ceza que <1essc ordem á:~ autorirlacles milit:l.- do imperio. 
res, para que o ex .. rcito não fo:se npplica.do Si os poder·es da Republica as provocarem, 
na ca.ptnra J.e negros fugidos. as reprimam. po;·que não ha governo pos;;i· 

E V. Ex. quer saber, e a. Cam:1.ra., o que se Yd sem autor·iclade prestigiado, não ha insti-
passou? tuições que resisfam a caudilhagem, que vi-

O Club :\Jilitilr recebeu com 03 mn.iore;; n:p- vam ameaç~adas em seu funccionamento pela 
plausos esta petição. acçiio da espacla. (Apoiados.) Felizmente pa.rn. 

O marechal D3odoro foi o primeiro que a. a Republ;ca, o exercito quer a Republica, o 
fez votar. quasi que assodad:tmente, e se en- o exercito ama a Republica, o exercito defen
carregou de levar. elleem pe~so:t, ás mitos c~a derá a Republica. (lpoiccdos gcraeg. llluito 
princeza. esta. petiç:lo, q uc era a j ustn ex- bem; ?mti'o bem.) 
pre~são dos brios e da dignid:tcle do exercito 
o:ffentlido. I 

Mas, ou porque S. Ex. l'C0nct.isse, ou ;JOI'(}Ue 
fosse amigo do nmrquez da Gavca, c cntt::n-
de3Se que o ajuuante general era o c::tnal eow
lJetente p:tra oncaminh:tl' c:;ta. pl~ti<;Ü.0, em 
vez de levai-a }Jessoalmonte n. princeza, le
vou-a ao marquez da. Ga.veil.. 

E V. Ex. quer saber :t attitude elo marquez 
da Gavea? S. Ex., cheio de entlmsiasmo, se 
comprome:tteu a entregar ú princeza c~sa pe
tiçil.o. 

Mais tarde, porem, espírito conservwlor, 
npezar da fórnut eminen~e~1ento monarchica 
que tinha a mesmo. pet1çao, :1pezur do tum 
calculadamente respeitoso que ella encerra
v.t, o m<1rquez t.l::t Gavea, tsndo consultado o 
gra.nde político, o Sr. barão ele Cutigipe, vol
tou atraz, recuou do proposito, e no dia se
guinte e:'crevin. uma. carta ao marechal Deo
doro riizendo-lne que. srndo o Club Militar 
um club wixto, e elle simplesmente o aju
dante general do exercito, por mais nobres 
que fossem os intuitos dessa petição, não :po-

SESS,\0 DE 17 DE AGOSTO DE 1895 

( Vitle p~g-. 3-13 do .qo vol.) 

O Sr. ~JJosé Carlos- Sr. pre
sidente, a nrces~idade de concluir o meu dis
cur::o iniciacto na sessão de 14 traz-me de 
novo á tribumt para ju~titicar algumas emen
das offcrccidas ao orçamento' do Ministerio 
da Justiça e Negocias Interiores para o futuro 
exercicio de 189ô. 

Antes, porém, seja-me permittido comple
tar as minhas observações sobre a Santa Ca~;a 
da Miserieordia ao Rio de Janeiro. 

Careço chamar bem a atten<;ão desta Ca
mar·a e elos outros poderes publicos r' a Nação 
para a sorte dessa pia in:; ti tuição, o padrão de 
gloria mais nobre e mais significativo do 
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nosso amor pelo proximo e dn. no;;sa. elevaç1í.o 
de espirito de caridade _ (M"uito IJCiJl..) 

Com o augmento rapido da popu!ação 
desta capital, ao passo que tambem tem au
.,.mentarJo o numero de doente~ recebidos nos 
hoo;;pitaes, de pobres recolhidos ar·s a.::;yto~ . 
de crianças desampara'1as mant idas nos re
collümentos dos expostos, nota-se que as 
fontes de renda para satisfazer' todos esses 
encargos si não diminu<>m. tarnhem não au
gmentam quanto seria para desejar' . 

Basta dizer. Sr. pr·esi·1ente. que no anno 
comprori:lissal de 1892-93 a receit•1 do Hos
pital Geral e suas clopendoncias 1i)i do 
1.429:360$557 e a rlospeza do l .4l2:582$llfl; 
ficando apenas um saluo do !6:778~4:3!)_ 

A r eceita da Casa dos Expo•tos !oi do 
· 188:255$927 e a despt>za de 182:277$. o o saldo 
sómente de 5 : 978$~D. 

o l{ecolhimento das Orpbãs de•pendou 
109:918$239, quantia igual a SU:L receita, O O 

cofre dos dotes arrecadou li 9:636$767 o dos
pendeu 10:3:044$494. 

Agora a. Camara vae ver o movimento do 
enfermos, de orphãos e do asylado::; pen
sionados pela Sant>t Casa no ultimo oxercicio, 
para bem ajuizar da procedonr.ia da.; m.inhas 
apprehensões. 

Em 1893 no Hospital Geral tinham pnssa.·1o 
do anno ultimo I 06:3 r1nontos, CJJtraram 
1Li48. sahiram 9.767. fallocera.m 2.13!) o 
ficaram em tratameut.o 905. 

A' sala do banco cnncnrrora.m 9!UJ37 en
fermos, -para os quaes a pl~<tl'ffi li.Cia central 
aviou 127.340 receitas; no consultoria don
tario fizeram-se 622 obturtwücs, 7 .024 ox
tracções o 2.427 curativos. o uo g-abinete de 
elect1·icidade i .858 applica<,~iios . 

Ao Hospício de Nos,;a Senho1·:L da Ajuda, na 
Gamboa.. concorremm 10.644 enlcl'mos ; tLO 
posto estabelecido em S. Chr·b t.m'ÜO 3.!JII ; 
e ao consultoria do Hospício dr! S . . Jo:i.o Ba
ptista, 7.123 doentes . 

Na casa da -Roda-existiam 215 e:xpostos. 
foram lançados na roda 107, vo!ta.ram 2ü, 
sabiram 79, fallecera.m 55 e 1ic oram 214. 

No Recolhimento das Or·phils existiam 183 
meninas, entraram 19, casaram-se 2, sahi
ram 19, falleceram 2 e ficaram 177. 

Nos hospicios ue Nossa. Senhora da Saurle, 
s. João Baptista e Nossa Senl!Ora do s ,lCCOl'
ro, existiam 33!:1 doentes ; entraram rlurante 
o anno 5 377, sahiram 4.732, falleceram 54:3 
e ficaram 406. 

Comparados estes resultados com os do 
a.nno de 1894, verifica-se, Sr. presidente, que 
a receita não teve a.ugmento, mas que o mo
vimento do Hospital Geral e dos hospicios foi 
maior. . 

Só no Hospital Geral o a.cerescimo foi do 
2.817 doentes, e na Ca.stt dos Expostos o nu-

mero des;:es infelizes lançados na roda subiu 
a. 214, isto ó, mais l!J7 •lo qtte no anno anterior. 

E .;ta ligeira. exposição. Sr. pre~idente, ser
virá. de aviso para esta Camara attender a 
umas qmtnta.; ern<·ndas que terei de apresen
tar quan•lo se di:;cutir o orçamento da. receita, 
rodas ella.c:: tendent.,.s a augme 1tar o patri
monio da. Santa Cu.sa de Misericordia do Rio 
de J<meiro e das existentes nos estados. 
(Mu ito bem.) 

Tenho por costume, Sr. p1·esidente, visitar 
amiudarias vezes todo, esses asylos e <:asas de 
caridade desta capital, assim como outros 
estabelecimentos subvencionados pelos cofres 
da União. para cnnhecer por impressão propria 
da nece~s:dade de cada um. 

De•de que me acostumei a ser honrado com 
a con5anç-a dos meus collegas nesta casa, 
impuz a mim mesmo, Sr_ presi1lente. o rigo
ro!>o dever de vir àizer-lhes com toda. a frau
quet.a e lealrtade o que vejo com meu!! 
proprios olhos e o que me parece conveniente 
fazer-se em proveito do bem geral. 

Li na proposta do orçamento qu~ se di
ente um augrnento de verba para attender a 
outros servi(JOS da br·igada policial desta 
capitnl. (~ foi isto bastante para despertar-me 
o interesse de h· visitar os quarteis dessa 
fOl'Ça.. 

De íiwto, Sr. presidente, rccon heci que o 
illustrn.do rE>la.tor do orcamento foi cauteloso 
de mais e não quizdar tudo que ê urgente e 
rt!clarnado pelas necessidades do servi«:o dessa 
brigada. 

O quartel da brigada policial.sitmulo á rua 
E''aristo d<L Veiga, Sr. presidente. su tem de 
quar·tel ~• bella vi:;ta cln. !'rente e nat.la. 111ais ; 
pois os detalhes indispensaveis de Ulll quartel 
p·Lra. 2.0•)0 p1·a.ça.s não existem netn em pro
por<;Cies :lCi~eitaveis. nem <·rn quali•ln.ues que 
recomrr11mrlem um internato militurd<l alguma 
importa.ucia. 

Com o fim •le se dar ma.iGr largura :i. rua 
Eva.risto d<L Veiga, foi preciso reeuar alguns 
metros o cor·po principal do quartel, em pre
.i u izo do pateo central e das Llependencias in· 
ternas. De sorte que hoje faz-se pr·eciso ga
nllar esp 1.ço por novas e ne~essarias constru
cções, cortando-se o morro de Santo _,;ntonio 
que lhe fiea pela. retag-uarda ; e em diffe
rentes planos levantar-se a enfermaria geral, 
os hospitaes barracão, cozinha, pha1•macia., 
e alojamentos para os internos e enferma
rias para officiaes e inferiores. 

Ainda não e tudo, Sr. presidente, parece 
incrível que não se tives:;e attendi•lo para a 
capaci1lade indispensa vel a cada uma das 
cúmpanhias, ao refeitorio, á cozinha e a ar
recadações. Tudo o que alli existe nesse 
particular é mal feito, mal calculado e mal 
disposto. 
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Não entrarei em outras minuciosidades, e 
apenas direi q uc a enfermad.t gera.l existen
te, o tal hospital ba.rrac:t e mais do que isto a 
sala de opera<;ões e p llat·macia, tudo estiL 
abaixo da cr·itica.. 

A mesa de opcraç~ões e uma. peça tligna de 
um museu r~e raridade~. bem assim a 
caixa de ferros para o serviço r1entario, onde 
ainda. figur·a a. temi vel cltaoe de Grangeot e 
outros medonhos instrumenl;os lo tempo em 
que se arranc::wa o dente e com ellu um IJC· 
da.ço do queixo do fr <'guez. (Ris;; .) 

de generos, armamentos, etc., para. o ranc110, 
e, finalmente, para o estado maior dos offi.
ciaes presos. » 

Só agora, S1·. presidente, estão-se construin
do lat rinas na proporção e necessidade do 
numero rle praça.s aquarteladas. 

Para atteuder-se á. compr<t de um arsenal 
cirurgico para o l10spital da. br·igada policial, 
olfereç:o a s<>guinr.e emenda: 

Ao n. 1:3:-Policia do Districto Fedeml
no titulo-Brigada Policial-material, au
{)'mente-se: 

O SR. ALBER'ro ToRK !!:s-SalJe V. Ex. que " .. _ 
ha um petlido de cr·erlito para. as, Ic;:pez:ts c:om. 1.'' Para. a.cquiSiçao de ;um arsenal cirurg_i-
a brigada policial no pre5ente exercício. I C? pa_ra o s~rv1ço do nosp1ta.l da br1~ada. poll-

. . . cw.!, mclusive uma mesa_de operaçocs e uma 
os~. JOSE C.\R.J.O;-Acrethto. :tSSlm_ com? cu.ixa. de ferros para dentista, 40:000$000. 

~credito tambem que nesse erechto nao esta. . . . ,- . : . , . 
mr·luirla a. de.,p?7.<l. para as rnbr-ic:a.s das emen- Sctla d:1s ses~oes.-Jo~t: Cmlo, de Cmvalho. 
das que vou olierecer, como V. Ex. verá com 
n.leitura que vou fazP-r. 

Sr. presidente. o movimento do l:ospitnl 
da brigada p :lieia !,que conta. um efft•cti vo •1e 
2.500 pr:1~as n~o é pequeno; regula utna mé
dia diaria. de (10 leitos occt!p:'tdos, e os ca sos 
de cirurgü.L sii.o em maior numer·o e bastante 
Sel'ÍOS. 

Pois b~m, p:1.ri1 attend~r-sc ao scrvko op3-
rator-io, Sr. pre,:idente. o at·sena.l cirurg ico 
que lá. v i. parceeu-me mais 11111 arma:r.em de 
fen·o::; velho::: dv que um:t eotler:dio rl(• Jcri·a
merrtn. nperfeit:o"da. e exigi·~a pda scioncia 
mod<>rna. 

