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OOIARA DOS DEPUTADOS 

---~·---

T ercelra sessão da declma .Jeglsf atura do Congresso -~~lóoal 

·15'' SESSÃO, EM 1 DE JULHO DE .1920 

PRESIDENCIA DO SR. BUENO BRANDÃO, PREBIDENTB 

A's 13 horas proce.de~se á .chamada, a que respondem 08 
Srs. Bueno Brandão, Arthur Collares .M01·eira, Felix Pa
checo, Andrade Bezerra, Juvenal L:i.martine, Annibal To
ledo, Octacilio de Albuquerque, Ephigenio <le Salles, Costa 
Rego, Dorvnl I>orto, Dionysio Bentes, BenLo <le ~iiranda, 
Prado Lo.pos. Herculano Pa.rga, Cunha Machado, José Bar
reto. Agrippino Azovedo. Rodrigues Machado, Pirr.s Rehello, 
João Cabral, Armando Burlamaqui, Marínho de Andrade, 
·Thomaz Ro<:lrigues. Thomaz Accioly. · Thomaz Cavalcanti,. 
Osorio de Paiva, Frederico Borges, .Tosé Augusto, Alber.to 
Maranhão, Cunha Uma, Simeão Leal, Baithazar Pereira, 
Gonzaga. Maranhão, Gervnsio Fioravante, Arnaldo Bastos, 
Corrêa de BriLto, Alexandrino da Rocha. Austregesílo, Pedro 
Corn~a. Turianno Cnm.pello, Aristarcho Lopes. Natalicio 
Camboim, Alfrr<lo de :Maya. Luiz Silveira. Mendonça Mar
tins. João Menezes, Rodrigues Doria, Deodato Maia, Pedro 
Lago, Octavio Mangabeira. Castro J1ebe11o, Seabra F1lh<>, 
José Maria. Raul Alves. Torquato Moreira, Muniz Sodré, E1-
pidio de Mesquita. Rodrigues Lima, EugBnio Tourinho, Leão 
Velioso, l\funocl Monjar<lim, Heitor de Souz:t. Azurém Fur
tado, Sampaio Corrôa, Nicanor Nascimento, Paulo de Fron- · 
tin, Salle.s Filho, Mende.s Tava1·es, Vicent.P. Piragibe, Raul 
Bn.rroso. Leng1·ube.1· Filho. Azf'·vedo Sodré, Manoel Reis. Bu
arque de Naz·arrth. Ramiro Braga . .José ne Moraes, Veris!=:imo 
de Me11o. Maur-icio dr! T,::wer<ln, Teixeira Brandão. Her<'.ulnno 
Cei'inr, Augu8to <Ir- Lima. Matt.n Machado. Si!vPiT'a Brum. 
F.milio Jnrcl im. Amcrico Lopo!':, .José nonifacin, Gomes I.ima. 
Antero Botelho, Josino d~ Araujo, Fausto Jlerra.x, M'l'.>reirn 

C.-Vo!. IH i 
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.Brandão, naul Si, Francisco Paoliello, Jayme Gomes, Alaor 
PiaLa. HonuraLo Alv e:;;, Carnil1o Prates, Manoel F u lgenüio, 
:ELlgal'Jo tla Cunha, Mdlo Frnnco, :i:iall es Junior, Carlo::; Garda, 
l<'e1·1·eint lkuga, Cinciua lo 13rag-a, Jo.sé H.oberto, Barros J>cn
t ead o. Pruden te de M.ur·ae::; .Ii'iiho, Veiga Mil'anda, Palmei1' a. 
ll11>pur, Jo.:;é Lubo, $umpaío Vidal, Pedro Uo.sta, Mano~! Vil
hiboiw, Carlos de Camp o:;, Arnolpho Azevedo, Ayrcs da Sil
va. U!uc;al'io Pinlo, Pereirn Le ile, Luiz Xavier, Luiz Bartho
liJJJii.!U, Juiio P cruetLu, Abdon Baptista, Pereira de OlivP-ira, 
~L.<ge11io Mül icr, .r\lvaro Baplisl a, Gornercindo Ribas, Eva
r J.·,w ~\rnilt'al, J uão · :Simp l icio, Ca1·J os Penafiel. Man;al Esco
t.~r-. vda\'iú Hnt:lla, IJ\l111 i ngos Mascarenhas, Joaquim 0-::orio 
c: Cul'lu~ Muxirniliano (134). 

fkix um iic r omparPter 08 Srs. Mor.teiro de Souza. An
tur~i o ,\n~11d rn, ~ou z a Coslro, Abel Ch crmont, .Jusliniano de 
~12rpa, Cllennonl de !\lirc.._nda, Luiz Domingues, Hermino Bar-
1·oso. )1c-.re>if'a ela llnr: h:i. V i~en te Sabl)yà, Ildefon~o Albano, 
.'\J'J' 1 ~ n:-;o Bal'ala, O~CU/' Soarc>s, Solou dt! Lucena, João Elysio, 
Ar1lu11io \'ic·c11f.c, Euual'uc Tavare::, Pen•ira de Lyra, Es tacio 
Cnill!!Jra . . 1l1!i<1 d r. M<'flo. Mii.rue l Palm~;ra, i\fnnocl N0brP-, 
Lauro \' illa!S Boa~. Pire.-s . ele Carvalho, ~Lwio H cl'mes, Le011cio 
(;:dl'il.11, Uhaldi110 cc! As~is. Pac· heco Mel'~es, Arlindo F ragoso, 
,rol.'10 ~·1~n1!:1li<!i1·a. ,\l fr('d< ; n11 y, AI'lindo I eone, Uba:ldo Rama.
ll1t•h•. :\l1f (1 11iu A<,!uir ·1'P., Or,t.avio da f'!.ot:hu Mir·anda, Aris tides 
C'li!'l', J'\Mi\·01 dP l"r1~ i ta.~1 José Toh>ntino, Macédo Soares, João . 
úu i rn ;irii P.:;, Ttif'rni s locl ~-.:; de AlmeiJa, F!'ancisco .. .Marcondes, 
Hau! fo'p 1 ·r1<tndc· ~. Mario de Paula, José Ai\ <>s. José Gonçalves, 
Allw 1·Li 110 1 >J"Urnmond, ll 1bPil'o .Junqueirl. Francisco Vallada
i'"!'i, Anf1>11in Cal'los. Scnnn Figur>irec!o, Landulpho de Maga
i liãPs. 1hl1\nn dr. AnrJrrHlf', 7.nrna~lro A!·varenga, Frat'ciseo 
Hrl'::-:~:m• :. Ln rn11úni<'l' (;urlofr cdo, \\ 'a l.Jc.,miro de Magalhães, 
\':11 dP '.\!Pilo. H:\ul C.a1 do"º· AlhPrto ~&·l'mr>nto. Cesnr Ver-
1.:Uf'il'ü, :\Jan·11!i110 Harn•f P, Eloy Chaves. João de Faria,· H.o-
1!rit' t11'~ Ah· .. ~ FIJJ1 0. Hi: m ns Cttirlfio. T nll o Jayme, Severinno 
l\·f a r·q uPS, C11~la Mal'qU f' : ~. Ollnni ;\1al'i nl, <.rl~o· Bayma, Augusto 
f'e;o:tan:i, Al1~id1· ~ l\l a ~ · a. \abuco de Oouv8a. Flores ca Cunh9 
'· .lJnrtll' :, ri Go111.::1l\'t>~ { i(I). 

:\ lr "-"fl n .,, . ..: .• ;io. 

O Sr. J11venal Lama1tine (2º Secretario) procede á lei
tura da iwl a da 1'é:S:>àu a11Lccedcnl~. a qual é, sem obsel'va-
r;õe~. approvudn . . 

de. 

O Sr. Presidente - P assa-se á leitura ào expediente. 

O Sr. Andrade Bezerra (1 ° Secretario) procede á leitura 
5egui nle 

TPJ0:;rnmrnit: 
EXPEDIENTE 

~nnla Hi!.:i dn ~np1.11·nh~', 1 r!e ju lho - Sr. Presid1mte da 
11ao.4a,.i·11 -= ·4~uwv1·0 úulOL'UtilS:úmo dever coromunicar V. Ex. 
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ter hoje failecido 11os;:;0 queeià9 amigo Dr. Delfim Moreira. 
i:-5ent.iúissimos pezames. - ~U,ríco Dutra, Deputado estadual. 
- Intei1·ada. 

E' lido e fica sobre a mesa até uJteríor deliberacã.o, o se-
guinte: · 

«.Por motivo superior i·enuncio o cargo de m·embro tia 
Commissão de l\Iarinha e Guerra desta Gamara. :i. 

Sala das sessões, 1 de julho de 1920. - Octavio Ro~fw .· 

F.ica sob1·e ?- mesa até , ulterior deliberacão, o seguinte 

HEQUERIMElNTO. 

Requeiro sejam requisitadas, com urgencia, por inter· 
medio da Mesa da Gamara, ao Poder Executivo, Ministerio rla 
Via(.'.(í.ú, us s:eguintes informações: . 

u ) qual a sornmu. dispendida pela Inspectoria das Obras 
Contra as Seceas desde 1 de janeiro de 19~0 até h9je: 

b ) qual a c!esoeza com pessoal e qual a oom material; 
e) qnal o pessoal, nome por nome, com as quantias que 

ganham
1 

que trabalham actualmente no Rio de Janeiro, e 
quril a iuncção que cada qual exerce; . 

d ) quaes as obras feitas durante o 'prazo referido e a 
quera 11c1-'tencem as te1w.1s beneficiadas petos melkoramentos 
p1·oóuzütos, especialmentr. no Estado da Parahyba; 

e) ·quantas commís5ões. e:::tão trabalhando, em que loga.
res e qual o p1~ssoal de cada comm1ssão, relatando quanto 
g~ha e.ada qual dos srns membros; 
.-" f) qual o plano geral já assentado e approvado para a 
obra total. . 

Sahi das sessões, 1 de julho de 1920. - Nicanor Nascit-
mcnto. · 

O Sr. Presidente - Está fü1da a. leitura. do expediente .. 
Srs. Deputados, vonho, pezarosamenLc, communicar á Ca

mara o falleéimento do Sr . Dr'. Delfim Moreira da Costa 
Ribeiro, Vi·ce-Prcsidenlc da. Republica. O doloroso aconteci"." 
mento occorreu na madrugada de hoje, em ,.a cidade ' de Santa 
Rita. de Sapucahy, residencia de S. Ex. . 

Não ha muilos dias, a Camara e o puiz inteiro foram 
surprcbendidos com a noticia de se haverem aggravado os 
padecimentos do preclaro brasileiro. O nosSQ sob1•esalto foi. 
entretant.o, abrandado por informes .. posteriores, que dizia~ 
ter S. E:x:. obtido melhMas. Isso parecia indicar que· o or-
1ganismo do Sr. Dr. Delfim Moreira reagiria ainda contra w 
molest.ia insi<líosu que, desde algum tempo, o atacara. 

Nú.o prcl.cndo, nesle momento, fazer a biographia ou o 
elogio íunebre desse erninento brasileiro, que ao Estado de 
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Minas, de que era um dos mnis dilectos filhos, e ao paíz pre
.stou tão assignalados ~erviç.os, nomeactamenlc quando, em 
consrquencia da f'llfrrmidade e, posteriormente, da morte do 
gl'ande e:;tadí.sta, de vcncravel memoria, Dr. Rodrigues Alvell, 
e:xerceu a Prr~sidl'neia. da n.epubli~a. 

Todos o:; no~sos compatricios. certo, recebem, com o 
rnaximo 13<'rnr, a trisl0 noticia, e :i. rnernorin <io prauteado ltle
ncmcrito nr. Dr! rim Moreira prestará esta Gamara, sem du
vida, as homenagens <le que é digno. 

Fazendo esta communieação á · Carnara, cumprido este do
loroso devei', dou a palavra. ao Sr. Dep u lado Afranio de Melln 
l;rál1CO. 

O Sr. Mello Franco (•) (movimento de attenção) - Sr. 
Presiclente, foi rPalrnenfe sob a mais profunda e ;:;incP.ra emo
r,;5o que n-.i:E·hi {\,~ Y. Ex., po11cus insLantes faz, a tristissima 
notíci;). do fallecimento do preC'laro mineiro. Dr. Delphim Mo
rcint da Costa. Ribeiro, digno Vice-Presidente da Republica. 

A generosi<lad1.~ e a tolerancia dos homens costumam 
augmentar e expandir-se. sempre que teem de julgar aquelles 
lJUe acabam de extinguir os 3€'US dias na terra. Nesse mo
mento, url'efccidas as paixões, e tendendo a alma humana 
para l'On::>iderar benevolamenle os mortos, estes realmente são 
julgacin::> •!-Om mai~ brarn:lnra pelos '>e-us <>~mclhantes. Em se 
tratando. porém. de cidadãos como aquP-Ile cujo desappareci
menlo ora de coraçüo deoplorarnos, podt>mos dizer não é a ge
r:c1·osidadr.. mas simplesmente, rigor.osamente, a justiça dos 
honw11.::, qUP se exerce ao proclamar que esses benemerH.os 
lHl~sa1·am sobre a terra fãzenrlo o bem. 

Não ha muito~ dias. Sr. Presidr>ntc. nf>Rta mP:sma cidade, 
<'.m ''i:;:ita intima <lU<' fÚ;,ia eu ao Dr.· Delfim Moreira, tive 
t..lcca:::.iáo {ie conv1'rsar lnngamc•ntc com S. Ex.., e maiti uma 
Ytif. t i<.·r· opnortunidr1de de vcr·ificar quanto era integralmenl<! 
b1.m r lionr::ida aquella g-rande alma ... 

O ~ll. :'11Arnrc10 DE LACBRDA - Muito bflm. 

O S11. '.\11~1.LO Fi~A~Co - ••• quanto, Sr. Presidrm te. UCJU !'HP 
1'Pdili1wo PSpil'iln. 110 1•mnprimento do dov+~r. prnr.urava !H'l'
vir com dii;nidadr 1: Mm honra a Nação. rc-speit:rnd11 o di
reito de st'lls ronl'idadã0s. prnr.urar.do fnr.Pr n todn transe> a 
.iu.~li<'.a. Pspalhando. mntlr>sl.anwntc, no ambirnt.o mm o cir
curnclass!'. o::; ~fh1\·ios d1· .,un alma cbmpassiv:l. :1ffoctuo~1a (' 
.c:ft. (Jlr1íto bem.) 

Hr f1'ri ndo-~c·. 111 •s,;r• nH'mnnlo d0 conv0rsa i n ti rna. a i'iP.l'
viços po1· t>llt' pri:•s1:1dos :'1 Nru.:fio. com aqu+"lla modftstia. CJt:e lhe 
era lft o carad,f'risli ea. E' !lLl 1' depois vci u fazer :l admira~ão do 
meio l)olitico do paiz. (!.Ur. o não conhecia de PP-rto. e.BP. me 
dir.ia. rom os olho:;; vf'rdadeirnmPnlc raios de lap;rimas, CJU(' 3c 

( ·) Este discurso não foi 1·evist.o pelo orador. 
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sentia bem por ter podido collaborar para o bem estar, para 
a grandeza do seu, paiz, - ainàa que, digo eu. muito do~ 
acfos benefiro~ por elle praticaJo~ no exercício de cargos im
portantes, não tivessem sido altribuidos, depois, á. inciativa 
pes;;;oal. unir·a. ex:ch;siva. do seu grande espirito. 

Pouco temp0 dr.pois de. terminar c seu curso acadernico 
na F ac uldade de Direi to de S. Pilulo, ph;;s-e em CJUe se bateu 
na prcpaga nda rc>publiC'~na e chegou a ser, como V . Ex. o 
i:;abe, f'leitor desse parli<lo na capital daquelle Est.ado. foi 
<'.hamado pe!os seus p1tri~ios para exi::rcer o hnnroso man
d~to de Depnta<lo uo Congresso Estaduai de Minas Geraes. 

Desde <'SS~ mom en f.o. Sr. Presi dnntJ', inin tBrruptarn~nte , 
o:ra cxercenc!o funcçõP. . ., exerutivas, cômn acontf'ceu no qua
tri<-'nni0 do íllusfre mireiro Fr. Dr . Francisco Salles, e, 
p0stPricrm?nte. no ~tl ;"l fri<>nnio r-m (}U?. V. Ex. exerceu. t.ã.o 
diJmamenle pnr:i o E~t~no. o r.anm d ~ Presidente de Mi1rns 
Gcr~ es: f' ora. P:xrr~endo funccõf's lef?is lat ivas. no quatriennio 
que si> íe7. in!PrmPdio entre o Governo d~ V. Ex . e o do 
Sr. Dr. Franci:;co Sall t•s. isto ~. no p1-: riodo quatri~nnn l do 
~audoso pafrir.ío, Dr. .!não Pinheiro r!a Silvn; des~e eS8a 
époc,a, repitr. in ínf<'rrtq'iUtmPnte. n Dr . Delfim Moreira, es
teve no serviço do Est:ido ou da Nação. 

Na prPi::iiie.n"i~ do F,!'\fnrio de Mín·1~ o seu devotamênto 
::L causa publica foi Uio inf,.,nsCJ CiUP dat~ dessa é11n~R o incio 
da 0nff'rmirla0.r> rle <TU" v,,iu. infí>lizmm1te. a sur.cumbir. 

Pode- !:-P- di7.r>r. sPm f'Xtl!!~M·o, cme, nn E>xercicio dPssa 
honrosn missl'io d<' ~Prvfr no Sf'U paiz. s:;crificou a s11a snude. 
c .. ~mo fC'li rf'conhr>rido p!"'los mf'dicos qu~ o acompanharam na. 
uHim::i PnfN'midncfo e como está pror.l:unn.do e acceito pel~1. 
orinHin narirmnl. 

Não Sí'í. Sr. Prt>i:;idenf.f>, CílH'm mn;~ dirf'ito tenha nõ<rui
rír~n à i:rrnl irli\n do S<'\1 r.ni7., dn nue o iHustrC'! ~ modPsto mi
nt> iro. ~u in d1>~'1 pparoc imen to. hoje, sinCf!ramr.nte deploramos. 
( .4.pOiadO,'( fll'1'fU:S.) 

Pl'11so. pnr r.on~l'l?'Uintí', nuc a Cnmorn dos Deputadl'1s 
votarfi dl" tnrln C'.orn!'f'i n hnm,,nni?l"'n~ (t mPmoria rio nrecJiro 
r<:>pUb!ir:inn. Rr- . nr". f)nlfim Mn!"'t>tnt rtR Cast:i Rihl'iro . Por 
ii!•m. pnrlindo fil'Pncn pnrn inf PrprPtar o sr.ntimfmto, nue 
juko s~r unnnime da r.nmnr:\ dos DPputndos. fnpniarl.ns: 
m.u.Uf> bcmL wmhn rcnuPrl'r a V. Ex. consultt> ú C:isa sobre 
i;i c,...nsi:>nto, nn~ ~flus A.mures. r:-:onsignemos o 110$11"-0 mnh pro
fnp.<!o pi>z~tr p<>lo d~sappnrecimcnto d,) Sr. Vir.e-PrP.sidente 
da RE'p11blir..r1. ~ sr•.iam susriPn !"os os noc;sos trabalhos em ho
menagem <l sua exce lsa memoria .. (Mn~:to bem: muito bem.) 

O Sr. C:irlos de Campos ( .. ) (rnovimf'ntd (!eral de attençli.o) 
Sr. Presidente, de luto mais uma vez so cobre a nepu-

( *) Esta discurso nllo !oi revisto pelo orado1"o11 
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hli ca ;t:Ji!! a pi!1·,-Ja de nm dns seus alío~ rep1·esPn tnn l.1•.-;. E' 
· m í.lls' 11 )!1 P'onwnir, dr. ang11 sl. i n paTa a alma m.wi •)l.l:t~ . ve ndo 

<lcsapi,J.r,~eer oc: srooaJ'in f1t1hlicn, n ('n! t.iín tnstc •~ .dc;:;1)la.
dot·a conilnuidade, um ouf.i ·o. dt.~"''~ nr1brcs v1Jll.o.-:; qu;~ a11 p aJ:t. 
teem lr azido a co11t.rihul1;:in dr. se1·vi1:.os incst.ín 1av1:. i ~ . d.e ~ i ~ 
ções f•l'•.•1; iosa s pai·a o rc>ginw11 "· sn1wel\1clo. dP- ,nm p~ lr 1~ l i:;_-, 
mo s1•111 Jimilcs. na Jefp.~a e susf.cnlai:-ão, não l"ll da.; u:.~ti ln1-
ÇÕC':s ·d<·mocrn ticas que nos r1~:;(•m. siuão tamb0m ·:le~ rnae-no:'; 
interesses da l''aeão. 

O fallf'cimPnlo d o p rrr..l nrri V ic.r'-Presid en l 0 'la 111?.p nhlira, 
cn.ia pa:::sac-r.m pr.ln Parlu1110nlo Na.cional. pc>.10 i:ovr~rn ·1 <lo 
Estado dP. Minas 8 pela snprNna n.<.lminir:fra(fio forJ,~rn. I fi 1~on 
ns.5i~na1ada. em palavras rrp:t~~arlas d0 tão .insla condolcncia 
i~ d<:> tão fnndn vr•rdn<le, p0ln ill11 str~ reprPsPnhn l.•l m irn~iro. 
pnlavr::is m21:, as~ im. lrnm acc1•nfuaram o ya_]M' c l ~ -;; -;a. nCJ !.a..-,:1 
p<'r.:;on:-il irl:tdfl, cchoa. como disse S. Ex .. (•m uma dolorosa 
solid::i.ri,~dMlc. em toda a Gamara do::: ~ri':. })r. pntado-;, leste
nrnnnn conl.i nua rlo rn1~ {0\ ') <>!?'rnG?"ifl extincto, nu c!e:-;r;mp~ .. 
nho de todas as mi ssõr.s por cllc rcfC!ridas. 

Em nome, pois, da maioria ôa Camara dos ~r.s. Dcpu
til.dos . .• 

O Sn. MAt:nrc10 DE LACERDA - Póde dizer : da \.tó~nimi· 
dad(\. 

O Sn. CARLOS n E CAMPOS - . • . 0.. com a dccla.t'ar.'5o do 
ilhistre r"pr esr.nlantc flumin Pnse , eorrnhorando as m\nhn.s 
palavraB. pn!:iSo dizí'r - dn snn unnnimídnd c, ví'nho. pnr es~a 
veneranrl:t . memoria, nlµ-11rnn r~rinsn pc<lir mnis ú propl' in Ca
rnara, alr~m do ri1w foi solidfado pelo rli~')O colleg·a que acaba 
dr deixar n lribuna. 

Dí'lf im !\forr1 i1·a. Rr. Pr·P.sir1<>ntc. f•>i, lodos 1) sabemos-, \101 
:-:;i n~ero cull O'!' rln YcrdadPi1•c i;!'nvernn do p{l\·o pnlo povo e para. 
o povo ( op11forlos: rnn?'ln lirm}. ,, fl'l-o. srmpl''" com dí1sar ti
:ficinsa m mll',f.in. rom 1'\"l'""~ ivo l ' Pi rn 11 !11wn l.o. :'is Y<"zr.s; o qno, 
aliás, m ai!i rirnj1•rfrtYa p;1r:i " fnl111'n, aimln nw1'mo n. dospc' i !.o 
ifa .<;;nn vo11larJe. n i:r:rnrln rl'f!l'~o cl:'I. srn1 por~cmnlidadt', h oj e 
lwm c.om1wf>h<'ndid:1, " f~il rnnm, Til'~1 r monwnlo. flf':lb a dr df' 
monstrur o honr:u1n :1•1 ·prl"sr'nlnnf0 rl" :\finas na plena mani~ 
l'Psl .~u.:fio da .Tl! ~lica da Historia. 

Q11:'1P.l'='l11r:1· hnml'n n:::-f'nf: q11'r. 1i1wnm ~í'r prpi:;i.adns, d1ss() 
~. F:x., :'L mr-rnnría dr• T)l'lri m 'Mnr0i rn . . c:;('rfí0 .sempre - é 
,.,.,·l.o - rfa~ C}\1 P n -r:1 i1. nc<'bN:í. r- :1 pfYrnvará. na sna con -
Sf'Íl'lWin, f'O'{'llO !11f'l'í'l'icfo J)l'f'Ífn a quem. THlf: no8 LOS tl\10 
ccru po11. t.nnlo di .~nifirnu a TI<'pnhlir.n. havciioo dn dü:miJi
cal-:t ain<in. na ~\1:\ nwmori;'I, quí! fod(ls· ;:w:ün.rcmo~. rorno urn 
1•:•wmpl0 <IP pr~1hidadn, de• 1 rahalhn. dr. isf'·nr,.fí.o " de amor tal 
WH' P!':lt• rPg·ini<•n qnr· ni'i1.i ~Pl':í . tah·<'r.. <'xr0dido. 

Pen$n QIH'.', c:nmpld :wflo n fll'll i rln do r~pr cs1•ntant e do 
Jt' . .;; l.n.do do ~lina~ n 0r:'1Pf' , "rn 1wme de todos os Srs . D cp1J1-
1ndoi-:: podr.r01 rr''1ltA1'f•t·, como façrJ. n su spensão dos nossog 
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frabàlho:::, por cinco dias, dcsàe que sr. ira'ia ele um Vice
Prcisidente dn Rcpnh!ica. (AJJOinrlos. llf11.iro b1?m.) 

E'. na:e; J1ornena:;Pn.'.i a 0sies car·1:ms, quando ~üo assim lH'm 
l\Ompri~henr'lirlos P hr'm cln:"1'mrr·n!~adns í~ q1rnndo rh•'l.;1ppnr.P-· 
t:r'm da vida aqlwlle,.: 1]1:e rl · sim os ·0'>0rc(•1·arn. 1:11(' o p1;..,·n fll'f)
cisa ir aprendendo, por mnis <'Ssa fr'>rma. a r·11ltu:t1' a Ht>pnbl wa, 
para que s•' rpgísl.rem. ,er.rn os seus rnnlhores feitos, o..:; nomes 
tios Sl'US mr.l1H1rcs homP.ns. 

'i'ambern l'Cf[neiro, Sr. PrC'Sirll"nt.e. afim d~ qne a Camnr·a 
pos.~a. do certo moda. tomar partn mais dirPcla nns h~1wns 
fonebrcs n ~ C'rPrn pr4'"'ladas uo <·niinPnlP- mor1 o. na s11a lPrra 
natal, que V. Ex. non1oic. nm:i r()mmissiio de trr>;;; Dnp1dadns 
para acomp;rnf1al'. l1fin srí ns rrpr"::;<'nlnnf.r>.~ da outr·a Cn"'a do 
Coní!resso como do Govnrno da nermhl ira. até S. n i la dt' Sa
m1cahy. cfo man~íra que cslrfomnc· p1·<'~wnf r~. p<w e:.i.,.;As 1llirn
llr-.~ r.ol)Pg:a<>. a t.n<las as r-e1·imonias q110 alli, l1ln1vPrPm dP sor 
pr-pslarfas ;'tm111!!0 nne f.ão h<>m pPr!':on! firo11 a dPmnra·a(·ía no 
(~overno da Republica . (,}fuito bem; miiilo bem, O orador é 
(:.braçado.) 

O Sr. Maurício de Lacerda - Sr. Prnsic!"nr ~. n~o 6· mf'u 
~oslume sahir <la minha humildad~ p~ra prf'slo.r homenagf>nS 
sinão aos mo!'los - e aos mortos em qur--m· l'll ponhn um 
pouco· do mru coração, rn1, rnLno. d"ante cic <rurm ru r:v:a 
a unira QUPbrntlira dip-mi. a ç-l'nUflf'xiio rlP minh':-ilma rirl~1iã 
rPconherida a seus extraorci inario;:: mrritm; d vii>. O prrfil 
llí-"r:lado como por um art ip,!n. prla miio rarida cie hosqur.
jador; que o honrado D0putado por Minns Gc->r-iH'S no'."; deu 
rio oi:rrPr.'io cidndão follnrino. (~ dP uma frlicirlade s0m par. 
E' 1·ealmrrntc nas virtnd<'S pr.r<>~n·inns do eri:·ri~ão lwa~i!Piro. 
que mais do que nin!!nrrn pr.l'~nnifirou :Htudln nlfn inr1ívi
dualidnd<' tão ohumhrada na rnodr.c;f ia carar-lt•risl ir•rt r!rn:; SN!!': 
con lerrnneos m inrirm:. rn1 P r. u 0nconl ro a <>"~Pnch ,io si flm{'n f.1~ 
dus sün~ me~ horrg qurdic\n(lcf:.. 'P<11l<>-!'11' di zr.r riur- flQ n 1>!1n 
hornC'm ó a dPmonst.r:.i<:ifo rn :-1 is y ivn rl r quP o~ povM n<1o Rf' 
;:rnv0rnam sinão r:nm n cnrndio. 'rodo rllí' hnnd:id1>; forl0 <>!l'1 
affridío. Não trouxe pnT';:i 0 rrnder uma vnidnrlr> r,_ii0enrfinda. 
pE'ln. fü;onja. Nr.m o pnrlnr ifio riour,o o d<1~lt1mhrou d., tal 
SOrtn íJUP f'll('. O COnfU1HiÍRSC r.nmn llma t"~j')Pl'if' n(> ()!l[l'Í
ffionio que lhe fog-avam para uRfH' cl0!1P a 13(>U h<!lr.rrazcr. 

No u ! timo riJ~íf o. nnn nrlo as pn ixõe>s mn is !':(l fr"~r-H:; se 
maniff'Rl~vnm n os pmhafrs mni!l 11f'T'ic-n~M~ "" in~in1111vn01. foi 
n s~1-i>nirlarlr. dnqu;;llP rora1·fio, Rflm arr1oir.l'Tr>~. dn,11.i01lri alma 
drsí'nvnada e dr.soc·rt111nrla de inf PrPssr>s Auh~II crn0s rine g-a
rantrn a p:i7;, a frr-ifr>rní<farle, a ordo.m da successão pr-csidencin.I. 
(Muito bem: "!nHffo bern.) 

No poder, nnof" o vim l"ncontrar. na hora mais at'ccs::i dn 
rofr0:ra, T1Pnu tncln dP opnnP-ic:in dos mais Pnrnh~ 1 ívos. n:ín 1111do 
nmwa. Rr. Presid·P.nt(\ d0sPrnhninhnr n tnl'll snhrP. dP snld;:irlo 
dP. vani;uarda contra o peito dnsprof,cg.ido daquelle cidadão 
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.mõti1•lH1' . Jivrquo> ~t\01:[1r•• 1_1 r111•r,ni,rf•i invul1w1·nv<·i. inatLingivol 
por quae;;;qLwr r.tnlp1~s dr, <'l'i1 ic·~i. ·vi;;:.10 r1.nnri. !->Í 1~1 ·ros houve 
no .'HHl ~º'"'1·n1.1. rodo;:; t!lle~ prnmanararn d,., Um'l ,-ont:ldP
cmornw do an• rtar. 1·onit 1;::·nda a urna S('l'rn idudP. d1~ animo e 
despr-endinwnto d1:- P.Spirilo qtw pnll('ü3 o podem ti·r igualado 
na presidencia. 

Sem cort•ilhos. sem li.i:!ações, sem partí- p1•i,s e sem julga
mento a J)rioi·i, seu governo se afigurava a todos um governo 
de p:i.z e garantia. sobretudo de tolerancia: Póde-se dizer QUe 
na governação da fü!publica elle personificou mais .que nenhum 
outl·o essas virtudes que fazem no Estado central da Federacão 
brasileira um ninho de sunimidades sentimcntaes. d0 homem1 
formados em uma escola de honestidade .pessoal. dE probidade 
individual e, sobretudo, de modestia que M alça entr~ todas a::; 
bancadas e nas posjções politicas cada um· ·rl-t~ s•~us filhos. 
Póde-se dizer que o St-. Delfim Moreira r epresentou sum
mariamente todas ~ssas virtlldes· da sua. terra. no seu go
, ;erno, Ri!encioso f' smn arruído, na sua modestia s~m galas, 
na sua natureza, tanto ao subir os degr<\os do Cnttete como 
ao restitllir a seu successor a cadeira que occuparn interina-

' mente . Na sua succP.~são inkial ao Presidente, posto que 
interinamente, trata\'a <fo nã.o dr.smere\l~r da autoridade do 
Presidente imprdido. No momPnto rm que tantas intrigas e 
interesses conspiravam em t.orno deli~. póde-se diz<•r. foi a 
sua intenção nesse mare m.aario de paixões politicas que ga
rantiu a mais 1Í'-'Tü das sucr.essões •presidenciacs no mais ar
riscado dos pleitos qup. temoH atravessado. (Muito b(mi. ) 

Nc~sa~ r.()ncii('Õf's. Sr. l'r csid<'nle. póde-_SP. dizer que o 
elogio dn prP~il'ft'ncia infHrinn. d~sf'e- govrrno cujas duas fi-
1>!\Jr'a~ 11rinl'ipat'S <l<'~nppar;3r,~ram ceifadas pela rnorte. cmoo 
um in lPrmezzo r.on~lihicional , póde-sn dizer que o elop:io da 
prcsid<1 nei:l D<>lfim Mor~ira é justamente o elogio dP- snas vir
tudes para pod~r diri~ir e r.nndm:ir no&i'.a democracia. 

Rf'almPnf P. mrnndn. Sr. Presidente. na eminern~ia da po
siçifo <JU" 1 1 lli~ oc0upou desapparM~ um incHvidn o <pie reune 
úmtas 1'Í qnizr·rrm. t.ão bn.nal"s Qualidades que devem f!er 
commun~ a t.odof;. m:is qtrn r:::rPam tanto no cor:wfio dos ho
m en!=I puhlirol';, a :-it11a1:ão do pniz nfío pôde ser !-. infi.o a rln um 
<'.onfrnni;?ido :-'lf'ntinwnt.o. ao m0smo tP.mpo qu~ do dolorosa 
snrprPza. dl" vf'rdarif'ir:i. orphnrtda.d(', da proteccão . constante, 
invarittvf"l qu~ to<lo~ nós. :'Plls concid:1rHios srmt.imn'.<>. na pos
~ihllidad~ d<! l1m gr-\1 govr.rno <JUn nlio Sf'ri\t !'linão um go~ 
verno <fo toleranria. ilr· lib~rdad~. ~obr<'tudo, nm gov<-rno r<'
publicnno. (Jfnifn bf'm.) 

Sr. Prí'sidl'ntf'. ninguPm <•stranhará. fl\l P minha voi. !.ão 
pouco afí•ita nos l):\n<>c:yrir.os. neP>tr• sP. t.nr.i0 no Ploµ-io do 
morto. Mas, Sr. Prf'~:drh•n!.I":. não .fallo ~ómrllil,c r-omo DP-Plt
tado; fallo como . ~irl:idiio. F.i:.l.ou r:('rfo d" <Jt.W (1 snn t.imcnto 
quf:'! l'rnrimn, d~ dnlor111.;:1 .1nrlr<hrtc nnr.i nn :i.l. l'Offi o dP~:'np;i ... 
t'Pnimcnto do Dr. D<>lfim Mn1'P\ra. (· fl(lnf'll~ flUP. P.xprrnnf'n
tnrn 1.orlM os n~s'Os .r·om·.idi'ío-. fl\.11'.' r.onriavam no s ~tl cspirit(ll. 
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na intervenção <le. seus conselhos, e, grandemente. na orien
tação impessoal de sua política, porque, de -to<Jos os nossos 
attc·Hos. nossas divergcnc ias, nossos c.hoques, repousou ar.ima 
de tudo, mais do qne nenhum interesse partidado ou do fa
cções, o intcrP.Rf-iC' nacional que. em nenhum momentQ como 
nesfo, e:x:ige ela parte de lodos os brasileiros f11H' o imitem no 
arnor á liber·dade de seus concidadãos, na tolerancia par.a com 
os e5.piritos e a discussão ~los grandes casos nacinnaes que elle 
soubf' rpsolver no seu perjod0 interino. 

Sr. Prf.'sidente., é, pot' isso, justamente que seu desappa
recimrnf.o é ma is do que uma saudade, é {}ara nós um problem<t 
de ctifficil solur,5.o. Dado CJllC elle tenha de ser subst.it.uido 
naturalmeule. só poderá sel-o por um índividuo· dtY sua& vir
tur:les, e. porlant.o, quando venho occupai- a tribuna para acom
p:mhar o voto <le pezar da Camara. não viso mais do QUP. 

.abrir os olhos da política rn.wi.onal, para que, no cortejo fu
nebre dP.$Se honwm qne se tornou gr ande pelo coração, veja 
mais do que nunca, e se convenca, de que os povos não se 
governam sem 1•s.s!l nm~culo central. A~:sim, não me sinto 
sinão muito l<':inel'ramente nnast.ado a acompanhar as pala
vras do;:: dnu~ I1onrad0:; Dcpl•tados e estou certo de que da 
provincia de QlJf>. partiu esse poULico, cujas virtudes nós ainda 
não podemoi;. avaliar bem, sinão a propo:rção que nos formos · 
apprnximando de onfra'5 épo(:as semfllhantes áquella em quo 
elle governou. os Sf:'US exemplos prolif~rem, deli(', cuja falta 
s6 poderemos áqnilatar no dfa. em que periodo semelhante 
nos fiz(>r tornar dA novn a~ bandeiras de nossos rr!gimento~ 
partidarios; só r.nlão verrmo~ í}lle sua maior gloria consí~tiu, 
não em se manifestar com'l poder publico, mas cm omíWr 
~ua nersonalídarlf' dcante 'ia Nac;:ão, cujo natura! des~nvoivi
m~nto da sua politica n aoional .i:imrtis tfmtou desvia:r por in
e.ontkto poder pe$soul, sl"m imprimir jámais á sua evolução 
nenlrnm do~ movimentos da Rua impaoiencia ou d'~ sua von
fade individual. 

Nestas condiçõP.s, niio ha duvida de que o cidadão quo 
dt!~appareceli foi uma. indiviciualidad~ (':XCepcional; C1X<.:epcio-
11al para a ,, unN::lri P. •!Xí:e~w umal para o momento. 

Que D~us illurnine os politico.s brasileiros, pa-a poder 
lhes dar, ao mP.nos, um Vica .. p;'f::~ident,\ dn n eri.1hl icn um sn
gunrlo n1~lfim Moreira. (Mu.ilo bem.: mtt:il:i h 1~m. O orador é 
o.braçado. ) 

O Sr. Fausto Fer:ra.z (*) (commovido) ~Sr. Presidente, 
ta.lvP.z fosse meihor oue eu ahafas~e. no silencio, o peza.r QlW 
neste instante me invade: mas ha devrr.es C'speciaea que me 
impõem a obrigação de render ao maior de meus maim·es 
amigos o preito de que P.lle. se tornon altmnnnt~ digno. 

~\o>; f.ra~ns do carar.ti::>r do Dr. Delfim Moreira, tão hem 
descript.o pe.ios nohres r.ollegas que acabaram df' se referir á 
sua excelsa personalidade, eu desejaría uccrosccnl ar este, do 
que, dentre os homens da Republlca quo mai$ atlencão pres-· 
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f · am; tJPi;:prn!r>,..,idns 011 0 mah am:iram a mncidnd~ e!'tll
rl~~~~ in;1 1'g;1 vr·lllJP~f" ~; ri'.,'.uJ'a 1lci Dr. Delfim l\101·mra_ so
brPlPva f'tn lnminnso <~r·'· !nriu~ .. 

D~sde os sr. tis priJtJr•irn.= rJ ia<; de 0xrrr:ieio d~ funcções 
pHht:rn~. nriplic·ou (odas as fac\1_ld~d~s de s~n ccrcJiro cullo, 
todos os p1·Prlicarl os de seu homss1mo cora~~ão, em prol da 
e.ano.a oo rnsino. . 

Assim. s1•errr:irin <ln 1rnvprno de M1na.s em dous qua-
frif'trn i0s. ·foi. inc01l\<'!:.d::<.\'C'lm0nle, nc>'Ea alta posi1.:{io, um 
aposto ln d:i in.:;f rucção pnpu l ;H' ••. 

O Ra. Awrmmo DoTEr.no 1~ ounws Sns. Dr-:prjTADOS -

.Mui!o hem! 
O Sn .. F.-\t:sTo F'fn.H.\7' - , .. r.rcnnrlo rscnlas, rspalhando

us yir' lo jpnífnr·io dn E~í:irlo. rlirndo o dev:do \'a!or ao . p·ofes
)o!.orarlo. úm1Pl11»::0 rnH' \orn:im snlwr- s r.u ~ hombrnc: a P"úüS'l ·e 
nohre mis.,iin dP imíruir. rir. P(hrnar . Tnsfiluin .. !unfo dP. cada. 
;;rr-11ro f'srnlar. a J'P!'pN·I iva C'ni:<:~. form:rndo a n~o;oci~i;ão in
fan!il. par:i . cnm nc: r·í·~m·so~ r.nlli •doe; C>ni1·1~ os pronr,ns alu
inno;:. rnnc:lihlir 11rn f1111dn fl\H' forn0f'.c8c;p no.~ maic; pnbrPs os 
mf'ios 1wr,,ss:n·ins -- Tivrm:, pnprl r onlt'n". nfirn d!' (1ue, 
como os dr-rnnis. l\vr.c; ·~pm r, app:-ir0llrnmenl.o prt!Cisr, para n 
cu li i \'o e a cl evnr.fro da .'>na menUt t:dad~. · 

fir~a)!a, !Í ~jm]PS rnrn(:fío. O Jarç:n a]rrinc•e de um C>.SfO:rç.o 
i-rrn0ll 1:rn!f' rm fnvnr r!o rn"i no pnhli1·11. bnr-c funrl:imental da 
r;rn nd PZa d::i s i nsl i f u ;r·1"if's dC'mocraUc.:as, que cm boa hora 
mloptnu a n0s<;a 1Pal r in. 

Por ii;;so .. lltl~110i n11e T)fio Tlif• ;;erin p<'rmiif :rlo rfoixar d~ 
nlinrlir a f'!'"a mnd:ll idntlr rln Of'r~fin pnhPca d"srnvol'·ida pefo 
r'min"nfri. ~rr-vírfor'_ rln f!>sfrido ele !Himu:: GPra8R, qun foi o Sr. 
Dr. DC>lf1m Moro 1r:i. 

Dí'~dr rnnr.n rlr-dic:1r1n nn~ trnhn.Jhos malr1•i:ir's. foncfo por 
(lfH' uni llnni0m n11plH':1dn ao lahol' rb nu·ricl111.•ira. D.'l qrn 
Mnl'r:_il·n !f"\'f' Pm;pir, rl0 P"l.'p"r'inwnl :ir f()das . . n.s ~ii:;nira!'; da ~i
t11ai;;10 1·e~r·r\'ndn n r'"s:1 :ic·f iYid:idf'. J)p ()f)Prnrin na fa7."n·J:i 
dP S('ll cn,11ch~n Pr'll::'"l'))Ítnr. pa.:. . .;;011 <l ndm 'nis!r•r..do!' dr'l':!'U 
Jnl'Rmn. fnzr,nrl.a: n~.~im Ps!l'V<' rm conln1•!n intirnn cnm as f'las
~r~ .. n:in1"', !11nn1l.dP!' 1\:1 "nr•iPrl:irlc'. <' pnu<l!' f•on!H'C'Pr clt~ perln a 
flpj H'lf>IH' l:l t!fl lnSfJ'lll'PfiCt i(p fllli' a;.; n\f'Stni)S pad1 1 r•.inll1. 

. 1\d~p1ir;1.1 """11 P'q11•ri···11C"í.'1 qn:-infln. j{i c:nrn º" p1·rp:1ralo--
f'1~;; 1~:i1:1 >. in_i··~·r · 1_1i1111"1t.í•!-' 1·~t1Hlns par·n ,c;;('r cnndn:r.idn, pl'la 
!1~·":.~•;dr 1 ll·!· .ifr· .111n! 1 1.rtll~ nn!-lsn~ nhscn1·n!' " lnl•orin!'oo; ~orn
.l .. 11 H ,11~. (,ollieu nl11 IP1't11Hla<.:. Jrr:õ('S. que rrrnndt'm<'nl" cnn
r·nrrP1'nm p:!r';_l. fl forrna<::"t() da Sllfl :iJrna: (' é lfrif.n affi!'rtlfl[' 
'!1:e n ·".P,r'.. '.:11.n:-tdo. IJ ~P11 zr' ln rw!o r>n,.::inn pnb!íco !r>ve ori-
f;.un. r1 r r,rs.inwnl r\ nn <';.;JW('Í ;w nlo, rmr- a sc;íln oho;f'rvara 1 
l~n!ns n ~1n1n~ liomPns. qn1• ~e r.ons0rvnvnm nwrR";ilh~rl~~ ~~ 
ma is p11ngcnle lgnorancia; fcit ah i que clle aprendeu a voltar 
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os .::;~ns oll1os. a sua intclligencía, toda a sua alma, .Para e'l;P'l 
desprolegldos da fortuna, privados das luzes· da m~trucçao. 

A maneira por qur:\ Vice-Presidente ?a Repu~llca,. dcs
ompenhou as futlC(jÔl}S de supremo magistrado oc. pa1z, o 

modo como se orientou, no tocante ás classes obreiras, fa
í'icndo iustic~ n procuranilo honestamente resolver problemas 
dos màis arrJnos. q l lC ás mesmas dizem resy1eito, é. nem mais 
nem ·rnf'nos. tambnm o rerlexo d<:!.ssa sua iniciação n~ vida. 

A soh1ç~o de qnes!õcs. das mais diffir,eis, e qnc h::i longo 
tempo vinham sf'ndo procrastinadas, eonsagron todas as sua'\! 
i>nerg:ia;; nn Gov0rno. snhrndo, r.mbora, que o posto cine oc
cnpava üt con!"umindo, go!la a gol.tu, o pouco d~ e:xistencía riue 
ainda lhe restava. 

Sr. Prrsidcmh-,, DPrwtado p0lo 5" disl.ricto d~ Minas Gc
raes. no mm i o Dr. Dr>l fim Morri :ra era um do~ rorlis cons
pícuos chefes, cumnro um d0vr.r sagrado, erguP.ndo, nesta 

hora cruciante, a minha voz no recinto da Gamara: nem s(í, 
por<~m. é um dPver de pnliticrJ: ! nrnbom o P. de cidadãn, de 
amigo, que nci p0ito con.:;ervn gratidão imrnorrivel p0lo f1UP o 
preel nro .. co-P-sf adoan·o. df\~de a m inl1a ínfancia, procurou 
fazer para formar alg-nmas das qualidades que porventurn 
possua. o meu caracter. 

BP.m sei. qti~ mais val~ a dor muda, n sikn<'io á beira da 
st1:>. srpnlt.ura, fnll::1ndn pelo mP11 coracflo, por· f oclo o nwn 
r.r.r; mas en niio esf.~rin franq11ill11 com a minha con.::cienria. 
si hoje. que Dr>l~'im MnrP.:ra sr r(l1.inz a pó, e não nod"r~·i 
pr0Rb1r mni~ $rrviços ao~ ::;P.11s nmig-os, deixa~8e d~ vu· aqui 
tra7.c>r as mmhns l?xprP.!>-SOl'S Oi'\ mag-ua. e do rendPr an grnnrlc 
morlo o t.ribüfo rlr> rp,e el!c- Hlo j11,.1um1m!.n s0 fez mf'1·~ceuor 
(llfuit(' bf'rn:' muftt. bem. O 01·ador 6 al:Jr(l('Mfo.) • • 

O Sr. Pre~ddente - O Sr. DPpuU:i.do l\foHo Franco r<'qn0-
reu ,riue nn arfa da nossn ses-;fio d!"' hn,fl" fn-~~P larw;lclo um v0Lü 
de. profunào pü'rnr pelo fal1r1·imP1;fo do Rr. Dr. Dr-Jpl1im Mo
rmr~. e que se levantasse a sessão, em homcinngem ti sua nw
moria. 

Os sr>.nhorf's qlw approvam esse rcqucrlmcn{o qiwirnm 
levantar-se. (Pausa.) 

.Foi npprova<lo. 

O Sr. Dr1rntnflo .cn;1·lo:;; dP r.nrnpo!'l rt'QU<'l'''º n. st1~·. 1 ){lns:iü 
da nossa Bf:'Rsâo j)Ol' ~inr.o dias r>. :l nomr>ar:.ão de fres nwmhl'üS 
parn !'PflrPsPnt:n· a f.nmar•n, 11 nssistir nos f1mrral"'s do Sr. 
Dr. Ddphim Morrira .. 

o~ Srs. QUO npprovum esse recyuorimcn{o queiram l<'
vnnt.ar-se. (Pausa.: 

Foi approvaol(). 
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Para reprei::cnla rcm a Gamara dos D~putados nos fune
raes do Sr . flr. DPlphim ~ioreira, nomeio os senhores Depu- . 
lados Paulo àe .Fronlin, Pedro Costa e :\lello .Franco. 

Em consequeincia do ·1oto da Gamara, vou levantar a ses
::!ÜO, dc~ignando para t.err;a-f.eira, ... do corrente, a seguinte 

ORO~M DO DlA 

\"ot.a<•üo da:: 1•men<las <lo Senado <to projecto n . 397 B. 
dn l !H 8. ·da r:amara. mandando que l'cgrcssrm á activa os 
ot"firi:-11•8 da Briirafla PnJ:dal, reformados compulsoriamente 
e m rn J8, t' i''ll"l um nnvo rmrf~tt~T da Commi~são de Finança'!, 
contn1rio á!:' PJn(·lll.la;; do ~r.nado. (vide projectos ns . 688, tio 
1!li!l, o t>9, d1· 1 -r~o) (di scussão uniea}; . 

Yota1::10 do pro.i"-'~l o n . ~·~ A, rln 19-20. mandanrlo '-11so~n
de1· a execu1.·ãt' d0 art. l 7i, do rP.gulamcnto da. Estrada d~ 
Fn1°rr) Cnnll·al do fkasil, com pa1·ecf'r contrario da Commis
!;iiO Jc Fi nnn1:as ( P di$cu gsfio) ; 

Votarão do projcelo n. 83 A, àl~ -t920, abrindo o credito 
dl'I 1 !:iO :OOílli:. onrn. para ul timação dos trabalhos da Delega
('ão I~ra!'i i11~fra :'t Conf1'rencin da Paz (3" discussão ) ; 

\."nL:.i1;Jin rlti prni 1•do n. 4t A. d1~ 1920, mandando <pio 
vcnçum o~ .i ut·os l<':?ac·~ os dinheiros <los orpbúos e 1nterdi
cto~, d"po~it:idos nas Caixas gconomicas, com parece.r favo
ravel ú l'nll'nda cJa CommiS$ÜO dC' Finanças (1" discussão); 

·voLac:fío do p1·0.iPdo n. 70. de 1920, contando tempo de 
~H:l'Yiçc•. par·a a ano~entadoria, ao desembargador Rodrigo de 
Arauio .T0r1.rn. r0m narcrrr favoravel da Commis.são de Fi-
nant:a:> r::!" discu:-são); _ 

'\'ola(:ãn do 11 ro,iN:to n . 73, d<l -1920. approvando o con
trncto d<' '18 <k .ia1wi1·0 d0 H>f2, rcfernnte ao decreto oumei'o 
9. 2!'l:3, de ~: de janniro <io mesmo anno. celchrado entr~ Q Go
v.crno Pod~rat e a f.ornpaiütia Oc~gsionaria das Doe~ do Porto 
da Bahia ~3" drscu~s:io): · 

Votação <lo 111·0.i 1H:l.o 11 . ri7, fie 19~0 abrindo o credito 
1~STH~cial cli• 1 . 88fl : '.'fdl$. prm.i !lequisit;ã~ dP mater ial fixo o 
rodanl1~ (l+~st_inndo <'t linl1a fr.rrna d1.t Bnrrn .fioníta <··Rio do 
P(•i1'1· ·:~" di-;cussão): 

Vot.ni;.fío 1]1) Jll'O.Í cclu n. :?fHl A. de» ·t !ll í, mandando contar, 
p1'lo dobrn. " lPnipo d<' ~" rvi1:u rln~ runccionarios civis e mi
lita1·ef'.. b"m 1~emo ;'p; pr·a1::A,; ;i,. pt·1~ 1 .. qtH' s1~rviram e servem 
na.-. eornmi s:" rfr~ ... u1• linh:1 ~ f1•lrg1·apl1icas. chefiadas pelo co
l'On(\I Hond on: com pu1·1~1=•.' l' da Conunissão de Constituicão ~i 
JusLi<:a, 1•oolrurio ú~ 1 mw11da~ (vicie pro.icei.o 11. 71. d o 1920) 
(:~~ <liscugsáo} ~ · 
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Votação do projecto n. 21_0 e, rlc · •919, incluind<:t no co:-po 
docente do Instituto Benjamin Constant, os aspirantes ao 
magistcrio e dando outras providencias; com parec_er da. 
Commissão de rnstrucção Publica. conlrario ao proJecto e 
favoravel ao véto do Sl'. Presidente da Republica, (vide pro
;;ncto n. 7"1, de Hl120) (discussão .unica}; 

Discussão u.nica do parecer n. 7, de 1920, m~ndando ~r
';l•ivar a mensagem do Sr. Presidente da Republlca, relativa 
a abertura do r-redito de 5. 000 :()00'$, para as obras contra as 
se<:<'.as; · 

Discui:isão unh~n. das emendas do Senado ao projecto nu
mero 387 B, cio 1911 , da Gamara, mandando que . constitua 
uma secção, a cadeira de chirnica analyLica da Faé-üldade de 
Medicina da Bahia; com precer da Commissão de rnstruc~ão 
Puhlica sobre ús emedas do Senado (vide projecto n. 76, d~ 
.:i920). 

Leva.nta-se a sessão á::> H horas e 15 minutos. 

!tô" SESS.~O, EM o DE JULHO DE '1920 

PRl~SIOENClA DO SR. BUE!"O BR.°o\NDÃ.O, P~ESIDENTE 

A's 13 horas porcede-se a ohamada, a que respondem os 
SI·s. Dueno Bra.ndão, Arthur C0Ila1·es !11or·eira, Andrade Be
zerra. Juvenal I.amartine, Odac-ilio de Albuquerque, Dorval, . 
Porto, Bento :\fíranda, Prado· Lopes, Herculano Parga, Cunha 
:'.\fachado, Agrippin-0 Azev~do, Hodrürnes :\ta<:hado, Pires Re
bello, Arma,ndo Burlamaqui, Marinho d10 Andrade, Thomaz 
Rodrigues, Osorio <l e Paiva, 1í'1·cdel'ico Borges, Cunha Lima, 
Oscar Soares, Simeão Leal , Gonzaga Mnranhão, Eduardo •ra
va.res, Austl'ogesilo. Turiano Campflllo. Aris!a1·cho Lopes, Luiz 
Silveira, Df'odato ':'.\laia. I.enncio Galrão, {\lfredo Ruy, Seabra 
Filho, Eugenío T<:'urinho, Heitol' d~ ~ouza, ~ampaio Corrêa, 
Paulo de Fronf.ín. !\Iendns Tava.rcf.; , nuul Barroso. Manoel Reis. 
Maul:'icio clt> LaC'r.rda, Teixeira Brandão. ;'\ u~mst.o de Lima, 
Francisco Vallnctarf'i:;, Emilío .Jardim, Gomes I.ima, .Moreira 
Brandão. Raul S~t . . Fra.ncisco Paeliel!o , H0110rato 1'\lve:;, Manoel 
.Ful:;cnoio. I\lc>llo Fmnco, Carlo~ narcia, Ferre ira. Braga, Jose 
tR.obert.o. Mareolino Barreto. Josú Lobo. Carlos de Campos, 
Arnolpho Au:vedo, Ayres da. t\ilva, Oli>~arin Pinto, Pereira 
Leite, I.uiz Xavier, Luiz flarf.hoiomeu, JoàC1 .Pt>rnetta, Eugenio 
.)f ü?ler. Alvaro Baptíst a, Oclavio Rocha. Domiw· ;s Mascare
r1has e Barbosa Gonçalves (68) . 

Abre-se a ses~ão. 
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O Sr. Juvena1 Lamartine (2° Secretarfo) procede á lei
tur<lt Ja <Jt:la da SC~.SáO d.! :1. du COrn.!lllü, a (jUal 1.\ ::;eul ObSer ... 
va1;llc:.;, approvaua. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente. 

O Sr. Andrade Bezerra (1° Secl'etario) procede á leitur·\ 
do 8•Jgu i ULC 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do :\Jini:;;lct'iu da Jus~i~a e Neg·ocios lnteriore::;, de i tlo 
corrente, enviando a seguinle 

':'~ 

:i\IENSAGEM 

E).: mo. Sr . .Pres idente da Gamara dos Deputados - Cum.., 
1n·o u Jo!(lro~o dever de eommu nicar a V . l~x. a Ia,men Lavel 
rJt'J'(la <]\W acaba de sol'frer u H<>publica, com n ralloc;.imcnlo do 
Exlllo. ::;r. Yici~-Prn:; idcnLI.!, Dr . Delfim l\lol'eira Lia Cosi.a 
Ilibe iro. 

ll io dr. Jane iro, 1 de j Ulho de !9 20. - Epitacio Pcssôa. 
- I11l<1 i1·n-Oa. 

nou~ do rn~:"mo miiüslerio, de 30 do roez ünào e de ~ do 
conc.r:Lc, rcmcUcnuo af3 seguintes 

INFORMAÇÕES 

De 31.\ de junho: 
l!:xmo. Sr. ·1" Secretario da .Camara dos Depu lados -

l<~m rc~pMta ao offic·io 1i. 89, de 17 do corrente mez, ao qual 
acompanhar-am 'vo.rios dt•cumcntos referéntes a. Mano-el Lopes 
d1~ Can·nltio, espulso <:lo ter ritorio nacional por portaria do 9 
1fo alil'il ultimo, tctn ho a honra de déclarar a V. Ex. que, es
lnmlo o caso affec-to ao ,jul;;amcnto do Supremo 'fr ibunal Fe
<lm·al. a 1 este minislerio nada compete r esolver sobre o as
i;umplo. 

Hoitero a V. t·~x . os meus pro lestos de alta estima e 
1'.onsidcraruo. - Al/'1'cllo Pinto Vieira de Mcllo. - A quem 
ft>;-: a requisição. 

De ~;! do corrente: 

r:xmn. Sr.' f º Secc·ctnrio da Camara dos Députados -· -
Em respo!';ta ao offido n. 10:?., de 28 de junho ultimo, tenho a 
hor:rn de commnnicar a V. Ex. que este mínísterio nã.o póde 
sal.i .<;f:l?.Pr o pediclo de informn(:.ões r 0Ja tivo á Conferencia Jn
icrnuc illnal de Policia rcufü:ada em lluenos Aires, visto como 
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o assumpto foi tratado pelo das. Relac_:.ões Exteriores, que ,;;t~ 
d8 po.:;sc do cesp('ctivo rel;'ltono a1H'esc~1 Lado pet~ .. delaº l1 
brasileiro Dr. :Pra ri e ;sco Eulalio do Nascrn1cnlo e ::>llva. 

no itero a V. Ex. os n~clls protestos de alla estima e con: 
sidcra<,:ão. - /ii,f1·edo Pinto Vidra de Mello. - A quem fez 
~ requi~ição. 

Do mosrno ministct'io, de i do corrente, envianqo. o r~
quer 1menlo dos funccíonarios da secretaria. desse r~11msleno 
José FraIJc;i,:;co J{al'il, O:;cur OrlaíldO Mou1·cm e Luciano At.~
guslo de Oliveit·a, pedindo lhos sej::i.m computn.<lo, p~r_?. ó c1-
feito du uposmHadoria, o tempo con'ilunte de ccrlldoc:s QllC 
junlarn. - A' Commissilo d.e Finafü:us. 

Dous do l\linisLcrio da Fazenda, de 2 do corrente, semct.
tcndo as seguinle3 

M:E:.."ISAGENS 

Srs. membros do Congrcs::'o Nat:ional-Remettendo-vos a 
inclusa expos i(;.flO do M in islt·o da Fazenda soiwe a necessidade 
ele um credito espeeial de 200 :0008, desLina<lo à compra de 
;machinas de que a Cu:;•\ da Moeda t;D.J'coe para poder· attender 
ao de.s0nvoivimcnlo do :st' rvic~o uc SllIJfH'ímcnto d~ fórmulas 
do imposto de con.sumo peço-vos a ~ompu Lcnbe autol'ização 
para. a abcrlu1·a do :i.llud,do credito. 

Rio de Janeiro, 22 de junho de H!20, 99º da Independen
cia e 32º da .Republica. - Epitar.-io Pessàa. 

Exmo. Sr. Presidente du Hepuhlica - A Casa da Moeda 
noce:-;slta, com u1·genc ia, melhorar suas machinas, para at-
lcndt~l' ás exigPnc .a~ sempi·e cresce11tes das fónnulas do im
pu:;Lo de con~umo, exigene.iu:::1 que teern augiIJentudo granüe
mel'lte de tempos a esta parte, devido::; ao de::;envuh wwnto da 
renda daquclle tributo. 

As machina8 em uso no referido cstal)elecimento são an
tiquadas eom mais de 30 anuas de uso constante. 

E' neccssario encommendar oiLu machina.s Phenix n. 5· 
tl'e~ dilac de frnsquc1 ta pat·a impressão a duas côres· uma d~ 
cylindro de pontura para impressão a duas cór-c; e urna. 
lüu1i.se para mH'tat· p0pel. 

O custo d~ssas machinai:; está Dl'Qauo em 200 :000$000. 
Pe\;o, assun, . u V. ~x. .as neceasarias providencias para 

que ~"CJ a conced1da a pre.c18a l~utor iza\:fto leg-tislatíva pa1·a 
~ a~ertura tlc um ered1~0. especial na ulludida importn.ncfa., 
~tcstmado a .atte~clor aos ~usf.os rccltunos da necessidade de tão 
importante scrv1co publ100. 

Rio de Janeiro, 22 de junho de 1920. - Homero Baptista. 
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Srs. memb!·os fi• ) Congres;,:.o ~acional-Remcítendo-:os ~ 
inclwm. exposic:ão <lo l\Iinisfro da Fazenda ~obre a, nccess_rd_a~c 
de um credito e.~pccia! de 275 :OOOS. deslmado a acqms1c,ao 
de macl!inisrno:-: ímprc>Pcindiveís ií JrnprPn .,;a Nacional para. 
poder attendPl', dPsde jú, aos encargo!' quu Ih~ ()Sitio .~endo 
eo:-1fiados em virtude da <'ommemorar::ão do Centena.rio de 
nos:::a IndepernlAncia, tenho· u honra de vos $.Olicitar a com
petente autorização par<t a abertura do alludido credito. 

Hin dn .Janeiro, 22 de ,junho de Hl.20, 99" da Independen
cia o 0':!º da R<:publica. -- E1)ilacío Pessôa. 

, 
l~xrno. ~r. Presidente da Repu)Jl ica - O" de::;énvolvimento 

cr0ser)nti.· que l.eem tido os trabalhos a cargo da Impr·cnsa Na
cionnL riw~r decorrcn tcs do grande numero de publicações 
ofiicia0s. qner de encommendas particulares, bem assim a 
perspr~d.iva de augment.o de taes encargos pelo avultado nu
mero (J,\ puhlicaçõe~. projectadas para a commemoração do 
CenLennrío de nosE>a Independencia, aconselham, desde já, que 
se ru ide de dotar aquella repartição com os recursos mate
r5aes necessarios a attender aos encargos ·que lhes estão e vão 
ser eonfíados. · 

Possu iH'.Jo, embora, alguns mach inismos modernos, aquel
le eslabell~c1mento carece de reformar urgentemente o seu 
~alcrial de composição. 

As machinas linolypos, que servem actuulmente. soffre
rn~ a ae0ão d_o incendi_o occ9rrido em 191 l e, concertadas que 
HeJam, J)af;sn~·uo a serv1~ na impressão do Dim·io Of [1'.cial.J . 

0:-; Herv1ços propriamente da Imprensa Nacional recla
mam dPz mcnotypo:<:. além ce outros machinísmos para reor~ 
ganiznçfi.o da officina de gravura. 

Com es$es mnlhoramPntos indispensaveis, teria de se. 
<impr_egar a . som.ma de 550: 000$: mas, attendendo a que não 
convem realizar, de um;1 só :ez, toda a despeza, per;o a V. Ex:. 
se d1gno .de ohlet· a eonccssao de um credito ig-ual á metade 
daqn1~l1a importarn.~ia, on sejam 275: 000$0-00. 

A a.rquisição dos outros rnom:itypos scr{l fe.ila ult~rior~ 
menk por eonla da dotaç.ão orcamentaria relativa ao cxer
c1crn d<' '1~':!1. a qual deverá, para esse fim, ser opportuna
rnent o rmuorada. 

, l'l.~o de ~·a~eiro, 22 ~e junho de 1920. - Honwro Bapt"fsta. 
~A cornm1s!,lao de Fmançus. 

Do MinisteríC1 da Viac-ã11 P Obra::; Publica::-., do 5 do cor
rent~, enviando a seguinte 

ME"NSAGEM 

de 
Sr~. Membros do Con;:;·resso N.'.lcíonal - Tenl10 a honra 

submeller á vossa ei:iclarecida àelibcrução a inclusa c.xpo-
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SESSÃO E?-! 6 DE JULHO DE 1920 :17 

..'.ição que me foi apresentad~. pelo ,Sr. ministro da Viação e 
Obras Publicas sobre a. necessidade de ser aberto o credito 
dp. 7 :319$859, para pagamento de substituições effectuadai 
nas commissões e fiscalizações de portos no anno de 19i 9. 

Rio de Janeito, 3 de JuJho de 1920, 99" da Independencia 
t 32º da Republica. - Epitaci9 Pessôa. 

Exposiçáo de motivos 

$r . .Presidente e.a Republü.:a -- ·) Congresso Nacional, 
resolvendo sobre o assumpto da mensag~m que foi encami
nhada á Camara dos Deputados com o <tvisc deste ministerio 
n. 18, de 22 de maio àe 1919, relativa á necessidade de ser 

. ahi:rto o credito de 36: 100$ para pagi,.mento <le substituicõe$ 
'3ffectuadas nas commissões e fiscalizações de portos nos 
unnos de HH7 e 1918, e de 25 :000$·, para attender a ídenticaei 
despezas . no exercício de f 919, então corrente, apenas deli
berou quanto á autorização do credito de 36.:i00$000. 

Terminado o anno -{ie · 1919, verificou-se que sómente 
occorreram dua:-: substiLuiçáFJs daqueUa natureza: a do enge
nheiro chefe da. Comriussào Administrativa de Estudos e 
Ob1•as do Porto de S. Lui~ do Maranhão, pelo engenheiro Fet."
nando Viriato de Miranda Carvalho, qu~. por esse motivo, fez 
,jús "1 importancia de 5: 400$505, nos mezes de janeiro, feve
reiro, março, abril, setembro, outubró (mezes corridos) e 
rila.io {14 dias) ~ agosto (21 dias) ; novembro (cinco dias)_, de
zembro. (15 dias), e u do engenheiro chefe da Commissao d!i': 
Portos do Cearií, pelo engenheiro Jos1~ Gomes Parente, qu~, 
J'ez jús á quantia. de 1 :919$354. correspondente ao p eríodo 
de i de janeiro· a 23 de março daquelle anno. 

Cabe, pois, novamente submetter o assumpto á delibe
:racão do Congresso Nacional, para qu~ possa ~r aberto o 
crerlit.o do 7 :319$859, que se faz nece~sario. 

· Rio de ,Janeiro, 3 do julho de 1.92•). - J. Pi1•es do Rio. 
- ,\' Commissã'o de Finnnca$ . 

. i\lonLevidéo. :.?. de julho - · 8cno1· Pre:;ideate do la. Ga-
. rnara de Djputacios del Bl'asil - Rio - A Camara de. Ro· 

prosonl.nntcs d cl Uruguay ·q1w ·presido como aotl} de solidia.
ridad con cl pueblo brasileiro y eu homenaJc al eminente 
ciudadano Delfim Morei·ra• r cc.iontemcbte :fallecido resolvio 
P.n ~u ::;esion de hoy poncrsr: uc. ·P·ie y onviar por mi enter
med.io 1<U !:ien t.ido pesame a csa honorablü corporacíon saludo 
nJ scnor Prcsidrmtf} con mi m ayor consideracion . - Carlos 
:li. Sori.n. p;resid1mtc. - Domin(Jo Veracie1·to, Secretario. -
Inteirada'. . 

Man{ios, 5 üe Julho - Presideuio da. Camara doB D cpu
tt\dos - · .Rio - Communiuo .V. Ei>;.•. , obstado fuuccionamooL!l 

e.- v..i. m ~ 
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Asembléa edíí'icio p1·oprio Depulados estacluaes reunidos In
l('nden~ía l\lunicípal ele;;cran1 m c::;a legis la tura a.dual µl·e
sidcnLc, .Bernardo Haznos ; v ice, Hildebrando An Lony; sccrc
tut·ios, Elviro Dantas e .l:'nmci:sco Mulveira. 

Saudações. - Bernardo Rarros, presidente. Intei-
rada. 

Representação: 

De Luiz Eulalio de Aguilar, escrivav de paz, em Fon
seca , l\linas, sobre o projcct.o de lei de Re~h;tro Civil. - A' 
Commissão de CunsLituic.;ão e Justiça. 

São ::;ucccssivamente lidos e ficam sobre á mesa até ul
terior deilbcr·acão os seguinles 

PRO.TECTOS 

Consid erando que a pratica tem demonstrado os incon
venientes de se enlt·egar ~í. acção quasi que exclusiva. ào syn
diro · a parle comercial da fallcnein, JimiLando-se o curador 
fiscal ao simples papel de assislcuLe na arrecadai;ã.o da 
ma~sa; 

Considerando que a funcção de oq;-anizar o relatorio, 
base para o processo criminal da failcncia , é exclusivamente 
exercida p elo syndic.: o e que mais s ab inmcnle di spoz o dücreto 
n. ~17, de 2J1 úe outubro de 18f10, oulorgn ndo ao curauor 
fis·~al, cnlre oulras aLL•·ibuições, u. de tomal' conhecimenLo 
da corrr:spondcncia tio fn.llido,inlcrvil' no Jevanl.amenlo .. do ba
lanço, fazer o r clalorio sobre as causus que dcLenninararn n 
i'allcncia, altribui1,.:õ es e,;!.as que uão devem ser confiuJas, 
como faz a actual Lei de Fallern.:in:>, a um lcig-o, <.:omo ge..:. 
ralmcnlc é o syndico; 

Considerando que onde· 'lia a m esma razão deve p.rcva
lecci· a mesma disposição e, assim, se ao synüico, pela ·ar
recadação un. m:is~a e mnis encargos, se lhe conkre uma 
p cl'ccntagcni sobre clln. nflo !:iC a dcn~ recusar ao curaclol.' 
'fi~co.l~ uma v~-''· qu~~. alérn da. sua. :.l.":>~islcnc\a n cs~a arre
<la1;ão, se amplia s uas obrig ac;õcs; 

Considc:rando, finalme.nt.c,- que o inLcr1's . .;; e e~I imu1:.i. e 
act.h·n o funct:ional'lu ao melhor de~cmpe nl10 da:.-; aU.r\
buic,:õcs que lhe süo c1m11ncLtidas, propõem que ~eja di~culido 
e app.rovado o sc;uinto 

PRO.TECTO DE LEl 

O Congresso Nacional decreta: 
A l'L. L º Os c:urarfore ~ fi !;caes ôr1:; rn:1 !'.; Sa s fallicbs fí;;arr. 

obrigado:; :i :.lCOlTlbl·\Ulh ar Lodt.:OS os ado~ ua fall c ntia, tornaudo 
~onlleciUlcu\.Q da co.1.·rcs1,1oudcucia do l'allido, fisculi:.rnndo o 
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levanfamenlo elo balanço, nssistinc!o a ·arrecada.cão da. massa, 
:iprc~cntando n:i rcuniü.o do credores uni rclatorio minucioso 
sohi'e loua::; as oceuneneia!-i, dés<.fo a abertura <la fallencia 
nté u.s cuu~u.s qu1~ a. tleLermiu;.cl'am, bem n.ssim sobre o pro
c1;dimcnl.o <.lo fa!J idn a1:ü.:riunw~·nLe e duranLc o procu.::;.so, es-
t.wfando e uprccrnndo tr· ' · · · · ·,,nuncrcial do fallido. 

ArL. :!.º lncurnbe~H!e l,.,,.,,. Jl1 ;.1:::;:;íst.ir () liquidaiario ou 
líquidatzirios n:' liquicbr:;:n da massa. 1·ec!a1~::rndo perante o 
Juiz ccmLra qualquiw ;wit1 (:W~ ,jult;u.) li'~iv1_1 :w:.; intet"essr,s dos 
cred.ore:'> e uem.1HL~í ~1 th! u o.,; abuso.e; (~ orní :ssGm; . 

.Ar'f.. 3." O ';Ul'ado1· fiscal das m.issus falUdas terá di
rí:'iío a uma perccn!.cp:c:rn :-o!Jr1~ n 1n-•>ducf.o da massa, de um 
a trcs por c·e;il.o, ;1rhilt·:1d;.-1, pelo .i11iz, confoemc o valor desse 
pl'Odudo. 

Pa1·ag1·apho 11nico. E.'3sa J)t'rcontagem será paga directa
mcnlr an curador velo liquid:~tarin ou o fallicto cm caso de 
ecn~un~ata, mediante mandado do juiz, não podendo, sob 
·qual quer pretrxl 0, arr0eadal-a o Estado onde houver ·cura-

_ dorRs ospeciae~ . 
.. \.rf.. .'J.º llcvogam-su as <lispo.siç.c1c.:5 em uontrai'io. 
S::i.la elas .sessõc::;, li cl0 .i ulho de rn20. ..-·- illanoet Reis. 
Consid1'rrrndo t!UC C:!:i • i;rnrircgndos civis dos Institutos Mi.-

Jlt:'lrcs tk l~n .sino, que recebem vencimentos pelos cofres fios 
ruo:.neeti-1'.-i ~ cini ~t'lh' ).-' ndm i nisl ra LiYQS, deixaram de rcccb1;l' a 
dovicla pr•r·(~i~nla~í'rn do :::m.1 ~; u~ucinwntos, creu.ria pdo tJi~Gr.;io 
u :J, ~\~lll, de; '..~d..- .innr'i1·n do con·entr~ anho, a pretc~to ~le serem 
l)ag11~, pcia~ l'('!Hfa" inl ül'OUS; 

Cnn -: U '~"ª nrJo .-rn o í~:;~c~ mod os!os funcc ionurios percebem, 
nrJ.:n~::-, <!.:;:. 7:,~ a í20S men::;a1)s, quanLia essa absolutamente 
in~u:n,~ienlc•. 1·on1 u actual ~ncat·<~eím1::nlo da vida, tornando., 
s'.' •.! 1-.:.;"C:nc •' a in: ;·rvcm~fíu dos lJrHJP1·r~:'l riuhlicos pfl('U que não 
µ:.u.·c..~ a n!'t :1 I' :1 :\ :v:i'ic 1 cxplorand11, com pagamentos mesq~li
nhoi', a lH~•:essi (! ntl r~ dos s1:us servell lu;:trios; 

Crm:;idr,rando r~trn NH ign:ddad<' de condit:õcs, muitos ou- · 
tro::: lin\ni l<h:-: 1•rnpr1:;..;-adm; do::; c~'tal)cl<~c>imenlDs federaes, em
bora tanihNn f1<.11·1·0lwndo pela~ p1·urwüts rendas, teom tido 
aquel](~ dit.,· ii n a-·:,(•ç:i:11·n1l·i . eunH• aco11lccen recentemente corn 
o.:i emprr.gu.d:1,.; du U!'p11:-;itn Pu1Jlí~o. wnforme opinou o Dr. 
dil'eclor da lJ,::T. ~ ':-'.:c i 'uhlj(';\. 1:11t st1lu1;:\n :í cnn:mlta fJlW ihn 
fõra di1•igi<ÍU solJ:·r• 11 :1~ :~.wnrln p1~l;1 dil'f!C(ori:1 daq1ir,,lle de
posito, e afim de dl;,o;qip:'rr't:1'C'l'l~l\'t c>roJe1~(:QCS OUJC:::a::; Cl)frc ll10-
de$l0S servidores das JiYt~l':•:!,: rf~P~'1'iic:.i'1r~ dn U11ifi o; 

O Çongresso Nacional 1.:c-r - ~-1~1a: 

:\l'f .. 1. o ~os rnstitutos 1\111: ::·1·:',. ,j·, . F,1i:-;ii:i11. n3 J.duue~ 
nnxílian'S rln n."cripl;i ('da disaii.di 1:;1. i1:1t'Ci.';"';;'::.1 !lWi'L"Hl·· 
nH·nl1\ :i tilulo <lo ç:i·:d.ifica(;frn, ft qrn:n\Li:1. ~'·~ :l~~P:·; (! 1.l:·: ;H· :.'.1at!'.'l 
l:iet'\"en(.{':; extrarnrnwrarin·;; 12.os, corren.Ju n;:::<t dr-c;1w~::1 pm· 
conto. do coI1·e do Conselho Adtnjoistrativoi 1:Qo podendo Sl:r 
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. . · ' ~AE& IM ~ ·:~: 

c.ii:::pensados, sinão por faltas commcttidas no serviço, a juiz~ 
dos respecti'vos direc.tores . · . 

.Art. 2. º São exlensiva~· aos me~mos empregados as van
f.agen~ de que ti·a(.a. rJ decrf'to n. 3. 990, de 2 de janeíro 
do corn~n te anno e a contar de~sa da.ta. 

Arl. :i." fl1~vogam-sc iJ.::; disposir.õcs ern coutrl11'io. 
Saiu da1' ~e::;:;ões, 7 rlf~ julho de i920 . - Jlendes Ta-: 

~u. ~ 

O Congres::.o :\acional r e!:!olve: 

Al't. l." Fica elevado ao dobro o ímpost .. o de impo1·taÇ".ãO 
e ·consumo o obre bedidas a.lcoolicas. 

Paragraphu unico. Exccptuam-se as cerveja::; <le alta · 
ri:irmenLa.;ão. a::; bedidas denominada.~ vinho~ de canoa, de. fru ... 
elas e ::;cmclhante::i, quando não forem preparadas exclusiva
mente pela fol.'menta1.;ão do ~meco de fructas ou plantas do 
paiz, a graspu de · p1·oduc1;ão nacional, o alcool e a aguardento 
de canna ou cachaça, <ruc passarão a papr o b'iplo do imposto 
actua.1. · 

Art. ~." t:ontinúa i:sento de qualqueL' imposto o alcool 
11esnaturado, para fim; industriae:;, determinando o Governo 
l}S dcsnaLurnnle$ ü empregai· as respectiv~s dozes. . · 

Art. :J. u A partir do dfa. 7 do selembro de 1922, ficam 
prohibid(;lS, em todo o territorio nacional, a · fabricação e ai 
rmportar.:ií,o de ·qualquer hedida que cont.enha mâís de 2 %. 
d"" nlcool . · 

Paragrapho unico. Os contravontore~ ilworrerão "na pena: 
rh) :.-;ei8 mcztie' de prisão e multa. de 10 contos de réis, que sera 
r.Jcvada no dobro. em caso de rcincidoncia. · . 

Art. ·'i. º Qnalqui:-r pessoa que, d~pois de 7 de setembro 
d<'\ t 922 fôr cncout1·ada em estado de embriaguez, produzida. 
polo alcool, será punida com prisão dos dez dias, que poderá. 
ser commutada na multa d" :!00$000. Os casos de reinciden ... 
eia ~erão punido~ ütn dobro . . 

Parai;1·apho .nnico. Si se t.1•alar <le uni empregado ou 
funccionnrio puhlic(.1, lhe sm·á impostà, além da pena acima 
r~Jerida, a de demissão a bem da moralidade publica, ficando 
mt\ili jmpossibilitaclo d" oxe1·cr.t· qualquc1· funcçãn ou cm
nrego publico. durante o periodo <lfl dez annos. 

Arf.. 5." :\ União 1'unda1·:i. eom a rcmda que adualmunte 
a l'r1•c.ada do impo~lf:1 de consumo cobrado sobr1~ o alcool, iOO 
"~olns profhlsionat'~. cabendo a. eada Estado duas, pelo me
no:i, 1fossa~ escola:;. qm~ i=;crão inaugm·adas no dia 7 de setcm
tiro d1~ i922. l'ffi pn•dios offerecidos nelas roBpcctivos governos 
r.staduaes. · 

.\1-t . ô.·· Rtwoi;um-sc as disposições em con~rario. 
Sala das ~<'~sões, ô de julho de 1920. . - Ju:veruJ.l ·la-: 

?lWt'tf.noC. 
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' Gonsideran<lo que o serviço <le elcictricidade da Eseola Mi-
Hlm· tem augmentado dia a ·dia com o augmonto succM;:.:iivl1 
dP dep<?ndencías da E scola; 

Considerando que pa1·a u serviço da mef>ma e para al)ren
f ii zagem dos alurnnos, 11xiste uma ext<:lnsn rede telepbonir.a_: 

Considerando que ·a.lém das linha:; telephonicas, tem a 
1'~5'Mla linhas télegraphfoas e e:::itações de radio-telegraphia: 

Considerando que o servic-0 à(l força ~~ luz, exige em:
PL'egados em const~ntP vigilancia; 

Considerando que além da conservacão, montagem, d<...g
montagem, concert.-Os t~ mais misteres eoncernenteE .a electt-i
'~idades. estão desta.cado·3 . na Escola . dqus operarias cle<:tri
cistas da Fabrica dfl Cart.U<..~h-0s e Art:efactf)s de Guerra. ha 
mais df~ cin~o annos, aJ(>m º" dous Rcrventes pagos pelo cofr~ 
da rt>fPrida. E~cola. - . 

() Cong-rasso Nacional n~~olv~: 

Art. 1." I?ica crcada na Escola Militar uma o-fficina de 
~!oc lric- ictade com o seguinf.P P.~·;:;soal: 

l el~ctricista com os voncjmentos de. . . . . . . . . 5: 400$000 
2 ajudantes com os v1?-nc1im~ntos de 3 :600$.... 7 :200$000 
1 ~~rvenr.1~ auxíliar . .. ·: . .. . . ... ..... _ .. ~ . . . . 2 :11.60$000 

, Al'L. 2." Para -0 preencfümento desses logares serão aprn
Y!'itndos ·OS a.ctuaes empregados neste mister. 

ArL 3.º A-3 vagas quP SP. derem neste . quadro serão pre
cHwhidas por concurso. 

Art. 4.º Fica o GovP.rno autorizado a abrir os nec~~sarfotl 
c·.rnditos -pau a .creação P. -custeio des.ta officina . 

. . ~rL :l." Revogam-s~ a.s disposicõcs em contra·rio. 
:Saln das sessões. 6 de.,jnlhn de 1920 . - F1•et~Íl'íJ Tio»

fll!S. - Vicente Pfragibe. 

O Sr. Presidente -,..- Está finda n leitura ~o nxpediontn. 

O Sr. Ferreira Braga (pela ()rdem)· - Sr. Pro.~identtt, 
foi ant.C'-hont.<'m nl'l'f'bn.tado peln morte, nesta Capital, o l)r . 
. João Nogtlcir::i. Jng uaribc (!UP rr.prmmnt.ou na Camnra dos 
Deputado." n pr·imr>irn di~f. ricl.o tfo I!~stado dn São [>nulo. 

!'l:os cargo8 que or.cupou na magist.ra.turn do meu Estado. 
no exm·cicio do honroso mandato <.fo Deputado ao Congresso 
do tnf:'smo E9lado e no de~empcnbo àas ftm~cões de Deputado 
Fecle1·a}, rPvr.lou semprf\ o Dr _ Jnguuribc o hrilho <lc ·:.::un in
tellígcncia . P o seu pt'P-DEH'o j uridfoo. ?elas suas qu.nlictade.o:. 
dn <'nrac tC'r ~ pelos serviços que pres tou no Estn.do de ~ão 
J}üulo P ú Republica , tornou-se elle digno <las émpa.J,hias e da 
estima do~ seus collegas ~ ~e .todos os qu~ o ~onh~ceraJIL 
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-O mustre extin~to cu.ia morte dcplor.;lmos, era bem m"-
rer.edol" do voto de per.ar que 'P-m nome da. bancada de São 
Paulo venho solicitar da Carnara. 

Assim, requeiro a V ... Ex. S<! digne consullar a Gamara 
sobre si consente. na acta . da sessão de ho.iC', seja lançado um 
vot.o dP. pezar pelo fallccimcnto do Dr. João Nogueir a Jagua
ribe. 

Tenho concluido. (Mu.ito beim; muito bem.) 

Approvado o requerimento do Sr. Ferreira Braga·. 

ó Sr. Car:ios de CatttJIOS (pela ord~m.) - Sr. Presidente, 
~:::tistindlJ <hrn:;: va~as na Commi~são rl c Finança s, pp,ço a. V. Ex., 
por SD nchnrrim ausentes os Srs. Justiniano de Serpa e Au
gmt.o P<>stana, n. nnmeaçf1o interina. de dous dos nossos coI
fogr.s, para prehencherem ess~s vagas. 

O Sr . Presidente - Para. na r.ommis~ão de Finanr:as, 
imh!'ifituit'ern os nob res Drp11tar1ns. aos qunes SP. referiu o Sr. 
r:nr·In!: d i: Campos., nomeio os Srs. Sout.a Castro e Octavio 
Rocha. 

O Sr. Francisco Valladàres ( *) - Sr. !'residente. aus~n
te de~d r qu~1rta-fei ra, para o Estndo dr~ !\1 inns, não tendo por 
i :::.so p 0<l icln compnrcecr á sessiio do · ·qu in ta, . em que foram 
UiP jnstanwn[(' Stl l:-j) ~nSOS OS TIOSMS trnba.lho~ r>Plo p r em::iturO 
fall "r'.irn nn lo do Dr. D clphim li.foreira. Vicc-Presicl ent.{) da. ne
pt1h liea, V. E x . ha d'e conscrnt.ir. que cu. c:qn·cssam1mle me 

«!er•li,r" solidado com (1 voto da Camara cm lodus ac:; dP.mons
tr~w·ies de pt•;:ar r.om que, p t•la <lol<'rosn morte do 
<~m i n f'n!.<> homem ele 1•slado. se as!'o.-·íou ao sentimento gorai, 
ao !u to do p aiz. ·[t c-onst<'.f"nnção puhlii-:1 po!' <' Ssr~ h' i !:i l ~ acon
fccim('nto. Não esfti ·por f::i.r.or o elog-in do lrnmrm hom. $irnnlfl i-:; 
<! vfrtú.oso que acaba e!"' se1· urrebnt.ndn ao st>rvii;o clu. ~nçüo. 

V. Ex. , ~r. Pr1~si rll'nf.e, com n hn hitunl surrnrioridndc o 
1·es11miu; o illustre /i>n1/t•r da hnnr.:i<l a rnii1ri ra 1 ~ c!('mnls om
dores da :->l"SSiÍO dr! '1Hinl.n -frirn , {']Oqu1•nf Plllf>Tlln n diS~l'l'nm; 
tr:dos os nnssos nnrfi(I~ d1' puhlic~i<lad1>, nw~: 1no a11t11>l l1·~ q11c, 
l'f':>lnndn n trndir<•;1n 1·orsnrinnn. hu~e:un din1·ia in ~pir :w ifo 11~ 
v!o!Pndn c no o<lín. n:-is div ir:ii"s, na n11:tn1::10 r• nn in.iusf í<;a 
ah1111d:rnf PmPnf.c -0 enrnm<'nlm·~m J'f'flr<'I i•ntl•o. inl r•rprnfmHl:o. 
1~x r~n·~:~:1 rnk a npinifín dnminnnl 1'. 1fo snncl~Jlr', t'l'~fwitn. de frl s- · 
tc1..1. dl• l'~ f.imn (> Vl'~ .• ·1';) 1•iín rwln rnm·to. Nfín lenho. Sr . Pi · 1 ~
~id Nt I e, !; Í nú[) ou n ~ubsc t•(wer todas essas eloquentes, signifi
c-alívn.i tr!<lcmunhos . 

Por !'-trn f'Xl"mplnr conôurfn. peln simpl<'~ pratica do devPr e 
consl:mt.e inspiração dri .Patriotismo e .iDstir.a ~ o Dr. Dei-

(") Este discurso não !oi revisto pc!o orador. 
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phim Moreira conseguiu triumpbat' doas suspeitas, restrtccr>es, 
e mülqucrenças, Que hahitualmente acomprunham os nossos ho
mens publicos ~po·nteiam a sua. acção de amarguras. Essas 
amal'guras, sem ·duvida, o visitaram : ellc as soube recalcar 
no fundo do seu c·oração bem formado ; e. pedindo apenas 
conselho á sua consciencia, contiinuou a servir ao paiz com 
serenidade e confiança. · 

Sem restrições, sem rancores, sem reacçôn!'l, sem vin
dicfas, pôde ,·cncer a insidia pc_]a praf icn quotidiana. da vir
itude. sem eslard•::i.lhaços, nrns com firrnc1.a. 
· Mnis do que um homem dn talento e cultura - e~ isso 
não llle falfava - o Dr. DP.lrhin:i Morí'ira foi um homf'm 
de brm. Aos tracos de vivacidade e infelligencia, attributos 
cornmuns ao brasileiro·, juntava elle, sobI'~punha um que n5.o 
é o apa:nag-io de todos, antes rareia: era um homem de ca
racter .. (.4.potados.) 

Poucos. bem pon~os politir.os nosf.e pair. terffo f'x<>rP-fdo 
tantas funr\Õf\S puhlicas. Dt> r~pr<>srmtnçfio e · dP- Governo 
init.('nuph1menf0, nrs1e·S trilnta annos de re~imen f><lle as 
exerceu todas modesf.amPnte. e mnde!'=lamf'nte ascendeu á mais 
alta: á stlprema mag-istratura <lia Na<:'ão, onde, em curtos mezes 
deixa traços inapagaveis. (llfuito bem.) 

Falei em magi::1tratura :- a -propo~Ho do homém digno e 
i1lustrr que prantr~mM, - nenhum conceito o define melhor·: 
entrr. M riosso$ p0lif i0os, com ns suas paixões e preferen~ias, 
.leg-il imns ou illt>,c:-ilimas, pt>rnieiosas ou beneficas, elle foi 
essencialmente, singularmente, o magistrado. (Muito bem.) - . TRso con~fnf,anim e snperiormenfB o disseram cn.1nsi to-
dos oi> riu annly!rn.ram a -sna pprsonalídadn P. a sua vida. ne.
solvf'>ndo as q11rstões mnis simples. da politica on as da vida 
pnrticnlar, como as aH::is e gravPA da administrar:ão P. do 
Govrrno, observou um deHes, Delphim Moreira não opinava~ 
.iulgava. 

Simpll"'s, affechioso. prudr.nte, tendo a nevrtm~ dn traba
lho .e a r.1\e se rlcdkundo. r,om conshrncia f-\ mPthndo. tr-va 
dnsdA el'do a noci'ío alfa e corrPcfn. do dever, e o cumpriu no
hl'"mcnt{(, estrk.tamcntc o cumpriu sempre em sua illibada 
vida. 

· «Uma infinif.n bondade lhe dourava a alma, inclinando-º á bencvolencia e ao perdão', refere um de seus pnnegyris
tas. 

Nfi9 s~i. Sr. Pro-~irJrnte. nrsto m('io d~ compl?tfclfos P de 
ei?oismos. d~ maior C'lO!!'ÍO cp1C\ S{' nnssn fnz,,r a nm político 
on~. !0nrfo ocCl1pnrlo tnrlas ns pMii;:õf'~. sem trnnshrir. eon:' o 
dPv~r. anf.es est.rintamenf e o cumprindo c>m sua. bl'lla. v1dn, 
pmide l"r!r t.()lr.r~ntn·, · moc!Prado. fo!";fo •'.1 ~enflroi:;n, t":ümo esse, 
cujo. rlM1inParrr.imcnfo tan!.o lnml'n~amo!'l. (Apoinrf<M.) 

· Estri. ·sr. , PrP'1iflf'nf e, n not.ir.ia crur- do Dr. J?t"Iphim Mo
reira. ficará na historja do rcgimen: tevQ per idea.l do sua 
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mocidade a Repul°'lic:a e u serviu corn dedíca~ão, cffie.aeiu, ~ 
nobresa ininterruptamente. durant.P. irinLa annos, qÚe t antos 
ourou $Uil Yida .publica. <'h•~ia di> ;;ran<lez.a,;Jt~ ia sua mode.-;t.í tt 
,. na sua simplí<'idade. 

Na uni·dadc. na perfeita. uniformidade lle ·~ua uLil ':a1·
rcira sem falhas, da sua brilhante vida sem rnanchas, deixa 
o Dr. Del.phim Moreira, um r:ompcn<:lio <le virtudes cívicas 
ás geraeões qne vãn :o>ur:.;-irnin-. DelJP se póde dizer com J11$
t.i<.;B; . 

Bem mereceu -Oa Pai.ria. lfonrou á RP.publiea P. ao Hra 
~il. (lrfu,i.t.o bem.; m,uUo. bem.) 

O Sr. Heitor de Souza ;- Sr . Presidente, desde que ha 
eüico dias V. Ex. nos · annunciou, em palavl'as dl?. sincet·a e 
~ommovida doqucncia, que. .iá. não pertencia ao I)Umero dos 
.vivo!! o ,:minenlP. brasileiro Dr. Delfim Moreira, o paíz · in
tt>fro. onrl1• cnlert~ corri:-u a amarga e dolorosa noticia, tem 
Nmdico a~ mnil: alta8 I' a~ mais exµressivas homenagens a 
et'se im~ignc sr!rviúot· lia Patl'ia, cuja morte produziu deso-
11l.Ciío vf~l'dadeira no conição de amigo:; e de e:xt.ranhos, e co
briu üe luto .. · de.sde os cimos da politi·.\a e da administrar,ão, 
at1~ ús mui:- ob~coras classes gociaes: 

Todas e~sas homenagens, porém, por· mais exprê3sivas e 
Jlt:t$ ttU\~ tenham sido e: possam vir a ~er, não sãtl demasia
~la:;, en! se trai ando dü i.i.i~U grande e '.'::<tudoso ·amigo, que foi 
:t eoncarnacão rnai:-; lidimn e perfeita c:i. bondade, da m_t.eireza 
e rio patriotismo . 

. 1\láo grado. Sr. Presidente, nos, ps .'ie U S amigos . .. soubes-
81'Jn0S que a morle í'aiia rnn torno do senJnr a ,ronda ·sinistra 
1.• u mnho!'cnda falai qu.~ deviam fulminai-o, erµhot·a soubesse
TOO$ que 1~ ins::rninwJ a v6ra dessn arroteadora do campo hu- , 
mano, para a qual não são bastante ag coleitas mais opímas, 
linhamoi:; Lodo;,; n ~•~ere ta (!Sper:.m<:.a de qu~ os recursos . <ia 
~rit•ncia, eadn. clia mair:. poderosos, e si impotentes estes, os 

'1níJag-ru:;. da providerwi:i. haviam dP pOl~p:n· uma vida t.ão fe-
1.'\llHltl e benemcrita. 

A funesta r·~al ida<k, que hoj1• <foplonnnos, most ra que as 
í'!'>pnranc.;ar.: do nosi::o pnlrint ismo c~ a~ iJ!tisõnR do no!lso aft'eef.o 
foram de!<l.t·uida.s cruelmP.nf.<'. 

Mas. Sr . Prl•sidcnl.11
• não gc trata r.~st.c momento rlo pla

l.on i1~ns lamcn tncõe:-:; . E' tll't!ciso · prant.e'lr a morf e f!o insigne 
twn~ileiro. 1mil.n.ndo-lhe <' t'Xemplo. r rrr.olhendo-lht• a llçoã. 

E' quasi inutil ret.rac;nr deant~ ck umn Cumara que se 
l'1.i.Jnpú1! ele poHl.icos qu0 llw foram contemporan(>os. o perfit 
~('Peno. ultu P ili umi na dr) rln ;.t(':tnd~ mineiro. 

T<}n<10 lido a homn irw~t iinav<>I d C! c:;<;n int.imida-Oc, t.enl.lo. 
du1·nnte 1 O muro.s. privado eom o il1nstrt> .exlincto, eu nu: 
sjnLo 110 t!r!ver de a~eenlnar as qualidades raríssimas, as 
qualidade>~ ri~ri>µ·rína.i:; qur n a companharam do berco no tn
mulo. 
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A ascf\n,.:ão do Dr. Delfim Moreir3- ás cu aliadas da poli
l 1ca r da admini~tracão não foi um dr~ssc~ surtos vertiginoso~. 
nmá desl5as improvizações com que a fortuna costuma dis.:. 
tingufr os seus eleitos. Elle, St. Presidente, conquistou to
<los esses .postos rnercê rle 1lma fedelidacA inabalavel aos !;eus 
"Ompromíssos (apoiados) e . . ás suas idéas. mercê de uma 
lt~aldadt> inacce.ssivel ás seducções mai~; irresistíveís; rnercé 
d~ uma bondade sr-m adifir.íos, de uma dPdicação inde'fessa 
á .causa publica, (apoiados), e de outr<J,.,, duas qualida.des lãn 
r aras no t9rvelinho das lutas politicas -- a isem:,ão de animo 
P. a. serenidade. 

Sr. Presidente. o m'm saucoso a1mgo realizava bem o 
idéal do homem politico, (IU(', na phra.se de A.Jberto So~·el, 
dPVC ser jndicmsr> e redo, do homem poHLico que não tem 
um l'onccito dualist.ico da morai, que não sab~ distinguir en
tr·e a/moral individual e a moral polil.íca,. do homem cujai;:. 
virtudes rivíca~ são ·o reflexo das sua-;; vfrt,udes privadas. 

Pude. Si~. Presidente. graças á :fortuna de sua intimidade. 
avaliar o fino quilaie da alma do grande mineiro r.xtincto. 
Da sua visão <le Mitadista teve a Republka brasileira os me
lho1·cs documenl.Ol:i na curta e fecunda ínterinidade de .seu 
;;•)vei·no. · Teve-os .<únda na PstlOlha de a.u:x:iliares da. estatura. 
moral e~ da eompetencia de Pau1o de Ft'<mtin 'r. Júão Ribeiro. 
(.4poiados; rnu.fto bP.m.) Teve~os, Sr. Presidente, naquella su-

. periot di.screção, naquella attitude de fidelidace que elle. 
mnnh~vo em relação a s<>u ven~randíl ~companheiro dA rhapa. 
n .·Sr. 0om0Jheiro Rodrigues Alves. 

o Sn. ÜARLO~ GARCIA 8 OUTROS ~ Apoiado. 
O Sn .. Hm1'0R nB $.ou:A -- Tf:tia tido defeitol'l o Dr. Del

filn Moreira ? :'iP.nhuns j<ímai1' lhe ap01~taram 08 aêversariOf; 
mais . ar·dorosos. na~ mais. .canden~es refregais ·p8'rti.da~ias. 
Podia tel-os tidP. Si· . .Presidente, o grande brasileiro que hn 
poueo de>f'ceu :í 1'.nmara. sombria da morte .. Mn~. jsso não lh~ 
1iiminnr• n nurr.o!;t df' ~lor~s.i, quf\ nimha l sua memoria VQOP.
randa.. 

DPl!r s<> pôde dfa~l' o qrn~ disse' um· gl'ande orador acerca 
de uni mo1·i0, igualmente not.avel: ~1'inha def~ito~ sim. ad
milto que os tivesse. Quem não os h-im ? .:;:; no c1~0 se on
xergam nuvl'n~: ~i no esper.tro solar ha t'• U8 sombrias e 
t runoversuc.s: si nn rliamentc lrn Jacas; 5i na agua de rocha 
1'nr.0ntrnm-~e tH'('\a e parUculas eal~art~a~; como nü.o terá de
feitos o homem, pohr.~. pedaço de nr gil a vi lalizada, triste 
instrumento (fUf' nr·a :i. razãc, afina e> ora ns paixü0~ des
:1 r!nnm ?.,,. 

Si·. Pt·esid<'nÍ<'. 1; minha tnt.enção ,jn~tificar crn umn das 
pl'oxirm~s se:.:~ões um pi·ojecl.o que- trarJu:drá uma homenBgem 
d ígna do Dr. Delfim Moreira. 