O instrumento mais novo. ('r(•i•), Sr . presi
dente, que tr·az a. •inta. de ISGí. 

Sr. presidente, ainda ha a considerar. si 
nü.o por um dever de just;ç.-a., pelo menos de 
equi• 1ade, de~de que os fiscaes da brigada per
cebem uma grati :i cação especial de :iOO$ 
annu ,tcs, e no qualh-o do estado maior dessa 
mesma brigada exi::r,e um fiscal do serviço 
su.nirar-io, tamlJem a e:ste seja abonada igual 
grati !icaçito. ( ;lpoia(los -) 

P:1.r~t repa.rar e:Sta. de::igualdade, que não 
tem razão de ser, ufTE)t'er,:o a seguinte 
emen:h : 

A·1 n. 13-Policia do Districto Federal no 
titulo-Br·iga.<1:1 Policial. 

P ·s:;oal.-N:t ver: n. destinada nos fiscaes : 
-a ugmentem-se I :200$ p:tra o fiscal do ser
viçü :-:anit~u-io . 

S:~la tbs sess,ie~.-.los <l Cal'los de CarDalho."» 

Foi esta. a. imprcs>ão, Sr~. deput;tdus, quo 
trouxe da visi:a que tiz :L<l quar·tcl da br·i
gatl;~ p .Jicial. :\las t:uahem tiv1~ lJtna com
peru~ .,;ii.D. que ( ~ .j :t tlc te1· eneont.ralio ;1.:;nrn. 
commiLD•larah, l':'~''· rorl,'.a o di:..:'no coi·otwl Agora., Sr. presidente, quanto á brigada 
Tt•a \':t~so:-: e enmo ehdi:l do servi<,~o :-:anít.nl·ro policial ~G me resta t.1·ata.r de um us,umpto 
o tlistinct.o [ll'() ti-silHtal o S1·. D1· Cor·I·ê:t Ou- qu ,. 1liz re~pe i to :·L conducc;ii.o de presos. 
tra: itmbos t:11.en<Jo c~li·rc: .. •s hct·cuh~os p;tra J1IIgo tle gr:t•H1e vantngem c economia de 
melhor·ar as con d i~,:ijüs des~e quai·tt-1. sem pesst•ttl a. acq uisiçiio de 'JUa.t ro carros de typo 
granues sacrificios para o Est:vlo. c r.ão ::ó- propr·lo pa.ra a condricçii.o de ebrios, como se 
mente tl.espendcndo-se o <'stt-ictamente ne- (·mpreg:t ger·almente nas grandes cidades 
cessario para. concluir-:::e todos o;:; melhora- americanas e européas, e mais ::1. de dous car-
rnentos projectados. ros para. presos. 

Assim é que o digno COI'Onel Travasso~. por Além c!o1 econorroia de tempo e de praças, 
meio de faxina-; tiradas do pc•ssoal da brigada, o uw desses c<trros vem tornar menos vexa
já tem ganho bo<L porçii.c• de pra(~a com o des- · toria e mu itas vezes dolorosa a conducção 
monte de uma pa.rte do morro r.e :::ianto :\n- de ébrio:: pelas rua::; desta cidade, e menos 
tonio, e feito construcções inteiramente novas frequentes sinã.o eliminados os conflictos en
de gru.nde alc<•nce para tornur confort::Lvel tre ebrios e policiaes. (Apoiados.) 
e hygienico o quartel da torça do seu com- Comprehende a Camara que, desde que 
mando. houver de :promptidão na estação central, 

o edificio do quartel, diz o propt·io Sr. mi- um desses carros, tal qual se dú. no Corpo de 
nistro da j nstiça neste rf'latorio que aqui te- Bombeiros com uma bomb''· C. e ava11~o. para 
nho a fl. G. <~não obstante as obrus que se acu,1ir ao ehama.do do :policial que tiver eu
estão fazendo resente-se do ialta de accom- co11trado um ebl'io valente e que es~ja re
modações, para. o pessoal, ila.ra os majores fis- sistintl.o á prisã.o, torna-se Iacil a e1Iectivi
cae~, para a contadoria, para as arrecadações dade da prisão e suave a conducção do de-
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Íinque.nte até ao posto do districto ou mesmo 
até á repartição central. (Apoiados.) 

E é para attendel' ao serviço da po
licia da c:dade, para a conducção de presos já 
recolhido;; á Detenção ou Casa de Correcção, 
que tenham de comparecer ã.s pretorias ou 
tríbunaes superiores, o que se r 1 i~ todos os 
dias, p:1.ra depoimentos, interrog:üorios e 
outras diligen-:ias,que os dous carros grandes 
e especiaes são destinados. 

Deste mor! o, o serviço que actnalme.nte 
exige uma força de 5') p1•aças, só para. acom
panhal' presos da detenção para as pretorias, 
delegacia~. etc., e destas para aquella, sero't 
feito pelos dous carros com um só fiel. 

Por assim entender, Si·. presidente, que é 
urgente melhorar esse serviço, oifereço a se
guinte emenda : 

Ao n. 13.-Policia do Districto FederaL
Brigada Policial.-Ma teria!. 

Para acquisiçã.o de qUittro carrocinhas para 
conducção de ebrios, 6:000.~; de dous ca.rrns 
grandes para conducção rle presos, S:OOD$; 
para oito muares, 3:200$; para arreios, 

(.P1·ocede-se á 'IJOtação das materias encerra• 
das 1ta u:tima sessão.) 

O Srt. PRESinENTE-Continúa com a p::t.la-
vra o Sr. José Carlos. · 

O SR. JosÉ CARLOs-Sr. presidente, para 
melhor adv0gar a pretenção justa dos medi
cos legistas ao serviço da policia do distl'icto 
que tenho a honra de represenhr, vou dar 
conhecimento á Camara dos conceitos com 
que são dh;tinguidos esses funcciom.rios pu
blicos pE>la imprensa. desta capital. 

Raris~imas vezes, Sr. presidente, vê-se em 
toda. a imprensa opinião tão uniforme e tão 
justa. 

SiLo estas as palavras do Jornal do Com
mc1·cio: 

«fJs medicos ela policia-Não ha quem des
conheça a importancia do serviço me·1ico le
gal a cargo da policia, e portCJ.nto a necessi~ 
dade de ser elle tom:1.do na maior consideração 
quer quanto i sua regularisação, quer quan
to i compensação aos que delle são encarre
gados. 1:200$000. _ . Seis são nctlulmente os medicJs do Distri-

Sala. das sessoes.- Josê Cal"los rle Crcrvfllhn. cto Federal. 
. , . , Em um t população de 608 . ono h~bitantes 

Al?c!_a me I esta,. ~r. -presitlen~~: ~ratar das espa lhn.da pelas circumscripções urb;was e 
C?Uriiçoes ei?- .que s-.~cl.~am os 1~tmctos me-, subu!'banns,qne abrang-em cerc:t de20 legua::, 
d1cos da Pohc1a elo DI::stuct? .Federe\!, aqnelles obriga.rn a e~ses me-Iicos le>gistas a acudir a 
que_ se encarregam da med.Icma leg~l. . todos os C<1S)i! ct·iminaes para exames de cor
. Sao em. ~umel:o de . sets os mcrhcos Jegts- p~s ,Je dclictn,autop,-ia,-, exlnunaçí'íes e outros 

tr:_s da poltcta e o, vencimentos que percebem e mesmo nos ca.sos nã.o criminaes, como veri
nao acompanham o a.ugmento de ~raballto, ticaç~iio de obitos, tiio c'mstantes, que se d:io 
nem co~nyensa as fa•iigas e a porçao de re- sem assistencia. medica. 
spo~s~b~lu.lades c1:eadas pela natureza da es- .i\go~ra que ::;e discute 0 orçam~nto r1a jus-
peCla.llda.de que exercem. ttça e que a no>sa repartkão da policia, foi 

O SR. ALBERTO TORREs-E' preciso QU" melhor classifica.da, serii\ um ac:t') de justiça 
V. Ex. saiba. quo os ordcnauos dos medicos melhorar os vencimento:; dos medicas legis~as, 
legistas da. policia jit íi>ram augmenta.ú.os vcnc:illlentos inreriores actualmento ttus de 
depois da Republicu.. ã.lguns dos nc::;sos estados,que, embor<:t impor-

O SR. JosB CARLos-Não contesto; mas 0 t3:ute.s, não estão ainda nas Cjnclições do 
certo é que, si foi augmentado o vencimento, Dhtrict.o Fe~eral. 
tambem 0 trabalho segura.mente triplicou, e As funcçues q_u.e elles desempenham, a 
hoje em dia já 0 vencimento não cortE-sponde gmnd.~ crresponsab11lda~e-que sou.~e ~lles pesa, 
ao excesso do mesmo trn.b:tlho. (Apoiados . ) JS pell,OS a q.ue se expoem e pnnctpnlment.e 

Aqui tenho, Sr. presidente, dados esttttis· as vantage~s 1mmen~as que do.se~ trabalho 
ticos para provar 0 que d Í"'O. ..:oU: e a soctedade, d<to-lhes o ~llreito de ~er 

Só no anno de 1893, a se~ção medico-legal íl!ats bem 1'~\munerados na 1~1zao dos ~acrlti:
da policia desta capital executou 5Ai2 tra- CIOS _que ex1gc a ardna m:ssao que lhes está. 
ba.lhos diversos, entre os quaes clestaçam·se confi .. da. . , 
2.257. corpos de delictos, 1.552 verificações . Estamo~ conveJ~~tdos d~ qne ~ Camara ~.os 
de obJtos, 339 exames de alienados, 293 exa- Deputado::., ~tten e;ndo as razoes q~e. as::.~s
mes r1e cada veres, 465 e:xa.mos de sanidarle, te'? ao~ medtcos legistas ~la nossa policia, nao 
171 exames de defloro.mentos, llG autopsiu.s, de1xara de_ dar ao,; serv1ços. q1~e prestam a 
etc.; etc. compensaçao a que fazem diretto. » 

O Sa. PRESIDE:-ITE-Peço ao illu5trado de- Por sua vez, Sr . presidente, o O Pai;; ain-
putado que interrompa. o seu discurso por 1ln. no .tia. 14 do corrent~:~ em Ulll importante 
alguns minutos, para pr·oceder-se á. votação, editorial diz a respeito dos nossos medicos 
visto haver numel'O na casa. legistas o seguinte : 
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<Policia-Não cabe nos n10ldes desta tolha, 
de programma traçado e conhecido. fazer elo
gios mal c:tbidos, por mais sympatbias que in
spirem os elo~iados,mas que não tenham razã.o 
de ser na verd<.·dc muito vet'ificada dos factos 
que os motivarem. Assim é que não pode
mos deixar de c:hamar a a ttencão dos poderes 
publicos e prin·~ipe1lmente do Congresso par?
o trabalho modestamente feito. sem reclames 
e annuncios por uma classe de funccionar·ios, 
que servem ao publico no que elle tem de 
mais precioso, a sal vagua.rda da honra e da 
liberdade pela vindicta da. lei~ de que são sen
tinellas constantes. Referimo-nos aos medi
cos legistas da.policia. 

pela sua. honestidade. pelos seus conhecimen
tos e pelo trabalho _jogélm com a honra~ a 
liberdade de todos nó3, que nas comingenci:.is 
humanas poderemos necessitar dos seus $er
viços.» 

Ainda poderia, Sr. presidente, ler o que 
disseram a Ga:;eta de Nolicias e o Jm·nal 1lo 
Bra;il sobre o mesmo motivo; mas não intento 
fazer, porque seria fatigar a attenção da. Ca
mara. (Nüo apoiados.) 

A' vista, pois, rlo q_ue tica. exposto offereço 
a seguinte emenda : 

Ao projecto n. 149, de 1895 : 

Ao n. 13-Pessoa.l-augmentem-se 18:000$ 
na verba desti11arla para os seis medicas legis
tas. para que os seus vencimentos sejam ele
vados a 6:000$ de ordenado e 3:000:'; de gra-
tifi~ção • · 

Seis são esses funccionarios que exercem a 
sua profissão e actividade dia e noite, em 
demingos e dias de gala, sem folgas nem fe· 
riados e ainda obrigados á confecçiio de rela
torios de todas as questões sujeitas ao seu pa-
recer profissional. S. R.- Sala das sessões, 17 de agosto de 

Sobre ser immen~o esse trabalho, o é tam- 1895.-Josd Carlos de CartJai,ho. 
bem ue grande responsabilidade. O numero 
desses trabalhos de ordens diversas ,já ascende 
este anno até agora a mais de quatro mil. e 
os funccionarios acham-se inhibidos de exer
cer a sua actividade clínica. particular, sendo 
entretanto, retribuídos IJelos cofres publicas 
c"m o exiguo ordenado de 473$, absoluta
mente diminuto para a. vida intima e para 
as apparencias decentes que por honra do 
proprio cargo são forçados a guarda.r. 