Preteucio, Sr. Pr~sidente, justifienr ~ <'l'eacão dr. um 
instituto pratico de · ensino. dando-lhe o nome benemerito da~ 
quelle cru~ f o~ in"Ce~sante e perm~nentcmenle u~ in.defeesr.c 
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e desintcr('s~ado apostolo do trabalho e c!a instrueçlio em suá 
Patria. (Muito bem.; muito bem. O orador é abraçado.) 

O Sr. Mello Franco (pela ordem) - Sr. Presidente, te
nho a honra de commnnicar a V Ex. e á Casa que a Commís
~ão nomeada por V. Ex. para representar a Camara nos fu
neraes do Sr. Dr. Delphím Moreira, cumpriu o seu dever. 

O Sr. Presidente - A Camara fica inteirada e agradece 
á Commíssão. 

O Sr. Pattlo de Frontin (*) - Sr. Presidente. pedi a pa
lavra para apreflcnl.nr um projcct.o, cu,; o objecl ivo é remediar 
um facto de consequcncias realmente lamenlavei.s. ····· 

A dircct.oria do I.loyd Brasflciro, acaba de decidir, de um 
momento para outro, sem aviso previ o, sem a menor pr-ov i·· 

. dencia prelírninar, a suppressão do ensino profissional dado 
nas escolas dessa i~mprcza. 

Tudo que é relali vo á instruccão, mesmo que se traduza 
em despeza exagg<!rada, recebe da minha parte applauso~. 
Portanto. neste caso, Pm que não se irai.a de uma crração, si
não de Uma destruirão, em lbgn:r de applausos, . sou obrigado !:! 
vil" tr.azer a. minha rr.provar.ão formal áquelle aclo, assim 
como procurar corrigir os inconvenientes que déll~ devem 
advir. 

Não é um caso novo. Desde Hlt7, em plena adrninistra-
1)ão officíal do Lloy<l Brasileiro, sendo seu digno presidente, o 
Sr . Dr-. Osorio de A lmr~ilia, foi oriz-nnizada a socçiio do ensino 
profissional para a frot.a da referida empreza. Não se trata 
de um neto pessoal do illustre dircctor, Dr. Osorio de Almei
da. auc tão bem soube comprchend"~ a necessidade desse en
sino. 

~om•rim ob~ervor. que, no Brasil. Côm a immensa -exten
são d<! suas cm;tas. não t.r.mo8 ensino profis~ionn.1 algum pm·a 
!l Marinha Mer1~antfl . f)p~<'.jando supprir essa falta, aquell(~ 
~lirrcl.or, cnfíío na rrt-siclencia do Lloyd, creou escolns pro
riss if1nae!:. nelns (f\J:Jes n Camara vt>r{t qnnl foi o ob,ieclivo. 

A Sf'l!!<:i'io tio f'lOs ino romprch~nd ia. o Grupo Escolar nnmo~ 
d P- Azf'vPdo, n Esf'n1a Profissional ManOP.f Btlarqu<!, a Ei;;i~ola de 
Mndi ini.~t:is r.ommnncl:mf(l Midosi. o navio-escola Wenccslau 
R1·n~. Mm a Eseola rl1' 1'\nulica. Nr.stas condições lrnvia uma 
pnrl.e pl'erimir.ar· < ~orri ~.~rinndenle mai.c; ou tnenos ao ensino 
complt>fo primnrio, r, dPpnis, as escolas proíissionnes e o en
sino complcm~nta.r do navio-escola Wcncesll<u Braz. 

O ~n. REN1 '> '>F.: 1\1 mA:-rnA - No Parti · rxiste uma escola. 
profi~~ionn l PRT'a n 1\f~1 · int~:-. 1\f~rrante. desde o Governo do _., 
1\farrr h :\l !·'Jnri:l.no . 

'.(•) li:ate, discurse> nGo foi revisto :pelo orador. 
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O SR. PAUI.o ol<~ ·FRONTIN - Eu não a conhecia; mas no 
Sul não e:xi<st.e nenhuma. 

De mor.lo quC!-, não só en como t.odos quantos se interessam 
pela in:?.trncr;f.ío da nossa marinho. mrrcnnte. por não ser bas
tantr. divul:;n.tlo esse facto, nüo tinhnmos dclle eonhecimento . 
.Agradrço o np:lrle do nobre Deputado e fico sewnte d~ que 
aquc>lla parte do {luiz estú melhor dotada, no tocante a esta 
necessídad<', d.o que o centro e o suJ. 

O ~n. Br:Nh! D!!: MmANDA -- E' verdade. A Eséola do Pará 
transformon-se cm c8cola de pilotes fluvin.es, mas a principio, 
formava pilo los dé alto mo.r. . · 

· ·O Sn. P,\ut.o D!~ l<"BONTJN .......:. Então .ió. nada tem com' :.1 

costa. A minha pro rosi ção fica de pé: para a extensão irn·· 
men::;u da nossa costa não ha nenhuma escola profissional: a 
do Parn •~ d" pilai.os nuvü1cR, como diz o nobre Dep\Jtndo. 
Como nffo ti'mos Nn outros F.stndos, do centro e do sul, nave-
gar,tio fl uv ial aprcciaveL o faet.o mesmo de Já se · formarem 
pilo los :i 110nas p:.m:t a navegatão fluvial ó. de valor · relaliva
ment.c lirnitndo. 

Como: dizia, Sr. PrC'síuentc, o projecto assim organizado. 
(]PU bons -fo>lulfnclos. Mas, ninda na adtniníRtrar:ão official, q11e 
p~rclnra, :iá no Gov<>rno ar.tn:ll , sendo presidente do Lloyd o Sr. 
Dr. ;\ tves de Farins, o pr imitivo l'í'.gulamento approvado J)elo 

· Oov<'rno e nroposlo pelo <':ntlio presidente do Lloyd, Dr. 
Osor.io de .Almeida. C'm HH 7, foi modificado pelo regulamento 
'tle 13 de março do corrl'nle mwo. Não é. portánto, fac to nn
t.i~o: tra!.a-sa ·d e f:lclo rcr.e:1tl', do Gove1·no :icl.ual, passados 
mais el e Reis m~zcs d~ exQr1~ i cio. Quer di r.e1·: não é um . acto 
(1<.JA prim<'íros momentos, inftuenc iudo ailnin. pela passadtl 
aclministrn1,fio. rna,; un) acto já rirnticndo com conhecimento 
pleno das vuntagPns que r.s8n (msino devia truzcr. ' 

Foi npnrovado o rcgnbmcn1 o em 13 dn março do corrent1• 
a nno, moeirican<lo-se apr.nai::. a rlispo!".i(;üo do art. 15, pelo qual 
.'io deixava n n'lmr.n~:io do dir~f'l.or das escolas á. livro escolha 
do Sr. Min i:;; t.ro da Vi a~ifo , i:! Ohras Publicas. 

JI,~ ncr.1)rdo r.om m;fc rr~ul:im rmto e com o antf'rior, fornm 
malrietHadcic; nus rs('olns flf'ofi :;i~ionnos do Lloyd B1·ns!leiro 
alumnn!; cm nomel'o bastantP elevado dcstittãdos n marinlw. 
mf't·cnnfo. 

No 1~0rrrnf0 ntmo ele 19?. fl. o curso primnrio comprehendiu 
:l01 alnmno~ : r1n curso S<'r.tm<lario. o::; nnnoA quinl.o, sexto n 
sd.i mo. ahrang'ium 117 alumnos; o oitavo nfío estava íunccío
nan<lo . 

No curso de pilolaA'P.iTI do navió-ef:COla Wm'lcc.'Vlau Braz, 
havia trinta · e tres atúmnos mntriculadôs. E~tnvnm. pois, 
mal ricmlados 451 aI~mnos nas escolas profissionnes do Lloyd 
Bras íle irt.. i' 

· Pois bem, Sr. Presidente, o acto qn'3 adaba de ser pra
tioado. d~ Wll mom~ut9 par~ O\\'-ro, exU~uiu :u el!:~olu prir 
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f i !;Aiouaes e. não procurou providonc~iar, de uma f6rma qual
quer quanto ao' destino daquell,~s que, eonfi a-ndo nos regu
lam~ntos, sujeitando-se :á~ <'t'Xigeneias da~ matriculas, ma
l',nlar~\m-se para com o rim de BC pre.-parar<!rn para uma car
i·eir.... delcrmiua<.la.. !:i i , de fulul'o, se tinha em vista modifi~ 

. car o reg-u lanrnnto actual, ou músmo .~i :;;e pretendia suppri
rnir escolas quu corr espondiam ao curso prima.rio completo, 
são opiniões f)ue p0dom ser ~uste-ntadas; porém, em todo o 
t;aso, pa1·a a adupção ,fossa !uedida, .sr-r-ia preciso dar tempo. 
aquelles que ostavam matriculados, 11>ara :poderem . eu.í-da.-1· 
de outra collocação ou procurar onde devessem continuai· 
seus estudos. Não ha <le :-;er no meio do anno (\ em férias, por 
occasião <.la,; fcst.as d~ S. -João, quando estão encerradas as 
mat.riculas de todus as outras -usoolas, desde- março, quando 
os alumnos P~ta.vam seguindo os seus cursos normalmente. 
'JUe ·se lhes ·devt~ offerecer, como festa -de S. · João, a extin
tção das Ascolas profissionaes do Lioyd Brasileiro. 

Ainda mais: l.i~m se dlto qun essa despeza é reprcseniu.cta 
]><.H' milhares de coQ.tos. Apur.aQo o fa-0to, v erificou-se que o 
c!isp1•n<lío Pra. na i·ealkhufo, bastante inferior. 

O que diz respeito ao pessoal consta de' mappas, que não 
l~l'ei á Camara, mas que se .acham aqui pr-esentes, o que, 
com todo o prazer, entregat•ei a quem quizer consulta.1-o:;. 
Pu.rn o curso, essa <l€.speza de pessoal, comprehendido todo 
elle, <lcs<lc o d irector , até os s~rventes, é de 220 :000$; quanto 
ao nnvio-eseola lVenceslau 8raz, desde o commandant.e até 
O!; t.:lifeiros, a. ímportancia necessaria é de 103 : 000$000. 
QuPr 1iizer t1ue a -Oespoza. total com o pessoal é de 323 : 000$000. 

Vejamos qual o objeetivo dessa instituição, conforme 
o n•.a:ulamonto em vigor. Aqui está : «0 ensfno geral tem por 
fim 'pr e}'.)arar. pela instrucção profissional, homens utcis e 
eapazcs de bem aervfr a marinha rnercantn. em qualquer 
l\mcf'ão. tie~d~ as d1~ ."irnplmi moço <le convés ás de offi cial 
p ílot.Ô.». . • -

Sendo esse o in lu ito <la Escola Profissional, e-0mprehen
d..,.-sc qu<' não pódc dcixnr rl(? !.;cr recebida com extremo pez:ar 
a rwxHda que sô encont.raria para justificativa a P.conomin 
qne a.o Llov.d adviesse d~ssa suppressão. 

Orn. n ·renda do Lloyd tem excedido 50 .-00-01:000$ an
nuai· !>. P. a empre,..a !.em obtido lucros liquídos, mencionados 
nos relatorios, que s~ .<~levam a milhare~ de. contos. Não . é. 
por lanf,o, umn !.'conomm qnP tenha alcance, P.Sl:la qtrn ~u:1s 1m 
~P. í'.OTI$ü~\lirfa. 

O Sn. "\LVAno BAPTI8'TA - · Lucros, esses a flUO -V . ~~x. 
aflu{Jí'. qm~ não l!Ti tram par~ o Thesouro. 

O $H. PAui.o DB FRoNTll' - Si não r.ntraram para o Thr;
:;iuu l'O, a eu lpn. é oe queni 1 ~m n. direcção; e, eomo, :no rr.g-1 -
meu actual, quem ·diL'i~c-~ {· o Prl!Sidenf.P. da Ropubhc:n, si n 
1"l!U Mini !:.ko dr~ Viac;.íio, Hi o h l'.ll ~HI-ector do L1 oyd n~o p rn
videnciam no .'ientido <lu qun os lucros se.iam recol!u<los ao 
Thesouro, sub ~ <lireccil}. por eeu lur~. do Mini~tro ida- F~-
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zenda, ao Presidente da Republica é que. cabe íntl.'!rvir, po1·
que elle é o chefe geral de todos os deparLam~ntos <lo se1·vico 
pubJico. · · 

Evídentement<:, uão podem 1'off1.·e1· as 1;onseljuern.: ias dc:3::c 
e::ilado de coisas nem o alum1w, que se matriculou e assumiu 
ai; obrigações dahi decorrentes, nem o prof1~sf>'or. que foi no
meado por portaria do Ministro, qu~ a possue com o 1~arimbo 
do Ministerio da Viação e Obras · I,ublicas, que ,já tem corto 
~mpo de cxercicio, que devia ser eonservado <i:emquanto Mm 
ijervisae>, o que <la noit.o para o dia vem a 8el' despedido. r-iem 
absólutamcntc te7: dado a menor causa a estia dispensa. 
( A.paiodos. ) · 

O Sn. ALVAno BAM'I::!T:\ - · gstou · dt~ accórdo com V. -Ex., 
penso que deve !:ier mantido u ensino vrofisi>ional maritinx\ 
que f~ uma nece::-sidade de primeira. ordem. Nem se comprl'
hende qutJ ncEte naiz possa deixar de existir semelhante. Pn
::iino. Apcnss me rcfori ao caso dor-; lueros do Lloy<l,, d~ t!UC 
V. Ex. fazia menção. 

o Bn. PACLO DE l!~RONTIN - lte::;pondi precisamente 
quanto ao que V . Ex. disse acerca dos lucros; e muíLo ag1·a
<ieço o valioso apoio que presta á. idéa que estou propusnando . 

' Senhores, si a organização di:!.1:1 ·escola~ profissionacs tem 
algum defeito, corrija1J1ol-o, (~ não tei:ei duvida em concol'
dar. Talvez ~1.1 potsa sustentai' que sm•ia preferivel não se 
min)strar alli a instruccão primaria., :;endo esta fornecida 
pelos estabelecimentos a isso destinado.~. no Districto Federal. 
ou nos Estados, e lendo lagar cm seguida a admi~são m<'.diant1~ 
uma próvà do gráo de habilitação dos c.andidatos, como nas 
faculdades superiores ~e ' exigem os prcpn1~atorio s ('. o exame 
vestibular. · 

O Sn. ATNAHO lJAPTIS'rA - - No caso, oomu quasi büH1pl'1\ 
o dü que se dP.ve tratar é de melhorar, não de destruil·. 

O Sn. PAULO DB Fno.NTIN - J.1erfeit.amc11tc; o que não. Pa
rece . ra:zoavcl é que, .não e~d~tindo, até bn pouco. ess<~ ensino 
profissional, lendo sido crcado cm Ma h01·a, ha,ia agora o in
tuito . do supprjmil-o, (]Uaudo se achava funccionando sob o:-1 
melhores auspicio.s. no facto, ao envés do que se· Vt}d1' ica cm 
certas 1>.scolas, existr,utt~s neste paiz, &lgumas soJJ a direcção 
ofCicial, e cm que o numero de alumnoR ú insignificante, o 
cf.'rlo 1! qun no caso dP. qlh~ me ~stou or.cupando, a matricula.. 
ascende a 451, lrnnforme nvide:ncioi, sendo qun do cm·so pro
.fi~sional/ propriamente dito, ·do qual apenai:> se cncontr:ttn 
Junccionando tr('s annos, fazem parte 177 matt•iculados,. tiuc, 
!:':ommados aos 33 <lo navio-escola, olevam o algari smo· a 150, 
na parto pnramenle profissional, repilo. 

Conhecemos, por oul.r1) latlo, a~ diffilluldades 1:.0111 rJi.w 
km lutado. para tt obtenção d<.·. viloto::i, a Marinha l\forcailL<.1 
nacional, de cab tagem; ultimDme.nte, dive1·aos nnvio:; n~o 
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teem podido !.'rguír barra fóra. por não disporem do numero 
de pilo Los exigido. 

Havia, dur·anf.c a guc~rra, uma facilidade, que não mais 
e.x:ii:tte: verrnittia-sc que um 2º piloto pudesse funccionar 
como 1 ", e al<! um simples pratiean te como piloto. Era, porém, 
uma siluac.;ão traositoria: naq·uelle período de crise, foi pre
ciso, por assim dizer, fazer exames ás prebsas, e; para obter 
pessoa.l, dispea~a.r um tanto o rigor, qu~ appliea,do, impediria 
certas approva~ões. · 

N~rfa <iísso $e verificaria, ~;i as escolas profissionaes esti
vessem ha bastante tempo t'unccionando normal e regular
mente. 

Pois bem, quando os. l'eSullados estão nssim visiveis, 
quando é. caso de felicHar a quern teve a iniciativa de crear 
.esse ensino profiss!onal, e a quem, recenLemente ainda teve 
a ·idéa de rcf orrnal-o e moólncal-o àe: modv conver1ienle, não 
ô justo que clle seja completamente supprimido. (Muito· 
bem.) 

A desp~za total p6de <>,ndar, conforme o projecto que ela
borei, pnra a ofl'ícialLrndio dessa escola, em 350 :000$000. E' 
uma verba n~lativamente diminuta, sendo de not.ar·~que nem 
só o Lloyd poderá contribuir para· esse fim, como ao Governo, 
quando reformar os conlractos das empreza~ de navegação, 
(!Spccia.lrnentc a~ subvenciona.das, ser;i dado impor-lhes con
corram com dl'Lerminadn quota, em beneficio do ensino pro
fissional. (.llluito bem.) 

Nf10 sou. de modo ulgum, contrario a ctue se adaptem me-· 
didas cie econ<\mfo. e ui procurem dimin\lir os one'ta do era._ 
rio. O que não podemo::: é, com essa intenção, reduzir o en

. sino, q110, maximé, em um paíz como o nosso, é essep.cial-
m<.mi~ nc.ce.ssado_. . 

.1 Essa a ,íui-tificní:Uo do pro.iccto que tenho· a honra de sub- · 
metter á consideração da Camara. (Mu.ito bem; muito bem .. O 
orador é cumprimentado. Palmas nas o alarias. } 

Vem á mBsa e é lido o seguinte 

r>noJBCTC! 

o Cong-,rr:;sso NncionaJ, attendendçi.ã suo. utilidade publica, 
decreta: 

Art. 1." l''icnrn officialir.adas para todos os eífoitos. a 
:;ubordinada:-; ao Mini.-,tcrio da Marinha, as escolas prof1ssio
naes do ' Llnvd nrnsileifo. 

Art. 2..º Ficam manlidos nos SC'US resp~rtivos cnr:.ros o 
l}clnal prssonl ndminíi;;lrativo e dor.er.te dns r-efcridn.;; e~colas, 
abrindo para i~so o Gov1~1·no Q cr<~dilo' n.nnual de :150 :000$000 . 

.Art. 3." Para o fu nrcionninr.nLo rr.~nln r ctns c!?-co lns, em 
t.odos os sem> cuP,'>OS, fka o GovNr10 ~autorizado a enlr1:j;!"ar
~h~~ como seu patrim-0nio1 <) -;idificio Qlll que aclualmenta 
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ellas funccionam, o edificio em construccão á rua Visconde 
de Haborahy, esquina do becco do Tinooo, e a gale1·a Meo.1-im, 
ex-llcnriette. 

Art. L" Ficam eÃLincLos 0::1 exame~ para praticantes de 
pilotos, e para segundos e pr!ineL os plioLos, actualmente 
prestados na t.:apiiauia do Podo e ua E~coia !'iaval, os quae~ 
pa:;::.arão a ser leHos na séde das escolas, ·p.or uma comm1ssão 
uo oHiciaes da i\larinha de Gue'rra. nomeada ·pe1o M1m1:1t;ro da 
Marinha. · · · 

Art. 5. º O Governo regulamentará. a presente lei. 
Art. 6." .Ficam revogadas as disposições em contra.rio. 

·· Rio. de Janeiro, 6 de julho de· 1920. - Pauto de Frontin. 

O· Sr .. Presidente -~O projecto fica. scbre a. mésa atá 
ulterior delilJeraf,ião. 

Acb.am-se sobre a mesa. tres requerimentos que vão ser 
lidos. 

São successivamente lidos. apoiados o postos em. dis
cussão, os seguinLes 

.lEQUERIM.ENTOS 

N. i 

ll.equeiro sejam requisitadas, com urgencia, p~r inteir
meílio da Mesa oa Camara ao Poder .. .l!.'xeculivo. Ministerio da 
ViaCão, as seguiules inrormitÇões: 

a) qual a somma dispendida pela rnspectoria das Obras 
contra a$ ~eccas desde 1 de jar.eiro de 1Vt0 alé hoje; . 

b) qual a despeza com po:)~oal t:-quul a <.;om material; 
e) qual e pe::;soal, µomc l,)Or rwme, com as quaulia3 QUF..· 

gunham que ttaoe1ltiam act.ualrneute no füo de Janeiro, e qi.:al 
a funt;i;ão 4ue ca.:a qual cxcl'co; 

d) quaes ao obras feitas durante o prnzo referido e a 
(!Uem pertencem as terras be1u.[icir..Ju.s P• los mel/1.o-ra.111.en.tos 
poduzui,us, especiulrueuLe no Estudo da Pan'11yba; 

e) quantas commi.~1:1ôcs estão ll'ubalhaudo, em que Ioga
res e qual o pessoal do cada commissüo, relatando . quanto 
santia cada qual dO!:l seus membros; 

{) qual o plauo geral jií. assentado? e spprovado para a 
ohra total . 

Sala das .sessões, i de julho de i020 •. - Nicanor Ntuct"--
menlO. · · 

o Sr. Carlos de Campos. - Peco a palavra. 

O Sr. Presidente -· li'ica adiada· a discussão na :fórJnQ elo 
l\.egiwcnto •. --~ 
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Requeiro que a Mesa da Camara dos Srs. Deputados fiqu~ 
autnrizada a entrar em accurdo com a Mesa do Senado no 
!':lentí<lo de ser da.da uma mclhol' ínstaHação a ambas as Ce.sa~ 
do Congre.sso Nacional • 

Sala das ::;essõe~, 6 de Julho de 1920 . - Octavío R.acft.a.: 

.\. ó 

Requeiro que volte a Commissão de Marinha e Gúen-a, ~ 
'IJ~to ao projecto n. 212, de 1917, o qua-i se acha sobre a ·mesa.· 

Sala das se&iões. 6 de julho de 1920. --, SaUes Füoo. 
Enct)tTadü a discu~~ão do~ requeri,mmllo~ ui;. 2 e 3 e 

adiada a. vota.cão. 

o Sr. Prasideut.e -- i\ão ha nmi:-; oradores iuscriptos. 
8i maü; nenhum dos Srs . Deputados quer .usal' da pala

na na hora <lo expedient.e, vae se :passa.T á ordem do dia:: 
{P11usa.) 

Comparecem · mai::; o~ Sr~. Felix Pacheco_, Annibal Toledo1 

· Cosia Rego. Souza Castro, .losé Barreto, Thoinaz Accio·lY, José 
Augusto, Alber to .Maranhão, Gervas io Fioravante, Arnaldo 
:Basto~. Ccn~ea de Brit.to, Ale·xandrino da Rooha, Natalício 
~;amboim, ~fon<.lonç.a Martins, Rodrigues Doria, Pedro- Lagt], 
A~lindo Fra.g0s~, .Jos~ Maria, Rau! Alves. Elpidio d_e -1\lesqui_ta, 
Vicente P1rag1be, Longrube.r .Ftlho, Macedo Soares, Ramiro 
H.rnga. Joi:-1tS de. Moraei;, Vcri"ssimo de MeH01 Mario de Paula • 
.!osino d!! Araujo, Alaoi· Prat.u, Cíncinato Braga, E!oy Chaves,. 
Pafme)ra Hipper. Pedro COGta, .Pereira de Oliveira, Celso Bay-
ma, Carlos Penafi~l l' Garfos Maximiliano. (37). · · 
" . Deixam úc i·ompareeer os Srs. Ephigeuio de Sallei:;, Mon-
l~n·o oe Souza. Antonio Nogueira, Dionys•o Bentes, Abel 
Chc~monf , .Justinianu c:IP Setpa, Chermont de Miranda, Luit 
Domin~ue::>. Jofto CalH'al, Hermino Ba.rrO!SO, Moreira. . da. Ro
t:lm, Vlcente SabuYH. Thomaz '.;avalcanti, Ildefcnso Albarw, 
:\ffonso Barata. Solon de Lucena, João Elysio, Balthazar Pe-
1·oira, Aut.oaio Vir,ent u, . Pereira de Lyra; Estaciu Coimbta, 
Pedro Corrt~a .• lulio d1.· Mello, Alfredt} dE>. Maya, Miguel Pa!
nwira, .:roão M(1 nc1.t•s, ManoeJ Nohre, Octavio Mangabeira, 
Lauro Villas Boas, Pires de Carvalho, Castro H.obello, Mat'io 
Hormt~s. Ubaldtno de A~sis. Pacheco Mendes, .João Mo.nga
hcil"a, Arlindo L eom'. 'l'or(Juato :i\ioreira, · l\:Ionii Sodré, Rodri
gues Lima, .Leãu Velloso, Manuel MonJardim, Ubaldo Rama
lhet.n , ~\nl.ouio .Agui1•1•e, Od.ti.vio· da Hocha Miranda, Aruzém 
F.ul"'t.ado, Nicanor Nasohnenlo, Salles Filho, Aristide~ Cairc, 
Norival dl~ Freitas, José Jfolentino, Azevedo Sod1·é, João Gui ... 
marã(':S, Tht"lrnistocle::i de Almeida., Buarque · de Nazar&tnj 
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.:rrancísc-o Jfarcondcs. Raul Ft:rnande~. Jcgé, Alves, :Jose Gon
çalves, Herculano Cesar. Alberl.ir:.o Dl'ummond. .l\falt11 Ma
f:hado, Ribeiro .Junqueira. Bilveir::~ Rn1m. Antonio Carlos, 
Amerko Lope.-;. Seuna Vigucircdo; fo::.6 Bonifacio, Landulphu 
de Magalbfíe~, Odilon <le Andrade, Zoroastro Alval'enga, An.-
f ero l3otclho, Francisco Bres~ane, Lamounier Godofrcdo. 
l''austo Ft~rrar., \Valdoroiro de .Magalhães. Ja.ymc Gomes, Vaz 
de Mcllo, Carnmo Prates, E<lgardo <.ia. Cunha, n.aul Cnrdow, 
:3a11es Junicr, A1bcrlo Sarmento, Barros Pculeado, Cesar Ver
gue~ro, .Prudente ele Morac~ · :Filho, Veíg·a Miranda, João de 
Farm, f~mpa.io Vida1. Roclr'igu<.>.~ ~\\ve:s fl'ilho, Manoel Villa
hoÍm, Ramos Ca!ado, 'fuIJo Jaymc, Scvcriano Ma.l·ques, Otto
ni Maci~l. Abdon .Daptista, Gomercindo Ribas, Evarí~t.o 
Amaral, ,JQ.áo Simplicio, Augu8tO Pe:.itana, Marçal de Esecbar, 
Alci~cs .l\Iaya, NabuCLl dP <Jouvêa, Flores da Cnnha e Joaquim
Osorzo (105) . 

ORDEM DO DL\ 

O Sx. Presidente ~ A lista dn -porta accusa a pl·c.sem;a dt:J 
i 05 Srs. Deputados. . 

Não ha numero para Sf.! ·proc-eder ás vota.ções das mate
das que se ~cham ~obr~ a mesa e das constantes da ordem 
<lo <lia . 

.DiS<!ussão unica. do pareé·Cl' n. 7, de -1920, mandsndo ar
c.tüvat' a mensagem tio Sr. Presidente da Republica, rela.tiva ,, 
;i. ab~r.tu1·n do credito de. 5 . 000 :000~, para <ts obras cont,ra aG 
:::eccas. 

Encernida .. adia<la a vot:.i.~:-ão. 

Discussão unica. <las emenda::; elo Sena<lo ao ·iJl'l)jecw· nu
mero :187. B. de 19HL da Ct1.mars, mandando que constitua 
uma s1~ccão a cadeira de chimica analytfoa <ia Faculdade de 
:Medicina da Bahia ; com parecer da Cómmissúo do Instrucção 
Publica sobre as emond:.i.!-l r.lo <;:;pnado {yido pro,iüctc n. 76, 
de 1920) . 

EnceL'L'adu t• a.diada a votu<;âo. 

O Sr. Presidente - Esgotada1-i a~ mo.terfa8 em discussão 
vou levantai' n sessão designando pa-ra amanhã a Bcgujnte 

OltDB:M' llu lll.\ 

Votu.çào das 1.:nwmlas du l-3on~do ac · projecto 11. :397 B, 
de 19-18, <ia Camara. mandando qm'- 1·egressem á activa. o~ oi'
fic.iaes óa Brigada Policial roformados compulso1'iamente 
t\l)l 19i~, ~om um novo parecer da._ ~omm~ssão do Fínanca.s, 
c(:ntrano a!> cmemia.s do Senado (vide pro.recto~ m; . 688, de 
:1919. <~ 09, de HJ~O) (discnssü.o nnic\t): 

Votação do p1'ojccto n. 2'1 A, d~ ·1920, lnundundo su !:ipen
dt•r a c:o;:ecução do rtrt.. 177, do reguJmnento da Estrada de 

. 3 
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Ferro Centrak do Brasil, com parecer contrario da Commis'. .... 
são de Finanças (1ª discussão); 

Votação do projectc n. 33 A, de 1920, abrindo o credito 
de :150 :000$, ouro, para. ultim::u.;ão dos trabalhos da Delega
ção Brasileira á Conferencia da. Paz (3ª discussão); 

Votai,;ao do projecto n. 41 A, de 1920, mandando que: 
vencam o!> juros legues os dinheiros dos orphãos e interdi
ctos, depositados nas C<J.ixas Economicas, com parecer :favo
ravel á emenda da Commissão de Finanças (i • discussão-); 

Votação do projecto n. 70, de 1920, contando tempo de 
:ierviço, para a aposentadoria., ao desembargador Rodrigo de 
Araujc- Jorge, com parecer fa.voravel da Commissão de Fi-
nanças (2" discussão) ; • 

Votação do projecto n. 73:- <le 1920, approvando o con
tracto de 18 (]o janeiro de 191.2, referente ao decreto n. 9.293, 
de 3 dr~ ,janeiro do mesmo annc·, celebra.do entre o Governo 
Federal . <l a com,pa.ulüa. Cessionaria das Docas do Porto da 
Bahia (~" dis0ussão); 

Vol.ação do pr•ojecto u . 57, de 1920, abrindo o credioo 
especial de i . 889 :260$, para acquisicão de material fixo e 
rodante destinado ú linha !errea da Barra Bonita e Rio do 
Pei:Ke (3" discussão); 

Votacão do· projecto n. 290 A, de 1917, mandando contar, . 
pelo dobro, o tempo de servico dos funccionarios civis e mi
litares, bem como ás praças de pret, que serviram e servem 
nas commissões de linhas t.elegraphicas, chefiadas pelo co
ronel Rendou; com parecer da Commissão de Constituição e 
Justiça, contrario ás emendas (vide projecto n. 74, de i920) 
(3• discussão); 

Votação do parecer n. 7, de i920. mandando archivar a 
mensagem do Sr. .P residente da Republica, relativa á . aber
tura do credito de 5. ooo :000$, para as OQras contra as ·seccas 
(discussão unica) ; 

Votacão das emendas do Senado ao projecto n~ 387 B, 
de i9i9, da Camara, mandando que constitua uma secção, a 
cnàeira de chirnicu analylica da Faculdade do Medicina da 
Bahia; com parccur <.la Commissã.o de Insfl'uccão Publica 
sobre as emendas do Senado (vide projecto n . 76, de i920) 
(discussão unica) ; . 

Volnção do projecto n. 210 C, de 1919, incluindo no cor
po docente do ·Instituto Benjn.min Constant os aspirantes ao 
magislerio e dando outras providencias; com parecer da 
Commh;;~ão de Im;lruc1,\ãe· Publica, contrario ao projecto e fa
vorav0l ao véto do Si· . . Pres idente da Republica (vide pro'"' 
jecto :o. 71, de 1920 (discussão uuica); 

2• discussão do :projcclo xi. 79, de i.920, fixando as for
:;as de t.etra pura o exercicio de 1921; 
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6'.ESSÃO EM 7 DE JULl!O !)E i!J2() ~ -

. fª discussão do projecto n. ·43(), de 1018, organiznnõo os 
registros publicos, e da.udo oulros providcneias; com parece1' 
<la Cornmi::;são de Justi1;a, acceilau<.lo o p1·ojecto, propouuo, 
em tempo OJJpcrtuno, emendas. 

Levanta-se a sessão. ás 1 ii horas. 

47• SESSÃO, E.M: 7 DE JULHO DE 1920 

PRESIDENCIA ·no sa. BUENO BRANDÃO, PRESIDENTE 

A's 13 ·horas, p1·ucede-se a chamada, a que r espondem 
os Srs. Bueno Brauiião, Andrade Bezerra, Juvcnal Lamar
trne, Octacilio de Albuquerque, Costa Rego, Dorval Purlo, 
Dionysio Bentes, Bento Miranda, Agl'ippino Azevedo, Ar-
mando Bm·lamaqi:li, Marinho de Andrade, Tllomaz Rodrigues, 
Osotio de Paiva, FrGderico Boq;es, Cunha Lima, Osc.:ar ~oa
res, Simeão Leal, Eduardo Tavares, Ar1H1.ldo Bastos, 'l'w·iano 
Campcllo, Aristarcho Lopes, Julio de l\iello, João Menezes, 
Rodrigues Doria, Lconcio Galrfio, Alrredo Ruy, José Maria, 
Raul Alves, Rodrigues Lima, Leão Vclloso, 8ampaio Corrca. 
Paulo flrontin, .l'11endes .Tavares, Vicente Pirugibe, Raul 
Barroso, Veríssimo de . t\lello, .l\Iario de P:wla, Mnuricio de 
Lacai·da, Augusto de Lima, Emílio Jardim, :Fauslo ferraz., 
.Moreira Brandão, Raul Sá, Francisco Paolle!lo, Manoel Ful
gcncio, Sa.lles Junior. Carlos Garcia, Fcrrei1·a . Draga, José 
Roberlo, Marcolino Barreto, Pruclenle de Morars Filho, José 
Lobo, Cax·Ios de Ca1üpo8, Arnolpho Azevedo, Ayre~ da. Silva, 
Olegario Pinto, Perefra I,eite, Luiz Xavier, João PcrneLta, Pe
l"eira <lc Oliveira, Eugonio Müllnr, Carlos Penafiel, Octavio 
Rocha, Domingos Mascat·cnha.:;, Barbosa. Goucalves, Joaquim 
Osorio e Carlos Maximiliano ( G7) . 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Jttvenal Lamtrtine (2º Secretario) procede á lei
tura da acta .da sessão antcredentc, a quul é, sem ob~crvacões, 
approvada. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente. 

o Sr. Andrade Bezerra (1º Secretario) procede á leit.ur-.i 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offíeio da Assoeinção Cotnrner ciaI do Rio de J aneiro, de 
6 do corrente. enviando a s razões aprcsc11Ladaf> pelo Sr. Luiz 
Cnmuyrano, com roferencia aos direitos do ~peue-pá.o~ e tfo · 
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~àdo lani~r-ro ··rn ;r,,·.. -· ;\' t~o111mi s~ii. r.1 E~pc-t í rrl rJe H• 'l'orma 
Ti·ibnttiri:1. 

Jl4•q1wr·1111e11l.1Y": 

J>o eai1itfl.•_1 dP corn·ta :'.\a1· in ria (~<lm~J ·-~ ~ilv:L peoí.ndo u 
pagamrul.o dn. quanlia d1· :~ :~00~. imp11rl<ll!r:1~ qllt' .. d~z te~ r~-
1·rbido a m .. no!' dP ~r>us v1.' nc1mr>n!c1~. - · · .:\ Lomm n.;S<lO d ! Fl-
1wrH;a~ . 

lh• ma,irn· .\rUw r· i.l<• '/\.n d rat.l r• ;• ou tro:; funcc i1Jnar i ll~ tla 
1;a~a de CmTPc1,;ão. pedindo o~ favol' <'.;-; <k que l1·aül o de~reto 
Jf'gi~laUvn n. :L 0100, ck ~9 <lc novembro de t917. - .Y Com
missão dr .l?inanç.a~. 

E ' 1 idli r• "ª" a impl'imit• o 51'gU iÍ1 lP. 

fnd~'(en· n .,·1•r111criúw11 fn rl1· ,1f1to1ú11 :\ U{/astu t/1~ Olú:1>i'r i:r. 
(>rtinfnl [Jf'ri.inrln i111•J horiu <f1: n7)0SPntmluriu 

A'. Cnmmi:-;são d1• Finantns foi ai9l'<'Se1üa<10 o rcqucrinicn!.o 
d1: Antonio :\u:;ni;tv de Olíveil'a Quinl.at. c h:cfc tle. sec.ção apo
sentado do Cm·r·C' io de Pcrua.mutwo. pedindo q ne os scu.'i Yen 
r~inwntos rl<~ aposent.:.ulur'ia sej arn 1iquíparados an~ elos ~1 cluacs 
d1e1'f~~ d•' :-"1•1·1.:f\1.1 tio t:on·<'io do m0sm n E ';, lado . 

1'rndu .~idn apo.•rnlado 110 anw1 de 190'1 com os veuci
hwnlo~ <l\11' !!Otão HtP. ('nmpdi::un, dl'pois ue haYl'l' prcsLad o 
bom; ~ 1~1·vit\ll." dllJ·anf 1• 1> · ~.<:prn:o in inlerrnpto d1~ trinta.·. u1u10$, 
1•ntcndl' • 1 J1"ti1~iuna: ·i u qu1~, <la das a~ condi <.·ües act.uacs ria. vida, 
prc•e i~~i 1iwl1101·a1· :;rn1 a po:~rnladoría. 

Hn innum1~J'I)~ rurn:d onar.i11k 1;ivi i:: ! ? 111ililar1!:-; ·~m idcu-
1.icas circumsluncia~. !-'i ross<~ lic it.o iniC'.iar tal prnt'-odente, 
oLt l.1•0:-; apo~en lado~ apJHH'ec1!t'iaru sol ki tando idcnt.ü!t J favor 
do •Po(lE'!r Legi.~lal ivn. o <itw au~rncntal'ia enormf>mnnlc a des-
JJt' ZU. puhlica . ·· · 

· A Commis:.ãti dC' Fiiwn(;a ::; <.-. plii.~. de p :u·1'< 'f'l' que dov1: s1• r 
indeferida. ~ rn·c trnção d 11 req uei·1~ nL<~. 

~;ila das •Conrnii::;s(í(•,:;. ~fi d<! j u n !'lo de 1 H.:W. -·- Carlos lk 
C,;,mpos, P t·csidenlc . ·-- l'cl~o ,Ra:ym.a, Relator . -- O.çcar Soa
·rcs. . ·- - :1 lb r>rto ~foranlúio . --· J osín .. o de A·m H.io. - Ramfro · 
B !aga.. ·--- Oc1a-i·10 B orh1.:1 . -·- Gi11ci71n to H~·oan . -- Corlus 3((1,~ 
:runilia1w. - : :>0·11.zr.. Cosf i '1.1. 
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/ 

Sfio sn~)r:1.'~~h·aml'nl1~ 
P;Ll i Í1lí:\.:'> 

i ido:: f~ vno a 
I ...... 

imf)rimi1· o-; .'••'·-.. ~ \ ' :~ 

. \ u t<wiza ü Poder Ex,-:r.u til.:n a µ1·0 m.o v<: l'. •'.01tf o-nnr. mt?-lhoi· 
convier aos intcress•?~ nar.ionacs, 1L · .~.;m.rncmoração do 
Centcnnrin da. Indept.?ndrn1cio. Política. du Brasil. com .. ;oa
t.r,r.er 1.! emellda. do Comm:issfü> ri•' Pinm1çus 

. o· projc<:to n . 1!1. <l<\ HJ20. a.tirescntad..:1 1wto 8t. DepúLadn 
Cost.a Rego. autor ir.a o Pod1,r Ex•.H . .:u( ivo n promover. eonrornw 
melhor conviP.r ao.s in l.ere-sscl'; nac-ian::i~·. n úommemora.çá(i 
do cenf;c.nario da lndepen<iend~ PoHtic~ do Brasil, acceitan
d.o .para tal fim rt r:ODperai::fío ou r•ou1·urf'o d1• tnda!' a8 elas~~ 
.::ociaes. 

O projeul.o pedi~ sónwn(l' a nb~(wvnneia das ,.;t,.1guinfA~:-; co11 -
di1:ões: 

Jnstiluição de um(t. ('.omn1is.,;fü, snlrordiHada ao Pt·esi
<lNllc da Republica. .pai-a nrganha.r L' e:il'n\.itar o programma 
t:tue 1•t\sultar do exame H coo?'dcnação .Jos pt·o.íecki!-i qu0. forcin 
formulallos pelo· Congrf"'~f'<•. J\.:linistcwios, Pi·i>fE>.itura <lu f) i :-;
íríct.o Fcdera l, J<j~j(aflo:-, :\11w i<.iij,1Xlli<.lac)~1'. a~'!ior:iacõe:-: ·,rn 
l)Url.kulares. 

Observ·ação r.lo crit.crio de 1>1'~[1'\'l'lWia para n s emprehen.
dimenlos quc1 r1~pr<"~~nta1•1•m u f.iJ idrutrs lH!l'IH:J rwrit<>~ nu ai -
Lt'THl:erem a !'üconhec;ida nr•t·P~Sicla<.!P puplica. 

O art.ign iiO~nndo un projedo m1Lo1•i:at :J. t•ealizac_~íw tiü 
1>Pt'l'{H;.õe.s •fo c1·~difo n11.1.~,!~urkl1-; 11at'a t\ l'.Xc~.\\\;ão da l~í . 

. \. CommJssfio ili• f'iua11c;u.-: 11111•. ,r>ui· intnrnwdio do fü·
lutor, nuvin o ~1" ~-fini~t.['n dn Iult•Piv1·,. JWJI~u <lllC n pl'o
.i<.:el.O rom1t11la. ti. lllmt in1"1>l'i:->nl1Wr·l iwrr~sidad·,... 1k1 morncnlu 
pnl if ko t• :-:ot'.iul bl'•~i- ile il·~1. 1 w quat dPl/l'.lUo~ \ll'e\H11·ar w:na 
digna eommemora0ão dl\ ~1·:wd1• ti•ilo lll'slol'ico, iníf.3gl.'alizn-
1h"1r dn Bi.·azil nu. i:ommirnhfin dns povos indPper1dentes. 

A Gommis~ih.~ já e:-;Lu{\~)U 11 a:--'!'umpto c>m 1 n'J ~ 1~, apre.,\;HU.-
1 t H.1 :;obl'e a maJer ia •·mnmkt:: a ltm 11t·ojecto em :\" discu~não: 
1· lo rios os alvi trc:s sobi'r· o~ 11u:11•::; o <:ongrm;so nãú se fixou 
a inda. f'.m uma e~colha. (infiniL.iva. l'•lram pl'ec~didos de uni 
1111trn pro.ice.to do illust:re J)1•fml.adi) .~m1t\ Bonif:rn1n. qu~ i.am
lrf'm não teve .andamento. 

E' fa.cil dP 1~ <1mpr1•Jw11<il'i'11J•)." o motivo e/~ l?11s il.ação por 
val't.e dotS iegfaladl)l'i~S na r .!~cnllr;t dos programmas. To.do!:> 
.:ubcmos qno est.n. fune~;âo 1\ w1a.i~ ptnpl'lmnC'ni:e. -da al\~.ada <lo 
Exccuf.ivo. m~~smo porque o~ pnig-r~mmas o f<•·sl.as commemo-
1·ali vn.s podcrãn sr•r mo<i ifícackis a l.é nas veSpPras da r~xecu~·ão. 
~Pntlo ·1.1bvin qu e :::6 ri.o~ dl'Jl::ll'la1w11.1tM ~uh<1r·-dina<ln~ .cJif'e.rf.~•·-
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as :.um.ns DA CAMARA' 

mf'nte ao Presidenf.c da ncpublica, sob a inspirar:ão dei;te, 
cnhc o dev1~1' de observar n escolher, para executai-as as 
n1ellJOrc;; fôl'!lrns da rr:Jl iza(;ão de um pt·ogrnmn1a que dese
j:imos seja tanto rruanto possível, crn 1922, digno de nossa 
cultura ;iclual, sem cxaggcros inca.bidos , mas filíado ao pen
s::i.mcnlo superior de revelarmos ao mundo, com seriedade 
e jllSLi;;a, o \'alnr e a sígnificação do surto de progresso que já 
reaJizúmos ncsLcs primeiros cem annos de nossa soberania 
pclilir:a. 

A Cnmmissfío de Finanças, considernnd(I que o prOjP,do 
n. Hl, cle::;fe anno. amplia a antoriza~·ão, o que é ,iuslo, tor
nando possivcis não só as su~g-estõcs já Mnh(•cidas, mas tam
b1~m ainda nutras 11ue as eoncli~:õcs e necessidades do momento 
ai?onsclhai·em no r.:;pirito ponderado e á clareza de apreciação 
dr• Chrfc do Estado, cm cuja sciencia da justa medida na ap
Jj J íen~:ãn das lf'i.s de autorização devemos confiar; mas, con
s:dnranúo, tamhcrn, que essas :mtorizações drwr:m ser subor
d ímH.la.s a um maxímo de credito ncccssario a dr:-pezas rcal-
1!'1c:nt e incl i ,.;pen~:w~is a uma digna commemora1;iio, com as 
i;mitn~ões irnpnst.n.s pelas condic:ões do Thesotlro, (j\1e, em 
focc de uma p 1~t·spc(;tiv::i. de deficit orçamentaria. não pôde 
ser oner~do com os compromissos exlraordinarios tão vul
tuosos f]Uanto os previstos nas emendas a que acima alludiu 
o Tlclator: e. JJn.rceendo á CommissfüJ rruc, dentro de um cre
<l i to de 1 !l. 000: OHO$, a inicial ivn. 1)alriotica do Sr. Presi ri ente 
da Republica poderá encontrar os meios nrntcriaes precisos 
fiara uma digna d1~monstração <le nossa vida collectivu em 
1 P2Z, sendo rnrno 6 S Ex. o prirnP.iro a reconhecer ('file uma 
boa escnl!in d <~ prog1'amma, polo brilho e prlà irradiação dfl 
St:US cffe i los, pOÚf.' l'Ú COtlSOf:ll i l' J'C:SI ti taílOS igun CS aos fJlW 
podcri~mos ohler eom a rnn.lizar:fio dt~ dc~spc7.a~ mais vúltuo
sas e que, por· is"º nwsrno, podel'iam dn.r mm·f.{nm u numt.H'OS 
de prn;:::rummns di~·pr~nsaveis •no mpmenlo 'financ1•iro · gu,e 
o.lr::ivcssamos; por· [tidns flsLcs moli\·o~ ó n. Cnmmissfío dr. F1-
nan~·as do parecei· que seja appi·ovado o pro.1ooto, com 11 ~o
guinte 

EMgNDA 

~/\o nrt. 2ª a1•1•rP"><'Pntc-sc: pod1mdo d~sponder a.ló a 
Quantia de 1l3.nM:t11\!1S!I00.:Do. 

Sala rla8 rnmmi"~íiPS. () do jnlho d~ 19:?0, - Carlos de 
Cnm1111s. f'rn,;idr,11IP. - Alberto Narm1hr7n. nc>Tntor. - Os
car So111·1•s. - Josfno <fo :\'rau.Jo. - Cincinnto Braaa. -Sam-
11oin Cori·,~o .. - _<:;m1~n Co.1'f1·n. - Cm•1os Ma.'tforiliano. - Ra-
miro flraaa. Ocla.vío nocha. - Celso Bauma. 

PnoJECTO N. 19, DE 1920 

O Congresso Nacional rlecref.a: 
Art. i." Ficn o Ptirirr Ex~cutivo autorizndo a promover, 

desde já, e cnn.Jormc mel11or convier aos inleresses nacíonaes, 
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SESSÃO .E:M 7 l>E JULHO !)E 1920 

:l commemor:ição do CentennTiO da Independencía. PoliUoa do 
Brasil, acceitando a cooperação ou concurso de todas as clas
ses Súciaes, ·observadas as .seguintes condicões: 

1 ª, constitll içfto de urna com missão idonea. que. f1cará 
directamentc subordinada ao Presidente da Republica, para 
organizar e cxf'cutnr o programma que resultar do · exame e 
coord~naçfí.o dos pro.ieclo~ CJ':lB 1'orem formulados pelo Con
gresso, minist.erios, PrPfoitura do Dislriclo Federal; Estados, 
municipalidades, associac;cjes. 011 particulares; 

2R, observação do ctit~rio de preferencia para os empre-
1rendimrn!.os qu~ represcnt.Prn utilidade permanente, ou atlen
dam a r crnnh Pcídas necessidarl~s publicmi, tudo para melhor 
aproveitamento de to da e crualrruer contribuição. 

ArL 2." O Governo realiza ró. as operações de credito que 
::;ejam neccssarias para a execução da presente lei. · 

Art. 3. º Revogam-se as dísposicões em contrario. - / 

Safa das sessões, 3 de Junho de !920. - Costa. Rego. 

N. 29 A- 1920 

Ab?-e o ct'edito especial de 52C.MOO. para pa,,amento a Le()
pol.do José da Silva Ta?Jares; com parecer da Commiss{J,o 
de Finanças, m.arida:ndo destaúar a emenda em 2" dísC1lsslf.o 

Ao proJMto n. 29 qne abre o credit.o especial de 526$500, 
para png-nmento a· Leopoldo JosP da Silva Tavares da grati
tfoncã.o Iocn 1 a mw t.em. •<lireit.o, po:r t~r. :o:,prvido durante o 
nnno n~ 1012 como rnnt.?..dnr da Adminil';tra~ão dos Correios 
no Estado do 1'far·anhüo. foi apt'ef:entada 11mn ~menda em que 
se antiwizn o Governo a desp,md"r ató 12 :773$ na acquisicão 
do mohiliario para . as PrcforiM Criminaes desta Capitn1, n 
Axemplo da cpie .iá foi votadn pela C~ma.ra. com referencia 
:i 2ª :Pr('t.orin C:rimina!. 

A Commiss:io de Finnn~a;; nadn tem a oppor :i approva
t-ão da <'m<>ndn. d0 rr1ic sP. trata. ,inlgnndo rrue ella atf.ende a 
nma necessidade · inillndivc~i. rrms t3ntende qrn~. de accôrdo 
0om ris flisnosic:.õe~. r{'~iment~c~. devei ser destncnda para 
c.onstHnir p1·ojrcto á parte. 

Nr>~t:is nondir,;ões, a Sommissão de Finanças subm~f.te ao 
jul~menf.o da Gamara n . .:;rg-uinle yrrojecto de lef: 

<i:O •iong.r"essn Nadonn l r<:>solve: 

_,\rf.ko unico. Fiea n Pnd~r· Exccut7vo ;iutorizado a abI'ir. 
pP.lo J\'1ini.c:itorio do Interior. nm credito cspcr.ial de 12 :773~ 
(doz,. r.onf,os se!er-0nlos " Ret.entn r tres mi1 rréis). para a 
ncrr11if:i(lão do mohfünrfo . pre~iso 6.c;. l?ri>lori:\s ~riminaes do 
Distrfoto Fed0r::.l: r·evo~'"o.rTn~ :1R di"posiçõe.<> •'m c·.nntra:rio .i· 

Sah das (~ommis8ÕPS . (i dr .inlh(, dr rn20' ~- r.arlos de 
Campo.~ . Pr.·esidente. -- Sam'{Jaio IJorrlJa. R.elator. - Oscat' 
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04 ~ · AN N' :\ T::'8 IJA C:\:NI AR:\ 

Soares. Na111 iro JJrr1rr11. -- - r.:i-nciuoto Jh·aa11. - Cd,.y11 JJay
;nic -- Scw::.·1 C<1stro. - .-\{/w,.to Jlarankiio. - .l<.JShto de 
.1 rr111;in • •. • r.11·lo.-; JJa:rin1 if.irm0. -- Octnvio Rnclta. 

l 

J·:.~n:sD:\ ,\1\ ]'>f\(I.') fü':TO N . :,;~, J)J·: ·1920 

Fica 1> Püdcr }~xer:uUv!\ aut~wiwdo a abrir. além do ac
:Hto de: "i :438$, para pagamento ele despeza oom a acquísicãn 
de m0híl1arjo para a 2" Pr'~toria Criminal, constante do pro
Jecio ZJ. 671. de 1919, já votado. mals o de: i'.? :773*, pa•n~ 
de!"peza rfr> i~irnl mrf.ureza rnm nutl'<l!' preto!.'i::is. 

PROJEt:'ro :'\. ~!). DE i9~0 

O Con8T.C.5BO ~n<:-ional 1·esolve: 
Artigo unico. E' o Poder Exooutivo a utorizado a abrir. 

p~l() Minh;terio da Via<.;ão e Obras Publicas. o credito especial 
de 526$500 (quinhenlos e vintn ~ seis mil o quinhentos), afim 
•k. pagar a ·r.eopoldo Jos'~ da Silva Tavaires a gratificação lo
cal a Qllfl tem direrito. pM l.í.•r servido no anno de J.912 e~roü 
(·ont.ador da Adminislr.·açfio UO$ Correio::; no Esta.d<> dn Mara
'!Jhão; revogaàas as disposições t~m contrario . 

Sab <las Commi~s<1e::;, 1 ~ de Junho de :l.920. -- Ca1•lo:. dr. 
Campo~. Ptesidenle. - Sampaio Coi"T"êa., fü~Jat<Jr . - Celsc 
.flnyma . - A. Pcsta:no. - Cinci:no.to B1·ago .. - Osca.r Soares. 
r-- e. Jfd:l:'imilicmo. ·- .4.lberto ~lforanfu'fo . - .lu.stir..ãarw d~ 
°St>Tp(I • 

:~. 80 ·- J !'120 

A 1~tori,ya a abrir q 1:J'1!dito especil'd d.e 20:000·$ pl.13'u.,acquisiçán 
de u .m, t crr1:no mn .!acarâ1ul{)ná, nccP.ssn.1'1.0 ao -abastec-i
cl:numto da(Jua. r/o Capital fo'eri.<"ml. • 

Em mern;agi•ni J e ·l .1 -dr junho do co1·1•ü11tt~ anuo o 
}~xmo. Sr. PreHidenic da Revub1ica soiiciia: autorízao5o para 
a acquisioão dn um l i>rrPnn nm .TanarC1pag'Uú., nt'ees~al'in ao 
ahastecimcnto dagua. 

A ll~partíção <k ,\ gua:::. <' Obl'a:-; Publicas desta. Capit..'\l. 
Hst.á !)ti utilisando, ha longos a.no-OS, para o :l.hasterimt>.nto à f' 
Jacarépaguá, de ::.;;uai; 'l\ln na.!i(',('m ,, 4•01·rrn1 f'tn um f t:>rl'eno 
pnrt<'m~p,nf.n a pa1·ti<'-ularrtS. 

Sendo de neees'S idadn pura o 1·i~sguardo •Ja purcta do 
abasteci monto que os part.ir,ularcs não ~(\ um íscm do l'd'<'rido 
t.e1"rcno. a Di rec.to1·ia da llepartiçilo de Aguas. r· Obras P'UbU,... 
cas. informou ao :!\finis ll•rio da Via.t;ão que 08 propríetarios 
o vend<'m, ~om a. ;í !'<'.<! ii1• 1 HL S39m.?.~O 1wln quantia dn ~{) 
<~onto3 1.:fo r é is . 

l::::lendo nonveniente 1.· nl'i:e.ssuria :..r. ::1114'.tui sícii.o a. Commi.s
·:i.'ão dt~ F\nanç.ns (· de m:ir<.'c . .:r ciu~ sl!,ju çonceidjdtt o. autori,10..-
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~,fin :'iolii·ilat.1;1 ,, ~uhmef!,, ;> . . tfolih1·rai::iio e yn(o d ;1 C:;1111: \• 't1 u 
~1";.;t lintr! projcctn º" i<'i: 

O (:ong·rP.%0 :'\<.1cinnaf 1fo!'L"Pta: 

~\rt. l." F11~11 n Pr1'Í'.iirl<'nt1• da fü:pub-lka auLoriz;tdo :i 

abrir. pc!1) ~Iinislnrir1 da Viaciío. n .c.r~dito nspecial de :.!t? 
1·ont.os <ic r é is. JlaJ'a. a, acquisicão de um f.Prr r•n11 Pl11 .fac~tré
I;3gi_i;i , nP.c<'s3al'io an :ü iaslP.cirr1cnto •fagu:l . 

"\rt. '.?. " Hf'vo~nrn-s1· a:-: di:;;p0.<;içõ1's Plll c.onr ra1·io. 

Sala tla~ ConJini~s11r•:". ô d<' .íHlho cf"" 192-0. -·- r:ar/.1n dr~ 
(!11.mpas, Presídcnt.c .• --- llomi?'o llrag1i, Rela.tal'. . .. _. Oscu.1· 
S()a-re.~. - - - .Al'bcrtn J!ara.nlúio. ·--· ./o.~úw d1J .'l-ra.u-:io. --- l)cta.
-i1io f{oclw. -- r.m·los Ma:r.im.ilia'IH>. -·- · Sou~a Castro. ---· f'fo 
t·inat" R1·n!f(1. -·-_· .~n.w:pnlo (~··n·1· 1? -iv1.. ---·- n~l:;(·, Ho.umn .. 

8r.-;. !'lfrmhi·o.s do Congl't''./!SO Nadonal -·-· Tnri lw u houra 
rle pa~sar ás VO!iSaS mãos n inr.lt1sa t~:\1}0SJ({ÚO d~ motivo~ <tU" 
1w~ foi a.pre!-.;enladn pr.lo "Ministro <la Viaçfo t' Obras Publicas. 
~obre a. nec.:ssi-dadc e convcn icncia d.e sr1· por vós coucedida
mttoriia<::ã~ ·para a abc-rf.ur~ de um credito na importnncia du 
20 :000/t, para a acqui·3içilo lle umtcnnnn nn1 .JHcai·énnB'u:í. ne
cr.i::sario ao abstedmcnto cl1'. agua dest.a. Cap\lal. 

Río d<· .lanl'ir1>. 1-() r1,, junho flp 19~0. H!"I" da· t11d1•p1•111IP.n
da 1) 3•! " da n1'pnbli1•a. ··-- i'?J>if.fldo Pf'!.\'SÚll , 

S r'. l'rn~id(\t\( .1~ da llt>.l)uhli1·a. , . .\ H.r.:pa.1.0L11:-úf'I ili' .\gua ::. i~ 
Ohr ns Puhli<1a :-: dr>i- tu (:apita! 1• :;f.:'1 :;<- utilizando. lia longos 
nnnof;. par:li o ahasf "'' inH•nf.o d1' .Jaca1·1~paguá. d" a~ua~ 'JHP 
Jl:l.'>Cf'01 P Cl)J'l'l'll) l'fll lllll /1•1 •1•f•Jl1l 1'-0111 a ;Í.l'Pa rfi: l i ii. 8:H)m~.81) , 
llf'rl.1•1H'nnln-s a Jll'f. it•. n?ar~~. narp.11dla localidudn. 

A l\vrP uti 1i1.a(:ii o dns:"n f 1'1.'t'1• 1w i11.~1()~ l'i'.:;rwcl.ivo~ ·rw1i
pri1~t ul'i1>s. impo1·furin <'~m p:1·:wu pr·1:-:j111zo pnr11 o l'nf<'T'ído aha~
l1•rimc•nfo. Pm vir(:ml<' da. diminaicfü1 ,, riollnir,.ãn tia~ agna:-:. 
J\!'l!o;Ím. o ilil•1•1'!or· da ficpart.i1::ín "" .·\g11a!; ,~ Olwa~ Publicas 
inforn11111 a i'Sf 1• min is' r·T'j11, iJm Lli'fido n. !3~2. dC' 1~ d1 ~- H•'
l.1•mb1·0 •.ln anno pl'OAin,. ,in<lo. f Pl'Pm n,:; fH'OfH'Íl.'larios p1~di<1n 
Jlí!lO . f.nl'J'1.m o ;_J... i mpnd.n 111'.i~ d1• ~ (): ílílO~. nu Sf1jam $171. pot• 
m elro qun.rlracto. . 

Estudada a 1wopo:-::ta " v;•rifi l'ada a 1Hh;~ss idnct1~ da. acqui~ 
~\<;i\o 1• 1'.11nvrmif'ni:ia cio p rP.•:o. \f:\·n 11 facl.n ao vosso nnnhP- 
l'-imr.nl.o. ppdindfl- V~)S, >'-asf) 110 vos~o n.lf.o j11izo al's. im o nn 
f.Pndu1~~. a~ ner~P :-i:;arias provi~kncü~::; . .innt.o an Go11g-t•e:.;s(1 N:l • 
1~ionál, no ,qmtido da \'.(\JH'e~s:1o dr. um Ct'N:lit.o. na impnt·tarw.ia 
admo. rr.f'eridn, fllll' pal'D. tnntn ~1 ! torna pr<'-("i so. 

H.io de Jnnl"il·o, Lr.l d e\ ,iunlw d<.' 1 !l?O. -· .1 . p;1'r:'s du Rio. 
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A?lNAlrB DA CAMAMº 

81 - i920 

.4utori::a a abrfr o credito especial de I0:9.W$330, para paaa
mento a D. Maria i stibel C.i;J Me.cedo Sayão Lobato e ou-. 
tro, em 1;irtude de sentença judiciaria 

Em mensagem de ~8 de abril ultimo, o Sr. Presidente 
da Republica. :::oJicita ào Congresso Nnr.ional a autoriza(iãO 
nC'ce::$arin p '.~•·a. uhrir, ur:n credito espec i<.•.l cc f.0 :!H0$330, des
trn&do a pagar· D. Mnnn. tz<1bcl de ~·fa.rcdr Sayão Lobalo e 
Mar~·( • S Evangelista de Negreiros Soyúo Lobato, a imporlan
eia ~t qur.- ü~\'m d:·rciln, cm virf.udc de disposição de cai:ta 
precn to c· ia exp1:did<1. a 1::; de outubro dG anno nrox:imo· pas
sadü. pnlo j uiz fetle:·ot da 2~ Vara do Dislri.clo Federal. 

O oxam1; d o~ clr1c:t1 menlos que acompanham a mensagem, 
expos:~.lj(; de molh 'cs da Sr. Ministro dJ. Fazenda e carta pre
oatoria, rpvela que a Fazenda Nacional esgotou todos os re-· 
cursos de defesa. 

Nestas condi'.'ões é '.l Commi~são de parecer que ao julga- · 
menlo da Cam::u·a seja. submcttido o ·seg;:<inte projecto C:e lei: 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. E ' () Poder Execubxo autorizado a abrir 
[Jelo J\lini:=;Lerio da Fnz~r•da, um cr:edito <::$pecial àe 10 :940$330, 
para or.correr ::10 priga.mr•n to do <r:.rn é devido a D . M.aria Isa
bel dP. l'Vln ced0 Sayão Lobato e l\farcoc:; Evangelista de Ne
greiros Sayão L0ha1n, invcntarianle do es polio de D. Maria 
.lr..!':'é ce Mn ePà0 f::ayãn Lohalo, em -virtude da sentenç.a judi
ctaria; rcvog-ad!\s as di1'posicõcs em cor.traria. 

Sala dns Commissõcs, 6 de julho ~e rnz'o. -- Carlos de 
Campos, Pr~sid v ü!c. ··- Sampaio Corrl!a, Relator . - Os.car 
Soa.1·es. - Cincinato l?raaa. _: Carlos Ma:r:imfüa:n.D. - Ra
miro Bra(Ja. - Souza Castro . - AVJerto "Jllaran!u1o . - Jo-
sin.o de A7•a.ujo. - Octa.vio Rocha . ' 

J\U.!:l'l"SMiF.M. \ Qtm SE Rl!.FER.E e PAREc1:;n 

Srs. Mombros do Cr.ng-rcsso Nucionr..l - · Jlemettendo-vos 
;i c>xpm~ic-ão í]O l\finish·11 ria Fazenda sobre a necessidade de 
nm crr.<~ito espeeial de 10 :!1/i(l$330, pa~a occorror ao paga
mento do qnc é dnvi rb a D . Maria. I~a:tie l de Macedo Sayão 
LC\lrnto ,~ ;\lnrc·o~ Evag·1'1i ~t u de Negreiro" Sayü.n Lobato. in
vrrntari:<11ln elo P.Spol in df' D . Mar.i a .fos{ d e Macedo Sayão 
Lobato. em viriudc de sontnn<;.a judicinri~t . ten ho· a honra de 
voA s0licit.a1· a compe!.enl~ ::iutorjzac:.ão TJ1n·a <l alH~rt.ura cio 
nliudiC:o credito. 

nic d e ,Tanílil'o-, '.28 ele abril d~ 192'0 . ~9" da Tndep1mdeIJcia 
í.? 329 da Rcpuplica. - Epitw:io Pessóa . 
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SESSÃO EM 1 DE JUt.HO DE i 920 

N. 82 - HJ20 

Autoriza a a1>rir o credito especial de 229: 697$674, vara pa
grmwnto a Joaquim Go11çal'VIJs dos Santos 'f> rn·efra, em 
virtude de. sentença. judiciaria 

Em mrm-;ag~m de 20 de abril ultimo, o Sr. Presidente 
da Re pubica solieita do Congresso Nacional a neccssa.ria au
torizacão pura nbrir um credito especial de 2~D :6078674, 
para pagar o que é devido a Joaquim Gonçalves Jos S:mtos 
Pereira, em virlude de senlença judiciar ia. 

Em exposição de moLivos .que acompanha a mcn~agem, 
o Sr. Ministro da Fazenda informa que grandn foi o cm re
nho do represenl.a.nte da r•azcnda na d et'c~a dos clireilos e in
teresses do Thesouro" Ncaional, o que, aliás, se vct'i!lca, exa
minando a Curta Precatoria de 25 de outubro ulLimo, tam
bcm reroottic!a .ao Congresso. 

Na. verdade, da aUudida Carta Precatoria co.asta: 

1 , que .foaquim Gonçalves dos Santos Pereira intentou. 
aci;:ão contra a Fazenda Nacional, aos 5 de novembro de i 901, 
pe.rante o Juizo E'ederul da 2ª Vara, dP.sla Capital. ufim de 
que fosse. dor.Iarado nullo o neto elo Governo. de 23 de no
vembro de 1007, que o demiltiu dó ca.q;o de lcle;;ra phislu. de 
1" classe da .llepartioão Geral dos Tclc;;raphos, por i::;so que. 
sendo empregado havia mui~ de df'r. annos. m·a l:cmsidcruclo 
vilalicio, em vista do <lisposto no m·t. 5G í do reg-u lamento 
approvado pelo decreto n. 1.10a, do 30 d1~ jnncit'o d0 ·18~1~ , 
devendo ser· tambcm condemuada a r0, al<!m da r\dnt1•g1·i.i1:ão 
do funcdonario exonerado, ::i. pn;;ur os \ '!'tll'inw11Los que ü0i-
xara de receber, a partil· da data da cxmw1·n1:.ão . · 

2"1 que, r.on tes~uda n ~cr;fio pelo P.t'<~H;u r·atlOI'. da. ftr·~u J~ 1 ic:a 
EJ corr1dos os demais tramlles lf'g-aes, 101 eni p t·111w1ra rnsLan
cia julgada. improcedQ.ule a acção o ubsolvida n. Fazem1n. Na
cional; 

3u, quo d<"sla scntenca appellou a C:'>Pquento r1a:·a L) Su-· 
premo Tribunal Federal, que, p11r nccordiín do ~ <.lt! ma io de 
1908, negou provimen Lo á .nppelln(:iio i 11 Lc\rposl.n, p:i ra l'.ul\
firmnr a sentencu profcridn c111 1rrimciru i n:;tancía; 

4", que o c-~.xcquenle apre~wnlou embargos ao acc01-.I Cw 
ulludido, emburµ:(ls que, 11pós u imi:iugnut.:fio por pat·f.e lln Fa-
7,enda, a suslenLncão nelo autor e o m11·ceer do pr·ocur·ador 
geral da nepublica, foram afinal rcc('bidos pelo Su111'emo 
Tribunal _Federal, que, por nccord:lm de 12 de janeiro de 
1912, resolveu ,iulgar procedente a acçiio (\ f!ll rant.ir ao au
ditor os p1·ovcntos do sou c:u-go, em(JuanLo <01f10 fo:;s(! lega!-· 
rnen te afút8tado do mesmo ca 1·go~ : 

5Q, qn<~ n ~ste ultimo a.ccordam opp07 f:'mklrgo8 11 pre
~urador geral rln Hcpublica, crnbargos (JI!(', :qwzar 1;n l1ave
rem sido brilhanterncnle sustcntudos, foram 1·ejeitados pel0 
Supremo 'l'ribunaJ Federal, que, poi' ncconlum de !;!5 de se· 
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t•·ll:l!.H·O \lt> J D18. ~~11·anl.íu ao aut.ot' os prnv(.'nl.o::; do t:ar;;o tllW 
exercia <:uando · dcmitti<:lo pelo Gover'no, cond~nrnundo n1ais a 
h•%<>.lHln. .!Xacion:il nai> t!Ust::u; do processo; . 

~". <}nc. ~c.ientí ficnd-0 o pl' t.)\',ura<lor i:;ct'~\l dn. Republica _d1 1 · 
u 1 timo acrordam :1l!uílido, rornm os autos rcmeLt idos á m
;.;I :rncia. inferior, 1.tara sút' feita a compet1mte {'.onta, ha-veudo 
::.ido t>nl.ão L~xpedido o pr~c.af.orio para n ealr-ulo dos venei
menf.oi-; í f\J P: o aut~ir dc)}.:úr~ de t•eceber; 

7~. qw' ' ' contado:: detc1·minon a irnporlmwia 1 ntal do 
~:3 í- :600$.liO. tomo dav1mdo ser pagn ao auto1', cm vis ta do 
dü;posto no ullim0 a1'.<~ordatn do Supl'Pll\O rl't'ibuna.l '.Federai, 
~ondo F•Or i;-:so, i':' :-'Sa eoní.a. contestada e embargada p elo 2·" 
J 1rocurador c!:i Rcpnhl io<1, CfUtJ" t·~ntr•n<lia 1>er <.fo :.?:!~: O-H$füH ;,t. 
!rnporla1wia :.i <1lf<'· n t•xnquP.n ll' t.i11!w. ·d ir ei LP; 

8', qu<· con.f~ssa<lu:,.; pelo autor us ultimos mnbargos 1·e
for idoi:, foram c~lle::; ,j"u•lgadm; provado::;, po1· s c~nlença de 13 de 
~temb1·<1 dt• !!11 t4, faztmdo-sn, entãu, nov o ealéulo, afim dt' 
iueluir alguns dia:; que não huviam :;ido emnputrufos ua::s 
c·olll.as a11te1•iot·e:--. 113.VP.ndo sido entflo fixada, 1 ~ definitiva-
1J1~ole, <.'nt :?2~' :fül7S6i -~, a :>omma a vaga r pela rn Hio, (;}nl 

Yirlui.I<• dl.l :-=1~nl.e11 tn do f:°.LI[Jl'Cmü Trihnnal F<'det'Hl ; 
9", qul~ , r ~xp l'didu a Cart.:i .P l't•ca.loria, o ~\I i nistro !'ia. .t<'a

zenda. poi• r1CL11 1 1~( al' expli~,i\a no accordam ultimo n conde
nmac..:ã1J dn htzemb <W pai;amen to dos juros eia mot'a, quir. 
1..uvir ail1da 11 . p1•01.:ui·ador· <la Jlepublica, n.o Diskicfo F edel'al, 
1·úja. Ol>inião 1'11i l';t\'Ol'a\'t>I ú inrlmifto dos juro~ - <i<• m oT'::\. ·no 
tut:Ll n t><ti::n· •t'.1 a11l.oi·: 

iü. q1 11~. ·"' í d.,pr> i~ di.-;Lu, a cc<.:ifou 11 Pode1· J~xecuüvo o 
1·alct1J(J frito. r•rt\'iandu. c1ltão, ao Com;r11s:;o Nn<'imrnl a men
::;ag-rm r1 .~f(•1• ifia no inir; ioJ 1.l<•st u 1•xpo~icão . 

N PSI ;_1 ~ c:on<.I i.1.;l'ws. pare1~1 · ft ·Gl)rn rn is.sii{1 d1. ~- j nani:.a:-; (fUt'. 
lta\·endr> :-;i!fo •'Hf;ot:ul11:-: \1 !•. I:~ F'a7.<~nda loilos ns re1.mrsos cié 
J nfrsa f ' •'ll' fl ht!di 1·111~i:\ a snnt.1 ·n<:a rn·ofel'idn i11•lo 1rodi'~t· com·~ 
p1•!1 •nt1.•, p{11\1· St>l' s1d1111,.ft id1.1 an (.11rtc1· .. s::;:·, 11 ~a·i.;u in l c • ~l1·0 -
.i•·r·lt• 111· lf•i: ' 

:\.rl.i ~íi. 11•1 i~·11. 1:i,·a 11 P 11d .- 1· l-:x 1 1 1~ 11\i\· 11 t111luri;1,atlo a a.twir. 
1,1.Jo . . \frn1sl1.'!'l1) ria 1;111.,.11.Ja , um c1·1!rliln P:::pecia l de 
:,:,_'.~;:t\tl/~tii '• · dtu.t•t tt.Ps 1· \ i11!1• t' 11ov í•, 1•<m l.o:- stii~ef•1 1 tos ·1~ 
i: fn.~•f!(í'\ e• ,.;1•(p tltiJ s1•i~1'>'. lll 1 1 :-: ,. St:luJJi:t n f!llé.ll.l'o l'1 ~· í s :: , parn 
' ' l u u de Jiag:lt' a .l11aq1mi1 1 i· .. tH;alYe:-; do~ ~an\Of; l'oreira. a 
ÍlfJJH1)'l!IHf~ i a a _lj l((' Lc'~rn_ dil'o•ÍI". l' lll Vit'l.ll<if! tf1• :-1• 1)1!•111: :1 ,illdÍ -
1'1;1rJ:l : r · 1 ·v11~n 1Ja,.: ;i;o; d1sp11 .... 11 : •11•-; 1·n 1 1•on fr a1·i., .» 

Sal:i. <'IHs t:onm1 i .';,,~-i,·s. 1; d1 \ .iu ll10 de! :1. ~l~IJ. - -
(,mnp(lli. 1'1 ·: ~:-.id.~u1 .(~, . - ,')(/J//)ilfifl r:o,·rót, ll <'latur. 
:fuu.NJ.~ . · .ll./Jcrl 1_1 Jia:ranlufo _ ·- Unwiru IJ.rua;u. 
{,''!-sfro . .... . .!11si11tJ rll.' .\rau.,iu. --- e . .lla:r.·im ifÍ(l';/f) . 
1 H1 flurlw. ··· · l.'incin11tn Hi·uuo, 

C1r/'h1s d 1• 
Usca1· 
Sou.:.11 

·---- ()t'fo --



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 23/00/2015 03:25- Página 11 de 29 

Si·,.:. nHHl1lJu1,.: d11 l;úugJ'\:s,,;u .\•wi111wi ·-·. H.1.~11 1t ~ LLe nJl1-vn~ 
a iuc!u ~n ~~xpq,;i(.:.<111 d11 i\rilli~fnri1) <la FaZL'tlda. sobre a. net.:.•' S·· 
::;id:td•~ ck llli'l nr1•dilo 1:specíal de· .:.!'!~l :ü!t"7::ifi/./, par\.l. lla.;;ar 11 

•lUC ._: <kvid1.1 a. .loaquitll Üo1u;alvcs dos t:an!u,.: l'en~ i rn., ~m. \ •i1· 
Lnd0. df' :-; .. 111t•rn:a .i udit'inria, lt'nli•> a ltunrn d1• ·vos so l icitat' :.i. 

t·omrwL1•n 1,.· a ulo1·izac;fiu ·1.i<u·a ••· allt1! 'fu1·n do ;\Iludido 1:redit.u. 

Hio dv .T~md1·0. :_!( t •Je al>ril Ul' Hl:20. \.11'..l" du, lude1J 1!1Hkw;ia 
1 ~ :~ :;" da tl Ppllbl ka . - · . f;t>itocio Pes1<011. · 

Ex:wJ. ;:;r. Pr1~silleuL ( · ·z1a llcpuulit;·a. - ·· J •. mquüu Gorn;a.lve~ 
úo:;; ::iantos Pereirn, pru-poz acç.ão contra a. União, para o :fim 
de ser i·~inl.egrado 110 lo;;ar de telegr·aphis l.a. <le 1 • classe <!a 
He~a rticão G1~raI dos Teleg-raphus, de qu1: fo i demíttido s1;llt 
.insta e ~1.u~a. i'm :!:3 de nllveinbro de 1897, b<!m como pa:·a lh1, 
Sl'Nm-1 a:;Sf'!.'.'U raúa~ f odul' a:-: van l a~ens d<>e111•r1~ u l.es du t1:<:r!1·.:ici r.i 
dl'_ far:-:. fu11c1.:0r's . 

.:\ .Fttzm1da 'l't>i corn.iemnadu. 1'ÚD.H!nl.r) l : lu ulUma ü1~l<.t tt0 i:'1 . 
• e jú em embargos, cireum))iancia. :;;ignificaHva. de qm• n i:iea 

i·f'prNH'nl.auft:' muito s1 1 Pmprnlrnra ua sua rJrJ'Pstt • 
. Passada <'U1 juli;n<i1) a st•n lc·1 11:a cv11denmalo!' i;1. ,, .1.n_it. 

11 11uo expr•diu a. cal'la Pl'eca.Lol'in <k· :!.5 º" outubro. l'e•.10.hl
tando o ·pagnmento do vencido na ucção. 110 qual :-;< ~ acham 
1~<m1putados- t'Js ,juros d0 nH.ír'a. . 

J~sl.o miní8t<.:rin quiz então ou\· ir 1.1 J 11·. ::.·· [_:;·1.1c1lrnclor da 
1ll•puh1ka lW Di~lT'i('ln FPdPr·al. n. l'')"'-Pf'it.n da h1du~ão (lo;; 
jrn·o~ da móra . 

A <'arta. pr·<'eatol'i~~ dc\'1~. pois. i;er t~. umpri•Ja. 

1 > 11a:ram .. 11lo dc•nr1>tacto. 1.101·1~m. """' p od1.>t'á :-;, · ~· :.t lt1:nrli.J" 
;101· IO<?io de e1·r>dilo r•spr•cial. 1.:tti:~ <dwrtu;·:i. ·p:i1· sua \ ' ('i: , dP.
rwnr111 d!' autol'iiac:ão lc>i;i ·l a! i\'n. 

P1.>r.u. assirn. n V. · 1·~x. ,.:t• dign1~ '1 ·• !.JL'OVttkr11·.i:1r 110 se11·
lido d 1• solir•ífar a dil.:l ·~• 1fq1·i1.ai;iin 1m1•:1 1. 1 m•'::'-lllil 1~1·r-di10, na. 
irnpoi·lan<'ia dP J:!O :n~ 1/~1> ; ! . ;1 ouunf•• mu11t~1 a cnnd~m1w.t:;i 1 1 
•la Fn'.~l"l!d~. 

llio de Jatwirt•, :!O d• ahr•~ d:· ,l '.l~''. - ··· /Ji.·J1H· 1·,, BrtJJl.~1'r1. 

:\liniJ>Jlerio du. Fazen<h ... - ;.; . ~·;, ·· -· l~in dt• .J111wiro. :!:-; d 1 ~ 
;1hri1 rJo H>ZO. . 

Exmo. 8-i·. i ·· f'ec;nlari(· 1í .1 t:a 1nat·:1 d•J~ V1•pu f.a1.k1:-: 
'l'cnlto a honra lle transniit,Lir a V. I<}x. pa r:1. 11:: 1J •>vidos fin:::. 
u m~nBagt!m do Exmo. Si·. Presidente du. Hopublic:i, soliei-
1 nnd1> a11tçll'i7.Elção pai·a n :irJcrf.ura do erc'<iito l'Specia.i d 1\ réi~ 
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2.2!) : 6!J 7:;:G7 -~ , para pagar o que ó devido a Joaqu im Gonçalvc~ 
dos SanliJ!:i Pc1·cira, <:m vi rLud<• de scnlcnta judíciaria. 

Heitero a Y. f:)t. os p;·olcslos de minha elevada estima_ e 
<lislínet.a c•rnsíJ\:'t·açflo. - Ilo·nwro 13apt'ista. - A' Commi::>sao 
do Fin~w;as . 

N. 83 - 1020 

Ext"inu1l,? o r.c t11al f!Hnrl-ro de amanuenses d.to Exercfto, com 
'J.>ltrr:r:eres lias Cor11miss,Jcs de .Uarinha e Guerra e ae Fi
mmcas. cont1·al'ios ás mn1mâas1 em, 3" dí.scussão 

St•;.;un(l<J $ P vcrifir,u. d9 parecer apresentado pela mustrada 
Cnmmi:.::c:in df'. ~.!:)1·i11t1 :i 0 Guerra, o objecLivo do projccto nu
mero !if.(i, d0 101 ~. que trata dn. cx linccão do quadro de ama
nue11s,.·:-: Llo Fx1•rr il •• . .i :·, se ú.ch a. con,.;i0nado no art. 1 º letlra F. 
ela l r i n. í. P':'t-:. 1fo 1 O elo inneiro deste anno . 

E~L~í. p1 l r L:i 11 l.o, 1:m virtude dessa disposição legislativa 
extinr·: o n qu«d :-u d;• n.mn:iueni;<'s do l'~xcrcito. 

O 11r11, !(· i· r,~ r ::;!:"t nssim prejudicado. Deve ::ler rejeitado 
r0Ja Cum;1!·a -::om a~ PrrwnLlas a {~lle offerecidus . 

i=::ala d:i~ r.:nmmissües. 2& de .iunho dt>: Hl20 ~ - Carias <te 
ClJ.mpr.•s, Pn·:·· i:!i·1d1.'. --- CelS<J 1Jayma, Relator. - Oscm• Soa
res. - A l!11 ~ :·!0 i11rrl'rmlu1o. - Jos1'.no de A1·mtjo. - Ramir'J 
Brc.<m. -- Curlos JJn:r.imil iano . ~ S.ou.za Cunha. - Civ.cinato. 
Brayrc . . _ .. SrrmJ>(rin 'Cnrrêa.. 

PAREC'EH SOBRE .\ R EME'N'OAS APRESEN"l"ADAS AO Pa.OJl!!CTO 
N. 493, DE 1919 

O p ro.iP-cl o n. '1~3. cl~ HH 9, trata. da e:x:tincção do quadro 
de amnmrcn!'=rs do Exerc ito. · 

E~se pro.iPclo foi :\1W0!'('ntado cm 30 do º'llubro do anno 
pa~i:;ado ú G:-imara 1wla r:crnmíssão de Marinha ~ . Guerra e 
~cguiu seus f.rnm ifct; reginwnfacs. , ' · 

Como. p<wém , r"llc con~i~nasse uma providencia repu
fada nrg-enlt', a Camm•a rc~olveu, para maior celeridade. 
i '.Ol1 f;ir.n1::i.r a m1~dida ncl1'~ contida em uma disposicão da lei 
lJU C' fixa ª·" for1~ 11s t!e l 0L' c·a. 

O Con~t'('s~o uppro\·on ~~sa dü~posicão e elln figura na 
Jci n . ·'i . 028. Uí' JO c!P. .i:.t11Piro <foste amlO, art. t", Jcttra f. 

Ji:rn vir·ludo clt. ~s:-;r: i:li;;p1.Jsilivn o Governo já c.xtínguiu o 
quadro d .. amanu 1~ 11 sus e d1•u as pt·ov idcncias decorren tes. 

Pai-1.' t'r"p"is. i:c~1· o l'a:"; de r njeitar a Gamara o projecto 
r. . ,HJ:~. -v i ~ l1.1 n:1o l r:r 111;1i;; ol•.ir:r.livo. 

A;;si rn ·"' ' ~lldl.l , fi<' ui11 as <'llH'1Hlas pre.ílldicadns. 
E' (.!t'Ct.~ o pn.l'eccr da Cnmmis$fi.O de Marinha e Guerra. 
Sala da"' Connni~siíes. 10 dl" mnio de H>20 . . - Simeão 

Leal, l>rcsitl1•11 fe. - Ocun•io Jlo r:ha, R(•lator. - Antonio No
gueira. - · Ozurío de Paiva. - · Salles Filll.o. 
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Sl!:SSÃO EM 7 D?: J"Ul..RO n:e 1920 

E:ME~DAS AO PROJ"ECTO N. 493, DE 1919 

N. i 

Art. Os vencime1l~os dos actuaes amanuenscs do Exer
t~:ito (so_ldo, gratificação, percentagens sobre 10 e 15 annos 
de serviço, elapa. e diaria á razão de dous mil réis cada. 

· urna) ficam convertidos cm ordenado e gratificacão, sendo 
dous terçqs para o ot·denado e u.rn terço pa1·a a gratificação. 

Justificação 

A m·edida era proposta pelo artigo acima visa, não só 
salvaguardar melhor os dircilos desses actuaes funcciona
rios, como ainda trará vantagens ao Governo, pois actual

. mente o valor menor de cada clapà . que está fixado pelo 
Ministe1·io da . Guerra é superior a 2$, isto na Capital· Fe
deral, porque nos Estados corno Amazonas, Pará, l\latto
Grosso e etc., o quantitativo da etapa foi e será sempre 
maior. E ainda por considera!' que, extincto o quadro, a 
grande maioria desses funccionarios attingiu ao maximo da 
carreira milítar, muito embora contem mais de iO e 15 annos 
de servico. 

Sala das sessões, 29 de maio de i 920. - Mende& Tavaré1. 

N. 2 

Paragrapho - Os auxiliares de esoripta que toretn· nG
meados em virtude do art. 2º deste projecto perceberão ·uma 
graf.ificacão mensal de 40$000. 

Jus tif icaçãt> 

A necessidade dessa gratifico.cão como estimulo e re
compensa do servico d~ . escripta é ta!lto mais palpa!'e} qun~
to é ccrlc que os auxttiares de escripla das repart1coes mi
litares não teem, c.:omo n:ls fileiras, determinados dias de 
folga para os seus affazeec::; . Al.iás, os :regt_1I umentos priz:n!
tlvos Já cons ignavam como mcd lda de JU:'>tiça, ~essa . gratifi
cação eo.1 uma época cm qmi esses .serv1cos nao t.mha~ . o 
desenvolvimento de hoje nem envolviam tanta rcsponsab1ll
dar1c i:;endo de notar qnc os sargentos que os desempenham, 
ficam, corno é pt·axe invariavel, p ti'vados de accessc no~ cor
pos a que pcrlencem eomo aggTegados e, i:;ó desta tórma, 
podem ser .... compensados dessa preterição. 

Sala das sessões, 29 de maio de i.920. -- Mendes Tavare11. 
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.. . denlrv •hi~. •h:::1;t.:.1:; jt_:.1j1;:-; 1·1n1l ida;-: iw a1·L. i5, da ll:n 
u •. J. ti7 'L r!1· 1 ~n !.l cflt~nl.o ;1n:-; amamH:nt:irs . 

.! 1lsti (ic1u;ún 

O i11· 1·S•'l1l<' addilivc "1!!n sómcnll' cvilUJ' interpretaçóe~ 
dívers~~ i:onw tem acontecido ua exccuc;ão da lei acim!i. 
,'3. 67-1, :id. 75), no Mini:>l.erío da. Gucrr·a, onde a todo o 

momf'nlo sm·g·t•m eon.suIUb de:sde 1 !119, simplesmente · por não 
i 1'r :-:.ü t.) i·t>g-n lamentadn aquena le i, como de direito e de .iur;-
1 íç:i dl'via f . ~·r sl<io. <lando em l'C!?UHado aviSO$ q ue s~ cou _. 
trattiu~m. 

Mendes l'ava·fct>. 

t\rt. I ." t•'i1·:1 ~ ·xti1wlu o a l.:lw.tt q uadt·o de nmanuen:;cs du 
E,\.I' 1·1 ~ i l 1,. 

A 1·i • ( •:-- l l'alial \10 :; de e::;cL'i>p L:.i. do:; quarteh;-g-enerues e 
das dn•"r"~:i ..... 1·1•pa1·lic,;ifos 1ni.lilurrs serã.o feito.:; lHJlos .sargentos 
dri~· cn1•p(1~ di· J i'llpa, ·1:ow;iuerudus ag-gregados aos re .... pcctivos 
qnad1·n~ 1•11Jqu:111l11 ll<Hfudles trabalho~ !Petman cecl'em . 
· A1·t,. ::." <J!" :u~J.uae::; amanuonscs de 1" o 2' classes 1:ouLi
ll\lal'ãu 1111 . .; :-1.·1 · ,·i1.:11~ dt• que estão encarregados, e as vagas que 
fon!lll 11c1:111·1·c11d1) s1.•rãu prc<mcllid~s na fórma do art. ''º 

.\ ri. .'1." O 11ov 1~1·110 n~gulamen~arú 13,sia lt>i. 

.\ri. ;,_., llcvog-um-se a:; ~.li:;µosiçãcs en1 con!,ratio. 

;S~ila das ,s{•Rs0e~, \W ·d{• Cltlf.nbro de 1919. - Simeão Leul, 
l 1n•sid1't1lr. -·--· Veto.do llt1c/1.a, Heíator. -.. Antonio NogtGCi'ra. : 
. -- Mm·io J1~·1·11H's. - .<:;c·1~ l!1'itMv .Marques . -- Osc>1·-io de Pa:iva . 

.1 o sli{'i.cru,:âu 

O quadt·o de an,,.l.\\\.H~11 :.;ei-; ll1> Ext:-n-il.1). t:oll'w Joi urganl-
1.a1fo n i·1\gttlmnenLado l lClo tkcrclo ll. J 3. -1:{.-J, <lc 1G de agosto 
d<: rn 1 H, ~leu a PSS<L dal:lso -de :p·ra\,\~·U:> uma. situa<;.ão c~!Speci.a~, 
1•rn 1'aci~ dt•. ~f>u collc1;<lS, sni·g1mlos de tro,pa. 

O 1·efrl'ido regolanwnt.o fo1, dcsapparecer uma clas~c 
~wic·a, <lividirnlo-.-;(' om duns, d<.~ primcir:'I. cm 1ninwro -<.ie r)O ·~ 
d<· sPi;undn. Plll numero {!e 175, eonsLHuindo nssim essas 
p1'a(~a~ rnn q\1:11fro a park. :>1•n1 a t.: lausufa d1:' l'l'\'t'rsão ü tropa. 
qnf' f'rn do r1~1.nllamento anle1·ü\l'. 

Demaif:, .. rr>gulamentt• iht.rodui.iu a i;raüuatà(J tk :stu·
;,:ontos-ajnd:rn t 1·~ 1p:ira ~;~ anianue>nses dP J" cl assl?, •TUmHio 
t.ndos <'li•·:-: l'l'mn l "" ~nr!;~n.to.:.:. 
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SE~S.:\.O EM: 7 DE Jt;LHO DB 1920 

Obtiveram ainda essas praças .u.ma situação especial, pelo 
art. 75 da. lei n. 3.67-í, de 7 de janeiro deste anno (orçamento 
da Guerra vigente) , conseguindo perceber um amanuense de 
1" classe 478$ n um de 2· classe 4431$520, o que, positivamente, 
não tem rolaLividade alguma com os vencimentos das demais 
praças e mesmo de officíaes. 

Pleiteavam os amanuénses a sua equi.paração aos escre
ventes da Armada e, pela redacção ou intcrpretac;ã.o da lei, 
conseguiram ficar muito superior1}s a estes, pois um escrevente 
<la Armada .percebe na P classe 3'l2$ e na z· classe 312$000. 

Dor_am assim asses am:mueuses, em curtó lapso de tempo, 
um salto em vencimentos. · .. 

Percebiam a principio, antes do decreto n. !3.134. citado, 
vencimentos de 1 º sargento, isto é, 223$; pelo dooreto .pas
saram a perceber 253·$ e pela emenda or<;.lmenlaria, este anno, 
~78$000. ' -

Dahi se deprehende que tal situacão está a exigi!' uma 
prompta e justa medida, que colloque em situação menos .prí
vilegi:tda. semelhantes praças, .para as quaes seus proprios 
companheiros de armas olham com desconfiança, ante tão 
absurdas vantagens, em face do criterio da relatividade e na
tureza. dos serviço::i. 

Um sargentô a.manuense vae para sua reparti cão ás i i 
horas da manhã e tt'abalha ao abrigo das íntemperies, até á.s 
i6 horas, tendo a manhã e a taT'de para descanso. 

Um sargento <le tropa trabalha das 4 horas da manhã até 
á noite, aos rigores, mal dormido muitas vezes e, portanto, não 
póde ser menos remun~ado que o seu collega, menos sobre-
caI'regado de serviço. . . 

Não sendo possivel augmentar as vantagens dos sargento!!f 
da tropa ao limite das dás amanuenses, só um criterio se 
impõe: reduzil-os á mesma situação, pelo menos. · · 

. Já é hem uma vafitagem servir em· repartições, ao envés 
ue arcar com as r esponsabilidades do sargento de .tropa, que 
se dividem em instruccão G administração, cada qual mais 
t~abal~osa, e. exiginrfo sérios cuidado~ obrigando a uma vi-
g1.iem:aa contmua. -

E' o caso de aproveitar a opporlunidade da existenéia de 
grande numero de vagas no quadro de amanuenses, para le
gislar a respeito e' não 1)ermittit que tal situação privilegiada 
se perpetue. 

Por isso propomos o segu\nte projecto de lei: 

N. 84 -- 19"'20 

P'i~a a despetta do Mínisterio da J-u$tiça e Neoocios lriterioru 
para o exercicio de 1921 

'.A propoi<la do '~finisterio da Justiça para o orçamento 
de ~9~1, c•1migua um~ despeza ouro de 29:735~. e oa.pel fMl' 

e.- Vol~ UI 
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$0 .A.NNAES DA CAMARA 

59 _: 59.2: 409$192; augmentando a cãnsígn.açáo ouro, volada, µara. 
Hl~O correut..e, em 5 :9-í / $200 e reduzindo a consj;;na.'}ão ~lobal 
papel em iiO ;042$7 43. 

A dd:ie1·ença para mais n& verba ouro da proposta .j tlt::
V l·~n ao jact.c u<.· Lenim ~1uo rntiuidos na verba ~-i" -- E~~:ola -de 
.U•..J•~ -~ ~ .u·u~s --- 0reditos p~ra pensões de ulu .:mw.s r,ren11ado:> 
q 1~ e nàtJ lia viam pa.i·lid1) r.1oi.· causa da guerra e u differenca 
t.•a1-u Ul:'lto:S na vei·J:la papel é <iiewrminada peio balanço das se
;,.ui• l , <•::i a lwrw;ô0s em uiversa1S consignações e verbas do or
~am1?nto. 

J\a vc1·ba 1 o•, Secretaria de Estado, i0$ para mein\Js nas 
d ia1 ·1tr.,; úo!i c.ut:o t:ornüos, por não ser bisexto o anno de 
l ~.; 1; 

."Ju. verba U ", Gabinete do Com-ulLor da HepubJica; 
2 :OOO·f p • .u a m:.11.:;, por ler sido augmenW,do o credito d-0 
mater1aL que é no or1;.a1nento vigente de 3 :000~, rcpuíados 
in.:>u1111;11.•11te::; pelo ministerio; • · 

.\a Vt! t·!Ja U", JusL1ca l<'ederal, 77 :2 r>O$, para menos, por 
ter ->ido l'l iminaclo · o credito de 150: 000$, pat·a obra.s. do Su
premo Triuunal .Federal, e diminuído de Jõ0$ o credito oo 
mal.urial da:S quatro proouraidorias do Dlstricto Federal, igua
latlo au·~ dos ·outros juizos o creditb do mat.erial dlO juizo da 
llali ia e augmenlado de f6: 400$ o credito para alugueres de 
casas · é cumpi·as de mobilias par a, os juizos seccíonae$; . · 

Na verba 13n, Juizo ·do Distticto li'edera:l, 9: 95 0$', para 
mais, por terem sido augmimtados · os creõitos do material elos 
juizo::; de direito, da Pr.ocuradoria e do Tribunal .do Jury e 
incluído o credito de 5: 000$ para moveis das pretor ias; 
· Na verba 15", Policia do Districto Feder:rl, ·1(~2:935$, para 

mais, po.r terem sido oonsignados cred.iitos para vencimentos 
do pC's~al da l nsjwétoria de S('.gul."ainçn e · Gabine.te de Idenli
ficac.;ã-0, augmentad:os pelo Congresso, e o accrescimo de réis 
H :000$ nas conslgna.çõe's do materíal; 

Na verha 16", Brigada Policial, 9: HG$056, paru mais, 
· por ter sido inclu ida na proposta a d.espeza que no corrente anno 
foi fP.ita por cre-dito ahet•to pelo çlecreto n. 13.9110, d.e 31 de de
zembro de t.9t 9, que anlccipou n. vc~J.Qâo de creditos orçamen
tarios parn fard nm<'nlo e gratit'icacões das pra<:.as antigas e 
ao engenheiro e .iucluido tamllem na Lu-bella. o augmenLo para 
reformados, e diminnido o c·rcdito· d'e um dia .. nus consigna
ções propriai,;, por não ser bíooxt.o o anno de 192·1; · 

Na verba 17~, Casa de Delcnçfto. 28: 1150$, pura menos, p.or 
t.cr i:;ido ~~limiuado o credito de 30 :000~ pam constrpccão de 
pri..::õc·s· f1~rtr~ e ::ru~mentndo o de objectos ele 1~xp-edicmte; 

Na verba tS•, Cas:1 c:lr-. Corrcccíío. Hi0:125$ na1·n menos, 
por tr>r sidn 0liminado o <Ttidif.o f..otal de 830:00'0·$ }nu·a obr·ns 
e augnienl::idr1s divN·~o,._ e1'editt>s d «Ji rnatcrial para . melbol' 
efficiencia do servic:.o; 
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SESSÃO EM 7 DE .JULHO VB iU20 

. i'i a . vedia 19", Ar cllivo Nacional, 42$, para meno::;, 1,101· 
l0re1n suio r~duiidos de um U!ia os crc<litos dos diaristas por 
não ser bisexto o anno de 19:2!.; · ' 

Nu. vet'iia 2U", Ai.isi.sl:encia a. Aliienados, :l. 1!4: 434$073, para 
mcuos, por lcl' sido eiimin!-tdo o credito para obras e .augmen
Lado o ue diversas consigúacões .do materia.1, do acoordo com 
as dilsoezas realidadas em 1919; 

Nu verba 2:.l", .Depurla.mcnto Nadonn.t da Saude Publica, 
1.·992: 498$700, pa.ra lnais, voe ter sido transferido para esl.a 
verba da proposta o credito de 2.000 :000$ da verba :n i:Io or·
i,:amcnlo vigente, J.>roph;vlaxia. Hural, cujos serviços passara1n 
parn. o novo departamento·, e t eecm sido, diminuidos os credi
tas de ·diarias. visto não soe bi~c~:xto o aarno de 1!:!21. Informa 
o .Ministr o d:Í Justü;a em sua proposia que esta ver.ba terá 
de ser rnodificada completamente. no correr da discussão do 
orçamento, por não ter sido · po8sivel amda agora fazer-se o 
pedido de credito$ noccssa·rios para rcorganízaç.ão do servi.;.o 
de Saudc Publica., de aecõr.cio com ·a autorizacão do Congresso; 

Na verha 2:!", Secretária do Conselho Superior de Ensino, 
.J. : 800$, para ma.is, por ter sido incluído credito para o addido; 

N'a verb~ 2!1", Escola de Bella.s Artes, 1\l :207$180, para 
menos, por· ter sido diminmda ,_;1 consignaç.ão de · gratificações 
nddicionaes, elimiitlado ·0 credito d.e 30 :000$ para cómpra de 
quadros e terem sido incluidas consignações para. mobiliario 
do salão de honra e aluguel cta casa do porteiro~ 

Na verba 25ª - Instituto Nacional de tdusica - i8$22õ, 
para menos, por ter sido augmentado o credito de gratií'i
uações addicionae.s nos termos da lei .·e diminuído de 2 :000$ 
o credito de crompras de instrumontos, reparos, 6-le.; · · 

Na verba 26n - .Instituto Benj a.min Constant - 1 : 18i$95S,1 
para mais, por terem sido augmentados os creditos de gra
tificações a.ddicionaes e de diversas consignações do «Mate
rial», eliminando-se, :porém, destes dous creditoc; um total 
1le 34 :&00$, para · lav::.iadcria e gratifica.cões a professores es., 
\.ranhos ao quadro; 

Na verba 27" - Instit.uLo Nacional de Surdos-Mudos --i 

1. :800$, para mais, :POr· ter sido augmentado o credito para. 
;;ratifíc'1ções addioionaes; 

Nc.\ verba 28" - Bibliothccu Nacional - 20 :400$, para 
mn.is, po1· terem sido incluídos os creditos ·para as duá.s con
~ignações novas, dactyloi;raphia e renovacão <le encadernações; 

Na verba 304 
- Obras - 27 :840$, para mais por te1• 

~ido augrnenlado o credito do «Mat-eríab de ac.cOrdo com ~ 
necessidade ·à:o servico; 

Na verba 31 ~ - Servicos eleitoraes - 150 :000$, para 
inaís, por ser necessario este augmento para as despezas em 
l 921 com as eleições de renovacão da Camara dos De,putados 
ç do terço do Senado; 

Na verba 32" - Corpo d(I Bombeiros - 35i :205$·3U. vara· 
n1a.is, por terem si~o .aui;;mcntados Q5 creditos d~ reform,~0« 
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S2 ~AltS 'DA CA?.Í:AiU. 