No estado de S. Paulo, onde a attençã.o dos 
poderes publicos converge sempre para os 
serviços uteis e imprescindíveis. a.lli onde 
por certo o trabalho meclico legal e menor do 
que no Districtç Federal', são os medicas le
gistas retribuído::: com o ordenado annual de 
9:600$ ou sejam 800$ mensaes. 

Si pas5armos ago1·a, Sr. presirlente, a con
siderar o que acontet:e ainda com outros em
pregado!'l da. Rllpartição da. Policia do Dis
tricto Ferleral, encontramo-nos com n. neces
sidade de consignar-se uma verba para a.ln
guel de caso. e expediente p:11'a as 20 clele
gacias urbanas e as oito suburbanas. 

Não é justo. nem conveniente para o ser•·i
r;o rJUC estas despeza~ cormm por conta. dos 
respectivos escrivii.es. quo apenas teem de 
vencimentos ::>:GD08nns e i :000$ outros; sn
jeitosninda aos tlescontos usua.es. (ApoiadiJ.~.) 

Para a.tten·1er, portanto, a semelhante .in
conveniente. formulei a seguintP. emen1.la, 
pnr:t qual chn.mo a u.ttençã.o da nobre C<Jnl· 
missão ele Ol'f.·a.mcnto e da camara: 

Ao projecto n. 149, c1e 1895: 

Ao n. 13- Policia do Distl'icto Federal
material: - augmentem-se 28:800$, sendo 
24:000$ para alugu~l de casa e objectos r1e 
expediente para. 20 delegacias urbanas. á 
razã.o de 1:200$ para cada uma; 4:800$ pa.ra 
as oito delegacias suburbanas, á razão de 
600$ para cada uma. 

S. R.-Sala das s3ssões, 17 de agosto ele 
1895.-José Cm·los da Carvalho. 

Alli a população é menor, os casos sujeitos 
á apreciação medi.co-lega.l restringem-se ã. 
ca.pital, muito menor tambem do que o nosso 
Districto Federal, que se estende muito além 
do cura to de Santa Cruz_ Além disso os me
dicos da. nossa :policia. sã.o obriga.dos á. per
manencia na repll.rtiçãodia. e noite em turmas 
successi vas, e sobretudo ao estudo acura.do 
das questões importantíssimas sujeitas ao seu 
criterium, o que depende de muita applicação 
e de esforço_ Em S. Paulo. além do ordenado 
superior que percebem, sã.o os medicos collo
cados na categoria de directores geraes, pela 
identidade dos ordenados. Sr. presidente, entre as emendas offere-

E-ntre nós sobre terem um ordenado mes- cida.s por mim na sessão de hontem e já. pu
quinho, os medicos legistas nem classificação blicadas, ha uma que se refere á suppressão . 
teem. nem sabem a classe a que pertencem da verba-Ajuda. de custo -para os membros 
no funccionalismo publico. do Congresso- a qual, só depois de entregue 

Agora que se discute na Camara élos Srs. á mesa, verifiquei que não o podia fazer na 
Deputar1os o orçamento d<t .justiça, e justo presente sessão, mas sim na ultima s~são da 
que reclamemos com insistencia para que na legislatura. (Apoiados.) 
capital da Republica sejam melhor conside·l Com etfeito, a Constituição se oppõe intei
rados e recompensados os funccionarios que ramente, o que prejudica a minha indicação. 

Cll.m:lr:l.- A. 13 
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Êspera.reipara l'enova.l-a. uma occasião propria, 
Julguei que podia fazer uma econ,•mia de 
00:000$. na verba-n. 8 do orçamento do in
terior; mesmo porque o bom exemplo deve 
começar por casa. 

A outra emenda, Sr. presidente, é a que 
propõe redu:·.ir a 12:000$ a consignação de 
50:000:), ped\da para conservação e outras 
despezas com o :palacio Itamaraty. Lemrbo á 
Camara que, a pretexto de auxiliar-se e repa· 
rar a mobilia desse palacio para receber o 
a~tual Sr. P.sesidente da Republica, aqui vo
t<tmos na ses:::ao passada, creio que r.. verba 
extraorilinaria de 50:000$, e agora YE'jo no
vamente feito o mesmo pedido; parec,,ndo-me 
que é intenção tornar-se de caracter perma
nente semelhante consignação. 

Et:~:tendo, Sr. presidenle,ejá o disse hapou
co, st queremos e devemos fazer economias, 
d~ve-se dar o exemplo p:lr casa, para. ser bo
m to. 

0 SR. FRANCISCO DE ALENCASTRO-Temos 
exemplo ~elhpr; d.eixemos de pagar subsidio 
aos que nao vem ca. 

O SR. Jo:sé CAr:.r.os-De accordo, para evi
tar-se tamanhos claros nas bancadas desta 
casa. 

0 SR. FRANCISCO DE ALENCASTRO- E não 
andarem todos os dias em viagem de i'ecreio. 

O SR. JosÉ CARLos-Eu cumpro o Jlleu de
ver de deputado como posso e entendo (apoia
dos) e não falho ás sessões para que de'l.tro do 
prazo constit1Jcional se faça todo o serviço 
que nos é marcado. 

O SR. Jolo LoPEs-Dentro do prazo c .. nsti
tucional estú. proYado que é impossivel. 

O SR. JosÉ CARLOS- E' possivel; mas o 
maior mal é a falta 1le comparecimento. So
mos 212 deputados, e ainda não se reO'istrou 
uma só sessão em que tenham comp~recido 
150. A mérlia do comparecimento é de 120. 
(T1·ocam-se a1:artes.) 

0 Sr:.. FRANCISCO DE ALENCASTRO - Uma 
vez que o deputado não comparece tiurante 
toda a sessão, não acho honesto que perceba 
subsidio. 

O SR._ JosÉ CARLos-Eu tambem entendo 
que assim deve ser. (Apoiados.) (l'tocam-se 
apartes.) 

Tal vez. Sr. presidente. eu entenda assim 
po~qu~ não fa.co pro1issão de deputado. E' ~ 
pr1me1ra vez que aqui venho e voltarei si o 
meu el~itorado achar que dou para a cou· 
sa. (Rt::o.) 

Uu S&. DEPUTADO-Parece que dá. 
O SR.. Jo~É. CARLos-Tambem estit;m~pare

cendo que s1m; mas, como entendo que se 

deve ser, o cargo torna-se trabalhoso e amo• 
:finante. 

.Ainda assim não é máo e não farei cara 
feia si for reeleito. (Riso •. Muito bem.) Mas 
voltando, Sr. presidente, á emenda relativa. 
ao palacio Itamaraty. tenho a accrescentar 
que a fiz porque, confesso, não tenho sympa
thias por essa casa. Não é, a meu ver, casa 
que se deva dar ao Chefe da Nação para mo
radia. (Apoiados.) 

E' um casarão, àizem, mas sem conforto 
a~gum, sem distincção: impresta vel,por assim 
d1zer,para moradia de família.. 

Não terei duvida em offerecer uma indica· 
ção no o_rça,!llento do. íázenda,para que se faça 
a ~;qm~tçao do--: Palacio Friburgo-para 
resH ... enCla do Presidente da Republica. e o 
aprov~i~amento. do Itamaraty ·para qualquer 
repart1çao publica uqe careçamudar de casa. 

U11r SR. DEPUTADo-V. Ex. lembra bem· 
póde servir para o palacio da ,justiça. . ' 

O SR.. Jos:E CARLos-Accresce ainda., Sr. 
presidente, que a acquisição do Palacio Fri
burgo poderá ser 1eita pelo governo t>OJ' 
um simples encontro de contas, que o~tros 
melhor. do que eu saberão fazer. 

O Sn..JoÃo LoPEs-V,Ex.lembra muito bem. 
O Sa. Jos:E CARLos-Está ahi explicado o 

motivo da emenda sobre o Itamaraty. Creio 
Sr. presidente, que ainda desta vez não me 
sahi mal e procurei cumprir o meu dever. 

O SR.. Earco CoELno-Como sempre.(Apoia
àos ge1·aes .) 

O SR.. Josb: CAR.Los-I:::tome anima e dá-me 
forças para_continuar, não o tliscurso de hoje 
porque ser1a abusar da benevoleucia dos 
meus colle~ZaS (nao apoiados), em hora tão 
adeantada, mas para estudar os outros orça
mentos que vão ser submettidos á discussão. 

Por ho~e tenho concluído, Sr. presidente, e 
remetto a mes:1 as •3mendas que offereço á 
consideração da Camara. 

(llfuito bem, ?lntÍtO bem, O Ol'adm· e com
primentado.) 

SESSAO DE 25 DE JULHO DE 1895 

(Vide p:tg. 279 do so •·ol.} 

. O Sr. I_todrigues LiJDa-Sr.pre
sr~ent~, ped1 a palavra para oppôr algumas 
obJec~oes ao. projecto n. 109, que regula ó 
f~nccronamep.to das companhias de seguros de 
vrda no terrrtorio ·da Republica, projecto ao 
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qual pretendo apl'eSF.lntar um substitutivo 
que melhor satistaça o interesse dos segura
dos, intuito que parece-me ter sido o do pro
jecto, mas a que infelizmente nílo u.ttingiu. 
Antes de tudo prlço aos Hlustrados membros 
das Com missões de Orçamento e Legislação que 
deram parecer sobre o mesmo, que relevem
me as impugnações que ora. faço u. alguns dos 
a.ssertos contidos na exposição de motivos das 
duas commissões. 

Lendo com attenção o parecer, impressio
nou-me realmente a proposição externada, 
em primeiro logar pela Commissão (le Orça
mento que mostra-se ate1'rada com a drena
gem colossal de capitaes brazileiros pa.ra. a 
Republica Nürte Americana. 

J:!:xaminando bem este ponto em que a 
commmissão assenta. a necessidade urgente da 
approvação por parte da Camara, de um pro~ 
jecto que não só regularise as tra.nsacções de 
seguros, como ponha um freio ú. emi~raçã.o 
de capitaes, impressionou-me a enorme cifra 
que apresenta a commissão, quando diz que 
dentro r1e pouco tempo, isto é, no e~J:ll1ÇO de 
12 annos, foi exportado para a America o 
capital de duzentos e tantos mil contos ; fui 
procul'ar a -verdade nos aig<!rismos, onde en
contrei um engano de somma, para o qual 
peço a attenção do illu~trado relator da 
commissão, que estou certo da.r-me·ha razão. 

Foi somm:,da a totalidade rlos seg•1ros fei
tos, isto é, dos riscos as:mmidos pelas compa
nhias, quando deviam apenn.s ser sommadas 
as prestações pagas em virtude dos mes
mos. 

Hn. de facto uma ditrerença capital entre o 
total dos riscos assumtdos pelas comp mhias e 
o das prestações effectívamente pagas âs re
spectivas agencias. · 

Estudando as variedanes ele segut•os, -por
que, como todos sabem, os premios são maio
res ou menores, de a.ccordo com a edade do 
segmado e o prazo do risco assumido- en
contrei que ha uma média de prestaçües 
correspondente a 5°/o, e a quantia da.hi resul
tante é a que devemos considerar corno real
mente embolsa<'la e aquella que a commissão 
quiz cl)nsiderar exportada nesta parte do seu 
parecer .. 

Convém notar que a primeira prestação 
ainda é diminuída na proporção de 45 "/o. 
importancia das despezas de celebração do 
segu:ro, quantia esta que :fica no paiz. 

Comquanto nas prestações subsequentes ao 
primeiro anno não se dê tal deducção, e certo 
que seja qual fõr a somma embolsada pelas 
companhias della deve sempre deduzir-se a 
somma do capital que volta ao paiz para pa
gamento de seguros vencidos no caso de 
morte, ou por terminação do prazo cstipu
lauo. 

Julgo que este ponto merece serio esttrdo 
da Camara. afim de verífic::Lr quanto fica real
mente desfalcado essd enorme capital, que se 
pretende arrecadam e exportam as compa
nhiM estrangeiras. 

Para ju~tirtcar a conveniencia. da passa~ 
gem do projecto. estriba,.se tambem o illus
tre relator da Commissàv de Legislação na 
necessidade de uma medida que obste a enor
me exportação de capitaes brazileiros, e em 
apoio de sua asserção diz : 

« A primeira companhia só em um mez 
por intermedio de um só agente, annunciou 
ter obtido S<'gutos no valor de 1.150:000$, 
etc.» 