H de roateriacs, que foram dotados como eram em :!. 9H, antes 
àa. guerra, e diminuidos os credites do 1pessoal na parte em 
que, por haver diarías, foi díminuido um dia por não ser 
bise'.'i:to o anno ·de 19~1; . 

Na verba :~3· - Tcrrilorio do Acre - 76 :933$328, para 
menos. por terém sido ellminados os crcdilos de 60 :000$ des
tinados (t construccão de cadeias, ele 6 :00'0$ ao adjunto de 

'J,romol<H' ~m disponibilidade, que. fallecou, e reduzidos réis 
iO: 790832.'3 do juiz de Xapury. c.uj a disponilbilidàde termina 
cm maio de 1921. e reduzido cm 143$ o credito das etapas 
por náo ser .bisexto o ~nno de 1921: 

Na verba 35n - Cullo Catholiéo - 5 :000$, para menos; 
·<lv accõrdo com a despeza de 1919; 

Na verba 35A - Magistrados em disponibilidade - réis 
1& :000$, para menos, de accôrdo com as despezas .realizadas 
em 1919; 

Na verha 37Q - Substitui~ões - 1.: 900 :G:OOS, pal'a menos, 
por ler sido transferi.do para a verba da Saude Publica o 
credito da Prophylaxia Rul'al, creando-se esta verba nova de 
substituições parn n.ttender a despezas aip.da agora augmen
t.adas, cm ,.irt:ude da lei de licern;a n. 3. 67/i, de 7 de ja-
neiro de rnrn; · · 

Na verba 38º - Subvencões .- 966 :000$, para menos, 
r-.01· só terem figurado na proposta do Ministerio ·da Jus
tica e Nci;ocios Inleriores os e.reditos para subvenções per
manentes, em . virtude de leis o~peciaes, eliminadas t()das as 
cutras do orçamento vigente, sdbre as qliaes o Congresso t.erá 
de resolvei-. como é de s'l.la compelenciã, visto não competir 
ao Poder Ex:ecuLivo 1propôr auxilios ás institui~ões de um 
Estado, sem attender ás -do todos os outros da União. ou ás 
de algumas cidad0s. desprezando as de outi-as povoaoões do 
mesmo Esf.ado, cnnfol'mc~ decla1·a o Ministro da pasta na ta-
bella exp!icativa da proroslu; "' · 

Na verba. 39" - Ev()ntuaes - a differença de 260 :'000$, 
para menos. por t'1r siclo eliminado o credito da CommiRsão 
de Li mil es, Yisto termínarem os trabalhos desta no dccorror 
deste a.nno. 

Do quad1•0 do rd:il.orio do Sr. :\finístro do. Just.iç:l, cm 
Cj\.le figurnm os ct·<'dilns orçnm<'ntnrios r !-:ltpplemcnt.ni·es con
rndidos pal'n os exl'rr. frios ele 19H a 1fl19, os orçnmontarios 
'PUra UJ~O. ainda \'igcnlc•H, C 08 (!UC SC l)l'Onl\7.C'l'llffi para HJ21. 
vnrificn-su que ('8t1~s são í n for iorr s f'm r 20 :042S7 ·'I 3 ao~ cre
ttif.os mn vig·01· no e'.'l::Preit'io c.orrcntí~. Dn<luzidos fios ~roclilos 

~. de 6L !05 :576$855, volafl1)s raJ'a o 0xercicio do 1919 n t'l'H
díto sup.pJemcolar de ~ . oon :000$, dest.inado a d<'sreza:; ex
trabrdinaria~ de sMr.nrrcw. pnhHros, e os creàit.os >;upplemen
tares de 3.41!J:O!i8$;{fi6. ck sf ínndoi:: a clrSM7.:tS "ºmas 1nroro
r.~.<;.f.í<'\". <fa>'. ~1~~8Õ<'.s d0 Con~1·rs.~n Nnc1onnl. cr~dit.oo; ""~M ano 
(l~ mndo alc>Um p1Jdinm sr•r f.:unhrm ~onc;;irrnàdns no nrr.nm<'nto 
"Vige11la, informa a contatloria do minisLerio. ob,lem-sc a im-
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portancia de 58. 686 :528$469, inferior aos craditos de réis 
59. 712 :.451$935 consignados pelo Poder Legislativo para ma
nutenção ·de todos os scrvii;os deste rninisterio em 1920. 

Assim se verifica que os creditos de !'>9. 592 :409$192, •Pe
<:lidos para 192! e que tel'ão de ser supplement:'.ld~s, pelo 
menos, para as despezas com as prorogações das se~sões do 
Congresso Nacional, como igualm~nf.e t.eem de ser os de 1920. 
para o mesmo fim, são de importnneia muito approximada á 
<iespeza normal realizada em 1919, na importancia de réis 
58. 686: 528$'169, em que tamtJem foi deduzi-da. a (Juan tia des
pendida com aqncllas rworogar;ões e ~om o supplemen\.o para. 
soccorros publícos. sendo rruc na differenca . d•) 905 :880$i23 
para mais, cm relr<;ão a 192:l r.s tão comprehendidós os au
?mentos foitos pf'lo Cong-resso N:-cional elos vencinwntos de 
iunccionarios de Policia (~ivil. no total de 6H> :000$000. 

Comparativa·ment.e com 1920 ha a cit.aàa differcn<;.a de, 
1.20 :O!i2 • .,H3 })ara meno'$, porqu e, apP.zar do au!:l'Illento total 
de 2.435:951$275 fC>ito nrs divrrsas verbas dt> 19'2i, houve a 
diminui~ão de 2.556 :0001$ de obras, ínstallaç.õcs e serviços 
quo não vão além deste exercício. . 

'l'endo-se em attencão estas circumst.nncias, conclue-sc 
que são approximadamente C'guaes as importancias toLaes r e-
ferentes a · 1919, f9l20 e 192'h. . 
· .. Desdobr~ndo estas int•ormações da Contadoria, <l iz ainda 
o Sr. Ministro do lnterior, no aviso, remettendo a indica~ão 
a -seu coll ega da Fazenda : . 

«A proposta total de 59. 592 :409$192, inferior em 
12() :042$7 43 ao orçrrrirnnf.o votado para o e,·rrcicio vigente <ie 
i S20, foi elaborada de ·accõrdo com as estrictas n ecessidadPs 
dos servi~os do tlfinistPrio e tendo em vi.st,á a mais rigorosa 
economia, norma sempre recomm endada t\s repartições su-
bordinadas P. por ellas absolutamente seguida. _ 

_ Niis differenfes YArbas para 19-21 foi feito um augmcnf.o 
total de 2. 435 :·957$257 com o fim de at.tender melhor ao 
crescente desenvolvimento e ao ordenado movimento de tra-. 

· balho nos differerit.cs d-eparlnmentos do ministerio a meu 
cargo e tambern · com. o de evitar o recurso de se ter de so
licitar ao Congresso ~ncíonal creditos supp!Pmcmtr-res; nesse 
aui:monto está incluida a. impnrt.ancia d'l~ tH9 :000$. para o 

· m·,croscimo de vencimP.n tos cóncP.dido por nc.l.o do Pod~r Le
gislnt.ivo aos 1'1.lnccionat>ios dá Tnspectoria do Corpo de Se
gurança () do Gabinete de Td r.ntificacão e Estati.stica. 

'l'endo sido. por6m. eliminados os crodito:::. na importan
cia d A 2. 5.5G :000$, para desp·e:r.ns oue toem de ser rerlizadas 
~ este anno com obras e inst.allaçõP.s nova~ nl') Supremo Tri
bunal Federal, nâ Casa de Detenc;5.o, na Casa de Correcçã(}, 
na Assistencia a Alienados, no Instituto Benjamin Constant. 
e duas prefeituras do Acre, r.orn a acqnisicito de quadro!I. do 
pintor De Martini. e que, ·cn<;sam pela termínnção dos traba
lhos dn. Commissão dr. Limit.P.S Paraná-Snnta Cathr>rina l' 
pela suppressão de subvenções cuJa cori.CP!iSHO deve ficar ao 
criterio do .Congresso Naciomi:I. rcsul~ou aquella diminuição já 
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~itada, de 1.2'0:0428743. entre a proposta. ju11ta, de réis 
r.i9.592: 409$192, e o orçamento vot,ado para o corrente BXer
cicio. no total de 59: 712$1t51 $935. 

E' de notar que não tendo sido ainda. reorganizados os 
servioos da Dü·ectoria Geral de Samie Publica de confor
midad~ com a disposição legislativa que autoriza a creaç.âo 
do Departamento Nacional de Saude Publica, foram repeti
dos nesta proposta, na verba n. 21, os creditos votados para 
este excrcic1o nas verbas 21. 4 e 37ª e úestinndos aos serviços 
daquella <lire.ctoria e da Prophylwx:ia Rural, devendo, em 
temp,e1 opportuno, ser tomadas as medidas qtrn forem neces
sat'ias .iunto ao Con:;resso Nacional pç..ra a discriminação e 
votaç.ão dos croditos, de accõrdo com a regulamentação que 
for decretada. · 

De 1910 a 1919, a despeza deste ministerio por conta de 
creditos orçamentarias e supplemenlrarcs, exclui<la, portanto, 
a. realizada por e.reditos pxtraordinarios e especiaes, tem at
tingido aos totaes seguintes: 

1910 ............ ' ..................... . 
191 i .................................. . 
1912 .................................. . 
1913 .................................. . 
1914 ..................... ~ ............ . 
f915 .................• ' ............... ' 
1916 .......................... · ........ . 
i917 .................................. . 
i9l8 .................................. . 
1919 .................................. . 

50. 2116 :861$434 
4·9 .112: 477$694 
51. 3!+5 : 172$51.0 
53. 095 : 5;5,6$S73 
52.327:189$095 
47.915:235$948 
49.615:589$004 
50.694:574$53.t 
õ5. 047 :016$065 
M. 105 :5'76$855 

..-. ..,~ 
Comparando o orçamento rroposto para f 921, que é ·de 

59. 592 :409$192, com ri desnen effecfuada cm 1919' retro ci
ta.da, que foi d~ !H .105 :576$855, verifiea.se uma diminui!:âo 
de 4.513:167$663. . 

Deduzindo-se. porém . . do total de 64. 105 :576~855 dessa 
de~pe1:a rf'alizada cm '1919 a quan(ja de 3.H9:0'18$386, re
lativa ás dcspezas decorrentes das prorogações das sRss5es do 
Congr?.~so Nncional e a de 2.000 :ODO!i1 d<-' creditas supplemen
tares· para dcsri·er.a.s ·rom soccorros publicos. ns qunes, como 
0. obvio. não. podem J'i:.mrar na pronosf a. vi>ríf'ica-se a redu
L~i;ão daquella 11uantfa a 58. G8G :·5:!8$/iG!f, inferiol' em 
905 :8BOl$723 á propo:,;ta pnrn 1921, srndo mm nosf.a está in
cln ida a parcella. <lri fl i O: Oíl0$ dP :.iu !!'.nH>.n( 1\ 111' ''l'neirncntos 
rlo fn necionnrios cln fü•narf idio dn Polir,in. <fo owio resulta 
nm nw.:-menf.o dn ::.?8f,: 880$723 d::i prop11st.n para l fl2'1 sobre 
n dcspr;:a com a ma nu t.rm(:~'io nc-rmn 1 do rninistririo, om 1919. 

Como se v1~. uma vez att.ondidas as cir1mmstancias <mn
meradas. a propo.st..a rle orçamento para 1021. é app1•oxima
'1amPn1.1~ igual á dcspeza cffecf ivament~ feita por este. mi
nisterio em 1919, por conte. de cr~dltos orçament~1nos e 
supplPment.ares.'%-

Estas informações cfficiaes, do Sr. l\finisf,eo d:i Justiça, 
demonstt'am que a proposta foi orgamzada. tendo-se em vista 
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a nec_essidade de dar o Congresso os recursos precisos para o 
cusLeJO de todos cs serviços já crí'n<los em )f'is da União, cvi
íatldo-se tanto quanto pos<iivnl o P"dido fnt'çndn r!R crêdi!os 
snppll'menrar•fl!-', qll<' i:"i1• Y. : ll1111..;~.r;1 1 ·;\(1> l<'Pn1 t'ignr·ado :;Pm
p~e na::: vofu~'.ÔP~ da C;wi,:ra e: do Senaúo, ao lado do::; e::;pe
ciacs e exlraoruinario:-5 . 

. Já não vale reproduzirmos argumentos e explicnc~ões so
beJamente conhecidos e reedit.ados, entre comm1mtarics va
rios e multiplos, sobre a urgencia de crystalizarmos a· orga
nização dos orçament.os da Republica no corpo rigido e se
gure de uma relação cPrta e r.Iara dos gastús a re>alizarmos 
por df'lerminac:ões J0gae~. rlP frirma a facilitarmM a todos os 
int.Pressados no conhàrimrnfo da vida narional o <'xame ra
pido de nossa situação rinancríra pnra 1"l Psfodn mais per
feito das ccndições do Thesouro, P.m c.onfronfo rom a eco
ncmia geral do paiz, em todas as suas fonte!': de riqueza visi
vel e suas possibilirfades crcadorns da forluna publica. 

Nrste proposito está haRP.ada a indirn~ão feita pelo 
Sr. Ministro da Justica e Negodos Interiores. 

O Sr. Ministro da Fazi:~nda. fnviando . a proposta geral 
ao .Sr. Presidente da Repuhlica, adoptcu o crilnio novo na 
pratica orramPnt.aria rlo Brasil da dh1criminacilo das (JF~~pe
zas, P.m corisnlirlarlas f' 1•f1rir111Pi:s. ! n i<·in f iv::i pP!a f!lln 1 mPr•'Ce 
os npplausos dos rprn desl"'jam n· mainr Plnrna. f' vr>rdarlP na 
-votação das dotações rn~cessarias á vida normal da Repu
blica. _ • 

O Sr. Ministrn lernhra algtlns prece!il>ntPs de p~r<>cer?s 
nr. í:ongrP.ssn P.m fn.vor df'.~:::n reforma snlitlar e expõe, com 
,iustiea. snas prl"frrrnr:inc:i pelo sy,.;l,..mn propo.;.lo. 

H.,:-ilnwP!P, níln ha· N1mo nr>µ-nr ns ''rinlo~nn<r da ciiscri
rnin:"!din Rpnnt~dn. Õí> f•~r·mn a fnr·ílitnt'mo<i n <'X<'C'rn.:iio de 
no<:c:n Rrr;rim,..nto. 1 im it n nrlo n nr·rl"'i f rwiio dn..: ~m"rn lnR ri mu.
f P.ri n q11!> nãn. esteja nindu consolirJudn na !Pgi:ilo.r:ão pl1rma
nenff'. 

() ílf"\f!)f(lr iá tr>~ nppMI ,,nif'lndP nr> '"m11t•nr fnmh"ffi as 
vnnfri:r0n" rln c:r>p:lrlldín all'11di1h. ,.,m nnrflr'""I'~ nnf,.rim·,·~. 
nc:itrninnrio 11m l1·nh11lhn inrnnli-.fir•n rln ~r. Tnhin~ Mnntniro 
l'Ohrf' o fl""11rnpfo. F, 1>11frr> m11il11" rnrlrn" ,-.~pirifns mrl' s~ 
orí'11p:n·11rn eh fnrmnciio or<·f1mnnfnriíl. Pnntr•"'''Hd" n nf'<'P~<>i
rlnrlP OC' ridnf)f Prmo!'I n n1'1ll Ír'ft J"rri~Jnf h·~ al!Ot'll 11ron.:;í')hnrJa 
rwln vnlin..::n J1nl'í'1'1'1' rln R1·. J\lini..,lr·n dn F'a".l'!Hln., ~ .inw.f0, lnm
hror º" lr:1hnlhn1=; <ln !'"n"l'i~rn·io..:n r ili.' t.:r·~ln p11hlií'i"fa 
Sr. 1\ r'l'nor de Roure. nrluul SN1'dario d:l Prc_,;;idcncía da 
fippr 1hl icn. 

A pf(lpMfa Pnvfodn no C:ong-rrc::~o rnncig-nn nin<ln. al~m 
oa~ rrnucr;õ<>~ pn'rc~i:1~,; imlir:11fa.:\ P"tn ~r. Mini.::frn dn .T11sf1í'a 
e NP,gocios TntPriorPS, mrt i 1-l. n ti i ffpr·0n1· n n:11·n nv"1n<:: ~e 
9 :000$. com a Pliminarfio dn nn•n l'rrditu d:1 prnpn'-'tn ",..., Mi
nisterio da ,hlo;ti<,;a - verb:t 11 1 

- p:-t!";t l'E'pre:'rrntui:ão. elo 
consultor geral. 
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f,.'stcmde u:os inf m·if;;•es do lios11ítol CeHf.ral dv Exe·~·cito àS i:l'is
posi(~r1es cvnstmllcs de a'rtir1us que enurnera, com pareceres 
contral·ios <fos Comm.issúcs <Ir: !tla.i-i:nha e G tt<:'J-ra e de 
11'inaw~as 

(Vide rirojoeto n. 11 dfl 11\l\19) 

Sobre ,., prt1.i cr-Lo n. J'i de Hll :i. esteudcndo aos inferior es 
<lo Hospital Ccnlrnl do J~xct•c ito, dis1Josiçõe8 constantes de 
varios arli:;os do r<l~nlanwnto ua. D írcctorit1 do Contabilidade 
da Guerra, a douta Commis:;ão de Marinha e Guerra solicitou 
inf0r maelics ao Governo. 

Estas .;;ão cmllrm·üis ao pro.iccto que não tem mais razão 
(lc ser, ' ' isto enmo manda applicar aos inferiores do Hospital 
Centi·al do Exnl'cit(), díspo :-:: itivos do urn regulamento .da Dire
ctorin Geral d<' Contabilidade da Guerra, que foi revogado e 
substi tuido pelo fJUC baixoo com o dccrrto n. 13. ~70,_ de 12 de 
dr.zembro <.lo anno findo. · 

A douta Gommissão de l\farinhu e Guerra é de parecer 
·qur- scjn. rejeilcldo o rn'oj<.>cto, com o que concord.a a. de Fi
nanças . 

·Sala das sessões, 6 de julho de i920. - .Carlos de Campos, 
P ri>sidcnt.c. - Ramiro Rrar;a, Helnlor . - Oscar Soares . ....... 
·.4.lbe'l'to Maranlu1o . - Josino de A.ra.ujo. - Octavio Rocha. --; 
Ccn·l.os Moxím.iUano. - Smiza Castro. - Cincinato Braga. _.. 
Sampaio · CorN!a. - Celso Baymo.. 

PARECER 

O iHuslr·~ D0puLndo, $:r .. To!"1f Maria Tourinho. apresentou 
em 2-::! de maio de Hl rn, á Cn.m;H"a, nm projecto de lei. que 
tomou n n . 17. d ü Hl10. LMn:mdo exl.cnsivus aos inferiores do 
Hospital C11 ntr·al do Exerc ito a i; d isposições constantes de 
\ 'a.rios orf.i i:;-o . .;: rl11 1~1~g-ulamm1Lo da Dircctoda. de Contabilidade 
•J a Gui•rra . 

Esse pro.ieclo nw foi distl'ibu.ido no dia 8 de novembro do 
anno passado f' 80lJre sua opporLunicladc · e utilidade pedi in
!ortrnl(;Õr~s ao t:ovm·no no dia. 1 i do mcz passado . 

E ssas ·j11forrr1aç:}<'s ch0~arnm (í, <::amara logo no começo da· 
ar,l.ual sr~s~ão l<'gislaf.ivíl, d1'1 ~ lnrandn 1) Governo que o pro.iecLo 
pl'.t'd1•u 0pp<wluni<lnd(• -pm·qn1' mancln c•stmH]C1' aos infcriorn::i 
do Hospif.a[ CenLL"a l {l·isposíe0r:s f11~ i1m regu lamento da Con
lol>il itl:i<lc q11" fo i 1·1wo~~acl<: e· s uhslil.uido p<'!o qu.o haixou eom 
fl ,11~r.l'1~l r.1 11. n. nn. de 1 ~ de dezembro do anno findo •. 
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8<'ndo a~sim. :\ (;0 1mrnissãn de l\larinha. " Guerra, é de i1a
recct· qn1: o p l'o.i•:(·fo tlr'\'e :-:: c r· 1 · e,j1 ~it.adu pela Carnara . 

?::ira dn:-:; Connni c~0r.~s. 1 O d0, maio do 1 !~20. - Simeão Leal, 
Pr1~sid1~1Jtí). - ()dl/1'ÜJ JWcha, lldato1·. - A1tto-rúo 1''ogueí1·a. 
-Oso~·fo d.~ l '11i1;11. - Sulles FiUw, con1 resLr icções. · 

Pll(fl'ECTO N. 17, DE 19i9 

O Con[:;t't'i3SO Nacional resolve : 

Ai'L. 1." Ficam extensivas aos 8nferrn eiros do Hospital 
Cenil'al cfo f'.x1•rcílo as d i:-:posil.:õcs eon stantcs dos arls. 6º, 18, 
20, ~ J, ~::. :2-'i, ':!..7, 28, :H e 35 elo !'egulamcnío da Dirccloria da. 
Cont_al> il idadr da (:ue1Ta, approvado pelo decreto n. 11. 835 A, 
de 3-1 d1! il {!zeinlH'O do 1fH5. abedos os n~cQssarios creditos. 

Art . !2. " flevogum-se as disvo::;içõcs em contrario. 

Snla eh rcdac(."ão, 22 de maio de 101!) . - José Maria. 
N. ComlJoi-m. · 

Nota -- Dccl'elo n. 11. 835 A, de 31 de dezembro de 1915 
-- Approva 1·<·;.riilamcmtos para o Gabinde, Dir cctorias de Ex
pedic:n le, Conl abilirlndc 0 ouLra~, Dcpartamc~ntos e Ihtendencia, 
no Mini s 1.e1·io da Gu err·a : 

Art. u.v Aos oft'icitws de gabinete, auxiliares hnmdciatos 
do chefL'. compete a e~~eimção dos trabalhos . que lhec forem 
disl.r ibuidos. 

Á~·t: · 18'. X úir·c:(;,,;,:ia· rle. E~pcrÚe~1i~· ~~: ~;_imposta 'cie~ · 
a) um clirnclor , eom a graduação dP coronel; 
/J) dcmí> chefes ci o ~P-cc)ão. c;om a i;raíluacão tle tencnte-

coronpJ; · · 
d quatro prirnPirrn-: 11f'ficin~s r.om n ~1·nd111\!~ão de rna.1or; 
d) quaLro ~eg1rndns qfficiaeg ('.Om a g!':id11ai;ão do capilão 
,.) :-<·i~ l ePcf'iro :> nfficiacs com a gr-nrJ11acão d.e 1º lcnent"' . .. ~ , 
f.1 um 11tt1•f.,~ i1·0. "x - san;1•n{.n do Ex:Prc1to; 
ti ) f ri·s eonf.inuos. r::x-praças do l!~xPrc ito. 
h ) 1pialr1) s1!rv.-•n1r>!-', 1•x-p1w;as do Exercito. 

,\·,.,: · ::.io". ·"~º · ~1i1:,:,:1'r1.r· ·,~·~írr;> ·:-)~1.i·e·ilÓ~ iõd;).~ os ~mp;·ogÜdos 
da di1 ·1~t:f<ll' ia. lncnm l H~-lli<': 

. n ) 1.nan(r:r a ordem ' ~ l"'Klllaridade dos serviços a cargo da 
1f1rerfo1· :a: 

l1·1 <'m r11s:.;a-r os í'TnprPg-:1dos <' di s f.Pibu ll -os p<!las sec1;õP-~ 
-tl~ a1~1,tir · rl11 c ~ orn as rw~:.<'~sidadc':-: do s1 .~rví<;o, ·podendo transfe
!'1 l-0 dc•1r!rn tia i·ermrl.lc;üo: 

e) in ,.p1•t·1·íonar o pullf" dns r~mprl'gados, conforil-o e en~
ccrrul -o 11 ; 1~ horas regulamcnt:u·c!->; 
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d) im')ôr ::tOi'. empregados civis as pe~a~ disciplinares dá 
sua akadn, lev;rndn ::io conl11?cimr.nto do i\Itmstro os casos em 
que n 'avplica(.'~o da.;; pP-na<; for da cnml?ctcncia de~le; 

1~~ distribuir ptla!'I scc<,;ões os servH.fOS que lhes compe-
fircm; . . .. 

() requü'litar directnmcntc pol.' si, ou em 11;ome do Mrn~s
tro. éom as devidas resi ricr;õ8s. as informa\oes neccE,sana~ 
irnrn o e~clarec.imcnt.o das quesiõcs a resolver, podendo paru. 
!sso lancar despachós inlerlocutorios~ 

g) rever ·OS papei.-:; que tiverem de subir. ú pres(~nça do 
lVIinisiro. ctnndo o seu parecer, cprnndo nccessar10 - e tambem 
os cxpod ido8 para. outras repartições; 

h) cntcndcr-sP. vcrba1menlo com o Ministro, sempre Qtrn 
for' necessario; 

i) rubricar. os livros de escripf.uração e outros que se 
csf.ab0leeercm a r,argo da dircct.oria; 

i) aui.nl'iz;1r dcspczas d1mtro da verba dcst.inada á di
rectoi·ia, ruhricnndo os pedidos •de material e outros quaes
quer documentos relativos áquellas; 

!e) mandar ori.::aniz::rr as folhas de pagamento do pesaoal 
do gnhinetc e da directoria: · 
l) organizar ~ aprf'~P.nt.ar nnnua1rnente no Minisrto, até 

1~ de fevereiro, um relaforio syn\hetico dos trabalhos ex
ecutados, propondo as medidas que a experiencia houver aoun
selhado para mrlhor~r o scr-viço; 

m) mandar pai;snr certidõe.~ na fórma da lei. 
Art. 21. Ao chefe de secoão compete: 
fl) dirig-ir os trabalhos rorrespondent.es. distribuindo""'.os 

N"fUif.ativnmenfe pelos cmprcgaàn~. n ficando responsavel pela 
boa 0 rnpida rxccução daqucllcs, bem como pela ordem na 
seccã0; 

fJ) apresentar n0 dirf'ctor, '.lf.ó 3J do Janeiro, os ddaos ne-
ccssnrios paru o relatorio annual. 

8 

Àrt:. 23·. i~ci.1~i:i~ ~~ :p·a~toi; .. ~. 'õuc· é.~ .ch~r~ .d.os. cmÍn·e:.. 
gad08 da pnrtaria: 

a) promover. diripfr o fiiicnliznr os trabalhos de limpeza 
o ussein dos cornp~u·linw11l1ls 1•m q11f' f11ncl'ionarem o gnhinnt1~ 
do Ministr·n e• o fJír·N·lrlI'in de ExJ)Prli1~I1Le; . 
. b) trazer cm perl'eíln rstndfl dn eonscrvuc;ão e assP-io, 
t.('ndo-os sob u sua guarda, (odos os ohjcclos rln Q'.Hl se lho 
.fizí"r tJarga, rlm; qu ac·s Ol'f;llO il'.tl1'à urna rclui;ü.o, ficando rcs
nonsavcl pelof.: <'Xt.ravios; 

e) abrir e fochar, ·rHli'1 floras regnlamcntai·cs e nas que 
lhe forem dol.cl'minadns, os eomparlimcnl.os a que. s .) reforem 
:t alínea. rz; 

d ) rccP-bcr e c~nt,rf'gnr n concsponclencia, IivroA, papcí.s, 
e~c., n··e chc;:n•1•m :'t pnt'l:1ria, 1~ pl'omovcr· a prompta oxp<'
díção, ~ entrcg-a dn qru· })ara is:i.o lhe for confiado, annotando 
f.udo c1n livros cspcciaes; 
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e) t~anscrev.c-r no .1 ivro da porta os despacbos que d-avam 
seI' publicados, 1mpcdmdo que s~ lhes altere o sentido; 

{) cu~pri_r t' fazei- e:um pri:· fielmente a s ordens que re
C·t!bei· do (Jabmclc dn D:rcctoria: 

.. g) manter a policia na.~ untc<saln.s, de modo que as par
tes se conservem com deccncia e ordem, r ecorrendo, quando 
d C:-sobedecido, ao chefe cio i;abinctc ou ao direclor. 

Ar~. 2·'1. Aos conLinuos compele auxiliar o porteiro, 
transm1ttir recados o cn l r e0::ir paneis dentro das r epartições. . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . 

ArL. 27. A nomc:v:ão do dircctor r:serú por promoção dos 
c;hcfes de secções, m cdíanle o pl·incipio ·do merecimento; a 
do primeiro officíal, p or promocão dos segundos, me.diante o 
mesmo principio ; a de $Cgundo of'fic.ial por promoção de ter
ceiro. metade por antiguidade d0. classe e met,ade por me
recimento. 

§ 1. º ~o caso d e i~ual antiguidade d?- classe, recorrer
se-ha á anLig-uidade de ::;c1·vi('.o na directcria. na cxlincta se
cretaria, e, finalmente, á anLiguidarlc de serviço federal. 

§ 2. º São r equisitos <lc mcrcr.imcnLo: 
a) assiduidade no scrvíi;.o, r,om revela!:.ão de compc-

t.encia, zelo e dedicação; . 
o ) cabal desempenho de comm.issõe$ importantes pelã. 

.sua natureza: 
e) ter' os sous assentamentos limpos ele qualquer falta 

ou pena das ' prt~scrip la.s neste regulamento . 
Art. 28. Atl vagas ilc t e1·ci;iro off icia.l serão preenchidas 

por concurso . 
• 1111 • • • •••• 

Art. 3~. O dir'Gei.or será substiluido, nos seu~ impedi
mentos, pelo chef'e d': see.ção mais graduado ou mais antigo; 
o chefe do sccr,.ão pC'lo l)l'imeiro offioial mais antigo deli~. 

O porteiro serú ~11l>~lituido pelo continuo (da dfrcctor1a 
QUO o <iircclor dcsi~nat· ) . 

Art. 35. O funrnionario que contar 10 ou mais annos ~e 
serviço publico 1'ederal !->cm t.nr soffl·ido penas no cumpr1-
tramto dos seus dt!VPn~s s<> potlet·:'t ser d Pst.iluido <lo cargo que 
Bxerccr nos casos scguinles: 

a) por abandono · do f'mprego duranlc mais do 30 dias; 
b) ~m virt.ude dn !;rmtenca .iudici a.ria; 
r.) m odian Lc J)T'O<:f!!'SO adminístra.l.ivo . 
Parugrapho lrniro. ExeC"pl11arn-se oi; empregados ·mn 

oommisstio, os qmws são semnre liv remente demissíveis. 

O Sr. J:>rosidente - l~s l:'t find:t a l1.•il111·u do ex110dientc 
.!\ d1a lll-!'l' Sül.H'I' a l\11•s a dou~ l'• 'c prnl' ÍIW:UlOS quo \'ãO 

&cr lido~. 
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São successivamentc lidos, apoiados e postos em discus
são os seguintes 

nEQUEtUMENTOS 

Requeiro que, pelo inlcrmcdio da Mesa. se solicite m
for ma.çç;cs det~Jhadas sobre o::s :.woutedment.os ope l'arios de 
,faragua (Alagoas) o · Belém (Pará; 

Sala das sessõc~, 7 de julho d~ 1920. - Mauricio de La
cerda. 

O Sr. Mauricio de Lacerda - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente ·- Na fl>rma do Ilegimento, fica adiada 
a discussão <lo reQucrimento . 

N. 2 
Da Commissão ele Finanças para ser ouvida· a Commissão 

de Constituíção o Just.i•:.a. .sobre a preterição do tenente coro
nel Alfredo Vida!. professor em disponibilidade da extincta
E8cola Superior de G uer1·a. 

Encerrada u adiada a v('líacão. 

O Sr. Presidente - Não ha oradnrcs inscriptos. . 
Se nenhum dos Sr s . Deputados quer uzar da palavra na 

hora destinada ao expediente, vae-se passar á ordem -Oo dia. 
(Pausa). 

Comparecem mais os Srs. Souza Castro, Pír1~s Rcbello, 
Au3tr<Y,gesilo, Manuel Mon,jardün. H cil01" de SoU-1.a, Ramiro 
Braga, Teixeira Brandão, 1\lanr Jlrnta., Alber to Su.rmcnto, Al
varo Baptisla e Evaristo Amaral ( 1-1 ) • 

. Deixam de eornpare,rP. r os Srs . Arthm· Collar·es Moreira, 
Fclb: Pac heco, AnnUml Toledo, J<:phig;f'nio de Sallcs. Monteiro 
c1c; Souza, Anl0nio Nog-tteira, AbPI Chf!I m ont. Ju stiniano de 
S<>rpa, Ch r.rmonl <! e Miranda. l'>I'ndo L o1.cs, Hm·culnno Parga, 
<:unha Machado, Luiz Domíni::-uP.s. .Jo~(·~ BnI"ret.o, Rodrigues 
Machado, ,Joáa Cahl"al, Hermínio B:HT'J~. l ' Moreira da Rcicha, 
VicentP. Saboya. Thomaz Acciol:v, Thomaz Cavalcantí, Ilde
fonso Alba no. ,fof:<; A ug n ~to, A llH'rlo 1\1 :Jranbã0, Affo n so Ba
rata, Solon de Lucena, .João J!:ly::,;io. Ba ithazar Pereira, Gon
zaga Maranhão, Antonio Vicen!.1'. Ge!·vai;:io Fio r av:mte, Cor
reia dP Brif.lo, Alc>xnndrino d~ Roc ha , l 1<"t'eira de Lyrt"t, Esta
cio Çoiml.n·a , P~dro CorTfül, ~ai.alicio C~1mboim, Alfredo d~ 
l\taya, Luiz .Si!vP.íra, Mia:uel Palmeira. f11N1d0nça Martins, 
Manoel !\f0bre, D l"ndnio !\faia, PNlro L <1g0. Or.t.11vio Mangab~íra, 
J,auro ViJlas Bons. Pir~.:; dr Cn 1·va !lln. Cnstro íl 1' lWllO. Marie> 
lil'rJl'll'S. l lhnldin n <lf' A:>~ís. l' '1 1 ~h N·n M":11fo s. Ai·lindo Frag-Mo, 
.Toão Mangabeira. Seabr a l'' ílho, Arllodc. L cone, Torquato 
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Mo reir-a, :Muuíz SuJré, Elpidia de Me-::;quita, Eugenia 'l'oui· : -
nho, Ubaldo Hamalhete, .Allloniu Aguirr~, Octavio da. Roe11a. 
Miranda, ,\.i:u1·ém l<'ul'Lauo, Nicanor Na:'t.:illlenlO, Sulles F;ilho, 
A1·i~lide~ Caire, i\ul'ival de l•reitas.. L engruber !•'ilho. José 
·1:0Ieulinu, Azevedo Sodrt.!, l\lacec!o Soan•s, l\l anoel Reis, J'oão 
Guimal·ãcs, Thembloc~e-> de .A.lmeiúa, Buarque de Nazareth, 
José de .l\lol'aes, .Francisco i\l areondes, Haul Pernandes, José 
Alvc~. :Jos.:! Gouçalve::, Hr,rculano Cesar, Albertino Drum
m0nd, l\laLla Machado, H.ibeiro Junqueira, Silveira Brum, 
F!'a.ncisco Valla<.Jarcs, Anlon iu Carlos, Arr.el'i co L opes, Senna. 
Fi;;udn.do, J(l !:iU l3unifacio, Gomes Lima, Landulpho de Ma
galhãc.:;, OJilou c!e Arniradu, Zo1·oastro Alvarenga, Antero Bo
t.l!lho, 1''l'a11cii:;eo D.ressane, Lu.mounier Godofredo, José d,e 
Ara.ujo, Wu.ldomiro de Magalhães, Jayme Gomes, Vaz de Mello, 
I-fono1·a.lo Alves. Gnmil!o l)rale~, Edgardo da Cunha, Mello 
Fr·anl!o, n.~ul üaeuos.o, Cinc:i11a lo Braga, Barros PenLcado, 
Cesar Vcq;ucil'O, ~Joy Chaves, Yoiga Miranda, Palmeira Rip
per, Jofio de ~Faria, Sampai"o Viúal, H.c,crigues Alves Filho • 
.Pedro Cus La. !,\1anocl Villaboim, Ramos C:.iiado, Olegario Pinto: 
Tullo Jaymc, Severiano Marques, Costa .Marques, Ottoni Ma
ciel, Luiz UarLholome u, Abdon Baplista, Celso Bayma, Gomer
cmdo lli!Jns, J oão l:;implicio, Augusto .Pr.~tana. Marcal de Es
cobar, Alcides l\laya, .Nabuco de Gc: uvêa e Flores da 
Cu11ha (13·2). 

ORDEM DO DIA 
O Sr. Presidente - A lista da porta accusa a presença 

de 78 Srs . Deputados. 

Não ha. ~wl!ero p·ara proceder ás votações das materias 
que se acham sol.Jl'e :í. mesa e das eom:Lantes da ordem do 
dia. · , · ·---·'-J' 

Pas.sa-se ás maLerias em discussão. 
··. · · ·· ::~ 

Sã.o süccessivar ·.ente encerrados em 2ª diséussão os ar
tigos 1 º a 10, do projec.~o n. 79, de 10~0, fixando a::> forças do 
ter·1·a pnru o exercido de 19.31, ficando r~diada a. voLação . 

1 • discussiio do projecto n . lt3ô, de 1918, organizando os 
regi str·os publicos, \~ dando ou'lrns prov1dP-ncias; com parecer 
da Commissão de Juslica, acceiLar.do o projecto, propondo .. 
cm tcnnvo <1pt; orLuno, errnmdas. 

~nc(wra.da o adiada a votacão . 

O Sr. Presidente -- Esgot.udas as m~terías em discussão·, 
vou Jcvanla·r n, scs:;ão, dc~ignando para amanhã a seguinte 

OHIJEM DO DIA 

Yotn.<;.fio dL~ p1·0,p~(·io 11L 'i!l, de Ht~O. Jixando as Jorcas de 
to1•1•u. Tiara 0 L'X '~rcido dt~ 1~1'.!-1 C~" di:..cussão); 
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Votação das emendas do Senado ao pc·ojccto n. 397 B, 
de 1918, da ·Cama.ra, uiauuando sue rugt'e::::;ew à a<.:Liva O::í of
fieiacs da Brigada l'olicia1 refor1nauu~ cumpul::;uria1úc11le 
Cffi Hl181 COill um IIOVO parec.et· da CúlUHÜ::í::;àu ÜU l<'illUlll,iU::i, 
contrario ás .eµwnúus do :::>enauo (viue pruje<.:Lo::i. ns. uti~, ue 
1919, e 6D, de 1!)2Ü) (discu~sãu unic·a); 

Vota<;ão do proj eclu n. 57, de 1D20, a-bri odo o e redilo 
especial li'e 1. 8SY ;:!tiO~, }Jarn uuqui~i·~ãu ue maLel'ial fixo e 
rodante destinado á linha i'Úrea da l:larra .liouita e Hio· uo 
Peixe (3• discussão) ; . 

·votação do projedo n. :;3 A, de 1920, abrindo o credito 
de 150: 000$, ouro, para. ultin:w.0ã.o dos trabalhos da Delega
ção Brasileira á Confo1·encia Uê:! Paz {3ª discu::;sãQ); 

Votação do ,projccto n. -H A, de 1020, maudando que 
vençam os juros legacs os dinhe iro::; dos orphãos e interdi
ctos, depositados nas Caixa~ Economicas. oom parecer favo
rwv.el á emenda da Comrnis.:;ã.o do .Fü1am;as ('l º discussão) ; 

Votação- do p1·ojccto n. 73, de 1920, approiyando 0 con
trnclo de 18 de janeiro de 191~, refcrenLc ao decrelo n. 9. 293, 
de 3 de ,ianeiro ào mesmo anno, celebrado entre o Governo 
.Federal e a Companhia Ces:siona.ria das Docas do Porto da 
Ba·hia (2ª discussão); 

Votação do parecer n. 7, de i920, mandand!o arohivar a 
mensagém do Sr. Presidente da Republica, relativa á aber
tura do credito de 5. 000 :000$, para as obras contra as seccas 
(discussão unica); ' 

Votação do projecto n. 290 A, de 19'17, marídando contar, 
pelo d'Ôbro, o tempo de sm·viço dos funccionarios oivis e mi
litares, bem .como ás 'piracas do pret, que serviam e servem 
nas commissões de linhas lclcgraphic:Hi, ohefiada.s pelo co
ronel Rondon; com panicer da <Gommissão de ConsW.uicão e 
Justioa, contrario ás emendàs (vide projeclo 11. H, de i 920) 
(3ª rliscussíio) ; 

Vot;icão <las emendas do Scnaao ao vro.icolo n. 387· D, 
d!e .1\119, da Camara, maindando que constitua uma secc.:ilo, a 
cadeirà de chimica a:nu1ytica da Faculdade de Mcdicinn.. <la. 
Bahia; com pa.rcce•· da Ccomtni!:isüo de Jnstruc.ção Publica 
.sobre as emendas do Senado (vido projccto n. 76, d'c 1920) 
(discussão unica); 

Votação _do project.o n. '136, de Hl1S, organizando os re
gistros publicos, r dando outras provide111cias; com 'Parflcer dn. 
Comtnissão de .Justica, acccitn.ndo o pro.i ecto, propond'O, rm 
tempo Qpportuno, emendas (1ª discussão}; 

VQtacão <lo proJccto n. 70, dte 1920. contando tempo <!e 
serviço, :para a aposentadoria, ao desembargador Rodrigo dt' 
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Ara.ujo Jorge, co.11 p:u·c1.:er favoni.vci da Commissão Je. :Fi
nancas (2ª discus!;ão) ; 

Vota.cão do projccto n . ~ JU e~ de HIHI, i:nduinüo 110 cor
po docenLe do lnsLiLuto Bc.njnmín üonslanL os :ispirautes a.o 
magistcrio e dando outras provídc=nc·ias; com parecer ela 
Commissfw <lc I11slru<:c1ão l>ulJliea, contrario ao proj cclo e. fa
vora.vel ao véto do Sr. l'rcsidm1lc da RcpulJE1.:a. (vide pro
j ecto n . 71, de i~l20 (di8cu~s5 o unü.:a); 

2" discussão do p1'oj1:c-lu n. • G13, de 1!11.0, do ~euado, re
gulando a repressão ~'lo runn.1·cllismo; com 1rnrecer <la Com-
míssão de ConsLituic;ão e Justi~a; , . 

1 a discussão do projes::lo n. 'li. A., <le mio, i;uppr imindo 
as provas de junho e uc ::i.go:;;lo de que trata. o decreto nu
mero 11. 530, de 18 de março de 1915, e dando ouLra.8 pro
vid,encias; com substitutivo du. Commiss5.o de I•nstrucção Pu
blica. 

Levanta-se a aessão ás 13 horas e 35 minutos . 

~83 SESSXO, Ei.\I 8 DE JULHO DE H>20 

PRESJl)ENCIA DO SR. BUE.Nu BR.-\ND,\.o, PH1ESIOEN'1'E 

A's 13 hocas procNle- so ;i eharnacla. a que respondem os 
Srs. Bueno Brandão, Arthur Collares Mor1~!ra, Juvcnal La
mar·linc, Oct.acilio . d1! Alln:iqucrque, Antonio Nogueira, Dio
nysici Bentr.s. Cunha M:whado. Ag-rippino :\r.cvcdo, -Rodrigues 
Machado, Armando Burlnmaq•.li. t\laduho de Andrade, 'l'ho
rnnz Rodrigues, Thomaz .t\l'rioly. Osorio do Paiva, Frederico 
Bm•g('S, $imrão Leal . . t\1·i .~Larnho Lo11(•,.;, Ln iz ~,iJvei'rn. Costa 
Rego, João MPnezes, Rndd:;ues nori:i' DPnr.hll.u !'\laia, Lí~tl!l('.ÍO 
Galr:io, Pacheco l\lcrnlt'S. ~c' nllra l<'ilho, lfri l M de .. ..:ol()uza, Paulo 
d-0 F'ronU.n, ~t cncl1•s Tavnt·r•s. Vicente P.i l'ag·il11-., Haul Barl'OSQ, 
Bunrqun de Nazarc!.h, Vc·ris:-; imo d<•. · l\l<'llo, l\'fauricio de La
r-et'du, August.o de Limn. Albert.i110 Dnnnnwntl, Francisco 
Valladarns, :Emllio Jardim. Oomes Lima. Y.ornastro Alvaren
ga, M 01·cira n1·andão, n~rn J S°:'i., .Frnnei S('O Paoliollo, Honorato 
Alv('s, ~ranoel Fulgr-rn~io, Carlos Garcia, F erreira Braga, 
Barros Penteado. i\farcolino Darnlo, T~Ioy Chaves, Veiga Mi
randa, .Jcisé Lobo. ,Toão d 0 1'':l1·ia. Carlos d(1 Campos, ArnoJpho 
Azevedo, ,\yres da ~ilva. Ol1~g:ario Pinto, Pereira I .. eite, Luiz 
:Xavier, João Pcrn~tfa, li'.ll !Xnn io Mnll ~r . Alva1·0 Baplista, 
Carlos Pcnafitl. Oct.avio lhwh n. ,JoaQui-m Osm•io. ~ Carlos 
Ma..'\:im.iliano fll!'i' . 
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'Abre-se a sessão . 

O Sr . Octacilio de Albuquerque { 4• S: ~retario, $ervindfJ 
dr: 2~) proer.dc á Ieit.ura da ada da :::essão anterior. a qual é, 
:-;ez'n ob~(wva~õe::: apprnva<!a . 

O Sr. Presidente - Pa:;sa-:::c :í leitura. do expediente. 

O Sr. Juvenal Lainartine (.2• . Secretario. serTJ'ind,o de lºY 
proce.de á leitura do scguinti:- · ·-.. 

EXJPEDIENrfE 
Offüüos: 
Do Ministerrn da Jnst..iça e Negocios !nteríores; enviando 

a s0g'Uinte: · 
MENSAGEM 

Exmo. Sr. Presidente da. Carnara dos Deputados - Ha
vendo negado sancção á resolu()ão do congresso Nacional que 

· auto;:-iza o Governo a considerar dispensado, coro metade de 
seus vencimentos. o foguísta da~ lanchas da. saude do porto 
do Estado do Pará; Abel' Antonio de Souza, pelos motivos 
constantes da exposição que a e~ta acoznpapha, tenho a honr& 
de devolver. a V. Ex. dous dos autog-raphos que foram rece
bidos com a mensagem i1. 102, de 25 de junho ultimo, do 
Exmo. Sr . presjdente do Senado Federal . 

Rio de Janeiro, 6 de julho de 1920, 99º da Inciependenci& 
ei a2o1 ~a. Republica . . -= Ep_itacio Pe116a.. . . · · . 

RtU6er do veto 

Nego aanocão ao projecto, como 'prejudiolal aos inter6E!-
8ea nacionae!!. 

. A e.ua maleria já está regulada por lei geral, o decreto . 
n. 3.724, de 15 de ,janeiro de 1919, que provê sobre as obri
gações resultantes dos accidentes de tnbalho. O foguista de 
que so trata diz-se victima ~e tlm desastre que o privou da 
capar.idade de trabalhar. · 
. Provado isto e resalvados e-:; casos de forca màior ou dólo. 

a União está obrigada a pagar-lhe uma indemnização: O de
creto citndo contém todas as indicac;,ões necessarias para a 
npu:ração . dessa relação Juridica - natureza e gravidade .do 
ncc iàcnte, sua prova. qunlidade da victima, pessoas obr igadas, 
valor da indemnizaçüo. etc. E' só applicar~o ao caso occur
rente. 

Não hn necessidade de. umu lei pessoal. 
·o.- Vai. UI u 
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Devolvo, pojs, a resolução á. Camara dos Deputados, nos.· 
termos do at:t. 37, § 1", da t:onsti~uicão. 

R io de Janeiro, . 6 de julho de rn20, 99• da Indepí'ndencia 
-e 32º da ll.epublica. ::- Epitucio Pessüa. - A' Commissão de 
Fíuani.;as. 

no Ministc:.-.io da Fazenda, de 7 do corrente, enviando ad 
scguiuLes 

INFORMACÕES 

St". 1° Secretario da Camara dos Deputados ......:.. Em refe
rcncia....ao oHido de V. l:x'. n. G·HI, de ~ti <le novembro de 
HHV, ao qua! vciu annc.io utn avulso sobro a cmcnúa que 
manda relevai' da vrcsc1•ip~ãu em que inconcu' o di1'Cjlo do 
i" tcnenle rcformatlo Cal"lus Soares . . pur·a. receber os vencr
mcnlo$ tia i;ua reforma, cOl'f(.'spondeute ao a ugrnenlo d::> 
teu~po de servic.;o de ~ci::: mez.es (~ dez dias, tenho a hot1ra de 
lhú Lranl)m illir. para os dev!d.os fins, o -aviso n. 8Gl>, de t.t de 
junho p1·oximo í'lndo, que me dil'igiu, sobre o a:>:>umplo, u 
Min.slcL'io ua o ucna. ... 