Figura esta quantia como exportada. Ora, 
o calculo que fiz, fundado nas considerações 
que acabo de adr1uzir dá o seguinte resul
tado: si em um mez os seguros teitos por um 
agente foram do valor de l.l50:000s, a 
somma das prestações recebi11as foi,tomai1do-· 
se a média de 5 -/o, de 5i :500;)000. 

0 SR.. AUGUSTO DE FREITAS-Não sei si isto 
representará a média. . 

0 SR. RODRIGUES LIMA- Nas primeiras 
prest~lÇÕes r1evemos deduzir 45 °/o de despe
zas de agenciamento e outras, jà se vê, por
tanto, que a quantia está longe de ser tão 
gigantesca como se :figlH'OU. 

0 SR·. AUGUSTO DE FREITAS-Feito O calculo 
sobre estas bases, não é. 

O SR. RoDRIGlJES LIMA.-Mas esta é a base 
veridica.. 

Agora devo dizer que nos annos subse
quentes os segurados continuam a pagar as 
prestações sem tal deducção e despeza.s, e 
q~e a.s comp~nhias estão obrigadas a pagar 
a tmportanCia total do seguro, tendo muitas 
vezes recebido um só premio, isto é, 5 °/0 , 

quando fallece no primeiro anno um segu
rado, e assim :fica consideravelznente redu
zido o ca.pital que se diz exportado c1o paiz. 
E' pois, illusoria a apregoada drenagem de 
fabulosas quantias para o estrangeiro, amea
çad,}ra para r osso estado financeiro. Tudo 
isso é inexacto, o assumpto d.eve ser bem in..: 
vestigado e peço aos meus collegas 1ue at
tendam bem para o projecto. 

0 S:a. AUGU~TO DEl FREITAS-O ]Jl·ojecto 
consulta principalmente os interesses eco
nomicos do paiz. 

0 SR. HELVECIO Mo:s'TE-Não é questão de 
sommn.s, é questão de garantias pm·a o se
gurado. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-E' tambem 
questão de sornmas. 

O S1::.. JosÉ MARI'ANO-A somma é um in
cidente. 
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O Sa. RoDRIGUEs LIMA- A garantia para teem lançado mão desse direito é porque :bt:o 
o segurado é um ponto pa.ra o qual chamarei teem querido. 
tambem a atten~;ão d.t Camara Não contesto que um ou outro segurado 

Ao contrario ·do que p:1rece deprehende·r- entenda reclamar os seus direitos percínte a 
se dos apartes que es;;ou ouvindo, o projecto séde da companhia em New.:York mas penso 
em si não con~ulta os interes:;es do segurado. que, si elles se dirigissem aos Tribunaes broa-

O projecto tem por fim. em primeiro logar, zileiros, seri:1m immediatamente attenrlidos, 
obstar a grande exportaç-ão de capitaes, em porque não me consta que os nossos Tribu
segunno logar, estaLelecer certas garantias, naes tenbam desistido da jurisdicção que a lei 
na presumpção de que as companhias niio lhes assegura. 
cumprem seus deveres n-este paiz, onde aliás O SR. VERGNg DE ABREu-E' o caso de se 
ellas são autorisadas por lei e estão sob a impor essa obrigação. 
jurisdicção dos nossos Tribunaes no tocante 
ás operações aqui realisadas. O SR. RODRIGUEs LIMA-Por isso eu convi-

do meus collegas a estudarem o a.ssumpto e 
O SR. AUGUSTO MoNTENEGRO -Isso é que indagar·em si os Tribunaes se teem declarado 

nós contestamos. incompetentE\s pa.ra df~cidir reclamações apre-
0 SR.. AUGUSTO fJE FREITAS- V. Ex. CO· sentadas por segUrétdOS brazileiros. 

nbece o flecreto que autorisou 0 funcciona· O SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE-Algumas 
mento dessas companhias ~ Si 0 conhecesse, apolices me~mo das companhias conteem essa 
níio diria isso. clausula, mas V. Ex. sabe que os segurados 

O SR.. RoDRIGUES LIMA- Não ha duvida não a cumprem. 
que ellas estão sujeitas aos Tribunaes brazi· O SR. RODRIGUES Lil\IA-0 projecto em sua 
leJros. substancia, em todos os·seus artigos, consti-

0 SR.. AUGUSTO DE FREITAS - São pro- tu e uma cadeia de ferro para que as compa-
tegidas. nhias estrangeiras não funccionem no Brazil. 
. 0 SR.. RODRiGUES LIMA- Nos decretos que 0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO-Não apoiado. 
autorisam o funceionamento des'las compa· O SR.. RoDRIGUES LDIA-Para ser mais la-
nhias, ha. a condicional de fic~rem ellas in· conico, e ao mesmo tempo mais leal e mais 
teiramente sujeitas ae>s Tribunaes brazileiros. sincero, era preferível que o projecto conti-

0 SR.. AuGusTo DE FREITAs-Entretanto, to· vesse um só a.rtigo,-que de ora em deante 
das as que::;tõts são resolvidas em New as companhias estrangeiras não teem permis
York. são de funccional' no territorio da Republica 

O SR.. VERGNE DE ABREu-Muitas são resol- Brazileira-De resto o projecto que se discute 
é isso e só isso • vidas aqui. 

0 SR. AUGUSTO D:; FREITAS-Não ha ne- 0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO-Não,apoiaflO. 
nhuma. O SR. RoDRIGUEs LThiA.-Eu o demonstra.· 

O SR.. RoDRIGUEs LmA-N5.o me consta que I rei. Acredito que este P!Ojecto f,;i apresen
nenhuma reclamaçãü tivesse deixado de ser tado sob a preoccupaça.o que, ha tempos, 
decidida aqui. noto influr:nciar os .es);liritos de meu paiz-a 

O SR.. AuGU$TO MoNTENEGRo-Os segurados preoccupaçao do nattvJsmo. 
teem reito viagens a New-York. . 0 SR.. AURELIANO BARBOSA-Muito legi-

0 SR. MEnEIRO~ E ALBUQUERQUE- PElo tima. 
menos eu sei de um, do Pará que foi a New· O SR. AUGUSTO MnNTENEGRo-Depois da oc· 
York. cupação da Trindade~ 

0 SR. RODRIGUES LUIA-POdia ter jdo por 0 SR. RoDRIGUES LIMA-Não f~llemos agora 
seu bel prazer. · da Trindade. . · 

0 SR. MEDEIROS E ALBUQUERQUE-POr si- 0 SR. VER.GNE DE ABREU- Apoiado, não 
gnal, era até uma segurada. vem ao caso. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO-Ninguem faz 0 SR.. RODRIGUES LlMA_.;..Com effeito ha 
esssa viagem por ge-sto. tempos que noto essa preoccupação. 

O s:R. AUGUSTO DE FREITAs-Sem o placet Já na Constituinte, quando se tratou da na-
da direcção. em New·York, nã,o se resolve cionalisacão da c:tbotagem, que hoje é texto 
questão nenhuma. cottstitucioal , houve um pouco desse espi

O SR. RoDRIGUES LeMA-Os decretos deter- rito de nativismo. em menor escala, devo di
zel-o e ate louvavel. minam que as companhias estão sujeitas ao 

fôro e leis brazileiras, si os reclamantes não U11r SR. DEPUTADo-Muito justo. 
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O SR. RoDRIGUES LIMA- Não contesto. 
Agora ·porém. o projecto que :>e tlbcute crêa 
par•t as companhias de segur<,s de vida me
didas tão vexatorias. submette as a uma. fis
calisaçii.o tão intransigente, minuciosa, e tão 
inexequivel, que ellas não poderão por um só 
momento mais funccionar no BraziL 

O SR. AuGUSTO MoNTENEGRo-Era preciso 
oppor uma barreira ·ao cosmopolitismo qufl 
dommava a sociedade brasileira. 

0 SR. RODRIGUES LIMA-Mais tarde, com a 
passagem deste prQjecto. não será de admirar 
que algum illustre rleputado lembre-se de 
iniciar uma mediõa nacionalisando os Bancos, 
creando um regimen de excepção Jla.ra as em
prezas commerciaes estrangeiras, de mor1o a 
serem todas expellidas do Brazil. 

Seguindo este mesmo rumo virá. tambem 
um prQjecto que naciona.li:;e o commercio a 
retalho. Será uma recordação de êpocas pas
sadas, porque si me não engano este ponto 
já foi tratado no Parlamento brazileiro. 

Comprehende-se, porem, que no momento 
actual o nosso. paiz não póde ~e maneira al

. guma dispensar o elemento estrangeiro como 
um factor importante de seu progresso. 

Sem querer agora appellar p:tr-a a prospe
ridade de todo o paiz, para a qual o elemento 
estrangeiro tem incontestavelmente coope
rado, eu poderia invocar o exemplo do Estado 
S. Paulo, cuja transformação material e mo
ral, póde-'-se dizer, tanto deve ao elemento 
estrangeiro. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA da um aparte. 

O SR RoDRIGUES Lil\IA-E' fóra de duvida 
que o elemento estrangeiro tem sido um fa
ctor pode:·oso . 

0 SR. AUGU5TO .. MONTENEGRo-Em que me 
prova V. Ex. que as companhias de sea-uro.; 
são elementos de progres~o ~ o 

Porventura trazem ellas capita.es para de
senvolverem no paiz r 

O Sn . RoDRIGUEs LIMA-Trazem maís al
guma cousa do que capitaes. 

0 ~R.. AUGU~TO _MONTENEGR0-0 que tra
zem e a exper1eneta. 

0 SR. RODRIGUES Ln.u-Si o elemento es
trangeiro tem concorrido de modo pod~roso e 
incontestM-~el para o nosso progresso, e si 
tanto tem collaborado comnosco para o de
senvolvimento material do nosso territorio 
porque"motiv-o havemos de votar nesta ca: 
mara medidas de e:xcepçãn, leis prohibitivas 
e~ relação ás companhias estrangeiras, que 
ate agora t.eem cumprido o seu dever? 

Os SRS . JosÉ CARLOS. MEDEIROS E ALBU
QUERQUE E FREDERICO BORGES, dão apartes. 

O SR. RoDRIGUES LH>I.-1. ....;. V. Ex. declarou 
que só em um mez 101 expor-tar1a a quantia de 
mil e tantos contos de seguros feitos por um 
só agente, mas V . Ex. deve comprehen,1er 
que esta quantia -representa a somma dos 
SE'gurus feitos. mas nào capital embolsado 
nem exp,•rta.do. Um exemplo esclarecerá. 
melhor o que digo : supponha·se um inclivi
duo que faça um s~guro de vida de lOQ,QflO$. 
por um certo pr .. zo, ora a quantia embobada 
niio é a quantia segural!a. mas apenas a im
portancia d~ 5 "f,, mais ou menos. que é a 
média das prestações. 

0 SR. MKDEIROS E ALBUQUERQUE- Sei um 
pouco disso porque sou segurado. 

0 SR. FREDERICO BuRGES, dá um aparte. 
O SR. RoD RIGUES LIM.\.-Queira V. Ex. cal

cular tambem as quantí;LS que vol tam ao Bra
zil p tra pagamento dos sinistros e apolices 
vencidas. 

(T1·ocam-se apa,·tes.) 
O SR. FREDERICO BoRGE'> - A procen.er o 

argumento de V. Ex. nenhuma dessas com
p<mhias resistiria . 

O SR. RoDRIGUE3 LU!.\.- Ellas teem lucros 
de sua renr1a como todas as sociedades com
merciaes, mas não tão fabulosos como V. Ex. 
suppõe. 

O projecto, em um de seus artigos, no in
tuito de acautelar com severi 1ade •.• 

O SR. PRE"IDI<:NrE- Havendo numero le
gal peço licença a V. Ex. para interromper 
o seu discurso, a.tim rle se proC€rier á votação 
uma vez que uma das commissõ~s tem de se 
a uscmtar do reei'' to para. funccionar. 

O Sa. RoDRIGUES LnrA - Sr. pre~idente 
vou proseguir lias consiõera.Gões que estava 
fazenclo sobre a inconveniencia da pas,.;agem 
!leste projt>cto que na minlla opinião, pela 
fórma :porque esta redigido ~;ão ê uma medi
ria regt1ladora de bom funccionamPnto das . 
companhias. e de maneira algum;1 póile ser
vir de garantia aos segurados brazileiros. 

No meu entP.nder as clammlas esr.atuida.s 
no projecto não permittirão por um só mo
mento o exercício · das companhias no nosso 
paiz. 

E' uma verdadeira muralha chineza que 
obsta todo accesso ao estrangeiro. Quando 
muito. este pr· jecto poderá servir par.1. que, 
sobre os escombros das companhias, que fa
talmente virão· a ser .destruídas, se assentem 
organisações novas de companhias nacionaes: 

Si assim for, porem, o futuro não sera 
mais r1 o que a re pPtição do passado. em que 
i'tmumeras compa.nhias pequenas mal orga
nisarlas sem a basesoli~1 a que o1ferecem estas 
::;uci<•dades mutuas estr;:ngeiras, '~ ta.mbemal
gumas sociedades por acções que actualmente 



Câmara dos Deputados - Im presso em 18/02/2015 15:31- Página 16 de 17 

- i02-

-existem no Brazil, occasionaram fracasos e 
desastres. 

E' sabido que muitas companhias, e entre 
ellas o famoso Montepio Geral. naufragaram 
arrastando á ruina muita...:; pes~oas que ti
nba.m seus minguados recursos nessas socie
dades para gaJ•,;ntia do futuro de suas famí
lias ; todas ellas ruiram. não deixando de si 
mais que uma triste lembrança., e desejo que 
taes factos não mais se repitam. 

Na exposição de motivos a Commissão de 
Orçamento preoccupada com a fragilidade das 
garantias offerecirlas pelas emprezas a que 
allude, affirma que em um pequeno espaço 
de tempo setenta companhias de seguros faJ. 
li1'am na America do Norte. 

0 -Sa. AUGU~TO MONTENEGRO- Em peque
no espaço de tempo ? 

O SR. RoDRJGUES Ln.IA- O parecer não o 
diz claramente. mas todos nós sabemos que 
estas companhias de seguros mutuos teeru de 
existenc:ia cerca de quarenta a.nnos - é um 
espaço pequeno para setenta e tantas fallen
cias. Essa affirmação da commissão impres
sionou-me profundamente, e pl'ocurei che~rar 
ao conhecimento exacto da verda•le. Lembrei
me que no anno passado agitou-se na FT'ança 
um litígio entre a companhia por acções
La Generale - e a coro:panhia americ.-1.na -
JJfut·ual li( e. Travou-se o debate no Tribunal 
de Paris, e affirmando-se ahi que um granrle 
numero àe companhias americanas tinham 
fallir1o. o cele1re advogado Albert Martin 
combateu a allegação por estas palavras: 

«Mais, nous dit-on 28 Societés aux Etats
Unis snnt tombées en faillite, depuis 1859! 

Le fa.it est inexact. Quelques petites com· 
pagnies . par actions, rejetons -peu viables 
d'autres branches, ont eté suspendues par le 
-Surintendant, ce qui prouve l'efficacité et Ie 
_ vigueur rle son contrôle. Mais ces Compagnies 
n'ont aucun rapport avec les -véritables Com-
Jlagnies d'assurance sur la. vie . » 

Esta declaração foi feita perante pessoas da 
maior competencia. sem que tivesse sido con
testada. 

O SR. AuGusTo Mo~TENEGRo- E' uma de· 
cla.ra.ção de advogado. 

O SR. RoDRIGUEs LIMA- Porém os advo
gados das companhias francezas não contes
taram a veracidade desta asserção, como ::;e 
:poderá ver na collecção do jornal- La Loi
que publicou o debate. 

O projecto, Sr. presidente, não consulta os 
interesses dos segura"~os quando exige que as 
reservas das companhias sejam collocadas 
em titulos de rendas. 

. Si este projecto p.lssa.sse e si o arti~o que 
faz esta exigencia chegasse a ser lei em 

nosso paiz, tínhamos de observar um facto 
curioso, para o qual invoco a. attenção dos 
meus co !legas. A conversão das reservas dnr~ 
companhias em títulos brazileiros impr>rta.ria. 
em uma diminuição de garantias para os pro
prios segurados. 

0 SR. JosÊ MARIANO- Porque~ 

0 SR. RODRIGUES LIMA- AS companhias 
americanas são mutuas e, portanto, quanno 
os recursos de que ellas dispõem em qualquer 
paiz, forem diminuídos por uma mortalidade 
excessiva, está subentendido de que ellas po
derão lançar mão das reservas em deposito 
em outr-os paizes, para vir ao · encontro do 
desfalque occasionado em uma das succur
saes. Sendo a muLualidarle o caracterís
tico das companhias americanas parece-me 
mais efficaz para o segurado brazile-iro ter a 
a garantia de um>t companhia com grandes 
capitaes. e l'jUe tem succursaes em toda a su
perficie do globo, podendo tomar a si por in
termedio da casa matJ·iz. a responsabilidade 
dos seguros feitos em qualquer paiz. 

Ora, suppondo-se que o projecto seja le!, as 
reservas dos seguros feitos no Brazil são col
loca.ilas em titulos nacionaes, a companhia 
deixa á. succurs<ll no Brazil tona responsabi
lidade dos seguros aqui feitos, acontecera. 
que, si houver um deficit, a companhia não 
póde desviar eapitaes de outros pa.izes para 
indemnisar esses segurados especiaes, em 
cuja garantia foi feitr. a nacionalisação do 
seu capital, e que portanto tambem, para seu 
pagamento, não tem o direito de reclamat· 
capitaes que estão collocados em outros 
paizes, cujos seguros não são garantidos pelas 
reservas aqui nacionalisadas. 

Mas, arlmittamos que as companhias es
trangeiras acceit!>m esta modificação no seu 
plano geral de organisal{ão e que se sub
mettam á exigencia do projecto de conver
terem no prazo de 60 dias as suas reservas 
em títulos de rendas brazileiras, serão ellas 
coagidas a comprar esses títulos se~pre com 
cotação mais elevada do que o poderiam fazer 
não tendo um limite de prazo. 

Estando todas as reservas collccadas em ti
tulos nacionaes póde acontecer que, em um 
momento ilado, uma multiplicidade de si
nistros sobrevenha e obrigue as companhias 
a uma indemnisação avultada aos segurados; 
é bem de ver que sendo obrigação da compa· 
nhia fazer o pagamento em moeda, não ti
tulos, ficará redusida a triste contigencia de 
vender titulos muitas vezes por baixo preço. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO-Mas V. Ex . . 
já disse que as reservas eram insignificantés 
logo o prejuizo não póde ser grande. 

O SR. RoDRIGUES LIMA-0 que é certo é 
que as companhias estarão a todo momento: 
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opprimidas pelas necessidades de transfhr
ma.l~em seus títulos em dinheiro, e V. Ex. 
sabe perfeitamente que um titulo reputado 
hoje bom póde amanhã estar depreciado. 

Imagine V. Ex:. que este projecto estivesse 
em vigor ha quatro anoos e que as comp:~.
nhias tivessem applicado as suas reservas em 
de~entures da Geral, com a cotaç:ão actual es
tariam reduzidas a uma situação bem pre
caria.. 

O que quero fazer sentil• á Camat•a. é que 
obriga1' uma companhia a converter em de
termin'ldos titulas as suas reservas ni'i.o con
stitue de modo algum garantia elos segurados 
(apoiados) quando muito é um attentado 
contra a liberdade de C<)mmercio. (Apoiado<.) 

O objecti vo deste projecto desde o primeiro 
a1•tigo até o ultimo é obstar a qne funccio
nem aqui t>.s companhias estrangeiras. 

Assim é que em um dos artigos exige-se 
que qualque1• proposta de seguro seja resol
vida em 15 dias. 

01•a, sabem todos que uma proposta póde 
chegar sem as formalidades requisitadas, 
como se poderá em 15 dias obter a:; informa
ções indispensa.veis de pontos remotos do 
Jlaiz. 

E' isto por certo, Senhm•es, uma exigencia 
absurç!:.. Outra. ex:trava.gancia é a publicação 
Dos jornaes do nome dos segurados, du.s 
quantias. das reservas, etc. 

Não sei em que isto póde adiantar a fiscali
sação. 

Ao contrario, quem tem negocios part!
culares com as companhias não deseja que 
elles sejam dados á publicidade-

Acho que isto é uma violação do sigillo com
mercial. 

O projecto vem acompanharlo de alguns vo
tos em separado. perfeitamente deduzido:::, 
DOS quaes eitá. cabalmente demonstrarla sua 
inconstitueionalidade. 

Nãq quero entrar nesta. questão, deixarei 
que outros collegas ma1s competentes em ma
teria de legislação, venlw.m elucidar este 
ponto, mu~ ainda insisto em dizer á Cama1•a. 
que este projecto é prohibitivo. é uma lei de 
excepção em relação ás companhias america.
nas de seguro de vida. e não sei por que razão 
não são incluiclas nelle outras companhias es
trangeiras. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO- Porque não 
são mutuas. 

O SR. RoDRIGUES LIMA-Como não! Muitn.s 
são. por exemplo. as contra fogo. 

Pretende o projecto a,ttender ao interesse 
dos segurados. 

Eu creio que uão consulta tal interesse, e 
se cogita garantir o segm·ado na hypothese 
de uma contestação judicial, quero ·~rer que 
nada de melhor poderia fazer a Camara do 

que ex1,~1r um deposito forte. bastante ele
vado. feito no Thesouro Federal, leposito per
manente, que não seja desüdcadll pol.' um só 
instante. po1•que logo ao dm•-se qualquer d1-
minuiçu•) ou retirada. a companhia fica obri
gada a. entrar com quantia equivalente. 

Além ·!isso. outras medidas iiscaes podiam 
ser exigidas. como a apresentaçii.o de relato
rio annual, afim de habilitar o governo a co
nhecer (l estado das succursaes das compa
nhias est.rangeiras no Bra.zil. 

A commissií.o procura apohu·-se tão bem 
em med!d11s similares tomadas em paizes di
versos. e assevera em seu parecer, que em 
toda Europ:1. agita·se um movimento contra
!•io a e;;tas companhias. Procurei indag-ar o 
que de Yeridico havia sobre isto. e pude'" che
gar ao conhecimento de que está muito longe 
dos factos essa allegação. Na França, paiz 
mais ae·.::essivel aos nossos conhecimentos, 
cuja im~·rensa nós é familiar, é sabido que 
nii.o se tr~m tomado medida alguma contra es
tas companhias. 

Em gr'lnde parte dos paizes europeus existe 
apenas a ohrig-ação das companhias apresen
tarem z.nnualmente às juntas commerciaes 
um relat.orio de seus negocias e condições fi
nanceiras. 

De algum tempo a esta parte em alguns 
:pn.izes a opinião publica. tem sido trabalhada. 
por um movimento contrario às companhias 
americanas, mas bto não tem si.io devido a. 
que elht:> tenham faltado ao cumprimento de 
suas obrigações. A lucta repousa apenas sobre 
o systema de orga.nh;ação das companhias 
america!las que, como se sabe, é o da mutu
alidade. 

As companhias existentes na Europa são 
quasi todas por acções. teern a sua esphera de 
influenc.a em territorio mui limitar~o, e por 
a.s:;im dizer seus negocias restrictos aos paizes 
em que são fundadas. Nü.o admira pois que 
vivam receiosas de competencia das america
nas que são fortes ,iusta.ment~ por seu cos
mopolitismo. Nas companhias americanas os 
segm•ados pa1•ticipa.m 11os lucros accumnlados, 
o que não se dá em companhias de accio
nistas. 

Só com este systema é que podetn, ser for
maclos os capitaes gigantescos sobre que 
operam essas companhias, e não podem, por
tanto, s11bmetter-se a medidas que perturbem 
os principios fundamentaes de sua organi
sação. 

O syst~ma de mutualidade nü.o permitte 
isto, e fr1i esta a causa da retir:Lda das com
panhias americanas da Russia e Prussia 
( Apm·tes.) 
· Os nobres deputados lerão o substituti•·o 
que vou ter a honra de apresentar, mas 
desde já devo declarar o seguinte: si a in
tenção da Camara é garantir que os segura-
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dos brasileiros não possam ser prejudicados 
terá de votar pur meu substitu1ivo; si porém 
o pensamento é expellir as companhias es
trangeiras, então as pa.lavras que tenho dito, 
nii•l teem razão de ser porque o projecto é pro
hibitivo. 

0 SR. AUGUSTO MoNTENEGRo-Não apoiado. 
0 SR. RoDRIGUES LIMA- Permitta O no

bre t.lepur.ado que lhe faça uma pon"eração: 
as companhias americanas tiveram conhe
cimento deste projecto. que aqui .está des•1e a 
sessão de 1894, tendo havido bastante tempo 
de estudai-o. · 

Pois bem, embora desHjem ellas continuar 
no Brazil, não podem sujeitar-se a este pro 
,je<Jto si for approvado em sua integra, e de
chra:rn que serão íorçaC..as a retirar-se. 

0 SR. AUGUSTO MON'l'ENEGRO - V. Ex. 
a seu me a responsabilidade dessa . affirmação 
em relação a todas as companhias 1 

0 SR. RODRIGUES LIMA- Tomo a respon· 
sabilidade a mais completa da asseveraç.ão. 

0 SR. SERZEDELLO CORREA dá um aparte. 
O SR. RoDRIGUEs LIMA- No meu substi

tur.ivo não trato das toutinas, V. Ex. discu
tirá o assumpto. Não so póde compr?.hender 
Senhores, uma organisação commercial de 
qualquer natureza, em que as directorias, aro 
administrações superiores tiquem privadas 
de interferencias sobre as succursaes ... 