Reitero a V. Ex. os meus protes tos de elevada eslima e 
mui di.sliuda cons~·foração. - Jlomer.o Baptista. 
. Mjn isterio da Guerra - N. 8Gô - Rio elo Jane iro, 22 de 

junho de 1u;;o. 
Sr. Ministro de Estaco dos Negocios da Fazenda - Res

tituindo o incluso uffido u. 6-19, d.e }!ô de novembro ult.mo. 
do 1" ·:sec1·e lario da Gamara dos DeputaOCffl, que acompaulwu 
o vosso .aviso n. ~~::>, :.le '~6 t.ie dezembc·o seguinLe, cabe-me 
informar-vos que, · conformo já vos commuuiquci cm avL:;o 
n. i. 842, de 15 du i·c ler.do mei de uezemb1~0, aléú1 de ser, 
cm lhc::H! contrar·iu, á rcl~vucüo uo p1·e::;ct·ipções, accresce qu~ 
a lei, t.•stabeleccndo JJl'<Jzos para o exert:ic10 d e um dit·eilu e 
conuniuando a 1w11a de pé1·ua desse direito, quando o exerdcio 
se uão deu denll'o <Jo rcspcct.vo pl'azu, allell(Jc ao interesse 
geral do oruom juriJieu, evitando 4uc vcn11a exi.stir <.~ .usla
biHda<!c social lJcla clcn.dza\<ão de um c.iirello abauc.luuau" 
l'Ciu seu titular; · 

A relevacão, pois, da penalidade viria, cm regra, annul .. 
lar a vantagem a1Jo1tlat1a; 

Alt~m <l isso. no ca$O particular tls decisões pcssoacs tra
zcrn scmp1·e o grande inc;unvcuiente de sulw.;0es i:;olacJas d'a 
ca1·ac:tt~ t· p!'cJ'erern:ial, muita:; vczt•s sem . justa cau~ e em 
todas. dias contrario ao i11tores~c dos cvfre.:s publicu::i; 

E. aiuda, é sempre um precedente a invocar cm caso~ 
futuros ii;uuhnenle injuslifieaveis, ~(lb a àllcgaç.âo cottslante 
üe 1uclil 1c1auc ue :-i1Lua1;ú1!.:-, cujo Juuuu.mculo tem siuo o 
:favor pc.:;.:ioal, a grílça Leoislativa. 
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O facto é que, em face da justi~a moral alli contraposla 
á justlça legal, n5.o se lo,rna dc~cjuvel cslabelecer duas: me
didas para ca~os iguacs . 

Stmd~ e fralernidade. - Calogeras. - A quem Jez a 
requisição. 

Dt>- professor .João Cancio da. Silva, . uir.cclor da Liga Ver
melha, de G do corr1mte, commu11ica11Llo a fundacão dessa so
c1ctlaúc • .,-- lnte;raua. 

Requerim~ntos: 

Do cnpitão refoi-mado Alfredo da. Fonseca., direetor do 
Tir'o de U.uen·a n. 7, udditanuo documcnlos ao seu pedido de 
1·e-n~1 - ~;io aCI servico nclivo. - l..'s Commissõc.s de l\larinlla, e 
Gucna. e de Finanças. 

De D. !\lagdakna de Araujo Costa, viuva do major. João 
e!~ Arau.ic- t:o.:ta. \'uluntut'.iy l· \'eLcrano da guerra <.i<> l'ara
guay, p1;·cLndo uma pensão. - A' Cômmissão ue Finan 1: as. 

De Antenor Fet·rc11·a dos Santos e outros, filhos e nora 
.Je l\!i;;uel Fc1't'c il' ;i dos Sanlos, falleciéfo, ferreiro da E:::cui:i. 
d e "\pn'lHJ1%PS il'lat·inhl! ;tu~ dü ·Ma.Hãos, ped indo o pagam1.•11lo 
d1; gcalif'ícai;õcs addícionuC'S. - A' Cornmis::;üo de Prnanças. 

8ãt1 ~uc.cessivn.m~rllc lidos e ficam sobre a mesa até ul
lerior deLh::rà1;ão, dous projcclos .dos Sra. Alfredo 'cte Maya 
1;; Mendes Tavar-e:.. • 

E' lido e vae a ímprjmir o seguinte 

PRO.TECTO 

N. 27 A - i.920 

Providencia. sobre o provimento de looarcs creados no De
pattamenlo Nacimwl rJ,: Sau.rlc l':uóliàz; co11L parecer fa
·voravcl da ConmLissão de Saude ·Publica · 

O Sr . Presidente · - EsU~ finda a leitura do expediente. 
Acha-se sobre a Mesa o seguinte 
A Commissão. de Saúde Publica, tendo ~x:iminado o 

projecto n. 27 do corrente anno, sobre a nomea,;ão t.los mP-
dicos qne em i 9 li) serviram cü1no· «-inspr.r:t.orcs de 1:1'.r;ilrv(r:fo 
medfoa.~, é de parrccr que esse pro.ieclo nwrci:c a o.pp rova<:úo 
àn. Carnaru rlos Deputados, visto qnc os medi t: ns a. f1 UC el!o 
se r efere cstãn cm comli~õos analo;as i:> daqncl les crue o d1~
C!'elo n. 3. 087, do 2 de janeiro, niandou aproveitar no De-
partamento Naeional üc SauJc Pul.ilica. · 

Sala nas sessões, S de jt1lho <ie 19~0. Tci;r:(Jira lJr:m-
1,fQ.o, Prcside·ntc. - Raul Ba1·1·oso, rtclu.Lor . JJ_o11ü1111v3. 
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.iíct.Scarenheu, com restrü-,~ões. - Alexandrino da Rock.a. 
Dionysío Bentes. -· Rodrigues Lima. 

PROJECTO N. 27, DE 1920 

O Congresso NaeionaI decreta: 
Art. 1." O Governo aproveitará no pl."ovimento dos lo

gare~ creados, ou a crear, ou, ainda, a vagar, no Departa
. mento Nacional <ic Sau<le Publica, os medicos que, no anuo 
de 1 ~H !J, na. antjga Directoria Geral de Saudc Publica. servi
ram em cornmissão como - inspectores de vigilanéia medica 
aos communú:antes de febra amarella - •le accórdo com o 
~stipu!a<!o no § 2" <lo art. 10 do decreto n. 3.987, dú 2 rfo 
Janeiro ode 1920. 

Art. 2." Revogam~se as disposições em eontrario. 

Sala das _sessões, 4 -de junho de 1920. - Vicente Pira
fibe. 

O 1Sr. Presidente - Está finda. a iieitura· oo exp.OOiente. 
~oh.a-se sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMEJ."iTO 

Da Commissáo de Finanças, :p:el'.lln<io audienoia ida de 
.Marinha ~ Guerra soln.'e o projecto n. 656 .. <le i 919. 

Encerrada o adiada a vota.cão. 

O Sr. .Presidente - De accôrdo · com o Regimento. entra. 
em discussão o seguinte requerimento, offereci<:lo na sessão 
de i do corrente, pelo Sr. Deput.ado Nicanor Nascimento. 

Requeiro sejam requisitadas, com ursencia, por inter
me<lio <la Mesa da Camara, ao Poder Executiv.o, Ministerio da 
.\tia.cão: as sesuinlcs informações: 

a) qual a somma despe.ndida pela Inspectoria das Ob1·a~ 
contra as Seccas desde i do janeiro de 1920 até hoje: 

b) qual a despeza com pessoa) e qual a com material; 
e) qual o pessoal, nome 'por nome, com as quantias que 

· ~nham os que trabalham actualmenle no Rio de Janeiro, e 
qna.l a funcção que cada qual exerce; 

d) quaes as obras foitas durante o prazo, referido e a 
. quem pertencent as tertas beneficiadas pelos rneUioramentos 
· 'J'roduzidos. especi;rtlmente no Estado da Parahyba; 

e) quantas commíssões estão trabalhando, em que Ioga
res o qual o pessoal de cada commissão, relatando quanto 
ganha. caóa qual f.ios seus membros; 

f) qual o plano geral já assentado e approvado para a 
obra t.otal • 
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O Sr. Carlos de tampos { ·) - Venho, St·. Presidenw · 
com a. possivel preBteza. e {ão completamente quanto me roi 
<.iado colhei-as, trazer á Camara as informações solicitadas no 
1·cquer-irrwnt.o do nobre Deputado peto Districto Federal. 
Sr. Nicanor Nascimento e cuja discussão V'. Ex. acaba de 
annnnciat-. 

«Sejam requisitadas1 com urgencia, por írtterÍne
dio da Mesa da Camara, ao Pcder Executivo, Minis
terio da Viação, as seguintes informações: 

a} qual a somma dispendida pela Inspectoria das 
Obras contra as Seccas desde t de janeiro de 1929 
até boje; 

b) · qual a despeza com pessoal e qual a com ma
terial; 

e) qual o pessoal, nome pOI.' nome, com as quan
Lias que g-anham, que trabalha actualmente no· R.io 
de Janêiro, e quai a funcção que cada qual exerce; 

d} quae~ as obras feitas durante o prazo referido 
e a quem pe1'tenr.em as te'M·as benefici.adas pelos me
lhoramentos produzidos, especialmente no E-;tado da 
Parahyba; 

e) quantas commissões estãQ trabalhando, em que 
· logares e qual o pessoal de cada commissão, relatando 

quanto ganha cada qual dos seus membros; 
f) qual o plano geral já· n~ntado e approvado' 

para a obra total.I> · 

Diante da amplitude deste ·requerimento, por um lado, 
e, por outro, da r(-llaliva estreiteza de tempo que .me cabia 

· vara trazer á Camara, eomo me ímpuz, em casos semelhantes, 
as inforrr1acões solicitadas, em requerimentos dos nobres 
Srs. Deutados, peço licença, dcsdo logo, para accenluai;- que 
não sendo, antes de tudo, um tcchnico na materia, forçosa• 
mente muitos pormenores ter-mo-bilo csca~do, mas que não 
significam desejo de occultar cousa alguma· ao conhecimento 
dv P~rlamento Nacional, por csla $Ua nobre e augusta Casa . . 
Mas, tãc sómente porque c~tamos em face de serviço de uma 
vasta Ja1•gueza, cujos del.incnmcntos já se encontram feitos, 
não ha duvida alguma, mo.s que precisamente nas suas va
rias phases de execucão, quê dependem de estudos porme
norizados, podem, e certo o serão, em cada instante, addita
dos com elementos ncvos, para que se possa bem acertar, no 
jntuito de levar a tet-mo feliz esse emprehendimento, cuja 
necessidade, cuja opportunidade e cuja relevancia a todos os 
1•espeitos o Congresso já sanceíonon em lei para que tivésse 
agcra em plena execuQão. 

P:l.sso, Sr. Presidente, a cons!derar um por um dos item 
do requerimento de que · se trata . 

( • ) Este discurso não foi revisto .pelo. orador . 
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Qmmto no primriro: ~<Tt.1nl a. somm;i dc 5ncndid~ dc-sde 
i de .íti n f'ir·n tlf' 1 ~1 :! U ulci h o je ·?'!> , me pcn tüllo ler a$ seguintes 
e respectivas nofu.;:;: 

4::\ CJt.1 nnl ín clí' ~pi:-n rl irl:l pr>Ja imprr!ol'fn cm 1920 
porn p;1;!amr·11fo de .-J,-·:"pPza:"; d!'(•dua:!us, em sua. <lU:ll$Í 
fotuliJadc, no exercido de 1U tu ó a scgu.iuíe: 

1. Por cnnla nn r.rr-<lil.o e:drnordina-
rio cfo !i. 000: 00 0$, alwrlo pr~ lo 
dN·rrlo n. 1~l. 821), dr~ 23 <lc ou
hi hrn cJ,.. 10 Hl •. c ujo ~alilo, de 
4. 5 rn :000$, foi r1~v i g-l'.lrndo pnra 
o eorrrn (<' 0:<:" 1•rcicio 1wlo nrt . ú5 
da lei da d'~ ';iwza v igce lc - Pes-
soal e matcrjnl. • • •••• ·•• •. . • • • • 4.405:!117$000.> 

Nno ~st:'l p ormcnori:r.rida . nesfa r<'spo~ta a pari.e r e la ! iva 
a cnda um dos :rn.nns d e 1. \JtlY C> 1!i20, por<ine o nl!o fnnccio
nario rrt w ora dic·igP. <:RS<:! scrvir,o e qu<' m e forn l'cen as in
!ormnc:uc·~. tcrnon ronfn. do mn~mo pn~t0rinrmente no inicio 
da:>. obrn~ : 0. nrni rn s d0!-" fas qu nnl in,;, ~n n formP- as· rr.~P<'t~tivn.s 
n ota ::; cl0 d i ~rw ndi o, :::inrln pr11<!0m de dndos, n:1o ~,~ de chefias 
<..'as cnmm i !" <.01'~. cntnó das cl<' IC'gal'ias f i,.;c:w~ ''º Th~::;ouro. de 
sor t i' CJll ~ n "tn l t!dn i:;c :w ha pr0r i s:-trn f> nfc~ <11,lnlhndc <'m poder 
da in ~pr•r· f n r i n dP.'-' !ns ol ir'ns, aciu'í na Cnpitnl Fe'11·r nl. 
· 1\fas n snmmn i;er:1 l ó r~ la qtrn ni·:illn de rnn~ fi ·nr, sr>nrfo 

que n maior parle, siaüo a quasi totaliJa.dc foi <lispcudida • 
~m 1!11 u. 

Em ~r>J!ll irfa v rl"m n~ qnnnfin~ di~pr.níliifaR p<'Tll fn~rrnrto
r l::l <le i cl1~ .i:111 .. i ro dl' fn~n at(: 1 d n .lt1lhc· do nrnsmo 
anno, cm sc~ni1:0~ crrcctuniJo13 no corrcnlo c.xorclcio: 

c2. t'>nr c-onfn rla \'l'!'h:l OT'Ç:lml'nln-
r ia lfo ~u;o r i :oon.'\l (nrl. 52 iln. 
] l' i n. · ::i. ~l '. ll , lle 1 11o .ianci !'O 
dt"."' '' nnno) -- Pcssonl o mn-

,.- f f' rin l. ............. , • • • • . • • 2.8ilã:145$000 
3. Po1• con! :~ do c·rcdilo c•xf 1•ncrdi-
nario ele 5. ooo : 001 1~. nbc>l'fo p••lo 

d 1>cr"ro n. 1-L 053, do te de fe-
vere iro t1 li int<). • . • .. .. . . • • • • • 4. 928 :220$000 

Por t onla d e! do11 s adNrnlam~nfos 
f r ifos ao Sr. inc:prclor, s <•ndo 
um <ln 2 . 900 :000$ e o 011tro de 
3 . 000 :000$ - Pessoal e ma-
tcr ial • • • • • • •••.•• ••• •••• • • ;,, 5. 900 : 000$00 O 

t3 .68:J:3ür>:!i000 
Dcbifo nPsfa dnfa d11s dh.-ersns com-

missõcg . . . . • . . . • . . . • . . • . • • . 5 . 000 :000$000 

l'olal. • . . . • • • . • . . • . • • • il:S. ül)J ~3vtt$000> 
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B'E:SSÁO EM: 8 tlJ!l .TULitlJ DE i92@- 7i 

Em rclar,ão ao e;~gundo ltcm. one inrlngn cqmit n despeza 
com o pp;;~onl e qual a com e rnalcriab, passo a ler a se
(!Uinto rch:u.:ão: 

- «f'rc;i::onl technir.o e a<lminislra
tivo das _commi.ssõcs em funecão: 

Estudos e conc:.lrucc:1io <'IP. ncudes (70 
r.ommi~~õ~~ a 2/i :O:JO!!\) ••••••• 

E$ludos e con~! r11cçiir> · rte <':<:! radas 
( (i2 ccmm issões a CiG: -'1 ~0$) •••• 

Pcs·sonl l~rhnico e :i1lmi!li'llr:Hivo 
,,, Ptn Forralr>;m, Nnfnl. Balda e 

Rio - !':l'\dP8 elo tl'ldo;:: Of: ~"rvi-
('oc;. inclm~ive o~ nm: Estados do 
Jl ia uh y e Perna mhnr.o .....•••• 

Pessr:~ 1 nnernrio: ti;,. ono h ompnc;; a 
2~200. rnm frMm•ncia mMia 
dt" 20 dia~ por mez ........... . 

Maf Prfa! (rPrf'.a dl'1 ...•...••...•• 
ou menos de 21 % da dcspeza total. 

i .155: 100$000 

4.118 !0-10$000 

509:<l00$000 

if . R~(): nnMOOO 
4.82G:460$0QO 

Total. .. .. .. • . • • . • .. . • ~3. 089: 000$00~ 

Tmlo~ "~tr·s rnlrnln~ 1'or::im fr>ifoF; rom a pn~~ivr>t nnnro
~lmn('firi: rvii .:;_ S<'r:in nrrf'ssri ri os. ·1w lo rn ""º~· d011.~ rtH'7.f>8, pnr& 
~<' Pnn ~('!:?'' 1 ir<>m 0lf"mi"n ! M mais <'101 n lh nrlM. mn ~ <111<', ·f'm ~nh
sf n nr in, não allcrarinm os que tenho n honra de trazer á Ca
mara. ! 

r.nmo R11mprc rfüro nn~ mmifr(ls cn11l"p-n~. l'f11nnrio me 
n-prr":.~n <'m frn7.i".r inform:wiir>s snhr~ o~ ~1'11" rNt1H•rinw11lns. 
é pnrR. nnt..-,'l df" tnr1o. mMlrnr n nrr""~i<h1rf11 "" n•rn ni'in nnlre 
)ln P~pirifn <fn.r.nmnrn T'lf"m nn rJn pPhlirn fl ml'llOf' <lnvirfo ~n
hrl' o fnrlo dn rmri n flovror110 ~ n nrirnl'irn inl"rf"!-l~nrln, !"C1brP
t11dn. rnrn ndo ~~ frn f n 'ln <fi"pr.nrli n do rlin h"i rn r1nhl IM, rm 
r'1rTlf'f'í'i" M IWl'l'~S!l rios dntlos. li1•n f ro dn ~ pm::,~fhilirln<!f'~ rfo 
rnnm<>r! 1 n. Tn lvl';i; n110. n"~las •pn r1•r lln~. fr:trrõe!-1 mn l,ll'f'-l nn 
mPn <\ 1'1°'~ ff'nharn ~irlo giMl.ns, mns, na essencin, os nlgnrlsmos 
for r, · . .los sã o rxaclos. 

/7t>m r: ..:Q11nl o n,.. ~~nnl. nom" nnr nome. C'nm ni:1 mtnnff11! 
q110 li!flnhri. ílllP. fr11'f"rnlhn rt!'fmllfllf'nfe no nio de Janeiro, 
e cp.rnl a funr(:ão que ca<Ja 11nnl cxerct~?,. 

.!.. s nntas que possuo sobre o assun1Pto dão-lhe a seguinte 
t'-:>sposf n: 

«0 ílPf:PnvnTvhnl"nfo rrn<' ·fivflrnm nr:: nhrn~. Pm Hl20. Mn
fnrm" ~" dPnrrih,,nrip rlnc: nlC":lT'i"mf'I~ r<'lnl ivn.<:; no m1r>!lll.n. a. 
mwmPnl011 rnn.~i,ff'ravrlmf'l:if,.. n lr•nhnlho nn ~~r!p onrlt> ~,~ """
rr>nh·arum, em sun qunsi totulidndQ, os scrvicos admlni.strn
fJvos. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 23/06/2015 0!1"27 - Página 9 de 60 

72 AMMAEs DA CAKéJU 

Conforme as listas inclusas a despeza na s6de, no Rio, é: 
Com pessoal effectívo . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 30: 150$000 
Com pessoaJ rliarista (ce1rca de) ... . _ . . . . . . . . 2<i :600$000 

Este pessoal é deficiente para os serviços em andamento. 
Por falta <;le espaço no pavimento onde está installada a inspe
ctoria, ainda não foram preenchidos varios ·cargos do novo 
regulamento.~ 

A isso acompanha uma lista, nome por nome, dei accõrdo 
. com <l que requereu o nobre Deputado, e bem assim com a:s 

declarações e::1peciaes, que tambem respondem ao indagativo 
t.tem. Lamentando a ausencia de S . Ex_, creiO' podet dizer 
que, para e~c.larecer o caso, a esse respeito, basta.Tá a publica
ção posterior de::;ses informes, dispensada, neste momento, a 
sua leitura, para não abusar da bQ.nrosa attencão dos que me 
ouvem . São os seguintes : 



N. 

g 
9 

iO 

H 

I:nspoctoria de Obras contra as Seccas 

nELi\ç.,\o -;-õ i'ESSO.i\L EFFECTIVO DA ADMINISTRAÇÃO CEN'!'RAL 

Catlrngorias Nomes 

Inspector.:.: ....•.... L)f. l\Ughel Anofá-do Ribeiro Lisboa •.. ,· ...•• 

Ôhefo de..secçlÍo ...... Dr. José)\yres âe SoUza ..•••. ;. , •. ·•· ...•.•. 
>> , " • •• - Dr. Eugénio de Souza Brànd:ã,o .•. : • ...... , .. _. 

_.». .. »: · •".. Walfrido Hib.eiro ..••• _; •. · ...... ~ ........ '"' 
Iosl'lector teclmlco ... · 'l;t10mazPompeú de,S'Ouza Brasil Sobrinho •.. ; 

Chefe de secção ...... Julfo GDrgel de Souza •....• ~-..• :.; ........ __._ 
-Eng .-de c-1" -cta-SS'\3 ..•. - Fía vio CTorr(:lSRTbeiro de Dastrq •.••.• : ••..•.. 

». _ », ,, ; • • • Franctsco José. da Costa Bar1•os: ••••• , ••..•.. 
Conductor de 1"classe. Alipio de Castro ......... , •..••..•••.•...•. 

» » - " • J ulio Cesa-r Alves de Barcellos •••..••...••... 

)> .. " " • José Carlos de Soutto Bareellos>. .'. ...... : ._.: ~ 
• ' - ~ • i • f 

Vencimentos 
mensaes 

3:000$000 

1 :75o$aõo 
1.:500$000 
1:!50$000; 
1:500$000 

i:350$001J 
i:i0~$000 . 
1:f0'0$000 

'600$000 
600$000 

Observações 

\ 
., 

Em commissão - Gratificação regulamentar aiÍittà 
nã.o arbitrada. , .- . . · --·-: 

Addido - Administra~ão 1éentral. \;~\ 
A<ldidd "2. Administr:ação C.antral. - ~ ·" 
Add!do """': , Admi11istrrçâ.o' Ce~tral. . . _. . . ' ·':;' 
Adihdo -~ Em commissão nos estudo"' de canaes ·e· 

irrigação de Quixadá. · · · 
Addido - Administração Central. 

_Em commissão de estudos nos Estados Unidos.· 

' (" 

Em commissão nas estradas de rodagem e açudes 
na· Pa:rahyba.. .• _ . 

}3;m commissão ·nos~ sei'viços. de açudes nos Estados · 

:l.2 )) .. r~ 2n " • Ernesto Perozzi· Machado .. ·.; ..... ~.~ ....... . 

600$000 

450$000 
450$000 
600$000 

da rarahyba e-Pi)l'llarilbllCO_. ·. <'. -

. 13 '' -. " " . Nerses Jobim Barroso de Almeida .......... . 
14 Dezenhista-de iª classe Walfrido Dias; ..... ,-..•... ~ ... ,~ ......• : .. . Servindo mi. Inspectol'ia 'de Portos, Rios e Canaés. 

com perda dos vencimenfos. 
15 » '' " Paulo .Cãmoulet ......••.......•• ,. : . ..•.... -500$000 

500$000 _ i~ '' 2ª >> .\Edgard Dias de f\~oura ...... :: ......•. ··.... ..• .... . . .. • 
» 3ª " Lucio Corl'êa e Castrw:; .•••...• _ ........•.... 

i8 » » » Levy da Silva de Alencastro Autran......... Em commissão na estrada ·de rodagem de uBa.tu-

"""!9""°lj~;;;;i;;t;;;;~:-:-:-::-li~;;üiiib"'ifr:iJc, ti'iêlSõ"Pf~JFa:-'G,~1fü-ariãêS::-T77'.~~'~=uee;~~~~r~it:ê:>>~,~C~e:a~~~á~.~==~ ...... .;..;.~ 

31í0$000 
3.50$000 . 

19 1° cscripturario ...... Jo-aquirb Frúct110so Pe;êiraUü1maraes;,;.:.. ~\] ·~ YOV•''s uw_. r1 
20 » » ••• '· •' Claudemiro Julio.de Andrade· Figueira .. ;.... 600$000 Serve em commissão. no gabinete elo inspector, nos 

. . · _\ termos do art. 104 do regulamento. · 
21 » " Paulo Marques de Fada.. . • . . .. . • .. . . . • • • • • 600$000 Em commissãe> no gabinete (l.o minist_ro da Via~ 

ção. 
22 ,, l> •••• , • Eurico Amer'icano' de Carvalho ...• , ••• :..... 600$000 Em commissão no açude~«Quixeramoblm-,,, Ceará. 
23 ,, » Alfredo Forreirá Lopes ........ , ...•..• ,.... ~00$000 Em commissão na ·estrada de rodagem de «Batu ... 

ritén """'- Ceará. 
24 2º » •••••• Theodoro José de Souza .•••• : . . • • • • • . • • • • . • • 500$000 

i 21\ ,, » ...... João Coentro; ........... , ... , .... '........ 500$000 
26 " » •••••. Pedro Herbster de Souza Pinto ........ ,..... 500$000 
27 » » •••••• Gumercindo· Riceiro .....•••• , ....•.••..• ~... 500$000 Em. commissão no açude «Bonito», .Ceará. 
28 » - " Nilo 1\fagalhães de Sonza Martins;... ..·- - 500$000 ,r •. ·.- .. · ··· . _ ' , , . _ ·.. • 
29 » " •••••• Francisco Guimarães-Fer_reira ....•.•..•..•• ; • 500$QOO ; Em,e~mmissão. rias estraq,as 'e . açudes 

30. 

3i 
32 

.33 
34 

e 3~ 

36 
37 

38 
39 
40 
4:1. 
42 

)) 

)) 

)) 

ªQ 
)) 

)) 

)) . 
4º 
)) 

)) 

)) 

, ••. · .. _ · .--hyba •. , _,_ , , : ·,. '. 
Pauto Domingues da Silva ................ , · 1>00${)00' Em comroissão· na• Estra!la de·Ferro 

'R~radjr~eino a,.ri. çlné· C~rey~~pis.ºq'l\!tºatta •. y~ ~:,-;·~·!· '. ·.. ···1_<.
1

55.0°00. ~o0_.-o0_•. ·o0_ .• _r - .~.m_f.:;:_ d:e;;~ãd_.: .. 
8

~.···~.':.I:_c:_••~.:
0

.a.18i~.: o das <i_str. a. d·_ .~.s.·'. ; .•. ·J_t~~."~-· .. _· 
)) 

)) 

)) ...... ?. 1g_ 1;_u1~;- _:•ie. 1n .••• ;_,.,~'"f••o'_·,·· . _,, . _ _ . 71"' . " 
x-y ~ ••. -.ferro. , · .. • ~· -. • .. - ~ , 

>)_ 

)) 
, : '.: :: ~;;~~~ºs1i1~0J;t~;t1~~.~~a.~~: :.?L~~ : :'): : :J:;{t ., ,. > ggg~gg~·· E1~(c.011lfnissãa Jlº ~íÔistez:\ô t1i Agricultura, -)'.~;i~ 
•. , .•. José-~farwre~ de-Am-01·1m Garma_, , , . , ~-,. :.. . -;\f\fT$flOO Êrfi~c~niáii..:;ã6 :Ua: e'strkcl~ 'de rodagem;«Maman-?4 

)) 

)) 

Pedro l:lanoto Alves Ferreira .............. . 
• . . :._. Joaquim Caminha de Sá Leit_3.o ..... · ........ . 

» ••.••• DlomédJs de Figueiredo Moraes ...•......•.. 
» •••••• Colombo Vasques ........ -.... : ..... · ........ . 
" . · •..... Jeronymo Calazans .........•............... 
i> -•• · •••• Fre ·erico· Neyer .... • .......... , , ... : ...... . 
'' ' ...... Francisco Drniz Drrnmúond Junior ..... / .....• 

guapo», Parahyba. 
40'.)$000 Em cornmissão nos açudes em Pernambuco. 
400$000 Em cornrni:-são nos açudes e estrada de «Lavras», . 

400$0'!0 
350$000 
350$000 
35·osooo 
350$00.0 

Ceará. 

Em _con:missão no Ministerio da Viação. 

Em commisslo na Estrada de Ferro Therezopolis, 
com perda _dos vencimentos. 

Porteiro .•.•.. ., ..... José Ep~minondas \Vaoderley .... •, ..•.•.... 
Continuo ........... : Abel José Gonçalves ...•.... , •..•.. '. ....•... , 

300$000. 
200$000 
20Ó$000 
20J)$00Q 

,, . .- ...•••.• :. Fernando José de Oliveira •. ;,•: .. :-: ...•.....••.. 
» ............ Antonii:J Jo]quim Garcia.:-::·;, ....... ; t•'· ••• 

» ............ Alfonso da.Silveir~ Duarte ...... _ .. '"·' .. ;.:.,·. 200_$000: 

> 
\Total~:..- •. : •••••.• , ...•••....•••••... •. 39:!50$000 

Annaes da CaII!-ara - Vol. III - Pag. 72.,, 1 
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:: - ;:;P,SBÁO EM 8 DE JULHO l>E: 1920 71 

Segundo o u~m d. o n obr1• aulor do rcql.i"el'il1;)enlo tle~1\ia 
t"unlH~Cé l' «(luaes as obl·as feHus durante o referido prazo, " 
u quem 1rnrtencem as terra~ búneficiadas pelos m~lboramen ~ 
tos procltlzidos, espeeiulmentc na Parahyba:t>. 

;\ Jn.I r e .:;peH.o, l'ezani as 11olas <'Ili meu poder: 
4:.Ficaram coilcluid0!' úf.; ~eg;uintcs serviços: reparo~ 11\1 

uçude Acarabú-mh'im, Varzca da. VoHa e:.. ealrada d<> ro~a
~em de .Massai:K~ a Meruoca, a r cconstrucçao dos açude,; Ri~
chinho· e VP.lame, tbdos no Ceará; o açude Arapuá, no Rio 
Grande do ?'forte; e a recon~truccão do açude Peripery, nr• 
Piautff. O~ demais serviçor:; <1ue estão relacionados na r"S
posla ào item e não podiam, por sua sua naturez::i., ficar con-

. cln.idos. Estão, porém, em franco andamento, havendo já 
2. 488 kilometros de estradas de rodagem, cm estudo~. 11 
8H kHometros em c.onstrucção; algumé\.s barragens de t~rl'n 
construidas, em mais de mE: t.ade; g·rande numero de acudos 
P.Studados e projectados, e outros em estudos, occupanilo ccwca 
<le 40. 000 operarios. As terras beneficiadas em cada ohrn 
pertencem a um numero avultado de proprietarios. que nfü1 
é possível agora determinar, o -que será feito quando sê trn
tar das desapropriações, que <ieveriam ter precedido a oxc
cução dos trabalhos si não fosse n necessidade de dttr immo~ 
díato serviÇo aos ftagella.dos,. qu.e morr~riam a fome si so ·ae- . 
longassem taes serviços, á espera das Mmbinações e> traba
lh9s de campo, necessarios âquªlle fim.)) 

o SR - 0CT.1'CILIO D.& ALBUQUERQUE - São estradas do ro
dagem. em geral, cortando essa zona, em todas as diroeoõos, 
podendo se dizer que os serviços beneficiam aos Estndos dt1 
Ceará, da Parahyba e do Rio Grande do Nôrte, sem espcoi11U-
2acão de proprietarios . . 

o SR. C.\RLQS DE CAMPOS - Exactamente . 
Como V . Ex . não ignora, Sr. Presidente. no Norf ,. nlio 

existem. de. regra, os làtifundios. ·, ·" 
o SR . ÜCTACILIO DE ALB'UQUErtQUE ~ ~poiado. 
O SR. CARLOS DE 'Ü.!\.MPOS - O que se observa alli é mai~ 

o regímen das pequenas propriedades, ·com as testadas sobre 
estradas o fundos sobre r'fos, de sorte que é licito nffirmar· 
que trabalhos dessa ordem t-razem proveitós positivameot<' 
generalizados. 

Em. semelhan_t~ .situação - e para afastar qualauer idétt 
de .Poss1vel fa~orit1s.m9, o q_uaL sem hesitação, a.ffirmo cate ·
~oricamente nao existir -hOJe, como não exist.irá em todo o 
decurso das ob~as - de antemão se póde ga.rantir · Que todo~ 
~quelles que tiverem_ terras n;i. . zona em questão colherão, 
ips(I f acto, .os re~pe!)hvos benef1c10s, sem preferencias quaes
quer, sem .1~clusao. de uns e exclusão de outros, e resultando 
ta~s beneflcws, unicamente, da localização das pequenas oro-
priedades a que aUudo .. -
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Em rrlar:.fío no 'll1rsi!o e, no qual se pcrg\1nla. <rquanla~ 
commis:-::0cs c:<tfío 1 !'nh:1l llnndo .. .''tn que log:u·cs, e qual o 
pessoa l de cadn eomn1 i$siio, relatando-se quant.o ganha cada 
qu::il de i-:cus múmLros, cm resumo se púôo uizer que ha o 
seguinte; · 

~Piauny, cinc9 cnmmis!.'õcs <'m. H scrviç;os. 
CC'u.r;í. 2 3 com m í :: ~<iPs cm GS sr.rv iços. 
nio G r·:rnJe do :'\Ml1'. i"d!o corn1ni ~ !:'t1e:; · cm 24 serviços. · 
Parnh~:lia, -13 commi~s<i<'s <'ITT 3D Ecrvi~o~. 
Pcrn:rn1h11co,' lr<~~ r11111ll1issüc:·s em 11 serviços. 
Bnllin. 11 cnmmi::;,:;ijes 1•rn H S(1 rvic-os. 

_ Scrg<pe, qualro con:mi~~Õc.$ cm 10 scrvicos.::1> 
F,5 . .::n clí,lri1:111kJI) 11tw 0b<'d<>ce d~ fá rmn al~rnm:i d idéa da:~ 

collo1~2c:iio •:lo pcS>'On 1. m::i.s :'1s ·n,.ccssidadc~s do S•'rviço • 
. "l':ilv f'7., "Ill al~uns E.'.'la<Jo~. nxist.am rnai~ comm issõcs par:a 

rnr>nos srl·Yh:c'. d<' modo · que 11:i.o •'.l 'p•)s~iv~t i:>'~lah<'!c~cr uma 
porccn fu~:·m i;;ual. uh~olula. rrnm cssn áistribuic;fto; mas a 

· · Cn.m31·::i romprdicllde níie. o,n:indo se lr•ya a cffeito uma obra-. 
de tal 1mq~ni ! tule,' C'n1 \':Jt'i:ts rc.g-i<'.)0S, (j 1.lC <:iffCI'CCCll1 -va rio~ as
pectos, º" quncs d0fl"i·mi11n Yario~ r rg-i m0ns o a.r:onselharn 
tamb<'m varias e dif'frn~n trs rnrdid~~. outro nfio po dc' r iu ser "' 
o cril 0ri0. O da p<"rf0i la ;.:;u:drJarl1! .l::imah se ju~I il'irnria. 

O Sn . 01~·,i,c11.11) ,pr. At.eUQu1mQUE ·- São. obras de .soccor-
ro p11h lir0. d0. ur;!".'ncin . . 

o Sn. C,'\11{ o::. n1:: r. .... !1-ri">~ - Londr( CSS(> resumo. pnra dar 
<Jrsrfo Jn~o ªº" mr>us r.n!!r>i:~s uma id1~11 do ai'.<:t1rnpto. devo 
accr('sr.pn f nr cin <~ PHp é a~'"rnrnn h ndl'I <Jos t'"~f'""t \vo~ porme
Jlores. rnrn:fn•1ff'S do" f:f'Cl)\nlr~ l'ado.i::: apnnlnmrnl.os qun,e 

.·, OP1(\ m"'ivn i 6 "'l""..-:t n rli>h: n c.l" ·,r.T'. •nao: q•10 ficarão a.nnexos 
a· esta minha modcgtu. OL'U!,'fto.. São elles: . · 

.. Quadro de -:p~ssoal das commissões 

I 

CoNSTnUCC.~O D~ ESTR..\f),\S DE RoDAGE'l\r 
.. -, .. · 

(Trcs rosidcncias) 

l enl!'<'Tihl'iro cl1r>fP.1 ••••••••••••••••••••••••••••• 
t ~n1=1•nh1' ii·o n iu.1:1ril~· • •.•.••••••• · •••• •.••• ••••••• 
3 n 11 x i l ia rP~ tc1: l 1n ie1'1$ . ••• ••• •••••••••••••••••••• 
3 T'li\'0Ja1f1lrr"!.:l;, ••••••••••••••• ••• • ................... . 

f3 S:f'(' rl (1t~ i ~.tas .. .. . ......... ~ .. . .. ..• • .. ......... . 
3 'fr.ir nrP!' i:erucs .. . .. - . ......... · . · ...•. ·• • • · . • . 
'fi nrnntnc10T'f'S .......... ........... · ••......••.... 
i ri11 ~r·nhi:-; ln , .. ... .... . ...... . . • · • •.. - • •• •••••• 
.1 auxiliar admini3lrali vo . •• .••.•.••..•. ••• •••••• , 

· .... 

D inda 
50~()(10 
:1 :-i~ 11110 
2f1~IHIO 
1!'1~nno 

'7$il00 
~ (1$000 

r,:i:ouo 
1 !l!\:!IUO 
15$000 
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Sll:SSÁO E...'\I 8 DE JULIIO Dl!! 1920 

2 auxilares de escrípta ..................•....... 
i ew.:arret;ado de material. •......••••.•..•••...• 
1 auxHiur . ..:o encarrcgaüo. _ .•...•.••..••• _ ••..... 

n 

CONSTilUCÇÃO DE AÇUQES 

t engenheiro chefe .....•........ ~ ..•......••... 
1 auxiliar tccl111ico •..•....•••..•...............• 
1 de:::enli ist.a.... . . • • . • . • • . . • . ..•..•.....•....•. 
1 nivelador .................................... . 
1 S<!CCionista .................................. . 
1 encarrega-do de malerfaL •... .': ............... , 
1 auxíl i ar do f:'ncarrc~gado ....................... . 
1 auxiliar arlminislrativo ...............•........ 
2 auxilares de cscripla ......................... . 
1 ac.ln1in1strador ..................... -. •••••..••• 
f apontador geral ........•..•...............•.•• 

nr 

ESTUDOS DE AÇUDAGE~i 

1 engf."Tl heiro chefe ..••................ " .•..•••• 
2 n ivr l::i dores. • • • • • • • • • • • • • • • . • • .••...••••.••.•. 
i scccionistas ••.•••••••••••••••••••••.••••• ~ •••• 
! a pon !.a.dor •....•.. " . • . • . • . . •..•••..•••••..•. • 
! feitor . ...... ~ ........... .J • .. ................ ........... • ~ 

ESTADO DO PIAURY 
.~~· 

Nom!'s -· J\Tnniripios - F.nrnrr<'g-ndô~ 
«P~ õc SerI'n:i>, Pe!'i pl"ry, ,\ r·m i lo J\i nnl e i ••r. 
<Umburanas>, Pcl'il.lcry, Armi!o Mouteirc •. 

7~1.~ll'J 

1U$UllU 
8$UUO 

:rnn~ooo 

Diaria 
50$flU0 
2ri:::ouu 
15~1 \ ()Q 
f 5~000 
7.~noo 

10$000 
8:30n[' 

15800-0 
78fH.l0 

i081ll)0 
5!'300J 

17·'i~OOO 

Din,tia. 

30~000 
i:i800:) 
7$000 
580110 
5~0UO 

!!8$000 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 09:27 +Página 13 de 60 

~Bexigas», The.rezina. Benedicto Vello. 
(l;Quebrados:i., Piracuruca, Alberto F. Torres. 
"Barragem), Batalha, .José Candido :Ferreira. 
«Poç<?S:i>, Sim~licio Mendes, Humberto <la Fonsr.ea. 
«AnaJáS», Pertpery. Armilo Monteiro. 
Cinco commissões em oito serviços. 

F...STAOO DO PIAUHY 

. ESTRADAS DE RODAGEM: 

Floriano a Oeiras, Bene<íicto Vellasco. 
Marruás a Barras, .José Candi<lo Ferreira. 
Barras a Peripery, José Candido Ferreira. 
Oeiras a Picos, Benedicto Vellasco. 
Amarante a RegeneraQã.o, Benedicto Vellascm. 
União a Campo Maior, José Candido Ferreira. 
Mais seis :serviços affectos ás mesmas . commissões de 

açudes. · 

Total no Piauhy; 

Cineo commissões adm~nistrando 14 serviços. 

ESTADO DO CEARA' 

AÇUDES 

Nome.s Municípios -··· Encarregados 

<Forquilha» (const.), Sobral, Romulo <l.e Campos . 
. <Santa Maria~ (const), ·sobral, Romulo de Campos. 

«Santo Antonio' (est.), S. Fes. Uruburetama, Romulo 
de Campos. 

-cVarzea dii! Volta:i> (conc!d.), Palma, Romulo de Cam-
pos. . 

<11.0r6s:11 ( est.), Iguatú, Guilherme Séhneider. 
o:rSobra.b (const.), Sobral,· Rodrigues Ferreira. 

, iiManapê> (const.), 1\fannpê, Rodrigues Fei·reira. r 
«Acarahthmirim:> (:reeonst.), Santa Anna~ Rodrigueff 

Ferreira. . / 
<iRiachinho' (reconst.), Riachão, ·ir Rodrigues Ferreiro. 
"Cachoeira~, Riachão, Ro<l,rigues Ferreira. 
<Poço Salga.do~ (const. )

1 
Sobral, Rodrigues Ferreira. 

<Acarape:;. (const.), Reaempcã.o, Gu.ilh~rme B~o'l.vne .. 
"Quixeramobim> (const.). Qmx:eramob1m, Arr1go Rom. 
~Pedra Branca~ (const.). · Laranjeiras, Arrigo Roni.. 
«Patú.> (est.), Senador ~omµeu, Arrigo Roni. 
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peu. 

SESSÃO EM 3 IJ:E J"úLHO t;E l 920 17 

<i:Cangat,y» ( est. ) , Senador Pompeu, Arrigo . Ron:i. 
«Poço dos Páos:i> (cohst. ) , S. l'vlathcul:!, Thomaz Pom-

«Cedro» (canae.s), Quixadá, Thomaz Pompeu. 
<Sangue' (es~.), Assoré, Thomaz Pompeu. 
«Santo Anl.omo:i> (const.), Russas, Alarico Araujo. 
teVarzea Alegre» (est.), Yarzea Alegre, Pedro Ciarlinl. 
drapuá» (const. ), Granja, Plínio Nunes. 
oiChavab (.const.), Chaval, Plinio Nunes. 
«Goreahú~ ( est_), Granja, Plínio Nunes. 
'1Santo Antonio> ( est. ), Palma, Plinio Nunes. 
«S. Vicente:1> (const.), Santn. Anna, Thomé Frota. 
~Pilõesl) {est.) , Santa Anna. Thomé Frota. 
«Carrego~ ( est. ) , Marcos, 'l'homé Frota . 
«Nova F.Joresta:1> (-const. ), Jaguaribe..-mirim, Eva.Ido P i-

nh-eiro. · · 
~Bonito~ ( const. ) , I.pú, Sá. Roriz. . 
cRa;jada, (reconst.), lúapipoca, 1º distrieto. 
«Riachão» ( const.), Pacatuba, ·l º districto, confiado a. 

Assis Lima. 
«Cascaveb (reconst.), Cascavel, 1 º distrfoto. 
«S. Francisco> (reconst.), U.tubure.tarn.a., \.t º district.o. 

confiado a Frota Braga. 
«Alagadiço:i> (reparos), Fortaleza, 1 º districto. 
q:Avaré~ (const. ), Guarany, lª districto. 
«Aguada~ (const.), Guarany, 1°· <listricto. 
~angm·u:;ú' (est.), Guarany, tº districto. 
<Alto Alegre~ (consL), Pacoty, iª dístricto. 
«.Acude Grande~ (reparos), Uruburetama, 1 º districto. 
«S. J eronym o:-.. {reparos) , Maria ;Pereiira., 1 º dhtricto . 
São H commissões em 41 serviços. 

-
ESTRADAS DB RODAGEM 

Massa.pê .. 'Meru6ca, Rodrigues .Flerreira . 
.Massapê-Palma, Rodrigues Ferreira .• 
Aracaty-Morada. Nova, Telas·co Vereza.. 
Baturité-Morada Nova, Cavalcanti de Freitas. 
Lavra.s-Cajazeiras, Samuel Machado. 
Pacoty-Guaramiranga, Guilherme Bro\vne. 
Guaramiranga-Gado, Guilherme Brcwne. 
Pedra Branca-Floriano Peixoto, .Arrigo Rossi. 
Quixéramôb1m-Quixeramobim (açude) , ArI'igo Rossi. 
Senador Pompeu-Villa Pedra Branca, Arrigo Rossi. 
Poço dos Páos-Iguatú, Thomaz .Pompeu. 
Sobral-Jordão, Alves Campello . 
Sobral-Ibiapina, Lopes do Amaral. 
füiapina-Tianguá, Lopes do Amaral. 
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ANNAES DA CA~ 

Tamboril-P inheiros, -:\obcr to Góes . 
G t a11ja- \' ii,;o:.;n, P lí nio ~\un es. 
\' i:,:u:-::.i-Tiauc: u;í. J1 li1iio .i\iarqucs. 
l\l ue:rn1bu - Cv.111c;c i 11 1, t~lin io 1\ unes . 
SanL:1 Anna -Tii:1l.Jaúltti., Tbomé Frota. 
Gi·~!t ll t!u~-T ü!..lÚ, Al: tll'ítfa J unwr. 
l\I urn 110uapc-Can i 11 úé, 1:! c::;IJão V cltoso . 
La\Taci - \'::i·zca /\l c0ro, P cJro CiarUui. 
lµú-l:i , lfrncuido, ::Stt Horiz. 
Acal'allú-:::\a ll l . .Ann a, l'liuio Pompeu. 
!llecejana-Cascavel (l>" i , Lopes Nello. 

· 'l\in.ll'ú-ltapipúea (1.Y'), (úc:-;feila a. ordem). 
Tu r u rú-!::i. Fl'al'll r c i.<>eo (D"), eh Qfe do J • d istricto. 
l\!ai:l ~ 7 SCl'Vi\;OS uumini :;lrndos ; iG pelas 14 ' ct\ mmis .. 

sões de ci>Lrat..las e 1 i por nov e cummii:sões rnd.cp~ndeutes. \ 

ESTADO DO RIO GilAND.E DO NORTE 

ACL'DES 

Nomes - Municípios - Encarregados 

-aPas<Jg·cm Funda~ (esL), Apocly, Scnna Caldas. 
d .• Ul' t-cdu:i- (con::;L.), +\lal'liH::., .BL:ze1Ta Cavalc~tlti. 
«IJui 111.e d o NuHml>rol> (l'lmun:;;L.), .Porto Alcgl'c., Bezerra. 

<:avarcauti . 
«.\lun:egú<>, (const.» Augusto Severo (2°. Dº), Bezerra 

Ca valc.:au li. 
~Al'apuá=> (consL), Luiz Gomes (2º Dº), Bezerra Caval-

cl!nti. · 
'3'.C!'uzrfa~ (r.onsl.), Acary, Mendes da Rocha. 
·~l;ar0 all1 cirn~ (c'Dns l.), Acary, cnipreiLatlo. . 
dlat :iaJu \ ' l!rmdho~ (cuu.:iL.), A~ody, (Dº), Magalhães 

Drununu11J. 
eA p•rnl i:.i. P eixe·::> (0s l. ), Carut'ibas (D .. ,. 
4-Piloml1<t::>~ (l'.1111:;t.), ~erra i\:e~ra {D"). 
<.:Put,:o da~ \'ar:i.:;:i:o (<'S l. ) , 8. i\lic;ucl {Dº). 
(.Ha1'l'i 0udo1> ( 1~:;l.), '.\larlins ( l f'J . 
~canl1' tia La f.::1'•1 . (1.'-" l.), .!\lw:iSoró (D"}. 
Suo cinco cuu11ui.::i::iõcs cm 13 ~u r,· i1,;os. 

ESTADO DO RIO GRANnE DO ~OnTE 

ESTIUDAS .DE RODAGEM 

lf onics - Em:arreaados 
·, :~ 

S~nl:Anna d e Mall ni,:-L:igr.s {ron sl. ) , Senna Caltfos. 
s~111 t' A1111~1 de l\!aU o:>- 1\11g·icos (con .-; L), Scuua t:aldas. 
Lagu~-.1\.11g-i c;os lt!Oll.:.lL.), :Scililõl. t::.úlu:>. 
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SI!':ssXo EM 8 DI!: JULHO DE 1 ~20 

Santa Cruz-Caric6 (con~L), Et.lu:i.rclo Parisot. 
Cuit:ü-Jar~i im (~onsl.), Edu:lt'dü Pal'i::;ot. 
Janlim-1\cai·y (cor1~L.), Ldu~: rdo l':.i.ri:;u~. 
S. Tilorné-LJg1)u dos Cav<lllo,:; (coL::sl.), Eduardo Parisot. 
}1lõn~::>-l_:unaes No\ os luoi~ t·L.), Et.lüa: lio l'a1·i:;ot. 
CaidJ-Sl'lTCJ. ~egt·a (con~L). EJuardu .i'<J.i'ísuL. 
JIDeüliy!Ja-Caicó (consl.), Euu:u·d·:l P;u·i:'oL 
A:S::>ú-LtlC:l'aJuu.ro (const.), l~,u1·f;cs de .:\lello,_ 
Tres culllll.Üfsucs em 11 scrvic;os. 

ESTADO DA PAUAUYBA DO NOUTE 

AÇUDES 

Nomes - lUunicipios - Encarreuados ·-a.. 