O SR. SERZEDELLO CORRÊA-Neste ponto es
tou de accordo com V. Ex., assim como estou 
deaccordo tambem com o emprego de capitaL 
O que quero é um regimen de igualda•le 
para as operações V. Ex. s:.tbe que as opera
ções de tontinas são fraudulentas. 

O SR. RoDRIGUES LIMA- Isso não é tão 
facil de provar. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO - 0 argu
mento da retirada das companhias é uma 
ameaça ao Pocler Legislativo. 

o SR. EDUARDO RAMOS- Não apoiado. 
O SR. RoDRIGUES LIMA- Leia o nobre 

deputado o projecto 'l veja si é possível a 
permanencia das companhias no Brazil sob o 
o regimen dessa lei. 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO - Mas uma 
dellas já declarou que ficava. 

O SR. RoDRIGUEs LIMA- E affirmo sob 
minha responsabilirlade que nenhuma com
panhia :11ltericana ficará aqui · passando a lei 
como está redigida. Todas ellas estão de 
ac·~ordo neste ponto, e consta-me até - mas 
isto sem a garantia de minha responsabilida
de - que o gabinete de Washington Já infor
mou a seu ministro aqui a respeito da reso
lução das companhias. 

SR. AUGUSTO MONTENEGRO- Este paiz é 
dos estrang-eiros. 

O SR. RoDRIGUES LIMA.- Não vejo como 
os ministros estrangeiros offendem a nossa 
soberania intervindo com :;;eus bons officios 
em fa~or dos seus nacionaes. 

Dou por terminada a minha tarefa, Acre
dito que a opinião rla Camara seja influenciada 
pelos interesses dos segurados brazileiros ; 
penso que as companhias tle seguros de viela 
são. entre todas, as que merecem a maior 
protecção, porque entendem com o espirit? 
de prevUencia e economia de cada um, e e 
muito louvavel animar a quem póde de suas 
economias fazer uma pt,quena reserva que 
constitua de futuro o amparo de sua família. 

Neste sentido apoiarei qualquer pl'ojecto 
que fiscali;e as companhias de seguro, ma11 
não que as expilla do territorio da Republica· 

(Muito bem ; muito bem. O orador e cum
primentado.) 

SESSÃO DE 5 DE JUNHO DE 1895 

(Vide png. \l5 do 2o voL) 

O Sr. PauUno de Souza Ju
nior- Sr. Presidente, quando, na sessão 
de hontem, petli a V. Ex. que me inscrevesse 
para ter a palavra na hora d • expediente, 
era minha intenção, como ainda é neste mo,
mento, limitar-me a rapidas considerações, 
que não desejo adiar, em rrsposta ao illustre 
deputado, o Sr. Serzerlello Corrêa. Effecti
vamente na ultima sessão de ant.e-hontem, a 
proposito do credito de quatro mil e sete
centos contos pedidos pelo Ministerio da Ma
rinha, julgou S. Ex. opportuno occupar-se 
com a questão de limites entre o Bradl e a 
Guyana franceza : estudant1o então a ori
gem e historiando as vicissitudes desse longo 
pleito internacional. durante o Imperio, disse 
que se houve actos de energia, como o de 
1840, outros tambem houve . de fraque
za, qual o de 1862 pelo qual os dous 
governos, brazileiro e francez, estipula
ram o modo de punir os delictos commet
tidos no territorio litigwso e o de 1856, 
quando á Côrte de NapoleãJ IIl mandou o 
nosso governo uma missão especial encarre
gada rlo ajuste dos 1•eferidos limites. 

Seria I mgo e tal vez não fosse a proposito 
discutir neste momento a questão de limites 
com a Guyana franceza. ~m relação aos 
acontecimentos de 1840 e !862 tambem não 
me proponho acompanhar oillustre deputa~o 
nas suas divagações. Si o fizesse, ser-me-h1a 
entretanto facil demonstrar que os successos, 
que essas datas recordam, nem sempre foram 
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á sua verdadeira luz, apreciados por s. Ex. Conselheiro Araujo Ribeiro, nosso Ministro 
De energia chamou o acto de 1840, querendo em Pariz, as instrucçêies e poderes necessarios 
sem duvida referir-se á evacuação do terri- para negociar sobre as basesofferecidas na nota 
torio contestado, contra cuja occupação por rlo Sr. Guizot: porém, depois de duas ou tres 
um posto militar francez o Brazil reclamava conferencias, sem re.mltado, a negociação não 
desde 1835. Mas essa evacuação, Sr. presi- proseguio. Em 1845 o estacionamento de vasos 
den_!;e, trouxe como consequencia a n~;~utrali- de guerra francezes, na fóz do lag<.' Amapá, 
saçao daquelle territorio, com a qual o Go· que no anuo seguinte se retiraram, veio no
verno brazileiro teve de convir, apezar do vamente avivar os cuidados e expertar a vi
tratado do 28 de agosto de 1817, pelo qual gilancia do nosso governo. Em 1851. o Vis
Portugal só era obrigado a entregar aGuyana conde de Uruguay, Ministro dos Negocias 
até o rio Oyapock, continuando portanto na Estrangeiros, procurou reunir os dados his
posse do restante terrítorio contestarlo. Está toricos e geogranhicos necessarios ao estudo 
longe do meu pensamento censurar o governo da questão, sem duvida para não incorrer na 
de então: na politica,como na tliplomacia, seria censura que. no seu entender, merecia Por
injusto exigir dos hOmens mais do que as tugal, que, tendo tão claro direito, nunca se 
circumstancias de então . não permittiam esforçara por colligir os documentos necessa· 
mais. Todavia não é rigorosamente exacto rios para o comprovar. Para attestar a so
dizer que a desoccupação do Amapá nestas licitude daquelle Governo resta ain~a. a m~
condições, foi um acto de ener~ia. De fra- moria entãoescripta, por ordem do M1mster10 
queza o a:cto de 1862! Por que? Pela decla- dos Nt>gocios Estrangeiros, pelo illustre bra
ração de 28 de junho de 1862, estipulou se o zileiro o Sr. Varnagem, depois Visconde de 
modo de pua ir . os nelictos commettidos no Porto Seguro. Em 1854, no Conselho de 
territorio contestado; que fraqueza h&. nisto~ Estado, consubstanciou todos os seus estudos 
Sipensa que a neutralisação do territorio em um luminoso parecer (4 de agosto), ·de 
foi então declarada, engana-se o nobre de- que íoi relator e em que póde-se dizer que 
putado : esta foi declarada pelo accôrdo de esgotou a questão, quer pelo lado theoric~, 
1840. Mas do que tudo, porém, Sr. presi- estudando-a á luz do direito, dageographia 
dente, causaram admiração as apreciações de e da historia, quer pelo lado pratico, formu· 
S. Ex. sobre a missão especial, de que em laudo as instrucções que o governo devia dar 
1855, se incumbia junto ao governo í'rancez ao Plenipoterlciario, a quem encarregasse c!e 
o habil e saudoso diplomata, o Sr. Visconde I reatar as negociações, indicando ainda ma1s 
do Uruguay, (muitos apoiados) missão, que, as pesquizas e informações, que cumpria ainda 
como sabe a Camara e como já disse, teve por fossem feitas na Europa. pelo mesmo Plenipo
fim deslindar os limites entre o Brazil e a tenciario, antes de encetar a sua missão. Em 
Guyana franceza. Inexactas e superficiaes, 1855 o governo imperial encarregava da 
não estiveram a p~r dos talentos e da illus- ardua missão ao proprio relator do parecer 
tração, que sou o primeiro a reconhecer no da Secção de Estrangeiros, dando lhe com? 
nobre deputado; injustas, profunda e teme- instrurções o mesmo parecer. Chegado a 
rariamente injustas, não fizeram honra á Europa e depois de fazer as mais serias e a tu
imparcialidade dos seus sentimentos, nem radas investigações de 1855 e 1859 com a me
á serenidai!e da sua critica. Felizmente moria de 5 de julho, em que synthetisou a 
existem os Protocollos dessa. negociação; aqui nemonstração do nosso direito, documento 
estão elles, para darem ao nobre deputado a not.avel pelo vigor e pela clareza da argu
mais eloquente das refutações. attestando a mentação. Caetano da Silva qualificou-a de 
firmeza e o brilho com que foram, naquellas firme e quem ler a obra deste benemerito 
notaveis conferenêias, defendidos os dire;tos brazileiro sobre o Oyap 1ck e o Amazonas, 
do Brazil. verá a importancia dos trabalhos do Plenipo-

Preciso, porém, para proseguir, recordar tenciario Brazileiro de 1855. 
os factos. Depois dos graves acontecimentos 
de 1835 e 1840, os dous governos trataram 
seriamente de · resolver o secular confiicto. 
Em 1841. o Sr. Guizot, então Ministro dos 
Negocias Estrangeiros em França, propoz que 
em vez de se nomearem commissarios, encar
regados das demarcações, os dous Governos 
procurassem chegar á uma intelligencia 
verdadeira interpretação do art. 8" do Tra
tado de Utrecht, preliminar essencial para as 
demarcações. . 

Accedendo ao appello do grande estadista 
francez, o Governo Brazileiro expediu ao 

Camara-A. 14 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO - E' Um 
monumento imperecível no nosso direito. 
(Muitos apoiados). 

0 SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR- 0 bri, 
lhante diplomata foi olhado com respeito pelos 
proprios defensores das pretenções francezas 
e a argumentação victoriosa com que de
fendeu o nosso direito foi até hoje, por quantos 
teem competencia na ma teria,. appla.utiida 
como uma das. paginas as mais honrosas do 
diplomacia brazileira. Para que as nego
ciações, a que me refiro pudessem ser consi-
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deradas um acto de fraqueza, era preciso que 
o nobre deputado se levantasse nesta tribana ... 

0 SR. SERZEDELLO CoRREA-Peço a palavra 
para uma exp!ic.~ção pessoal. 

0 SR. PAULINO DE SOUZA. JUNIOR ... era 
preciso que o illustre paraense viesse repre
sentar a Capital Federal neste recinto e se 
levantasse desta tribuna para que a missão 
especial de 1855 solfresse o seu primeiro 
ataque e encontrasse na ordem chronologica 
o primeiro dos seus tletractores. 

Mas apreciemos a critica do nobre deputado, 
o que especialmente denominou-acto de fl'a
queza. Depois de demonstrar com a maior 
evidencia o nosso direito il margem direita do 
Oyapock e ás terras que se estendem até o 
Cabo Orange, o Plenipotenciario Brazileiro, 
para chegar a solução, propoz varias trane
ac\Ões: ora, diz o honrado deputado, conso
quencia dessa proposta foi os francezes não 
considerarem mais como contestado todo o 
territorio que medeia entre o Oyapock e o 
Calsoene. Responderei á S. Ex. : 

1. • Não é exacto que esse territorio já não 
seja considerado contestado pelos francezes. 
Em 1862, oito annos depois de terminadas as 
confel'encias de Pariz, a proposito do accôrdo 
entre os dons governos, para determinar a 
jurisdicção, a que deviam ficar sujeitos os 
crimes commettidos no Amapá, lé-se na de
claração assignada pelos representantes dos 
dous paize.;;: 

« Emquanto não se resolve 
amigavelmente entre o Brazil e 
a França o litígio pendente a 
cerca do ten·itorio do Oyapoch, 
convém, etc. » 

Territorio de Oyapock não póde s~r outro 
si não o que se estende até o Oyapock ; o que 
se estende do Araguary á margem direita de 
Calsoene nunca poderia denominar-se- terri
torio de Oyapock. 

Nem podia, ser como diz o nobre dP.putado, 
pois o illustre Visconde do Uruguay, nas 
transacções que propoz, resalvou sempre do 
modo o mais formal, o nosso direito, como se 
pôde ver a pags. 152, 161, 170. 174 e 175 dos 
Protocollos. Limitar-me-hei a citar as se
guintes palavras, que foram as ultimas do 
Plenipotenciario Brazileiro nas alludidas ne
gociações : 

« Le plénipotentiaire brésilien 
répond à sou honorable collegue 
qu"il a épuisé toutes les conces
sions qu'il pouvait faire, afim 
de terminer la question par uue 
transaction, mettant le droit de 
coté, en proposant le Calsoéne 
comme limite. Il a déjà declare 
que c'était la. derniére conces
sion qu'il pouvait faire. >) 

E mais adiante 
« L'esprit de conciliation et 

le désir de terminer la question 
de la part du gouvernement de 
Sa MagestéT Empereur du Bré
sil, est prouvé avec évidence 
par les différentes et importan
tes concessions qu'ils'est montré 
disposé á faire pour en tinir par 
une transaction, avec sacrifice 
de ses droits . ., 

E que maior resalva dos nossos rlireitos rio 
que a demonstração brilhante que <1elles foi 
feita durante as negociações ? 

Foi tambem mediante uma reserva ex
pressa que em 1840 deu-se o accordo, do que 
resultou a desoccupação do Amapá pelos fran
cezes: Thiers, então Ministro, declarou : 

Cette mesure (a desoccupação 
do Amapá) dont le caractére 
bienveillant envers le Brésil 
sera sans dont apreciá á Rio 
Janeiro ne doit prejuger en rien 
la question de limites. » 

Poder-se-hía dizer que o gabinete de Paris 
em 1840, aator-isando a evaruação do terri
torio, sacrificou as pretenções do seu paiz ? 

Não, á vista da resalva formal, sob a qual 
manuou retirar o posto militar do Amapá. 

2." Foram reciprocas. O Plenipotenciario 
Brazileiro propoz primeiramente uma linha 
divisaria que passasse pelos pontos mais ele
vados que, entre o Oyapock e o Cassipuré, 
marcam a divisão das aguas entre um e 
outro desses rios. Como o Plenipotenciario 
Francez objectassn que era uma linha quasi 
idéal, snjeita a inuumeras difficuldades na 
sua applieação e que o ponto de partida na 
delimitação dos territorios não podia ser outro 
que não um rio, o Plenipotenciario Brazileiro 
propoz o mesmo rio Ca:;sipuré. 

Soffrendo ainda objecções esta proposta, o 
Plenipotenciario do Brazil resolveu pedir ao 
seu governo novas instrucções e co11sultar 
sobre as bases possíveis de uma. transacção: á 
vista da resposta, propoz primeiro o Counani 
e depois Calsoene. E' necessario fazer a se
guiu te ponderação. Os varios rios que des
aguam nessa região, tendo as suas fozes affas
tadas, vão pelo interior se approximando, até 
encontrarem as suas cabeceiras nas ramifi
cações da mesma cordilheira, não tão longe 
uma das outras ; de sorte que a area com
prehendida nessas varias propostas da tran
sacção é effectivamente menor do que, á pri
meira vista, pôde . parecer, a julgar unica
mente pela extensão da costa. Taes foram 
os accorrlos propostos pelo representante do 
Brazil. A' pag. 174 dos Pratocollos encon
trará o hl•nrad.o deputado a q,uem respondo, 
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a proposta do Sr. His de Butenval, Plenipo
cenciario Francez. 

O Sr. de Butenval tambem não escapou á 
injustiça de uma critica analoga á que o 
nobre deputado dirigiu ao governo brazileiro 
daquelle tempo. Um explorador e escriptor 
francez, o Sr. Coudreau, l'eferindo-se às ne
goci!lções de 1855 diz: 

.:As ultimas negociações entre a Fran
ça e o Brazil sobre o territorio contes
tado duraram tres annos, de 1853 a 
1856. Os >rs His de Bu teu vai e Vis
conde cte Uruguay romperam lanças 
em um sabio torneio de geographia 
historica. O Sr. Visconrle de Uruguay 
offereceu-nos, como limite o rio Carse
venne, de que só se conhece a fóz sendo 
desconhecida a sua nascente. O Sr. 
de Butenval offereceu, como fronteira, 
o rio Tartaruga! que eleve ter nascente, 
mas não tem fóz, porque se perrle em 
lagos e pantanos, que eu tive occasião 
de observar. 

Essas doutas negociaç~ões não tiveram 
resultado. Perdão; engano-me. Os bra
zileiros raccionaram do seguinte modo: 
«Si a França noR otferece a fronteira do 

·Tartarugal é que o territorio entre o 
Tartarugal e o Araguary neTo e mais 
contestado.» Em 1860, sem mais for
malidade, o presidente da província do 
Pará annexou esse territorio conheci
do. » (E'tudes sur les Guyanes et l'A
mazonie par H. Coudreau, 1886-Tom. 
I pag. 233). 

Mas é facil responder que, sem transacções, 
a. diplomacia não existiria; e para haver 
tramacção é mister que cada um desista de 
parte· de seu direito ou do que suppõe ser o 
seu direito. Desde que o governo brazileiro 
annuiu ao convite de Guizot, para que dis
cutissem 03 dous governos preliminarmente a 
questão 'lo principio, aventou-se desrle logo 
saber até onde conviria ao Brazil transigir, 
apezar do seu direito inconcusso. 

As instrucções dadas em 7 de março de 
1842 ao Sr. conselheiro Araujo Ribeiro, ele
termina varo: 

I. • Que exigisse o limite do Oyapock se
guindo o seu braço Camopi até as suas ver
tentes, e dellas em linha recta ao mais 
alto da Serra que corre Leste e Oeste pelo pa
rallelo de 2"30' pouco mais ou menos, e ter
minando no meridiano de 324• á Leste da 
Ilha do Ferro, ou até oude a Guyana Hollan
deza vem encontrar a mesma Serra. 

2.• Facultavam-lhe o poder recuar do Camo
pi ao Ja.rumbi, com o resto d:t linha acima 
traçada. 

3.• Não sendo isso possível autorisaram-no 
para ceder até ao Cassiporé' com o resto ~a 

fronteira indicada, ficando porém neutra! o 
territorio que jaz entre esse rio e o Oyapock. 

4." Finalmente, admittiam a cessão até o 
rio Calsoene, latitude 2"24, Norte, com o resto 
da já indicada fronteira. ficanilo igualmente 
neutro o territorio cedido. Em post-scriptum 
porém, o governo mandava gu_e _ ~ó !ns~stisse 
na primeira e segunda das dtvisoes IndiCadas 
e quanto as mais nada avançasse . 

O Sr. Caetano da Silva, em 1852, em cor
respondencía, que existe na secretaria dos 
Negocios Estrangeiro~. tambem dizia que o 
Ministro devia considerar na sua alta sabe
doria sinão seria prudente ultimarmos esta 
grav~questão. Ora, uma qu~stão secula! não 
se ultima rapidamente smao por meiO de 
trans" cção. 

Em 1854, ouvida a secção de estrangeiros 
do Conselho de Estado foi a maioria (Visconde 
de Uruguay e Marquez de Abrantes) de pa
recer que o Brazil devia e podia defe!lder o 
seu direito, mas que, si fosse necessarw pa~a 
resolver a questão, entrar em transacçao 
convinha f'azel-o e estabelecer as ba.ses ou 
fundamentos sobre que o Brazil poderia chegar 
á uma conciliação: foram exactamenteas que 
em 1856 propoz o Plenipotendario Brazileiro. 

Fin<tlmente, nesse anno, consultado o go" 
verno brazileiro, mandou o Ministro dos Ne
gocios Estrangeiros novas instrucções, auto
risando o Visconde do Uruguay a propor 
primeiro o Counani e depois o Calsoene como 
bases para uma transacção. O Ministro de 
então, que mandou as instrucções tinha o 
nome de J. M. da Silva Paranhos, Visconde 
do Rio Branco. ' 

A que sombras illustres o nobre deputado 
pretende dar as suas lições de diplomacia e 
de patriotismo. 

Mas qual o grande interesse do Brazil nesta 
questão, superior á posse 1le mais algumas 
leguas na costa da Guyana 1 

Para bem julgar e apreciar é preciso co
nhecer a razão historica dessa grande con
tenda internacional. 

O nosso granne interesse alli, o que alli 
sempre defendemos contra os planos do go
verno francez, foi como ainda é e deve ser 
o accesso do Amazonas. E não e sem motivo 
que as margens r1esse rio, de ha mais de 
dons ~eculos tem sempre sorrido ás ambições 
coloniaes da França. 

E' facil comprehender como a Guyana, nos 
limite~ e na situação actual, nunca passará 
de uma colonia de valor secundaria e re
lativo ; não assim se conseguir uma commu
nicação directa e interna com o Amazonas. 
O maior caminho que a natureza abriu 
no seio d"s continentes e em cujas margens, 
no dizer de Humbold, está o futuro da civi
lisação humana. Tornar-se-hio. a joia das 
possessões francezas. Pois bem isto é o que a 
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Franca nos tem sempre disputado e não al
gumas leguas mais ou menos na costa da Gu
yana, como parece suppor o illustre depu
tarlo. Este é o eixo sobre que tem gyrado 
sempre a diplomacia de um e de outro paiz. 

Si remontarmos ao seculo XVII veremos 
Luiz XIV, sem outros títulos mais do que o 
seu poder, disputar á corôa ele Portugal 
uma e outra margem do Amazonas, esten
dendo mesmo as suas vistas sobre todo o 
Pa.rá. As circumstancias, porém, forçaram
no a abrir mãos das suas pretenções. Resol
vido a executar o testamento de Carlos li e a 
segurar na cabeça de seu neto, o Duque de 
Anjou a corôa de Hespanha, p1•ocurou contra 
grande parte da Europa colligada, ao;; allian
ças que ainda podia encontrar para a sua 
causa e, a troco da de Portugal, assignou o 
Trataflo Provisional de Lisboa de 4 de março 
de 1700,e o definitivo de 18 de junho de 1701, 
pelos quaes renunciava á pretenção á mar
gem direita do Amazonas e neutralisava todo o 
terr·itorio que se estende da margem esquer
da desse rio á direita rlo Oyapock ou Vicente 
Pinson, territorios que aliás já era occupado 
por Portugal, que ahi tinha os fortes de Ara
guary e do Camaú, ou Maca pá, mandados en
tão demolir. Ma:> Portugal, tendo rompido a 
alliança com a França, entrou na grande 
alliança contra Luiz XIV, impondo aos seus 
novos alliados pelo Tratado de 16 de maio de 
1703, a clausula de não se fazer paz com o 
Rei dll. França sem este disistir, em favor de 
Portugal, das pretenções que tinha ás terras 
chamadas do Cabo Norte, entre o rio Amazo
nas e o Vicente Pinson. 

Effectivamente, o Tratado de utrecht que 
Luiz XIV, pelos revezes das suas armas, foi 
coagido a subscrever, poz termo de direito ás 
pretenções francezas á margem soptentrionai 
do Amazonas, á navegação deste rio e bem 
assim ás terras do Cabo Norte, até o Oya
pock. 

,Apezar disto, a França de facto nunca re
nunciou ás suas vistas sobre o Amazonas : 
potencia marítima fie primeira ordem, com
prehendia bem que qualquer accesso ou 
caminho, que encontrasse, fal-a-hia senho
rear as aguas do grande rio. Já em 1730, na 
viagem do Cavalheiro Demarchais publicada 
em Pariz pelo Padre Labat, na descripção da 
Guyana franceza extrahida em 1729, das 
memorias manuscriptasdo cavalheiro Milhau, 
que fôra juiz do almirantado da ilha e go
vei'no de Cayenna, vem dicto: <<Sem detri
mento rlo direito indisputavel que temos ao 
rio do Amazonas, etc.» Isto depois do trata
do de Utrecht! 

Por mais clara que fosse a indicação do rio 
Oyapock ou Vicente Pinson, á vista dos do
cumentos cartographicos da época, não tendo 
sido determinada no tratado de Utrecht a 

sua pos1çao geographica, procuraram os 
francezes estabelecer que o rio desse nome 
demora a um gráo e trinta minutos ao Norte 
do Equador: nesta latitude não ha outro rio 
si não o Araguary, que sustentam ser a nossa 
divisa com a Guyana franceza. 

Ora, é sabido que ha entre este rio e o 
Amazonas faceis e directas communicações, 
por meio de canaes, furos, lagos e lagoas ; 
ha mesmo um grande canal chamado o Furo 
do Araguary, que,se dirige para o Sul e des
agua no Amazonas. 

Por essas estradas internas poderiam esta
belecer communicações directas com o Ama
zonas. 

Isto quanto á linha de Norte a Sul; quanto 
á de Leste a Oeste, aproveitando-se na omis
são do tratado de utrecht, sustentam que, 
desprezados os limites naturaes pelas monta
nhas, deve ser traçado a começar da nascente 
do Araguary, em linha parallela ao Amazo
nas até encontrar a margem esquerda do 
rio Branco. 

Abriam, pois, par~,t a colonia franceza dous 
grandes accessos ao Amazonas, um pelo Ara
guary, outro pelo rio Branco, podendo desta 
arte dominar todo aquelle grande systemta 
fluvial e penetrar o centro do continente Sul 
americano. 

A pretenção da França á fóz do Amazonas, 
por um lado, e por outro á margem esquerda 
do rio Branco nos é revelada pela historia 
dos seus tratarlos com Portugal. 