~I,ng<"ia da Scrr::it>, (eonst..), Srrrnria, Gmf ª"º Hinsch. 
dkll'·m~ ·(const.), Soleliad1', Claudiunor );olll'ego.. 
«Soled:ul e~ ( const.), Sol1)dacle, Cl<rn LI i o no 1· i\ olJrcga. 
~\t·oei!'as» (const.), Urntimei 1·0.· liomr.s ~eUtl. 
-«Ca.iazei1·as)) (rc~oni:;L). C~tíaz1•iras. C1wll:o Sobrlnho. 

· e:$uuza» (const.), Souza, t:rJr>ll1(1 ::;o!l!'irtlto. · 
«C:.llw1:~ de IJoi:i> (r.onsl.). Cajaz1•irns. A\·íla Lins . 
.::Esperan~·n~. ( con:- t.), A lat!t'i~t S n\";l, A vill~i Lins. 
dug~~ (L:ousl.), lngá, Gomes N.etto. · 

_ TAXQUES 

c:Pedra d'Agll::t:'i' (de:::.obsl.), Scr.raria, Gm:tavo TTinsch. 
<>D.· Inglt~z~, (dc$ob::;l.), Serral'ia. Giisla\'O. llinsd1. 
«Cu.e i mJJa dL~ Ue11 (!'Oi> (desuJJsL. ) . Se l'rnl'ia, üu~la vo Hinsch. 
«Araras:i> tdesol.ist.), Serraria, 2u c.list,ricto. 

RECTlFlCAÇÚt::.S DE: 1l.I03 

cRiacho i\Tnndahú~. N('!-'for fü~i!'. 
~c:wal do rio ~iaman::;uupc:->, :"e:3lol" Reis. 
:No••e cou1mi.:;;::;ôc:: cu1 1 ~ ~e1·v i~o.s, 

-' . 

ESTADO DA PAnAH1.13A 

ESTfiADAS DE ·P.ODAGt::M 

Araruna-fürn;rncin1s (eon~t. ). GU!"lnn> Hinch. 
BurlJurcu1u-!)ilCJú.S (Cüll!Sl.), ausla \'O lliucll._ 
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Borborema.-Serraría (const. i, Gustavo. Hincli. 
Aráràs-Bananeira (c.onsL), Gustavo i:l~nch. 
Belem-Pipíriíuba (const. ), Gustavo H~nch. 
~ou:z:a-Cajazeira. {const,.), Coelho Sobrinho. 
Umbuzeiro-E. de Naluba (<:onsL'. ), Gomes. Netto . 
B. de Naluba-Aroeiras (const.), Gomes Nelto. 
Princeza-Immaculada (const. ), P<Jdro Barlholo. 
Campina Grande-S. ~:.JQão Car iry (const. ), Euelydes 

Rosas. · · 
Patos-Souza. ( consL.), Mario Dutra. 
C. Grande-Cabaceiras (com;t,. ), Euclyd~s Ro.E-as. 
~oledade-Patos ( contSt..), A.vila, Lins . 
.Joazeiro-Sânta. Luzia. (-0onst.), A vila Lins . 
.Itabayanna-B. <.le Naíui>a (const. ) , Gomes -Netto. 
Umbuzeiro-Limoeiro {consl.), Gomes Netto. 
Sapê-Mamanguape. ( consL. ) , Henrique Pyles. 
Alagoinha-Guarabira (const.) , Henrique Pyles. 
Caiçara-Caiçara (est. G . . W.) (const.), Henrique Pyles.· 
Cajazeiras-Lavras (const.), Samuel Machado. 
Alagoa Grande-Esperança (const. ) , Ne~tor Reis. · 
S. José de Piranhas-Bonito (const.), Coelho Sobrinho. · ,. 
'I'aperoá-J oazeiro ( const. ) , Julio Barcellos. · 
AJ~gô?- <io Monteiro-Cabaceiras (const. ) , Julio Baroello1>. 
Te1?Le1ras-Patos ( const.), Urbano Dutra. .. 
Mais quatro commissões em seté serviços e ficando af

fectos ás mesmas commissões mais ~ 7 serviços. 
Tot111: Parahyba (açudes e rodage~). 13 commissões em 

39 serv1cos. · 

ESTADO DE SERG!PE 

A.curu:s 

~sergipe~ ou •Salsado:r> ( est. ) , Americano Costa. 
<Cuyabá:r> (est.). Por,phyrio de Britto. 
~F:o!ha~ C esí.), Porphyrio de Britto. 
dtabayana» ( est.), Porphyrio de Brítto. 
«Acudo do La.surto~ (cst.), Porphyrio <ie Britto . 
.otLagôa do Propriá::> ( est.) ," Districto. 
«Turam de E!:itudo de Açudagcm:r.>, Almiro M. Lemos.. 
Quatro oomrnis~õcs e sete serviço~ . 

BS'I'RAi>AB DE RODAGEM. 

Ls.ranjeira~-s. Paulo, Americano Costa. 
Salgado-Annapolis, Americano Costa . 

.... 

, ' 

'. 

,$ 
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EsUrncÍ:.i,-A1rnaµuJ i:s. :\Jl11!L'Í<.'.1.J 1w Cus La. 
Total: ~'-~ r~!'i.p i> . q u a l 1·0 l 'Ommi~~ÕP!' f • l lJ :-;e :.· vii;.us. 

1'~$'l'AOO D~; PBRNA~1RTJGO 

«Caruarú;». 1_e:-:L ) . Cal'ua1.·ü, Leo u::u·dc• Art;over·úH. 
«MallHi.dn 'k Pec:lra:t>, { p.~t. :1 , Ma lha do cli> P~dra. Lcormrdu 

:\ rc:rJVi:-rdc 
<( P edra». ( Pst . .. Pmlra, Soultn .Barccllo~ . 
~Granito» . ui~t. J. G1·anifo, Soutto Barcello~. 
<'Vi fia BdlaY.>.. (e~f.. : , V ilia BP.lia. f:outto Barcellu ::: . 
«Leopoldina». \(1.sl.). Lr.opoldina. Sont.to füirc.cllos. 
«Terr:t Nova». \ •~onst.. ·,, Pet.rolirnl. José Elias de Lima. 
T1·1 •,,: (' f1Jnll1 i~si).,~ pai·u srh' .<:Prv i~·o~ . 

ESTHAOA8 UE HtH>A<iF.~J 

Caruan'1 a ' l'.uquardinga. \eon~t.. \, Leonarc-0 Arcnverric. 
Carur.11·t'1 a Cort ez, ( const. 1, Leonardo Arcoverde. 
Limor.ii·o a Fmbuz~iro. :· con::il. ) . Gc:nws Nct.to . 
Hin Branr.n <l P•~<IL'a . ..:, (eonst. ). Leonal'do Arcovc1•d 1~ . 
)hi is •JlHtf.i·u ~l't'Yien~ affe l'lo ~ á~ 1~on11ni:5sõe5 d1 · ai;ude:'i. 

EST.'\ OU n. \ BA Ir 1 A 

,;: J> r11:1 1 rl11 !\.lt!inll . 1 1•111 1~1 . · .. Joazefr1t. l·:patnill• JH(fal' 'l'orr~~ . 
. ,\'ali<.! do ~11Jit . 1·r.» . ~csL. :' . .Joaz1~iro, L•;pawi11or1rtn~ Torrp .. .: . 
.r-.f;•('llhiJW». ( ~st .. ! • ,Joazdt·u. Fclint.o i\f dl n . 
d;al'iUl':Í. ( confii. \ . Monl•' ~a nto. :~0 cli~t l'iel n. 
<~IU:id10 .-10 Sitio». (•'.on~t.. ) . Bomfirn_ C:~-ro ~1ii1Hlo la . 
<{1'ap•;•·a». ( 1.•011:-. ). 8ant:t Lut.itL il" dislr kto . 
«"f>or.n <lP Fóra:!>. (const. ) . Cm·ac;n .. :rdfo da Mal.ln Ha1·ros . 
<>lknipapo», (NL). QUL\itnadas, :~0 dif: lric\.o. 
d'tancharla~. (const .) . .Joazciro .. Toãt: H . do,; Sunto.-i . 
<<Rio {10 Pci~•\ (const. ) , Elysio C. Lisboa. 
«T>oi;n r"lc Cachorro», (reconst. ), Lauro -Sampaio. 
e.- Vel. m: q 
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a:Macahúbaa>, (eat.), Alvaro Sanches. 
Nove commisseõs em 12 servicoe. 

ESTRADAS DE R.ODAGEM 

Queimados-Monte Santo, (eonst.), Gomes Jal'dim. 
Amargosa-Sitio Nov0, (const.), Wa!frido Arantes. 
Fci.ra de Sant'Anna-Montc Alegre, (const.), dissolvida. 
Qu cimndos-Cumbe-Monte Alegre, ( const.). Districto, 
:,f ai;:; tres serviços com duas commi~sões. : 

1 '\ i r (~rn t é o que inda;;a «qual o projec l.o geral j á. assen--
ladu e apµrovad.o para a obra total» ? 

~1· . Jl l' (~sidcnte, C'u . irie seintiria tier·iamente ernbaracado. 
0u1uo 1 • u11~u illu:;Lre collcgo., represenLante do Districto Fc
Je1·a l 1: :11.1L:J1· do i·equ erimento, :; i quiz.e;:;.:;e enLl'ar nesse e::;tudu, 
dl• 1 •l'li'cw 1,oda. tec;Jrnica. E' mais um Lrabalho para ser a.pre
d adt• 1~tw ida e opport.unamenle. por aquelles qúe po.:;5uem par:•, 
is~r~ ~a pacida-de cspcc-ialisada.. Ne8tes termo::; e no inlu ilo d1: 
não dei xa.1· ~em re~posta o item em quest ão, passal'ei simples
rucnt <· ;1 L'azer uma rapidn synthese. do que é o plano em vista, 
additandL>. porém, que ,nem ell e estú defjniLivamente a.presen
~adn ao (~0\· crno. 

Já vimos, em u1na da~ t;esposla:s a um dos itens <io t'eq1le
L'imenk crn debat.c, que o:; ser vi<;oi:; foram iniciados em pleno 
<iomini1.1 ~. i.- uma secca, qu~ ve io, mais ou me:w<>, de t 917 at1! 
ma-r ço d1· ~ r20, tendo s ido das maiores q ue sofft'eu a ·cP.g-ião 
nordest,,;. SC'CCa da qual se diz, com pc1·foitn. ra~ão, que talvez 
l.cnh a. sido mesmo ~ mais grave n.t8 ao p1'esenle, pois que da 
de i 878, considerada até então a m ais terrivcL a que mai~ 
rortem(·nte affectou esse t.rccho do l.enHorio brasi leiro, nãn 
ha tão circumslancin.das not icias <.'.Orno desta ullima. 

Pois bnm; coincid indo o aLaquc da::; obras cle$linad'Us :í 
r ealização do _:;rawJc empr·ehendimento pr·o.i'ecLndo com o pe
t·iodo de~ ::;t'Jllelhanf u seeen, o Govc· z·no d a fü•p ul.JJ ica 1~ nLcndeu . 
e muilo hem. JH'<rvid enciar a t•cspeito, poe urna f(>rrna t.tur· 
importasse consorciai· dous va liosos scrvicos. 

U m delles fo i o dn. -assistcn nü1 ans J'ln~llados. a 11ual si : 
r)roduzio t.ii o comrli r! \.a1nente, qu e, a d t:\S peil n dü ::in !.ralar Ü<: 
uma secca exc'epcional , reuuz.iclo 11 u qua:-; i nu !111 l'ui o nurnen• 
dos obitos occorrido~ onkc os lrnJJiL11ite::i daqw!lla zona, qu1 
não puderam s01· soúcon·ido::; a tempo, ou Toram vicLi1uados elli 
consequencia de -circumstancias personalissima-; ou de occa
sião, a que o poder .Jmblico não con·sei;uiu , dro fúrma alguma. 
attender. 

lY ::-;1;. Ur:T.-1.c1i.10 rn-; A l ,UUQUEflQUE . -·· E v .if.ou-se uma gra-nde 
calarnidadci para a r egião. e que crn e exodo das populacões . 

O Sri . G.m.Los PE CA..!\H>os - E' exacto. 
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3ESSÃO EM: 8 DE .nJLB'O D?: 'f 920 83 

Podem se contar pelos dedos, segundo a expr~ssão vulgar, 
o1s flagel!ados que succumbi rnm {'m con~equcncia da scc-ca. 
Em confronlo c:om as cenlcnas , eom os mill1a.~·es d'c viclimas 
r.las manifestações anl0rioi·cs do phurwmcno, btim póde a Cama- . 
;·:1 ajuizar do co111 0 foram l't'Offiptus o a cr. rtadas as provi
dencias a ssi1n Jada:; )J eir1 G(>\ 1'rno, J)or· i!nlormedio de seus au
.x iHares . (:1poiados .) 

Ma;; a~sim agindti. para. de promplo. ness~ indispcnsa
·.-r!l serviço de · assíf<f.cncia, HOr.co1-rer aos flage!l::idos, o Go
·verno não crusou os lwaço8 vara. í] UC, ao lado dessa assís\en
cia, fosse fornecido imrnediat.o trabalho · n nsse,; qne eram 
por ·tal fórma &occorridos e qu~ desso trabalho result.assc um 
hcncficio para o emfH'chr.ndirnento q_ne sA iniciava. De modo 
•JLW esse ernprehendimento foi af.acaoo por vnrias rürmas: em 
ohras relat.ivamente "a ar;udes. n b;:ilTagcn s e a e·:sl.radas. 

O pctisoal que si; retirava da .zona invad ida p r'la sccea er;i 
r etido nessas obras. de maneira que não ~e verificou. como 
;~m annos an leriores, cs.:;n corren te immigraf.oria da região 
•:omo f1UP.m abandona uma zona inltosp lta, P''t·i~nsn. e · f\\IC 8t~ 
pr\dc fornecer a mor·!c. Pclu primeira vez se verificou CJUC. 
nli i r«!Ucln>::. flagellados se cons f.ituirnm em clrnlí'nt.o!'; procJn
cll\'o:> para a re3lízaç:fo de benefícios n mr.l!10rarnPnfD!'l que 
lhes hão de ser um dia mais ampla e ôaluLarmcnle sa lvadoras. 

O Sn . .JUVENAL LAMAR.TDl'R - E ·upczar de 22 mcze!'; c\Pc 
s• .·~ca completa. 

o Sn. CARLOS DE CAMPOS - Atacado assim CSS('. servico. 
\!l}P, de prompto revclol} esses rcsulla<ios, ma1; tamhr?m de 
nrompto mostrou que a eifra das despezas teria. fatalmente 
de se elevar. 

E' .iusf.o, porém. accentnar que TIDssa elevar.:.ão dé dcs
pcza, dPtcI'rnirwda pr.los soccorros fornr.ciclos aos flngella
ilos, estão incl11idns. t.nmb"'m, º"' respr.c l ivos sn larios. q11c pro
duzirão rcsu iludas nas ohra.s j{1 1:onsl ru idas. (lqwú1rlos. J 

faRO mesmo d<'l~rminou - voltando ao fio de me11 ar
::umcnfo ·- a ne<·e:;sidad1~ d<! iniciar a con~tr1w1Jfio, antes 
ne:-;mo ciur. o pl:1nn g-cral r<'.s1wd i\'n r.stivf'~sc .i:i no plC'n'' 

·"llth<:ci rncn!o. cm todo$ ()S !';1·11~ tJ .. taJhc~. •la :idmin is l.1·aC'iln 
:·1·d"ral . De f6rma qtH'. mu ifas n1: l'ns ns~ím iniP-índns e que 
'.: t111lwm JHW nutro laún ~:ío con~id(•f'nrlns ninda r'lll pi·rindn ele 
·· !mio. cnmn ,·~ nnltJl'nl. p1~d<! s 1't' fJllf', de fufuro. VP.nhnm . 

• 1" l11s rr.Ru 11 ado.:; con h ecidn>;, a f ig-11 rnr corno pn rf el4 compon•' l.1.
'""· indi~pPn s:1vclrn(\(lf.a. dc.~se plano g01·aJ, e outras podem 
' · ·r· <]<> 1 lo d i~p<'n~:HlaH . 

A ~"im , poi.-:;, o :fncfl) de ainifa não nodi~r. tlf'st.~ momr-nto, 
·"ll nnniC' da :idmini:Sf1·n1;fin d:t lt<'fntlll ic:ri, tra·r.pr an ~onh<!~ i~ 
'. 111•nfn da Currwra. c•m fc 1dn o seu compl<'lo " ílí~ l.n llrado cnn
·11nl o. o qne 6, o f!t ll! sí .~ni f ien 1~s1:H~ aliso lt1lo pl:wo d<~ srr vico. 
:1:[0 qnni- diZN' que não rxio.;l.a, nfio qu er cliwr que nfio ('~f.n ja. 
p1·nrl11iinrln os seus bcncficioõ, nú.o quer dizer que no seu íni-· 
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cio tenha :;id<1 fdlo crradamnnt1·. \1tua ' ''-"'· i\ll1 ~ 1 k ptou1pf.c) 
obedeceu a um pensarne nl11 de ::is~.$tfmeia au lado .de um pt'.n·: 
sami:intó ílf' tl'ahnlho 1·eali7.ador. 1n.a:-- que Lao somentP cst;.t 
:-.ondo 1.·sLu<lado . com o ma,j,: p1.·ofnndo cuidado. não ~e) lln 
ponto de vista rl1~ mnio1· r1,.:nlfado. c01nc-' dn ponto de v1~ta dl) 
mcnol' di!:ipcn<lio. 

Paru. fJll0 a Gamara. oor<\.m, tcnhn. urna. idéa a •}~k r1•s-
11eHo, Sr. 'Pl.'<!-!';idcnlf.~, Nl rrndm•cj a<leanlar qu e- eSté phu\t.1 
i:on~isl.e f'm primeiro Jogar •!m grn.ndes barragens ilei:it.inàda~ 
:í irrigação 1~ t>nt1'P- as harragcns qtw a$fiÜn estão em (•:-; t.udo 
~~ acharn t\S ~egtJinlC'S: :\o c~.~arú : Orfü;. no rill .Jar;uarilw: 
.Poço Porí~ , em S. J\.Iathcn~; Patís. 1~m Senador l'om1wu ; Pr·
drn Dr·anca; .Acarap<\ a t.nrminar .· Na Parahyha ~ Pi\iki;; 
:P ianha~: ~. (.ii.1nçalo . Nn ll i1.1 (:1·::md1 ~ cln :'\nrt.i'· · - Gnrgallw i c·a. 
e Seri,16. 1~111 Parelhas. ·· 

E sl:ín mai~ cm p~f.udo. eorn r1•sult•tdo:: 1[11<' pode rã(J dl'
t.erminur· r.n não a .'-'u a incll!são definitiva. nes::>as .grundP:.: 
obr:t!, ü~. f'Cguinte~~ no Cear:\ - .Arara~ .. no Acara.l1y; Qui
xcrumobim. lJO rio Quix.P1·amobiw. No Hío Graudr -··· Pus~:i
r.:cm FulHla. no ilfossol'1:í; !Pata Chora. na r~g-iã.o tio Jlaixo 
A:>8Ú. 

Em :-;1'í,í11udo !oP:<.H'. o ·piano abl'ange a .-: 1. ~slr.ada·:-: d<: r·oua
;.;·e m ,, a i; 1·st.rudas 1J" f1~ero i11dispen:-:a.v1•ii-: :\ con~f t'tH:\,'.fío e ai) 
<.tprovritam1~nfJJ dl~ lHu·1·ag:nns. 

'.\1a8, a ilida ha. o 8<•guintc~: Pot· sP1· dn .inf,1}J'l•s,;p 0·1il'al - ·
·que nhsolulam~~nt<• uãu se pód1~ conLnstar - para- o i;uu fu
.Lu·,ro c ara1·.l ·l'l' lH.~1·manentP, o scrvi•; o •Je -vü1.1;.fio daq11clla :i:ona. 
~1cpcnu1' tamb"m <IP .nm N;Lm:lo mais at'.urado. o1.1un ·pussa com
!H'ohcudc·r 1 oda::; a8 pos:;ivds vantagens a scnm1 tiradas i:ll'sse 
s1~rvi1;0, dt\ modo a. s,,, .,.Íl'l'll 1 iwsf.i> monienf.o, mas pal'::.1. quL· . 
si rvn.111 tam hr~m uo fu trn·o. 1.1•1·mi nu do 11 nmp1·1.·rwml í !ll ('Jll o <.•m 
1J U l'S lã.o . 

P e miem. d1• ,)ut.ro lado, 1J1• ur11 <'·~tudn 4u1· 1•,;l:í s 1 ~ 11d 1 J 
frito P nni n·l:11:;ãc1 ao quul fonun ''olldtlos .. dPf.al/1es íule1· .. :-:
sauLr!s 1! ·i111pn1·tanl.issímo!'\ na r1T.l'lll1~ víaµmi1 í}tt \! a<~aba de 
!'azp1• ÜqU1!Il;1s zonas ft iflusl1•t! clr<'l'1~ do l;l'l ' '·i~;n. 1·11,íl) Jto1111• 
·d<!c.linu curn r 1~~peilo, p1.Jo ~eu :1lt\1 m(~r r.d1w•nl.n . n Si· . l>r. 
Ar1·oj :.u]n r ,isho:t. s. };:-.:; . drcl:tl'OU' Cl\11', (l;lllll' " s y:-:L1•nl:l. ~l"l'U f 
ü1• s1•1·vi\;n. qu1·1· 11 ~-~·s!\\ma i't•rn1,·i:.11·io a. 1•lle :.111111•:-.:11 >'f!J'iio, 
cl1•11f.1·11 d1 • po111 :0 i.,.n1 po. u Pl'l:s1• ntndos nu ( ;u"\'1 ·1·110 1• l ll'fJ\·a
v1~l111<.•nte, JUJr «;:l.:1. f(tr:ma , Y rd'io 1 run tw111 J'll'HlJI pi.ai 11"111 r~ ao 
.-011J1.ncim1·nio pul1iii·n. Nssim. "-~ia ligf'ira rPs1• nl1a. ·~:-:l" 1·;L
pido 1 !~bo1.:o •flln 1· ~. IH11 t endo u IJ011l'a 1J1~ aprcsunt.a1· ai):-> ~1·s. 
JJnpuf.ados fo1·t't 1111!' 1:s.-:;1 1.11·1;:.1.,.iií.o 1;011.fí rma1.:ão r 1aqw::lfr ~ pon
VJ~ 1 ~m que 1•u 1's!.1•ja 1·11111 nth\li<ladr~. l'l!Jll 'Od11zi111lo aqu-íllu 
qlli! 1:olh j. 1'111 1·api rJos 111011 lfm Lus. 1:0nt(1 1 am ht•n 1 todos 11s 1.'11~
l IJP.n Lo.-.: que l1f'w <IP lialiilil.a1· IA)<'-lrnii :o:; ,. 11fü1 l.P.l'llllkl•~ a ,·11m
p1·<~hnnd<:r1•rn rpw <I a:;:-;1ru111l11 1~.-; t.fr sl'ftdt> (:uiclado 1wla alttL 
uidmirti."'ll'a<::ío dn. fü •f)Uhlka, cOllt •> TtUl.rin(.ismo lWt: l~~sario :í. 
<•Xf>cuç.fto dP um 1•n1p1·1•h1~n"inu·nto d~ l~l l onl('rn . " 1·0111 11 ea
rínho qu1• :i :;01·L·.~ d11q11t•.11as 1·1·i:.::irli·,., f.àq flar.:dfad~ts nlt::t'<•ce 
tios hou:-: t•:-; p i ri!,1);:; du r>a i:r.. 
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Em tt:·J·e1'i1•1. lu.~ar. il!L ainda. a~ ohra::: 41Pst.inada~ a ai'm:L
;:1•nag<•m rJ'agua . Ctlll1 OS at;rn!l's ll)t'.dio,.: \1 t)S 1;equl'no:-; , 1.:t!l
tJll'!S. iut\11::; 1!1' PNJt1 1m11 t'.\l;=;t.n " 1~\lJ1) plann s1• pO<IN'a ~fü· 
:qH'•~Sl'nt:11.l(I r•rn oec'asião O{~l.2.•ll ' lutw, poí,.:_ ~ftn enus<!:S .qut°' v;:t.n 
dep<'nd~r d<· ttrna nhSPl'\'flc.::w . ~t. h1•rn d1zr~r. quol.1chana t!1.1 .'i 

fnf'i.os. 
F·inalmnnl.1" vir;lo 11s ;-;1'f'Yii'•Js ·a t· rf"'-';;111•i f1.-. dt-st.inad<>s ao 

:1 provl'itunw n l.1 • · das gri:l 1Hl1•:-; 0!11·í1~ 1' cuj11 dnl inf'.3m<'nt o. n1ai~ 
1 lo qu0 qualqnPt' mlf.rn, 71 i~1wrn.J~ pn~e.i:.:amcn!.P- do planú geral. 
pois n. propria pala,·ra <1 ·~sl;'i tliu·nd11 --- :H.'e f'sso1·io i!llC' IJ•cá 
tk ':H'ornimnhar o p:l'ind11:il. 

l'Pcu nm milhfr<1 dl' 1fo:-:1·ulpas :í. Cuniar a pnt l.1~1'. Plll' 
rnn:t fônna Ião p1.·N1iµíla.da. quanto rl•'.salinhavada \ ruiu 
apoiados; , pro•\Urado inl.<.•evir• nurn a :=;su111pf11 p lll' sua nà!.'l.l-
1'('/.a tão 1•~tl'frnho aos nwu~ coolH~(:imf'nto:-:. qun 1 ainda i1ã1• 
c·aJ1i em mim da e(Wa;.;-em qu1~ t .ivr~ para \'ÍI' lraz~1· POm r>Sla. 
n•sposl-3, ma:-: com !tHht a mi nh;t hoa ,-ontad1~ . mais um tos
l.Pmunl1o ~I ·~ 1p1"' nnnen nu"' p:v;sarmn 1·lcsrwr1·f'liido" o::; aprw;.1-
to~ do;,; nnl>t•es J )<'"()utad.o;;; qtw dn:-:t~jam n1·i"n 1 nr-sP w·rt'f'.tt 1k1:;; 
IL':-thaflt<i:; eonfiados. :"~ alta :tdmini:::t.1·a~J dCI pai:I . . 

() :-:1t. MAUHIC IO .llE J_,,\(:Elll>.\ - ·-- }; (•Jl) i·1)[l!-iNfllenc i<l . f'l'

jt'il.<i e) l'Nflll.'rín1í! l1l.O •. . 

ü Ar:. c.,rn.os u1·~ 0.:uJ r>os --· E.->las infornm1'ii1~s ~u.-; :1:-: 
que pud<•m i-er 11·n:1.idai:; µ0r uma !"ú1·11K1. mais 1·n.ÍnplP1.n.. si •• 
quir.errnu. qu anl11 ao 01'fi1~ iali~m11 qU<• t.i V<' t' (\p · 1'nl'1rnc1'l-af', · 
lltati, ClU (~:;sencfa, !':~t·tlo SCll'lJll'(• eS!'SH~. 

Lrimen!n q1w urro ü:";leja tlt'CS<'!ll.e t i nolJr•p autor dn re·
qu.(\rí~1nnln para dí•wr-lhr~ qU<' nut.ras 1·.et'larnenlP- nãu IJOdC' -
riani vir. urna v1iz qu" "''J)1~ndflir1 d<'~SP. plano g0ral. mas. ~i 
~. F.:'\.. r~onio pr~n=--o,_ l.<''ll o d(•S••,i•., dt• 1~,;cla1,·p1:rr-Sl~ :-obrr os 
linha=- gr~rat's elo · ~m.9.rehl!nuimento. 1.•1·1~irJ qtH' nst.a~ infol'ma· . 
•.:i'tc ~ . .;; sr.1·-Jhn:-; -i.in s11 Ltit.-í1'111.ei:;. 1• twn i assim :'i t !ainant Tfül.'<t 
ctícidir ~la mdhor mm1P.il'a 8oht'I' n l'('Qun·inwnto <lo illu!>tr•' 
rr>pr1~!'cnlard 1•. E lf~n<lo t rtf'.r.ido P::ih!s c•f;('.lnrcc írnenf o~ com a 
nr<'SL(•z.a qwl ~. l<J:x: . snl ir'. itou : l.nnü1.1 a ct,,rt.c-z:.i. 1fo qur ellP.~ 
nocl1'm ~ 1'1' ;w(lrh idos ua ~lW boa 1'1j e nn SC'u dnsnjo di~ acertar-. 
srmtH' •' aqui rt•yf'f{ulu. i11:rPdíl n q111' ~. f:x. rli:-Y<·· <•s f.ar i=lnf.is
f1'5! n. 

QtHwo qu<· :-:. l!:x: . w•.ja na~ minhas JJalavrns. antfi~ dn 
f.111'10, .n prn1msií n 1_{1~ at.1enrll'! ··P , , p«n~o l}tll' 11 fiz •la inan<dr:i 
mn i~ c•.omp!eia ••• 

() ~ll. ~f..\l : 1:11:r11 111': L .\Ct·:HIJA - , \ rnai~ hahil. 
O ::-:11. C ,\!tf.os rH; CA.,1P08 - .. . . . 4', ao rn~~rno l PHlfHl, <11·

mnn~/ r('i o tfe.-:P.i n dn nü1) dí'iXa!' pair·at· ~ohr<' a ;il ta ndm íni;-;.., 
1 r·nr.;ão ela !11\puhlka. Ptn assumpf o dt'~' :i n>n;.:ni! 1.1d1'. 1:n:-iejn 
rinrn qunlqw'r ap1·1·1~ia1;ão 'P''.iuraf ivn ... . 

O ~11 . l',\l.'Lo 111-: F-1to!'l ·r1:-: -- ~r .. 1·ia l1 1·1~c'~~at'i 1 1 scriural' n i> 
dc' i'JH~za :-: d:i a::;si 1:<!.-1 1wi a da;.: d r> nln·a s: /.10l'ql1''. rksapparr•e ilia :i. 
:-:i ".' 1~:.i .. 1·· Jll'1•i: isu c11n l ir·1·1•1: r.i · cn;:(.-, 1'•'al cl;tl-! 1tf1n1:-: 1·c•H liozndas. 
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ANNAES DA CAl\.1ARA 

O Sn. CAm.os DK CAMPú:s - - - .. . CJUe aqui não teem cabi
mento, c:uanclo o Governo é o pr·imciro a apresentar-se, for- 
necendo ao ParlunH:nf.o, s r-mpr 1~ qu e lhr>: .;ão pedidas. todas as 
inforrna1.,~'3<:!s de fJlle dispô<', com uma sinc~l·idadc rJP. palavras 
r, · de aetos CJUC };.em revelam as sua~ !:r,randes e: patriotas in-
lonções. . ~ · 

Era 9 que tinha a dizer. (}lfüit'o bcrn.: muito bem . . 

O Sr. Nicanor NascimentÓ - Sr. Presjdente, seria ver
oadcíro dPsprimor, si P.n não comC'ca~~c as minhas rapidíssi
mas con,:;id1'rrtr·i'í0s ngradecrndc ao nor1rc leader paulista, não 
s ú ::i 1~or l.e:dn fO!'mo;.:::i. d e Sllns ex:p.rl'~~ões, como a celeddadA 
das informa.~:ões trazidas :í Gamara. E' de hmcntar que S. Ex. 
:mppuzesse que, no rcquerimpnto offerecido :í Casa, tenhà 
havido quaJqucr intuito pe,iora.tivo. 

b Sil. CAnLos DE CA:-VlPOS - l\'ãc aítribui a V. Ex. esse 
jntnito . Fiz notar apenas que deveria evitai-o da parte dP.. 
quem quer que fosse. 

O SR. Nrc/\NOR l\'.\SCTME?-\TO - Rcsalvada a minha inten-
1.~ão, que foi exclusivamente a de i::sclarecer a Cnmara ... 

O SR. l\!Avmc10 DE LAc:EnnA - E$canhoar o Sr. Arrojado. 
O R;t, NtCANor:. NASCTMBNTO - .. • P.. medjantn estes escla 

recimenlns de fonf P- official, poder discutir, ap6s conheci
r~nt.o exarfo. a applica~ão- dos dinheiros pPblicos e a esco-· 
lha dos log-n!'~s ondP. foram upl)'lir.ndos «?sso~ dinheiros, eu te
nho tnrnl1rm q11~ r" ~alvnr a dout.rina, dr.v r.ndo ficar no pcnt.o 
<ie vista do adlJa l Presidenfo dn Herinhlica, ta.nf.a autoridad~ 
lhe dou pril'a opinar cm q11c1>tões ,;nrid1cns. O tempo não 6 
bm>tan! e pnrn que eu t.rarin. á Camara hoje a documentação dn. 
doutrina. elo iHu~fr1~ Prr::;irlenfP. da RepuMica no quP. diz res 
pr.ito a~ rleferimcnto on indeferimento dos requerimentos do 
infor·m:w0Ps. 

Acràdito na int<'grida<le da perwnalidade po.litica de 
S. Ex. na mnnt r~nr. ::t dns suai,; bem fundadas dm1trmas. dos 
sens P.Jocinen!.<'s conr.n it.os e elos vt~lhos propositos. Recordo 
raoidan•ent.e (1. Cnrnnra que. quandc, pela nbohodn da OHtra 
cnrn. em que fm1crim1nya 1•sla Camnra, antes dr. nos v irmos 
a!ojaT' n0st.c pavilltfio. o llo'nrndo Sr. Dr. Epit.acio Pessôa 
acre<lif nvn qm' a d011 tr1n a rm1 >-: til ncionnl era a cfo ff11C os ro
qu~rinwnf o~ de informa1~õ0~ nfio d<"vinm SP.r rcm1sndos nm 
ncnhnm caso, pol'qn:rnf o 'sohre n dc~ fí!'.ir~ncia das informações 
ou sohrti n f:nn snHiei1!ncía para r,wlar<'Cinienlo do~ Depu
tn.dGs. sr~ podr>.rinm r~sol \'t'l' oi; proprins Dl'fH1f.n<ios, e qne ú 
moralidade dqs ~ov1~rnn:~ era nccr~~t!r!o, que sc'mfH'A se a_p1~s
sent.M.~cm 1>llcs :'L plcn:i lnz da. publ1e1rl:1dA, peranf:e u opmiao 
pnhlíea. com todos os documentos officiaes qnn pnd~sse.m 
dissipnr quaesquC'r duvidas ~obre seus :.tetos administra-· 
ti vos. 

( •) Nüo foi revisto pelo oradOI'. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 09:27 +Página 24 de 60 

RESSÃO EM 8 DE JULHO DE i92G 

Trarei a e2ta Ca~a, amanhã, si possível, a !ormosissim!i ,. 
\1.oque~nte oraçao do _1llustre Sr. Dr. Epitacio Pessôa, quando. 
<11scutmdo o rt?qucr1mc;nto de informações no governo dei 
\Iarechal Floriano Peixoto, sustentava esta doutrina como 
,)emocratica e constitucional, i~ssencial ao regímen ... ' 

O Sn. ÜCTACTLIO DE ALBUQlllmQUE - S. Ex. ainda está 
. ··oherente com c~ta do•itrina : a prova é que mandou á Ca-
1nara os esclarccimentcs. 

o Sl'l. MAVRICIO DE LACERO.'\ ...• V. Ex. permitta-me ~ não 
...:stá cob erente, porque o facto, no gov0rno do Marechal Flo
dano, foi o seguinte : no estado de sitie, o marechal enviou 
l1roa mensagem, com documentos, que julgava. sufficientes. 
O Sr. Epitacio entendeu qne eram precisos mais documentos. 
,\ maioria apenas entende11 que, em logar de virem directa
mentc os documentos ac Sr. Epitacio, autor do requerimento, 
deviam vir á. Commis~ão de Legislação e Justiça. O Sr. Epi
tacio declarou que era dever imperioso do Poder Executivo 
prestar aquellas informações. directamente, não só á Camar% 
•lomo a caàa um das Deputados. individualmente. E sustentou 
1~sta doutrina contra Aristides Lobo. O Sr. Bpitacio esfregou 
na cara dos florianistas o precedente do tempo do governo dn 
\1arechal Deodoro. · 

O Sa. Nlc.'\No~ NASCIMEN·ro - Não usarei da. mesma ex
p:tessão, porque seria menos cort.ez; mas trago á visão olara 
do Sr. Presidente da Republica d.e hoje, aquellé episodio lu
minoso da historia parlamentar. quando, em palavras alti
-1cmrntes e eloquentes, dizia que ri:>cusar as detalhadas infor~ 
mações ao Parlamento era acto de tyrannia~ de sangue daquelle 
momento. -~ 

O SR. OCTACIL:-:> DE ALBUQUERQUE - S. Ex. ainda não as 
:·ecusou. 

o Srt. MAURICIO DE LACERDA - Rejeitou precisament1~ o 
meu requerimento de informacões ~obre o estado de sitio, qu~ 
-~ra dever imperioso de S. Ex., imposto pelo art . 80 da 
1--:onstituíi;;ão, fornecer. 

O, SR. NlcANOR NASCIMZNTO -··· Este :('onto de _vista é que 
preciso resalv;ir; não é -juiz no prestar mf~rma.coes ao C!>n
~L·csso, o orr;ão d~ Poder Executivo. por mais aUo A respe1ta
\'el que lhn soja o representant.r. 

O Sa. i\lAumc10 UE J •i\(amDA -. . 1.c;1:rcBcenl0 \" . Ex. que, 
:;;L !.;'l'c~ve passada, prestou, como u !\l'arechal Floriano sobre 
<'• fU de abril, informa<;.õns r m mt~n~ar;r•m ri·u~ foi infiel, im
complcta p cl1cia d(' omissõ€'s. tal rp1al a mflnsagem de Flo-
1·i ano. flllO 8. Ex. cr·iLicou. 

O Sn. N1c:ANott N.11sm~1EN'ro .. I':· P~lt' o p(lut.o de vista 
, !IH.' p1~t·ci:::a sei· rnsnlvado. Não é busf nnk 9ue n no~re leade1· 
d:t mainria. 1·nm a cortm::ia 011~~ o faí'. f!lJer1do e estui:iado po1· 
todos uós, so pl'omptifiouc a. dar as bem nmanhndas mforwa-· 
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1;.üe;; ·q:1H·. amisl•namírnfí', 1:·nlht·11. 11 ns Minist.c~ 1·io:,; 1 •' sub-mi
.nii;ledo.": rnas, r1u1~, 1:onw s. J·:x . 1 leclm·a, :-;iin ÍW\P1t1.vlct1t..:: 
· ~ não pod•~m i'ati~faz<'t' :'s. j 11sla. nwl::i.mnc:.fü1 r· lc~g-il.im~1 1·w·ir.:-;\
cln<ln cios i · 1>1n·e:-;Pnt:\nlf~:; dn \ac;an, que · !Jl'f•i:isarn !"alwt· 4:orn11 
votam f~ porl]Uf.l yu(.am. P hern :i~~im fí!-'r·tllirn1·. d•'TH.li!-i , :i :lV-
r1I ieac:ão "fo.-:; \ 'f'!·bas votadas . . 

. O ~11 . MAt!RIGf,1 DF !,Ac.;1·~1tlJA - .:\cha-;;1! prC'sm1t.t•. 1) St' . 
.. rredcrieo Horge :-<, <Jllc cleu um aparrn a.0 Dr.pulado Epilacio 
:Pessoa, dizendo qu~ a sua dl(:mt..l'ina. <>ra absm'<.ln·, ª" qun ci 

8r. E.pít.acio l''~spondcu <1\w ~hsm•d:i <'l'a d(• S . 'fü;; . 
O Sn. 'fi'nEDERtco :tion<:i~s - li;.' fH'úeí::.o n.ttendcr ~t dif1'e-

1,cnçc.t da ~itua~i1o: n:.H]W~llf' t.cn1po, S. Ex . nrn 0r.ipo:;iocü1-
nr~t.n. 

() Sn. :Vl'.-\UfüG'lO OE LACJ~fll}..\ ·····- All ! naqucll e f.empo /) S1·. 
Epita.oio n~ opposioeiooista: mas · jfl o nolm~ represcntunl~ 
u.o :Ceará, naqucllo tempo. Pra eomo ho.iP governista ... 

O sn. ·~1CA?-101i NAsCr'i\n::-.;To ·- O nobre De;1mtado pelo 
;Ceará, com a gratidão que> dlwe lei:- par~ com o Pre!'\ídentf' da 
íle;publicu, rrnlo rcmcdio lnvaclo ás zona~ flagellacta.s. princi.
milmenl.o o · l'cm<>dio a-0 flng.ellaclôs nolitico$ que 1-<mt-0 deve 
trr l'atisf<-11.o ::'ts 'aspirações de 8. ]~x., é .iu~l-0 qu~ '\'P,\l'l'ha ·nm 
isoccorro <lo Sr. PrC'si<len:I~ da Jle'publica., llnrn est.'\bel<:!cer 
um l)roceHso difff'rcmcial, velo qual· d.eclara qu~ a opinião d1~ 
.S. Ex. F:oi.Jrf' u$ d<.·n~rf's t'.onst.it.w·ionaes do .Prei::idPrtt.0 da . 
.flopuh) iP'3 va,.ia conforme soiprnm os" ventos fortes d'a op1)n
*-'ição ou ª" dqçm·as <' opulcillcias do Poder. Gloria :i. V. Ex .. 
que pnhlicn po1·riue as palnvr :\8 d:HtlH~lla (~prn:.n. eh• aRit.nrla li-
·hc•rdadc ~e oppo~m aos eonceilo~ rndn::-; ue. hoje-. • 

Amanhã. 1»om 0$ d.orumr.ntos na mão. corn ·os. . di!-;í'tll'~os 
rlc S. Ex .. <ler.ompondo :i::; suas 1partc~; ~mas p'l1rases 1' phnt
s~s principaPl:I, mosl rm.•r.i a:o Mh1'c l.r.adei· cfa maioria ,, ti. 
Camuru. a s ·dua~ facL~~ oppo::;I as do :::;r . Epitacio: OPt)nre i :'i. 
doutrina df'. hojr> tlo SJ'. Pr0.1>id1':11l~ da ·nepublica a doutri-
na ri(' honll'm <lt• ~. li:x. qllan<lo D(•ptitado rcpnblir.an'1. 

o Slt. MMTHIC\o 1m LACEfU>:\ - !\Iuilo llem. 'j~ V. E,.. , 
a.L'Crese~ntP. que o ~1·. }~pit.al' io Pes::;õ::i. argume~1lou 1\0nLra 
:'\rísLidP.s Lobo, l.Hzq11do q·ue não Slí a.s rn•ax~s do nosso pa.r
lamr.nt.o r.omo o proprlo direito amr.ricano " d" todos os fHH'
'l:l.tl1c1üoB ,. in st,i tui~:iíes congP-n~rt!~ •inlot'ií'.~1\·am .,1 suo .-Jou
ll'ina lle POlfw P Cf'\11' •·a 111~ \'. l·~~. hn.i~. 

O 8rt. N~c .... ·~oH ~A~t:1:-.rn~1·0 -··- ':'\iíl' qw~rn a('.redilar, Sr . 
T>l·nsid('lnf.<'. qtw ~. 'R'X.. homrm d.P memr.ria p('.ri.inai. dt• 
~f'níinwntos ·1woftmdos •! da cnorgia indo1navel t1UC lhe atf.ri
hrn•m. tf'fltltl' rtmsr>nl ido na :ll!O!'U('lÍ fl na S\13 pl'0J1l'ia j)f'l'SO 
nalidadP •lns fnnd~nnc·nLo:-: dl' :-;ua,.c.; 1:·onvic4.:{íes <'m matr.ria 
]Winripali!-'~Í!nn. COnJO ~Sta. (\o n w:iml'ifl , ql\(' S. Bx . . l't'pre
:-õf'l1ffl . ...i .. ,.c.: ,~ ,iuro11 d1,fondcr, 11mha (Ü' l'nrm•hl •) as linlrn~ 
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, >, ... 
·!'nndamcnfnr.s d 0 ::"ua menLalidn.dl" de í.n.l maneira: h~nlin lan l 11 
amolgado a,.; linhas unrat·. Lr.ri~licas d1~ :-Ha pr·l'sonnlidtul• • rpw 
i ioje 1w11:-1• J t'- 1110<111 J ianwl.1'a l tn1~ nt r~ <Jppn:::l.1) úquPll1~ ·r :rn · q·u·~ 
p1~n:-:a·\'a nul1··n1·n I! i1nr t"U.ia Yit't<)1'i::t luf:1Ya l·nni ai-<lol' p11-
g·nu t,i(· j(r. 

O !:'H. An)1..\::-:n11 Ucar..,L\'J,\QCI - !\fü.~:-:a •'p111'.a a fJlW \'. l·~ ~. 
P-P. edcl'I\ a~ info1·nu1çõr,:; 1'ram fot·n.cc·.idas 1wl0 lr11rl1T 1• 1w:;;;-; ::i 
tJC1'.asiií0 l ia ,·ia \·orw:ãn do~ t'•'qn0r·inwll'I º"' '? 

O Bn. :\tCS!'lOH ~ASC:t:--n:~To --- Não 0omp1·"IH\IH.1o :1 pcl'~ 
µ·unta. 0 f.'('C'f'll'rirl1f'l)fll ,; :1 IJ!'U'XI' jt;lr):l,ll)f.•Jll.:lt'. •, 

O ::;1i._ All~t.\~1;0 Htm.LA:\1.\4,.)IJ I --- Í'1H'ftllP t ~ lll) bl'P li?mkl' 
•la. maicwiu acnlm !i'1' pr0~tar lndn::-: a:s infol'macõrn,~ Telativa~ 
ao~ il.0.n :-: 1fosf;c1 :-:nu i·eqncrinwnto, . 1 .. ·rgu11f.o: 11n.quPlla. <~por.a. 
"? fradr?r conin. pr,~;isuroso a J)l'í'~tn.1· a~ iMnrl"nn0úr>f( r<•q1wri
dn~ por qual(tU<.•1' De1mtudo ·? 

O Stt. N!C.'\NOl-t K\SCLvÜ~N'l'O - (:Ot'l' ia. a ll~ \'f'!'bm'ragi'' 1\
m cn.t.e. poroue C'lliet' J'oss(> o St· _ Bt'I isa rio .i,·, Souza, cuja. ,, lo
' 1ur~ncia. t.nrr~ntosn ... 

O Sn. \l.\t;11Tr.:10 llJo: L:\Ct·:fü>,\ :'\fío, 1'1'<\ 11 $r.' . Al'i:::t.id~x 
r.ribo. 

· O Sn. :~ICA~on :N . .\sr:1M1·:.:-;To Ern urn n10nwnl11. 111a::: 
ambos :foram f.én.de1·s e Pram ahundant.i~imos Pm s11:1.:::. in
:r~r·.!nacões. 1'~ssa , porr~m , não ,; q'u1·~t.ã~1 1wirnnl'r.lial. 

O Rn. MAlJ ilÚ;w DI·: LACWl.O,, -- . Hes1rnndo ao nohn· l>í\flU
Lacltl iwln .Pi::n.h:v. com a cspede 1•m di1'cnss:1o: nãtt :-;e\ 11 

l••otfr.1· r1·~pondc11. (•omo o p1·np1·in Pt'1'sirlrnte ela RP.pllhl ir•a 
l'llviou m e-mmgcrn -t! tJn<:~lllnt"nl.11s " o ~··. Epit[.li•in PPs~na niin 
ri1·on sal.isfeito, ·1uir. mais. 

O Sfl. ..\n~AJ.'\iUO BtmLA'"·UQl'! - PPr:g:u 1 (1 : n f>al'l:u11,•11 I n 
;i11p1·nv1111 1: twdido d(' inforniai;riP~ '! 

E!;f.Ou 1•o nvc1wid11 1k qrn~ ~ i :t Cam~n·a appro\·as.;;11
. n p1·1·

~t'llf P n~qnel'ime-111~> i"1 Gov0r1111 1n·1!:·:f a ria · i11fnr·mat.:t1Ps 1·111H
plf'ta~. i rw()nf.irnmf.i. 

o 811 . MAlm11:111 01-: L .. ,cmt1H - - V. l~x. t·c~p1HHh1 ;'1 q111!
~1 :in 1•om ;:t 'llteslã0 . 

O ~n . .:\nl\·[,\.:Sno HcmLA~IA(.11 · t J<~sf ... ,·. n raf;o. 

O 811. MAUlllClo ug LM;EJ\D.\ - -- O easo ü nnl·l'ti. Q11e1'<'
mos que o Governo pílrmil.la qtH' a maloria app1·nv1~ os rP.
qw~rimento . ..;, ela f(1rma por qw· 11 Rr. Epil'acio quer ia. qw' 
a maiol'in .l'lol'i:mi-stn aip'J).a·1wasst' us. r~·ll "'"' ' imí'nl.ns 'llP in..: 
fnrmar.õrs. 

O Sn. CARLOS 1m CAHL\•S --· .-\ 11iai1)1·ia ria Ca111:1ra l. 1•m 
:ipprov::ufo um:; e rt'.ieHnilo 10i111.!-os •. . 

l.~ ;-...J $H. [> t::PL''l'.\Ur 1 - -- 'l.'P 111 1·e.i <' i t :t du ( t1dl.l" . 
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O Sn. CÃnLos DE -CAMPOS .. - · . . . o quP- mostra que reso\v-e 
·N>nfornie cada caso exige. 

O SR. MArnuc10 oi::; LACBP.D:\ - .:\la::>, o Sr. EpiLacio Pes
soa hrtf en-R 1~ c0nfra ''~f':l doutrina: dizia mais: que era 
11m devei· imp~ri O!';O pr·estar informa(;.ões, d~ver que corres-
1.1ondia a um direilo conl'lat.o do Deputado de pedil-as, devet 
imperioso do Executivo ~ dirP.ito correlato ·d,J Legislativo a 
todos e a cada um. · ' . 

O Sn. Oc'T'ACILlo DE Ar..noQUERQUB -- A Camara approvr\ 
quasi diar iamente requerimentos de V. Ex . 

o SR. M AURICIO DE LAc rmD:\ - Sei ciue é o diabo respon
der a.os meu!-; reQucrimentoi;, nrns ~ o diabo a coherencia . 

O Sn. OCTACH.,JO DE ALBUQUEnQUE -- E o nobre le()der 
da maioria acaba <!e r esponder ao nobre Depntado pelo Dis-
1.rieto F ederal. 