Em 20 de agosto de 1797. Portugal sujei
tou-se a um tratado com a Republica Franceza 
pelo qual se estabelecia o limite pelo rio Cal
soene, até a sua origem e depois ate o Rio 
Branco. 

Pelo de Badajóz de 6 de junho de 1801, os 
limites foram marcados pelo o rio Araguary, 
e depois por uma linha recta traçada desde 
a sua na~cente até o lüo Branco. 

Pelo de Madrid de 29 de setembro de 1801, 
eram esses limites determinados, não mais 
pelo Araguary, mas pelo Carapanatuba, afflu
ente do .1\mazonas, a um terço de gráo, e 
rlepois por uma linha, que partindo r' a ori
gem rlo mencionado rio se dirigisse para a 
Serra que fórma a divi>ão das aguas, seguindo 
as inflexões da Serra até o ponto em que mais 
se a pproxirna do Rio Branco. 

Finalmente, pelo de Amiens, 27 de março ele 
1802. se fixava a linha divisória pelo rio 
Araguary e depois por uma linha recta ti
rada da origem deste rio até o Rio Branco. 
Felizmente nenhum desses tratados preva
leceu. O primeiro foi annullado pelo proprio 
Directorio ela Republica Franceza,, pelo decre
to de 26 de outubro do mesmo anno. O de Ba
dajóz não foi ratificado pelo governo francez. 

O de Madrid tornou·se sem e:ffeito pelo de 
Amiens, e finalmente, este tornou-se nullo, 



não só peia citicumstancia de Portugal não 
ter tomado parte nelle, como tamliem em 
virtude do Tratado de Pariz, de 30 de maio 
de l814,que estipulou quanto ás duas Guya
nas, o statu-quo de 1 de janeiro de 1792. 

Lembro estes factos para estabelecer que o 
accesso na França ao Amazonas foi a grande 
causa que Portugal, e a França, pela diplo
macia e pelas armas, pleitearam por mais 
de dous secu1os; Portugal, escudado no seu 
direito historico, filho das suas descobertas e 
das suas conquistas, a França com a sua 
grande força militar e com a tenacidade das 
suas ambições. 

Fundado o Imperio do Brazil e subrogado 
este nos direitos de Portugal, a questão pro
seguiu nos mesmos termos. Em uma Memo
ria lida em 1851 no Instituto Historico, o 
Sr. Caetano da Silva, dizia : «Combinando 
todos os dados que nos proporcionam Barbi
Marbois, Ternaux Compems e o ministro da 
marinha de França; notando que a Serra 
central da Guyana dista do Amazonas 250 a 
300 milhas, e que o Rio Branco e o Rio Negro 
distam do oceano mais de 660 milhas em linha 
recta, estamos habilitados p'l.ra firmar uma 
idéa clara do complexo das aspirações da 
França no anuo de 1835. Subia a fronteira 
pela margem esquerda do Rio Marony até a 
Serra central da Guyana; tomava a Oeste pelo 
cimo flexuoso desta Serra divisaria, resal
vando todas as aguas hollandezas e inglezas, 
e encaminhando-se para as vertentes orien
taes do nosso Rio Branco; chegando a lagoa 
Amacú, descia para o Sul pela margem es
querda do Pirára, Mahú, Tocatú, Rio Branco 
e Rio N~gro até doze milhas do Amazonas; 
daqui virava par::~, Leste. acorrwanhando todas 
as sinu9sidarles do grande rio, ,;empre na
quella breve distancia, até á margem direita 
do Carapapury, a doze leguas da fóz atra
vessava o Carapapury e seguia finalmente 
pela sua margem esquerda até a costa.» 

Em 181:15 como o Plenipotenciario Brazi
leiro propuzesse que a linha de Leste a Oeste 
partisse da nascente do Oyapock e dahi se
guisse pelas cordilheiras que dividem as 
aguas que correm para o valle do Amazonas 
e seus aflluentes das que se dirigem para a 
Guyana franceza e para o oceano, o governo 
francez na memoria de 28 de junho do 
mesmo anno,em resposta declarou perempto
riamente, em relação u.os ditos limites de 
Leste a Oeste: «Esta questão está intacta, 
nem se tem tal vez de uma parte e de oútra, 
os dados positivos llecessarios para a sua so
lução. O pensamento do gabinete brazileiro 
parece ser procurar uma linha natural, como 
a da divisão tias aguas antes que uma linha 
artificial que seria antes uma separação 
idéal traçada no papel do que uma fronteira 
de relevo bem accentuado no terreno. Não 

ha dUvida que urrui. fronteira desta naturezâ 
é preferivel. Entretanto, rla nossa parte não 
podemos tomar compromisso desta orrlem, á 
vista dos dados pouco precisos que possuímos 
sobre o interior rla Guyana, na direcção de 
Oeste, nem renuncim·, ern principio, ao bene
ficio de urna linha astronomica mais ou menos 
parallela ao Amazonas, cortando alguns dos 
affluentes dírectos ou índirectos da margem 
esquerda desse rio.» 

A audacia e a tenacidade da diplomacia 
franceza não podiam deixar de preoccupar b 
governo brazileiro, que no pensamento d~ 
resalvar o principal interesse, não duvidou, 
depois de provar a integridade do nosso di
reito, pro pôr uma transacção,a troco de uma 
solução pacifica. 

Assim pois, carla um dos Plenipotenciarios 
collocou-se no terreno rlos Vflrdadeiros interes
ses e das tradicções diplomaticas do seu paiz. 
O do Brazil propunha ceder, como ultima 
transacção o Calsoene, o ultimo dos rios 
daquella costa,que não tem communicação in
terna com o Araguay e com o 4mazonas, e 
de cuja origem seria difficil tirar uma 
linha parallela ao Amazonas até o Rio 
Branco. 

O Sr. de Butenval não duvidava ceder 
até o Carapapury e rio Monaie, porque o 
primeiro desses rios está ligado ao segundo e 
este tem entrada para o Araguay, como qual 
se communica pelas lagoas U•·ubú e d'El-Reí, 
ligados a um e a outro por dons oppo3tos 
igarapes : demais a linha, parallela ao Ama
zonas ficava reSalvada, pois a divisa, depois 
de passar pelos rlous rios citados, correria 
ao longo do Araguary, até á sua nascente, e 
desta até o Rio Branco. Mas nem a proposta 
do governo brazileiro convinha á França, 
nem a do governo francez ao Brazil; por isto 
no final das conferencias vem declarado: 
«les propositions faites des deux cotés n'ont 
pu être acceptées». (Pag, 175 dos Potrocolos.) 

Como pois accusar o Plenipotenciario Bra
zileiro por ter defendido os interesses do seu 
paiz, seguindo as tradições da diplomacia qe 
tódos os tempos ~ 

O nobre deputado, porém, não quiz ver a 
questão por esta face tão importante, não 
admittindo que o Plenipotenciario Brazileiro, 
depois de demonstrar tão valentemente o 
nosso direito ao Oyapock, propuzesse ceder 
até o Calsoene. Ao menos ha de confessar que 
a solução dada nessa época, á custa embora 
ele uma transacção, teria, pelas suas conse
quencias, sido proveitosa ao Brazil. Teria
mos a posse não contestada daquelle terri
torio ; não receiariamos nas aguas do Ama
zonas e dos seus aflluentes a intervenção 
franceza ; teriamos evitado o grave incidente 
e a lucta ensanguentada, de que ha poucos 
dias foi theatro aquelle territorio, lucta e in-
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tJidente, que ainda tnais aggravam as circum· 
stancias políticas e economicas, em que o paiz 
se acha. Finalmente, teríamos tido a vanta
gem de não presenciar um acto, não de fra
queza, mas de humilhação e de vergonha, 
quando o Ministro das Relações Exteriores, 
em 1892, respondeu ao Sr. Gerard, que por 
parte do governo francez se propunha tratar 
novamente da questão, respondeu que sim, 
mas que era preciso esperar primeiramente 
que as condições financeiras do paiz o permit
tissem. Que economia! Em uma questão de 
honra nacional ! (Apoiados e apartes.) Pois 
bem este Ministro dos Negocias Estrangeiros, 
Senhores, era collega de gabin~te do illustre 
deputado a quem tenho a honra de responder: 
estou 1nteiramente convencido de que não 
era capaz de avançar esta opinião sem ter 
ouvi1lo a do nobre deputado. 

nobre deputado, que devia a mim mesmo, 
que devia ao meu paiz. 

Não posso terminar, sem observar, o que 
já tive occasião de dizer a S. Ex ; como é 
grande a differença do seu temperamento, 
segundo as latitudes. Na zona torrida do 
Equador S. Ex. é ardente, cheio de ímpetos 
bellicosos ; mas á mediila que vai descendo 
para o Sul, vai tambem arrefecendo o seu 
enthusiasmo; o thermometro, não rlirei do 
seu patriotismo mas dos seus instinctos belli
cosos, vai declinando, vai baixando, até che
gar a zero, nas campinas do Sul-o zero das 
capitulações governamentaes. (Muito bem, 
muito bem. Apoiados). Si quer mais uma 
prova do que estou dizendo, vou dal-a ao 
nobre deputado. Senhores, tenho justificado o 
procelimenio do governo brazileiro, em 1856, 
não duvidando ceder algumas leguas de uma 
costa inundada, no extremo septentrional rlo 
paiz, no intuito de vedar e definitivamente 
cortar ás ambições francezas o caminho do 
Amazonas; vimos entretanto a severidade 
com que o nobre deputado julgou os actos e 
accusou os estadistas daquelle tempo. 

0 SR. SERZEDELLO CoRREA-EU VOU respon
der a V. Ex. 

0 SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR-Membro 
desse ministerio, V. Ex. era solidario com 
este acto; não póde excusar-se á responsabi
lidade delle, como já fez com a política e com 
os actos do Marechal Floriano Peixoto, de 
quem foi ministro ... 

0 Sr-t. SERZEDELLO CORREA.-NUnCfL declinei 
desta responsabilidade. 

0 SR. PAUUNO DE SouzA JUNIOR-Declinou, 
quando se tratou da questão do Rio Grande 
do Sul, chegando a clizer que não tinha tido 
conhecimento dos preparativos da invasão ... 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-EU declarei isto~ 
0 SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOR-~ .. e que 

em relação ao Rio Grande a responsabilidade 
não era sua, mas do Sr. Presidente da Repu
blica. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA- V. Ex. sabe 
que eu nunca fugi á responsabilidade dos 
meus actos. · 

O SR. PAULINO DE SouzA JUNIOR-De nada 
sei a este respeito e não creio incommodar ao 
~obre deputado, apreciando actos da sua vida 
publica. Accresceutarei apenas que lamento 
que o nobre deputado que acha tão .urgente 
e grave a questão da Guyana franceza, no 
que aliás têm razão, quando passou pela 
pasta dos Negocias Estrangeiros, não procu
rasse resolvei-a ou encaminhal·a; pelo con
trario, tendo tido conferencias a este respeito 
com o Sr. Gérard, representante da França, 
nenhuma palavra diz a respeito neste pallido 
e pobre relatorio. (Mostrando o relataria do 

, Sr. Se1·;:;edello. Apoiados e apartes). 
Mas, Sr. presidente, vou concluir. A minha 

intenção não era fazer um discurso; propu
nha-me apenas uma explicação, que devia ao 

Com a Republica Argentina tambem tive
mos uma questão de limites: não havia, su
perior á questão do territorio, um interesse 
tão grave c'lmo o que apontei em relação á 
posse do grande rio, que banha o Equador; o 
terreno, objecto de controver,;;ia não demora 
em um extremo do paiz, mas constituía como 
que uma alavanca, penetrando no seio do 
Brazil, separando grandes e importantes Es
tados da União e podendo constituir para a 
nação estrangeira, que nol-a disputava, aJ, 
signa.lada posíção estrategica. 

A 25 de janeiro de 1890 um, Plenipoten
ciario Brazileiro celebrou uin tratado com 
essa Republica, estipulando a divisão em 
partes iguaes, tratado esse, accrescentarei, 
em cuja apreciação não quero entrar, nem 
devo, pois ninguem, mais do que eu, presta 
homenagem ao illustre brazileiro, que o ne
gociou, ninguen,, mais do que eu, faz justiça 
aos sentimentos de patriotismo, que inspira
vam. O certo é, porém, que elle foi feito, e 
feito nestas condições. Pois bem, Senhores, 
quando no recinto do Congresso foi elle dis
cutido, ouçamos o que se passou, segundo 
refere o Jornal do Comme1·c.io: 

« Antes de approvado o requerimento do 
Dr. Nilo Peçanha, o Sr. Serzedello apresen
tou 11ma moção de encomios ao negociador do 
Tratado, e de promessas tranquilisadoras_ á 
Republica Argentina. » 

Tenho concluído. 
(Muita bem; muito bem. O orador e muito 

felicitado.) 
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