O Sf\. MAUR1c10 01' :LACERDA - Peeo a p::..lavra . 
Vamos aos AnnaP.s e Vf~rernos si a díctadura que arras

tava na espada ensangucnt<'tda r 1·oh~rta d e pó a Constituição. 
na phr::i.se do proprio Sr. Epib.eio, é peiot: que n. dict.adu~u. 
do frak e da cartola. civil. Veremos si :-i b~n~ala dos sobri
nhos do Sr. Epilacio Pessna, quê dissolv~ associn.<;:.ões ope
rarias. ~ menos aggt·1~ssi\'' 1 qnr> :i ospadn '10 ma1·echal Flo
r iano. 

O Sn. NÚ:ANnn N.l\Síl!Ml':N'i:'fl ••... Sr. Pre~idP,nl.e, d~vo de
f'.larar a V. Ex. <'! :í. Gamara 'ltte. a qneslão 'lUe se_ está deba
' 'moo TIP.F;f ~ mnm nn! ri nfín (~ ainrl n n dl! superioridade d<1 

hfrr.c:tick dos ::-nhriJll1M, ou do Sr . Epitanio Pessoa solrre a es
nac.Jn <lo m:!r<'nhn \ Flo-ri:rno . Nl'io S<' ~st.:í Rindn. <'Slabelcccndo 
qu~l e~ o. mais dicl.::d,ot'ütl. 

Nfio estou (f\ll'l'Pndo ~~b<.>r qnal o ma is dictatorinl , ~_i o 
1 .. wve1·no da fo~t:inr,a m1 si o govf!rno da or.fr>sa dn Republica . 
si uqnr.lle que •'nr-:an~nwnl.ou , 1~ verõ ndr\ t•.om n cs11ada. m a::; 
•m .~ang-1H•n f.m1 na d<'l'"!-::1 n::is instil.t1l<;í)~s (' nn defe$:1 dos di
rt'ito~ de 111t<' t odM rn'1-; ::!'oznmo~. ho.i<' : e· íJUC !'l-l então não f. i
\ ' f:'~~fl 11Jilirl0 pnl:-t Yi t:!n1·;n d:.is arma s 1r•µ-aPs contra a ifomn
~<>~ia 1·1•·;f'ol\w\fln:1r.iH. r-;;lnl'iamos r.rn plcnn d~sordPm, 1:-tlvel'. 
''nl um:i ~·~prw:-i H11":-: ir:i na dP misP-ria P c:lrniillrn.~em. O qtW 
stt.~tenlo <" qt1·~ n <·' Tn a <\<:pada n nm o .~til'!:: do Sr. Epitncio 
Pf!!':st1~ pr:i<lem r'~Cn f-:ar · :~ o\)initío rinhifoa, fl!'i "sclarc~.imentol' 
r1fficine.~ pNii<los pelM 8r~' Deriutndos. 

O i:-:r ~ . C.·\H LflS ni-: G!-. .MPO~ · -·- Nflti r r.1·usou, porque cn j;\ 
vim p:romp!amcntr. lrn;r.el -os', t.:lnlo íJtw tlvP. O!'; agradeci
mento~ d 0. V. Ex . 

O Rn. ·NJC/\NOn NAscr.Ml!:NTO ··-- O que est.amos discutindo 
t· uma 1~ott! rina polit.ica. N5.o ü que a Camaru -uãn ·possa re
~nlamen{n.rm~ntc VC)fn.r 1~onfl'n. um rP.ryoerirnenln d 1 ~ informa-
1;.ões. O qrrn ::nsf.ento é qne não d(.>V~ fnZF~l-o . .. 
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O SR. MAUR1cro DE LAc.:1muA - Não se Rophisme. Não 
pedimq~ nm favor. reivindicamos 11m direito. E' cousa 
1nuilo diver.:;a. Foi um ob.~üflnio do leadcr prestar Jf: info1"
mações, ma" nós não as pecl.irnof' por favor. 

O Srt. CARLOS DE C.'°LMPO!S -- Nem eu as prestei como 
ravoi-. 

O Sn. MAumcro pg LACEf\D,\ ..... Nem V. Ex. podia negar. 
porquanto cllns não nos pertencem, ma:-: ús instituições. 

O Sn. CAnLos og -C.\l\IPOf; -- Agora é que V. Ex. está fa
zendo um ~ophisma. 

O Sn. MAURrcro OE LACERO."- -- Sophisma é a a.ttilude ele 
\'. Ex .. pratica· e applicada. 

O Sll. CARLOS DE CAMPOS ·-- Desde o primeiro dia eu me 
promptifique\ a tru~.m· as informaçõei:; á Cnmara. 

O Sn. An.>lANDO Bnn,AMAQ(!I - Mas é preciso a apprtfva7 
1·üo elo Con~resso. Si fo1· recusado. o dir~iLo ele V. E.x. est.á 
:Úmullado, pelo d ireif.o que compele á maior ia. 

O Srt. MAmi1c10 DE L.\CEno,\ -- Esie ··~ o direito de V. Ex .. 
direito d<! ·maioria. 

O Sa. NrcANOH N,\SCt1'n:N'I'O -~-- A recusa do Congresso é 
que 1! profundarnonfí\ imrnnraL Vou moslrar que é immoral 
<'01"11 a propria phrase do SL'. Presidcnt.e da Republica. 

Combali nesta Cn~n. uni governo qu<: foi o do Sr. Wen-
1:cslà.u Dra:r.. mas devo ckdarar qur~ nnquell:i. época o nobrr~ 
learle1' da maioria e~tubelecera como doulrina ,uniforme e de
finitiva <inn todas ns informacõcs t.criam de ser t.ruzid:u: :·t 
(:amara compll'tfis e documentaria~. porque o Governo, dizi:1 
,•Jle ... E~t:í prcscn!n o nohrn lert.dcr de <'ntão - «porque <• 
< ;ovrrno nada tinha a occullar~. 

()rn, si aquellf>. gow!l'!lO não ncg-ava informa<;ões por·quo 
nada linlta :1 occ1iltar. Ptl rinri;unLarPi agora por qur. este Go
\'erno .:.ionP;.ra ns i n formni:;õPs r. 1·e1:nsa •'~ses rrquer imcn los. 
Scr;i por1p1,. n:ín p(>dP puhl ie ar !.1111 n isto qw· preeisamo:
s:1her '! 

o 8ri. CA!lí:OS j)(', C,\\Ji>.O~ 
tio~ dl' i nfo rma<:Lín!'I. 

Hesponúeu a lodo.~ os pedi-

O Sll. /\nM.\NOO B1:ni,."1.\<)l'1 - No tempo a qur. se re-
f<'re n noh1·0 Dr·)rrnl:Hlo dcferinm os rc•qucrirncnfo~, mas Je·· 
pois não mnncbvnm n~ infor:r1nr:Ges. J~' mais nobr1! rccusnl' 

. o S1t. MAURICfO DJ·: L,\CElll.)A 
1;:u~ou o Sr. \Vencc~slau Brnz de 
~ .. 

O Sn. ArtMANno :BrmLAMhQU! 
·~ssa illação de mínhu parguulu. 

O Sl·. Burl;)lllaqui ac
Vt!lhacadas. (Riso.) 

·- V. Ex. não pód~ tirar 
Acho muis nobre recusa:· 
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abcl'tanwnl p n r1'q11,.1·irn01dn dn qnt: a1'r'nilal- n (' não p1·1\~l.at· 
as informac_;õe.c:. 

O Sn'. NrcANOR !'i:\SCU\f~"T'O -- Então p~r<l Y. Ex. f'l'!l 
ii.;-nobil n PresidcnJ e Wcncesra,1 Braz. que -- na phrai'm d<~ 
Y. l~x, --- mnndn.vn deferir o:. 7'C"<lllerimeTJtns fH'O-f m·mnlà 
r, soneg:rva a~ informaçõr~s ... 

Disse o nobri• Deputado qne <'.' ml'JJo.~ nolH'í' al'ceiJ~1r <•S 
l'Nilli~rirpen1 º·" ric infcwmuri'ir·~ 1· nãci pt·Ps1 ai-a~ rio qrn~ r0- 1 
{·w>nl-os ab<'rtamenle. · 

S. Ex. assim ta scihr0 a pcrsmmlidark <ln St·. \V.r~IH;flslan 
Braz o labr~o dr~ V(!lhaco. de~ paf.ife, d(• inrligno. porqu1• fiu
.i.:·ia cnnr·Nll'l'. ma.::;. dr• facto, não cfava in rnrmnr;fío~. 

O :::;li. J\1!\L\NDO Bl.TBT .... \1'L'\QL'l --·-V. :Ex. n"ãn l1'm o dl
l'f•i!.n dr• 1 il':ll' tae& ma~õr::; da~ minha:=; pulavr<i:-:. 

O 8n. ~rc,\NO!t NM!CIME:.-:11'0 -·- .F:' m11il.o mais ufíl r>ltl'V. n 
81·. ~pilar·io Pr:ssOa a Icn.dcranr,n do 11oh1'1' .Drpnlndo por Sfin 
Paulo, do qul' a <l(I Y. E~. A <k V. F,~ .. 1> pa rn nó~ din ia di~ 
pr0yrHo ... 

o ~H . . \1:'\·!ASDO Bt'nT.:\M.\Ôt:r Nrnw:'i IfW rro1:lmneí dn 
frodr•1'. 

O Sn. :\L\t.~mcm nr: LACERO .. \ ---- :\c:lln a kndPl'anr.a cln 
V. J<:x. pt·ol'undamentt~ ilesejavel. 

O S1t NicANoR. NASCLMEN'l'O ·-· Para nr'1s. ~flt'in nl.il a 
7c1Ulerm1çn. do nohrf' Dep.utac1o 1wlo Píi'\uhy. · 

O ~n .. \JtMANn•J Rurt-LAMAQlll --- V. Ex. 1'slú fazendo o 
')iapel dn 1·,.ale.io do l'.(1g-o, i·0prtindo sf1!1l[H'<' a me.~ma aria. 

U Sn. 'N1C,\Nu1t N,\Scl:c-.H~NTu - Quen1 l'epeLe não '"'Ott cu. 
4t gí'Sf,o qtw si"' re11<'JP (~ " dP V. Ex •. V". Ex. é quem 8Cill.
JJrc~ vol1 a a boru:m· n leader, quanrlo toda. a gcntn sabe qun 
\'. Ex .. não o 1\ si11iw un :;egunüu linha. l!:s!.n i-iiluaçào in
('nut.incml<' ,; <'r('a<la níio. lJOI' rní.-:, nw . .; _om;· V. l•~x:. O aca.-
11h:.1mc-nto do nob1°(• ff!nde1· Mt'ectiv1.1 1" altarnr~nl<> ~ubliu~la·· 
~"lo1· d.o· <l:'lpreto ([Uí' ! cima a Cama1·a qunndn Y. Ex. ornpn
·pltu o bastão .•. 

O .SH. Z\IA1m1c1n IH~ LAc1;;HnA ---... nc~v1' r':·d.ar· saf i~iriV1, 
(•n1nn r.u. 

ü Su. An.M.'\NfHt Bt.':llLA:YUQCJr -- 1) nobr'' })1~r111tudo pelo 
T>isLrjct1) Fedl'l·al 1·nnl i11n:.i. a ra1.e1• r1 papel cit" rral~ji.1 d1.' 

O SH. ~\1.CANon SA::-;1 :1 l\ffii'lTo -· Nüo nnrodi 1.0. 1 t~·rn a Ca-
1uara ucrodi tar.á, P81.e.ia 1'.ll l"az.P.ndo tal pa pn!; sou, q1rnti i 
!"1•mpr1•. 01·íginal; tragn !-;Plf1Pl'í' idóas l10V:).:.;, a.r;pectns novos ... 

!.'Ião pof.;.<:;o. 0nk1~f:1nl.n. d~dxar <le t:ornmm1lat· o ac!.o qut~ 
s1~ repdt•, dp V. J~x .. ª"~umir sernrwr. a /.1:aderdnça, quando 
,it!lJ:?:a. suppl'ir as insofieil'n1·.ias de.fonsiYns n nobt·e lcader' <la 
Jnaioría. F:st t' r1~t.ralw- ~P 11.1µ·u nn ;;m1 d bc· rl'l a rl'$E'l' vu ..• 

" 
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11~ . ,, 
O · Sl~. ~\n~JA:\Uu .llt..:HJ.S:\1:\QU --- ~iiu : qutn11ln 

3~ i1a.lavra:-; <lc V. Ex. h;.t semv1·1; 11:-;~1~ p1"otl':'it6 . 

. O 81>.. Ntcs.-.011 N,,~·c.;1-\1 ~~>;·1•n --· V . .f:x. ,iulµa rn1\,.;mo ~rw ~ 
1~ml.11uac;:.t "! · I! 

O ~1c ·.\lAuJUc1u UE LAta::tto.A --- .E11i.ão. o · 11ol.Jl't\ Deputado 
ti faz contra o Rcgiinent.o: rn; aparLt!S nw· Pmbaraçam o di~
e.or:.;c, dn qualque1· ch1s n1.1~::;0f; 1·ulle:.:as. in1port.am intm·
ru p(~õos. 

O Sit. .:\Rl\1:.'\;.'\Do Bu.r~L:' i\l.\\ll : 1 Fa1:11-n q u ~.w ~'l'.o ubt.enlio 
lir1mça do orador. 

O Szt. NICA Nú!~ ~\iAsCl.i"LI:;.N'i'ti .l >.ou-lh-~1. i;empr1.' esp1!-
t:<tlU.ittdo. Sempre que Y. };:x. falla, Yl\lll ao enconf.ro <la
quillo que me couvem. 

V. Ex. agoPa. por ex1~nu>Lo, j!uHlrapondu a. i.n·a.Lioa 
aetual ü <lo Presidente Bra?.. cnlloea 1.1 Sr. I>residenlA· <.la 
Republic •. ·i tri:o mal, que a sua at;Lua•:ão, 1mr i n l cmpe~l i va q1w 
tivesse ~ido. m<~ {· profundarncnlt~ agl'adavel. 

O ~H. "\.Rl\i.,\::-;no Bu1tLX:'.\L\1Jli·I --- 1'~· talv••:r.. ineapai•.idad•l 
r11 iu ha··. 

o -S1t. ~ICA~w1t K\SL:l:\tKSTu ·- ;\t't11 \.\puiatl••. "''' ~~nnLl'n -
1·iu: 1) um l?Xces·:;n de capac:.:ida<l<•, ,; uma '~::i!'r~dü d1~ a111a!Ji
lidac.1t~ e-cc.it.rcma <lo uol.ire lerm'e r ,u/. hoc. 

O nolH·o Dcputuclu. :-;nmprl· ctUP di!fonde u ::;r. Epila
dn fornece á opposição novo:; " 1·ico:5 m·:.,.'11muu(.og . 

. O l:'1L Aa'"L\ND(I .Ruw~.\i\!Af.Jl: 1 . . Y . gx .. t\OW1 i l>epu
k1do. tem o direilo dr• O<!cu11ar a al.l.ci rn;üo (]a üamal'a :-;obt·n 
Luclo::; O::i al-5sumptos. <' 1•t1. tH·:-;~a. 1ncsma lJtrnliuade. não o L1! -
11ho ! V. Ex. :;r.rú Pt°ltüo 11 l1>1.·1·1•í1·0 ldader d:i Cania1·a. 

O :Sll. N.ICANOH :-.;-,,:-;c1 ,\1 E>;T11 .. 
wu. niío tenho a qu1~u1 ob1.~dcn~r. 
rado do Dist.riel 11 qu 1· insish· 1·111 
ll!UHLt'llhn : i\lt•c . 

Son V.~od1 ~ r d r.• lll iill u1e:-;
si nãn ao perl.in:tz 1\lei1.n
da1·-11ll! t•::;ta l.rihuna qwi 

O ~11. ~\H;\1..\:-\1111 H1 ·1tJ,.\ ,\l.\1Jl·1 ···- Eu ulwd('.(.'11 a 01ird1a 
C::tll1fw.it•1wia.. 

O $1i. Nit:.\;:>;Olt :\.\~Cl.\ll·: ,.;T11 - ··- /•1·r•lt. p1.1.dor! 
· ~·ou, 110 nnla11to. imnwnsun11•111 i> grato ;w 1w ~ 11 Jio11t•ad1J 

tt.111e~m: S . Ex . nns <.! ~ t'l1llH'P ag·1·ad:t\'<• l " Ya n(a.iti . ..;11. 
DP faclo, uu arg;u1llPillC1 COJl\ o passado: nnn·pm·o-11 r:1 >1n 

ti iwe~enln . O Sr. \V1111c.eslau Hraz,- a lfUPll l crit.iquci. l.ãn 
a1npht C\ sevcramenl1• dava. e~sas in1'01·1ua1:·1)P:', pnrq1w di:r~ia o 
noht·<' lende1• QLW nã'l1 li11ha qu.· ncculLur. 

O SH. i\L\l1ll.!t:Hl DI> J,.\C l-:lt il.\ Xi'in <.'l'iLiqirc• i u ;:;;r'. \Vt\11-
l'l~!'llau. 

o Sn. )ircAN 011. ~ASl:l.;\lJ~'l'l'CJ 
~i 1• l'n.:::;idenln :wl.ua! mandu. 

<l1.• i11f1Jt'll 1 <1<:ú1~:-: • • ~ porqll1• di<· l1.Úl1 

J<~u l' t·i l iqut-i _ . 
.-e~u~ur us reqw·rirnl'nl1,,.; 
u qu ... ~ ,_,ctulta r.. ~i nuo 
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iem o que dissimulal", qual o mal de as mandar fartas o 
claras? l 

o SR. . OCTAClLlO 01!: ALBUQUERQUE .Não :lPOiado. 

O Sn. N!CANOR !'iASC:IMENTo - Agora ha outra distiu-
0ção, e, csla, extremamente vantajosa r>ara nós da. opposi
Qão: é a que foi trazida á Camara. tão clara e njtidamento 
pelo honrado leadr:r do Piauby. 

O Sn. AnMANDO Brnu..AMAQUI - O leader da bancada dn 
.. Piauhy é o Sr. Felix Pacheco. 

o Sn. :'\tCANOH NASCIMENTO. ~ Nflo . dis:o;e «da bancalb~ 
do Piauhy. Di!'lse S. K'\'.:., que é muito melhor fa1.cr, com ;,i.· 

nobreza do agora, a i~ecusa dos documen los, do que appro
val-os l! c~camotcar vclh~camente as informações. 

Eu pcrJiria ao então leader no Governo do Sr. \Venceslau 
Ht'Uz, que nos viesse dizer a todos nós si, realmente, o Sr. 
iw· enceslau. J3rnz · escamoteava as informações. 

Não acredito que o fizesse. 
O que c~tavarnos discutindo era esL.:i. questão de mot~Ll . 

. ~ustent ou " Sr-'. 1:pilaciõ Pessôa, qu_:mdo opposicãu, que, n.:.i 
d frei to 1·nnsb l.ucionn l llrasilciro, não era possivel, interpr0-
Lado o t(~gimcn democraticamente, que a Gamara rejeitasse 
requerimentos de info1'l'lla<;ões, lilleralmente, porque -.se tra
tavci de g-ovcnio de opinião, cujos aclos devem <.'star sempre 
á. plNia hiz mc~ri diana, expostos ao clarão da publicidade. 

Era, portanLo, parn B. Ex .. naquclla occasião, uma ques
Hfo profrrnd:inwntc mor::i.l. umu necessidade do rcg-imcn, um 
t.ra<;o carne.U1 risf.ic.o da politica, que a Gamara não re,íeita.sse 
os J·~querirnrrntos de ínformai:ões. 

o· Sn. 0CTM',JL10 lW ;\l.l3UQUF.l'tQUIO: •.. .. Mas (\ nobre Depu
lado '.iá tem e!>!S•~ s infõl'macões. 

O SR. l\IAUi1J1:t1J 1rn l.AC:rm1>A -··-· Foram da.dns por'-"favor. 
e nós, no momnnto. l'eivindicamos um direito., · Não pedimos 
fà\"Ol', 

O Siii. · CAnr.o~ nE CAMPOS - O Gov~rno devo essas infor
~na1.:ões ii G::imnrn. e pui:....isso mesmo n que as trago ao nob:'l'. 
nr~putad;l, quando :-; fi0 pedidas. 

0 Sn. MAumc10 nE L..\CEl10A - V . Ex. 1 raz essas infor
maç~i~s i nr.l ividualmr.n te. 

V. J1:x. não pMc Sêr o Ministro sem pasta, dentro eh, 
P::irlanwnf.o. 

A fórma d~ ·prestar essas informações está preestabele
cida. 

. O Sn. AR'MANDo Drn(Lt..MAQUf - Qu::i.ndO' os requerimen-
tos n,ão leem caracter politico que muito~: delles encerram ... 

O S1t. NJGANOn NASC1MENTO ~ Qual o caracter politico 
qull 5r· l~onLém nesí~ 1 
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O Sa. ARMANDO Bün.Lhl.1AQUi - Si eD fosse discutir o re- · 
querimento de V. Ex., mostraria, nas entrelinhas, a intencãc 
(JO nobre Deputado . 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - V. B:x:. está praticandú 
aquelle mal feito que o padre Antonio Vieira attribuia. aos 
maliciosos. 

O SR. AR.MANDO BURLAMAQUI - Eu sou malicioso. 
O ::3H • .N1G."1I'Wrt N ASCLMl'.:NTO - - .Já r eferi isto aqui. Dizia 

clle que os homens simples, como eu, fazem as suas recla-
111açúe::; e dizem '1:5 CO Ul:a::; ~e!Hl)i'e Ua. :;ua l in;;uagem Ue rUJll' . 
drnples. Veem os malfoiosos, pulvilha.m de malícia as pala
vras lerdas e logo ao depois apregoam que foj o homem 
simples 9uem pôz a politica e a malfoia nas suas arengas 
:ümplorias. · , 

O SR . ÜC1'ACIL10 DE .ALBUQUEHQUK -- Não sei porque, em 
~e lI'atando de tantos Estados, o nobre Deputado, em um dos 
i.tens do seu requerimento. pergunta quaes as obras feitas 
<.' uranLe o prazo referido e {sublinhanclo), a quem ·pertencem 
::<8 terras beneficiadas pelos melhoramenlo~ produzidos, es-
_pccialmente no Estado da Parahyba. 

O Sa. NraANon NASCIMEN'ro - Certo, dado o meu carinho 
pelo Estado de Y. Ex. . 

O nobre Deputado não poderá recusar-me o direito de 
ci'.lgrossar o Sr. Presidente da Republica, quando este di
reito é fortemente incenlivado não · só àqui como fóra deste 
l'ecinto. .,. ·· . · , .. ,.. · 

Foi um reclame a S . Ex. 
Quero que se saiba. qual o carinho que S. Ex.. pôz IlCl,.. 

<tmanho da terra em que nasceu, e quanto nos custou a nós 
isto. 

Quer V . Ex. maior elogio ao Sr. PresidenCe do que 
;!Ste 'l ' 

P'retend\Q salientar, destacar, os gl'andes lrubalhos, o~ 
:serviços enormes prestados por S. Ex. ao glodôso Estado dlt 
l>urahyba. Que maior elogio poderia fa.zer-lhe '! 

O Sn. OCTAC1L10 DE ALm:QUEI\QUE - O nobre DepuLadC1 
pergunta a quem porlencem as tcrra.:1 l>enefiadas . 

O Sa. N1cANon NAsc1~rnN · 1· 0- ·-· · H::i. alguma malicia nessa 
µeri;unto: ? Si, como . acredito a usur:i. Pl'esidiu á larg-a distri· 
lmic,;ão das verbas, qual ü mal <le as especificar. 

O Sn. OCTACILIO DE ALBUQUERQUE ..:... V. Ex. sublinhou 
•!SSa phra.se. 

o Sn. NICANOH NASCil\II::NTt.l --- Si da resposta a esse re
querimento l'<'Sultar que S. E:\. o Sr. Presidente da Repu
blica. maorlon p:n·n a Pa.rnhyha r1uanl.ias vultuosas (não 
apoiQ,{los), que alli foram realizadas grandes obras, merecer~ 
o Govo1'no elogios ou cenaµras '? 
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O Bu. X1cA:.-.:on !\"A:::H .. a.MI-;~Tu --• Com 1}.;rLeza. ~erá 1,;en
suraúo pclo'.'i :->Pus amigos <Ja Parahyba, m_Ll:.>o não poi· mim. 
Os seu$ mw~o~ Ha Parahyba, c<!t'to, !hc ag'l':l it~'~erão ..• 

O SH.. Ptn:smBl:'TB ---- Devu clcc!ara1· 'l'.' 111 .. •!J!'• ~ Deputaco 
L'\W •l hora do ••xpe<lientc estti esgotada. .. 

O ~1<. .NJC,\NOR NAs;~IM.t-:NTO --- Sr:· Presidente~ V. ~:x. 
v1:. que a lwru l'indou, principalmente devido aos apart.cs do:-; 
nobr1\l':' P variados leade1·.<:: govcrnamentaes e que vieram ao 

. rneu enuonlro, com lfiü nohre ~·mtilezti. h~rcar armas de bra-
~:o " <le::d.cissimor~. · · · · 

Deste modo. prtw.i~an:i e.o ntinu:.n· a breve csplauação Jo 
meu pouto de vista; e peço a V. Ex. tlUe me reserve a pa
lavra para amanhã. afim de prm;egufr na ~íscussão do re
qnerímcnU), j;í qw.:. nclo Ilog-imonto " praxe. poderei fallar 
::;~gunr.la VP.Z :--:obr0. o assumpto do i·c:qupriment.u de que sou 
aulor. (.llnito lu-:1u _: muitn bem.) 

E::;gotada a hora. tfo expcd i1~ute, p e<.le ao !::it·.. l'residenf.o 
(jUI' o cons id 0 1.'e inscripto Jl<i.ra continnar ua. proxirmt -i::cssão. 

O Sr . Presidente -- .l"ica auiadu a di:~l'-\t~'"'â•• ihJ r1~qw~d-
1wmto do ~r·. ~ic~nor NascímenLo~ 

J~~hí. ii ndu a !10;·a de:-:tinud~í uo expe•.limilí.'. 

Vae ~(' ~1assar á ordem (lo Llia. (J>atts1.1 .• ~ 

Compar1:ccm mui~ o~ Sr~ . Andradü Bcierr".i . .. \un ibal 1!\1-
I edo. Dorval Porto, ~ouz8. Ca8L1·0. Bell to <lt· Mir:mdu, .Pratln 
J.. .. opes, ;J Oo(! B:inet n. Pir<'s HcbP.llo. :r oão Cahrnl. Thoma1.. Ga
va!cant.i , .Tosé Au;,n1~ Lo. Gonui.gu Ma1·anhâo, Ed-ua1'tlo Tavurt's, 
Gerva~in Fioravanl..-.. ·\voa.Ido Haslo~. Cot'I't' ia <lP Hrit.lo . . Alo
xandrino da Rocha. Aust.regesil11. Turio.110 Camvl'IJu. Natn
Edo Carnhoim .. AIJ"rndu de Ma)"ll. M•~ndon«;.u J\iu_rtins, .Toão !\la11-
gabeira, AI'fre-du ltuy. ;ro~(~ i\titl'in. naul :\l\'~s. T.:.•ün V•:lfosn. 
Jlanool Monjarrlim. .Sampaio r.m·!'êH. Nfouno1· ~as1·.iructHn. 
~\zevedo codrt'·. ~\·hu:<•do Soai'fJ~ . l\larwel ll••i1-?. Hmúi1·11 Bra.i.;a. 
José 1fo Morae~. l\l :11·ío d• ~ l'aulu. Hilwfru .h.11 u1111d;·a. Anlo1i111 
Carlo:'i .. ros(! Bon i ftw i1 •. Lan10u 11ie1· Gndof rntlo. ,Josi1111 111• ,\ ra11j 11, 

Fausl.o .Fel'ra;i;. ,\lan r .P1·al.a, Mcllo Fnm<·.o . Satles .hrni<w. Cin
i·irwl11 Br.ai:;-a. l'r·111J 1·11fe dt' Mo1·ue~ l' 'ir,, ~aHipai11 \'jdaL !\11L
not•l Villabuim. :rni'·1•i1·a tle 10livcir·a . Celso .. Banna. '(âo11w1·-
1·ind11 Jliha~. Eval"i~I o Amui·al. .João Simplidt1, :\hll't,~UI dP J•::-\
enhar, Dnming·o:-1 i\fa:::rarcnha;.: 1' Bm·bo:;a no11(:al\:,!-:: (ri8 ) . 

l.kixunt uc cnn1p:tl'i~ r· e1· os ~l':::. Feli x 'Pachneu, E11higonio 
t11· Sall·~~. i\fonh'.irn d<· Snm:a. Abel Clrnrrnon1·., .Tu~f-.iniano de 
Rnrpa, Clli' rmont. tlP !\IÍl'arula. · He1·tmlano Par:;a. Luiz Domin
~1ws.. Hi.•1·n\inio Ba1·1·1.1~0. 'Mül'l~ it·a ua Jlochn, Vfoentl~ Saboya, 
lldeJon~o .\lbnno, Alh1•r1.o '..\1.aranhão. AHonS'o Barata. Cunha. 
Lim~~ O ~<·m· _S_oare:::, ~olon do L:i.1oena, Joüo Elysio, Ba1thaza1: 
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Ve1·r!i1•a, Antonio \'iccnle, Pereira de "'Lyra, Est.acio Coimbra 
l 11•dro _Correa, .Julio de Mello, Miguel Palmeira, Manoel No~ 
lir1~, Pedro Lago, Oclavio :Mangabeira. Laura Villas Sõas, Pi
res Jc Carvalho, Castro Rcbello, rifario Hermes, Ubaldino de 
~\f'sis, Arlindo Leone, 'l'orquato Moreira, Muniz Sodré, Elpi
di o de Mesquita, Rodrigues Lima, Eugcnio Tourinho, Uba!do 
Jlumalhetc,. Anlunio Aguirr•~. Octavio da Rocha · Miranda . 
.. \zurém 1'"urtado, Sallcs Filho, Aristides Caire, Noríval de 
Freita-::. Lcngruber Filho, José Tolcntino, João Guimarães, 
Thcmistocles d~ Almeid~. F1·anci~co Marcondes, Raul Fernan
des, Teixeira llrandão, José Alves, José Gonçalves, Herculano 
Ccsar, Matta Machado, Silveira Brum,· Americo Lopes, Senn'l. 
lo'iµ-u e iredo, Landulplw de Magalhães, Oailo"n d e Andrade, An
t.r.ro Botelho, Francisco Hressane, \Valdomiro de Magalhães, 
.Jay_mc Gomes, Vaz de Mello, Camillo Prates, Edgardo da 
Cunha, Raul Cardosô, Carlos Garcia, Ferreira Braga, José 
lloQerto, Alberto Sarmento, Cesar Vergueiro, Palmeira R.ip-
1w1>, Rodrigues Alves Pilho. Pedro Costa. Ramos Caiado, Tullo 
,Jayme, Severiano Marques, Costa Marques, Ottoni Maciel. 
.Luir. BàrthoJomeu, Abdon Baptista, Augúslo Pestana, Alcides 
May~, Nabuco de Gouvêa e Flôres da Cu~ha (88). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista da porta accuia a presença de 
1~2 Srs. Deputado~. 

Vae-se proceder as votações das materiaes que se acham 
~ohrc a mesa e das constantes da ordem do dia . 

Poço aos nobres Deputados que occupem as suas cadei
ras. (Pa'l.f.sa.) 

Vão ser julgados objectos <le d~Jiberação varios proja-
dos. · 

São, successivamenle, lidos e julgados objecto de delíbe
l':u,1ão os sesuintcg 

PltOJECTOS 

N. 86 - -19-20 

I::léVtt ao dof;:i·o o im'Oosto de ímvortaçü.o e consumo das be
bidas alcoÔlíMs e dá out1•as providencias 

o Congresso Nacional resolve : 
Art. 1 . ° Fica elevado ao dobro o imposto do importacão 

" consumo sobre bebidas alcoolic:is. . 
Paragrapho unico. E~ceptuam-se . as cerveJas de alta. fe_r-

1n"'nt,ac:,ão, as bebida~ denominadas vinhos de canna, de ~ril'
etus e scmelhuntr:s. quando não forem preparadas exclusiva~ 
mcnto pela ferme.ri.tacão do sueco d~ fructus on plan.tas do 

1 
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paíz~ a. graspa de producção nacional, o alcool e a aguard:enfo 
de ca.rma ou cachaça, que passarão a pagar o triplo do im-
posto actual. . 

Art. 2. º. Conti;núa isento de qua,I,quer imposto o, alcool 
desnaturado, para fins industriaes, determinando o ·Governo 
os desnaturantes. a empregar e as respectivas doses. . 

. Art .. 3. º A partir ào dia 7 de setembro de 1,,,922, ficam 
,prohibid~s, em todo o territorio nacional, a fabr.icação e a 
unvox·laçao d'e qualquer bebida que contenha mais de 2· o/o 
de alcool. . 
. Paragtapho uníco . Os contraventores incorrerão na pena 
d·e seis rueú~s ele prisã.o e multa de 1.1(} c·ontos, que será ele
"vada ao dobro em caso de reinoid'encia. 

Arl. 4." Qnalquer pessoa que depois de s·ete se setembl'O 
_dC" ~9:::~ fl1t' encontr~da em est~d_o de t embria$'1Jez, pro"duzjtfa. 
t)clo ac9ol, . SP.rá pumda ~om tir1sao por de7, dias, qu~ p9d.E}l'<t 
:;;t:r cumll!mada na multa de 200$000. Os casos ôe remc1dcn-
·eiâ s•.' t'âo pqhiu os em d.obro... . . 
, . . l 1aragrn'pho unico . Si St~ Lratar de um emprcgadó ot11 
runccionario public"o, lhé será imposta alérp da pepa, acin:m 
refP.l'iJa, a de demissão a bem da moralidade publica, f1-
ca~Go m<iis iryiµossibilitado d-0 ~xercer qualquer funcção ou 
emprego pulihco duranLc o r1crLOdo de dez annos. 

Art. 5. • A União fundará, com a renda que actualmente 
arrecada do imposto de consumo col:n-1lclo sobre o alcool, iOO 
.e~cola~ pro fiMlionaes •. cabendo a cada ~st.a<io duas, peio me
nos. dessas escolas, que serão inauguradas 'no dia 7 de se
tembro de 1922, em predios offerecidos pelos respectivos Go
vernos estaduaes. 

Art. 6." Revóga'in-se as disposi'cões em contrario. 
Sala das sessões, 6 de julho de t 92i0 . - J •. Lamartine. 
A's Commissõcs de Consliuti~ç·ão e Justic-a e de Fina.ncais. 

N. 87 - 1920 

Modifica ~ lei de fallencias 

Consjderando que a pratica tem demonstrado os ineon
vcnien~l!S de se entregar á acção quasi que exclusiva do syh
dico u partn cornmrrcial da fallencia, limitando-se o curadot· 
f iscai ao simples paIJel de aseis'tente na · arrecadação du. 
massa; · 

Considerando que a funcção de organjzar o relatorio, 
base para o processo criminal <la fallencia, é exclusivamente 
exercida pelo syndico e que mais sabiamente dispoz o de
.ere to n . . '917, de 211 .de ·outu~ro de 18~0, outorgando ·ao cuira
dor fiscal, ·entre· outra-s attribuioões~ a de tomar conhecí
.mento d;:i. correspondencia do .fallido. intervir no levanta
· rn~nto do 'balaric.n, fazer o relàtorío. sobre as causas que dc-
r:erm.inaram a 1'aHc9ciu. at,tribuicõf!S ~s.t:is ·qúe. não devem .ser 
confrndas, corr.o laz a actuar lei de fallencnas, n um leigo, 
tvmo ge1·a1mente ó o syndico; 
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Considerando que onde lta a mesmà. razão deve prevale
cer a mesmá disposição e, assim, se ao syndíco, pela arreca
da,\'ão da massa e mais encargos, se lhe confere Ull'l. percen
tagem sobre ella, não se a deve recusar ao cura<ior fiscal, 
uma vez que, além da sua assistern~ia obrigatoria a essa ar-
recadação, se amplia suas obrigações; . 

, Considerando, finalmente, Que o interesse estimula e 
. activa o funccionario ao melhor desempenho das attribuí
ções que lhe são commettidas, propõem que seja discutido e 
approyado o seguinte: 

. PROJECTO DE LEI ;N • 

. O Congresso Nacional decreta: 
ârt .. 1." Os curadores fiscaes das Massas Fallida's ficam 

ob.rigados a acompanl,lar todos os actos da fallencia; tornando 
connecimento da correspondencia do fallido, fiscalizando o 
levantamento do balallJCo, assistindo a arrecadação da. massa, 
;1presentando na reunião de credores um relatorio minucioso 
:sobre todas as occurrencias, desàe a abertura da fallencia 
até as c.ausM que -a determinaram, bem assim sobre o ,pro
cedimento do fallido anteriormente ·e àurante o processo, es
tudaindo e apreciando toda. a vida. cOm?J.~roial ?o .fallid9. . 

Art. 2. º Incumbe-Ili e tambem assistir o hqu1datar10 ou 
liqui<iatarios na liquidação da massa, reclamando perante o 
.iuiz c\mtra qualquer . acto que julgue lesivo aos interesses 
ctos credores e denunciando os abusos e omissões. 

Art. 3." O curador fiscal das Massas Fa.llida.s tei·:i. di
reito a uma percentagem sobre o producto da massa, de um 
a tres por cento, arbitrada pelo juiz, conforme o valor desso 
producto. 

Paragraphô' \lnico. Essa peTCentagem será paga. dire
ctamente ao cuz·ador pelo liqui<latario ou o fallido em caso1 
de concordata, mediante mandado do juiz, não podendo, sob 
riualguer pretexto, arrecadal-a o Estado onde houver oura
dores especiaes. 

Art. 4." Revogam-se as disposiçõies em contrario. 
Sala das sessões, 6 de .fulho de i920·. - MarUJel Reis . 

f:V 'Com.missão do Consti Lu ~iio e J.u.s.U~ . 

N. 88 0 1920 

· 1"·~.:a a gratificação dos au.riiiares ~ escripta e de disciplina 
dos Institutos Militares de Ensino e dos serventes e:r:tra
numerarios e dá outras providencias. 
Considerando que os empregados civis dos InstituLos i\li

liLares de Ensino, que recebem vencimentos pelos cofres dos 
J'1~spect.ivos conselhos administratívos, deixar.ara de receber a 
devida percentagem de :seus vencimentos, creada 'pelo decreto 
n. 3 .. 990, de 2 de janeü·o do corrente anno, a pretexto ({~. 
serem pagos pelas regda13 internas; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 09:27 +Página 37 de 60 

Considerando que fJSses modestos funreionarios percebem, 
a.1H~nas, de 75$ a 120$ mensaes, quantia essa absolutamente in-
8Ufficientc, com o actual encarr•eúmento da vida, tornan.do
~(' urgente, a interven~ão dos poderes publicos para que nâo 
pareça estar a Nação explorando, com pagamentos mesqui
nhos, a necessidade dos seus serventuarios; 

· Considerando que em igualdade de condições, mui los· ou-
1.ros humildes empregados llos estabclec.imentos rcderaes, em
bora tambem percebendo pelas prop-rias rendas, teem tido 
a<Juel1e direito assegurado. como aconteceu recentemente com 
u<; empregados <lo Deposito Publico, confOrme opinou o DI". 
director da Despeza Publica, ~m solução á consulta que lh~ 
i'ôra dirigida sobre o assumpto pela directoria daquellc de
posito, e a1'im de <lesap.pat>ecerem selecções odiosas entre mo
desto~ serviuorcs das diversas reparticões da União; 

O Congresso Nacional decreta~ ' !. 

ArL. Lº Nos Institutos Militares <ie Ensino, os a-ct.uaes 
•mxiliaros de cscripta e <la , dh:ciplina pet·ceberão mensal
mente, a titulo de gratificação, a quantia de 180$ e os actuaes 
serventes exlranumerarios 120$, correndo essa <iespeza por 
conla do ~ofrc do conselho ,administrativo, não poàendo ser ··. 
dh;pensados, sinão por faUas com~1ettidas no serviço, - a 
juizo dos resµectivos directores. 

Art. ~.º São exteJlsivas aos mesmos empregadas as van
taigens de que trata o decreto n. 3. 99.0, de Z de janeiro do 
corrente unno e a contar dessa data. · 

Art.. 3º. Revogam-se as dísposicões em contrario. 
Sala <las sessó-e8 7 <lc julho de 1920. - Mendes Tavw·es. 
A' •Commissão de Finanç{lo~. 

~. i::m - 1920 

Dd o titulo de engcnhdro topographo aos o{l'iciaes com v 
curso das a1'mas do Bxcrcito 

Considerando que os alumnos quo concluem o cutso p~·e-
pa1•atorio dos Collngios ::\tílitat·~s lee'ln direito ao titulo de 
agrimensores e que nenhum mulo ó tiado aos offieíaes que 
C·t.incluem o cu.rso superior das Escolas MilHat·es: 

O Congresso Nadonul rC'solve; 
At·t. i.<' Aos oHidaos do Exel'c1tci que tiverem o cursv 

iia. l'espectiva arma ~et:"á coni'erido o titulo de engenheiro to
pographo. 

Paragrapho unico. O diploma correspondente. será pM-
t5ado pela actual Eseola Militar. 

Art. 2.º Revogam-se a::; dispo~ições em contrario. 
Snla das s• ,sões, S de julho de i920. ~Alfredo de Ma11a. 

,A\; .COmmissões dl! Marinha e Guerra IC" de .Justiça Pu-
:bl.i'C'a.. 
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N. ~O - Hl·20 

O/'tir:1:alfaa e 1;"ubm·dina ao .llinistc~·io âa ~-+la1'in/u;; as escolas 
profissionaes do Lloycã 

O Congresso Nacional, a lteudendo á sua utilidade pu
blica, decreta: 
. Art. 1.ª Ficam officialisa.das. para lodos os effeitos, e 
subordinada~ ao Ministerio da Marinha, as escolas profis
sionaes do Lioyd Brasileiro. 

Art. 2.º 1''icam mant.iúos nos seus respectivos cargos o 
aotual pessoal administrativo e d~ente das referidas ei;;colas, 
ab1 indo, para isso, o Govemo o credito annual de réis 
:~50 : 000$000. 

Art. 3.º' Para o funocionamento regular odas escolas cm 
todos os seus cursos, fica o Governo autorizado a entregar
lhes, como ~eu patrimonio. o edificio em que actualmente 
cllas funccionam, o edifício em construcção {i rua Visconde 
t.Ie Itaborahy, esquina do becco do Tinoco, e a galera. Mearim, 
e-s.-Henriette. 

Art. 4.º Ficam exlinctos os exames -para praticantes de 
pílotos, e para segundos e primeiros pilotos, aclualm,ente 
prestados na Capitania do Porto e na Escola Naval, os quaes 
passarão a ser feitos na séde das escolas, por uma commis
s~o de .off'ici:i~s da grnrinha de guerra, nomeada pelo Mi
mstro aa ~farmha. · 

Art. tl.c O GovC'rno regulamentará a presente lei. 
Art.. 6." Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Rio de .Janeiro, 6 de. julho de i9~0. - Paulo de Frontin. 

s~ 91·- 1920 

Consid1J1'rr ·i•<1lidos 11m•tt mntricu&l cm. cursos suptni&res ().(1 

c.t e:r:ames da Escol.a. Ndrm.(1l ào Districto Federal 

O Cnngresso Nacional resolve ; 
Artigo unico . São considerados ·validos, para a matri

<~\\ ln nos cursos superiores da Republica, os exames finaes 
pt•est,ados na Escola Normal do Dislricto Federal; revogada8 
as disposioões em contrario. ·· 

Saia das sessões, 8 de julho de 1920. - Ma?Uies Tavcrr41:s. 

Justi(i.ca.çã!' . 
. , .. , 

O projécfo acima é de utilidaáe incontestavel ; a Escola 
Normal do Districto Federal é um eslabelncimento de ensino, 
do maior credito. com um corpo docente de primeira ordem, 

1 
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do qual fazem parte os mais notaveis membros do magis
terio, sendo. os exames que alli se realizam revestidos do 
maior rigor. Ningucm ignora que o magisterio primàrio 
Municipal, cujo curso é feito na Escola N'ormal, faz honra ao 
ensino. 

-Penso, portanto, não haver necessidade de mais ampla 
:iustificação. - . A' Commissão de Instruccão ·Publica.. . 

N. 92 - 1920 

/ 
Crêa na Escola Militm· uma of{icina de electricúi-0.ãe 

Considerando qu.e o serviço ~ electricidade da Escola 
Mtlitar tem augmentado dia a dia com o augmento succes
sivo de dependencias da escola; 

Coµsiderando ·que, para o servioo da mesma e para 
aprendizagem dos alumnos, 0:xiste uma extensa réde tele
phonica; 

Consid.,rando que. além das linhas telephonicas, tem a 
escola linhas tele,graphicas e estações de radio-telegraphia; 

·Considerando que, o servi@ de forç.a e luz, exige enpre-
gados em cônstante vigilancia; ... · . ~ 

Considerando que, além da conservacão, rriontag-em, des ... 
montagem, concertos e mais misteres concernentes a ele
ctricidade, estão destacados da escola, dous operarios ele
otricistas da Fabrica de Cartuchos e _-\rtefactos de Guerra, 
ha. mais de cinco annos, além de dous servante8, pagos pelo 
cofro dn r~ferída escola. 

~· 
O Congresso Nacional resolve: 

Art. t.° Fica creada na E-scola Militar uma. officina de 
electricida.de com o seguínte pessonl: · · · 
1. electricista com os vencitnent.os de . . . . . . . . . . 5 : 400'$000 
2 aJudante$, com. os vencimentos àP- 3 :600$000.. 7 =200$000 
1 servl'nte auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :160$000 

ArL 2.0 Para o preenchimento desses legares serão apro'I" 
vüitados os actuaes ~mpregados neste mister. 

Art. 3." As vagas qu~ se derem neste quadro serão pre-
Pnch ic1as por concurso. - · 

Art.. li.º Fica o Governo autorizado a abrir os necessa
rios creditM par:t a rreaç,áo e cnst.cio desta officina. 

Art.. r:.." füwogarn-s-e as di~posicõcs nm contrario. 
Sala das sessões, 6 -de ,iulho -de 1920. - Frederico Borues. 

- Vicente Pi,raqibe .- A' Commissão de Finanças. 
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O Sr. Pr~sidente - Vou subme~ter a votos o seguinte 

Rli:QUE!\J:\I ENTO 

N. :t 

Da Comrnissão de Finanças para ser ouvida a Cómmissão 
cl1.· Constituição e Justiça sobre a pretencão · do· tenenté:...coro
nel Alfredo Vidal,. professor em disponibilidade da extincta 
J.<.',scola Su:pci;.~or ç:l~ q11e:rra. 

Approvado. 

O Sr. Presi~e~l~ - Yqu sub~ctter a votos o se~~~~~ 

REQUERIMENTO 

N. ~ 

Da Commissão de Finanças, pedinrin andif>nria da de Ma
rinha e Guerra sobre o p:rojecto n. 656, de 1919 • .. ; ' - . 

Approvado. 
1 

O Sr. Presidente 
l'cque.rimenfo, off erecido 
Ortavio R.och~: 

Vou submP.tt~r a . vofo~ o sp,guint.e 
na sessão de 6 do corrente, pelo Sr. 

N. 3 

Requeiro que a Mesa da Gamara no~ Drp11lnrtn~ fi
ri110 autorizada a entrar em accôrdo com a M.--:a do 8flnarlo no 
~nntido de .ser dada uma melhor inst.allo.cão n ambas as Casas 
'lo Congresso Nacional. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Vou subm~lter a votos o segninta 
reriucrimento, offerecido na sessãú de 6 do corrente~ pelo Sr. 
l::alles Filho. 

N. 4 

Flequeiro que voHe â Commissão de Mwrinha e Guerra, o 
?;éto ao pro,iecto n. 212, de i917, o qual se acha sobre a. mesa. 

App:rovado. 
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O Sr. Presidente -r O Sr. Deputado Octavio Rocha pede 
renuncia de membro da Commissão de Marinha e Guerra, con
cebido nestes termos : 

N. 5 

-zPor motivo superior renuncio Q cargo de membro da 
Commissão de Mrurinha e Guerra desta ~mara. 'l'> 

Sala das sessões, i de ,julho de 192G. - Octavio Rocha. 
Approvado. 

o Sr. Presidente - Passa~se ás votações constantes d~ 
orderfl do dia. · 

Votação do projecto n. 79~ de 1920, fixando as forças de 
terra para o exercicío de 1921 (2• discussão). 

Approvad~ successivamente em 2ª discussão os seguintes 
artigos do 

PMJ"ECTO 

N~ 79 - 1920 

'(For1.;as de Te1·ra}· 

Art. t. º As fcrças de terra para o exercicio de 192i, se
rão constituídas: 

a) dos officiaes de P linha, constantes dos differentea 
quadros dàs armas e serviço~. de accõrdo, em numero, com 
oq d11cretos n~. 11.1!17, de 28 de fevereiro de t9:f.5, e t3.653. 
de t8 de .iunho de 19!9. nssim distribuidos por postos: 
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. . b) ~os officiaes da reserva. de i • liI)ha em serviço no 
Mm:ister10 da Guerra, de accôt'do com o decreto n. 3.3:>~. do 
3 de outubro de 1917: 

e) dos offkiaes de 2• linha deslacados no departamento 
respectivo e ,classificação rn1~ urrnas f! serviços. de a{~cordo 
r.om o~ decretos ns. 1:3.040. dP 2n do maio de 1918, que orga
nizou o Exercito d1J 2" linlm, " 1 :1. :m2, de 26 de dezembro de 
1918, qu~ approvvu o re1mlrurwnlo para o referido · depar
tamento, Rendo os mesmos con~idcrados em commissão l''-'l' 
tres annos, a contar dn 10 do ,in111•iro de 1920, findo o que po
derá o Governo conservai-o~ por poriodos consecutivos iguae<:, 
gosando, entretanto, d3,!<1 \'Unt.114;·1.•11:-; úo art . 25 'Cio .decreto nu
mero i 3 . 0-1.0, de 29 <!o mui o do rn 18~ e assim distriõuüio?: 

Cargos· Postos 

Chefe de departamento ....... Gc11er11l ••••••• 
Sub-chefe do departamento ••• Coronol •••••.• 
Secretario. . . . . . . . • • • • • • • • • • • Ca pi tAo ••.••••. 
Adjuncto do departamento •••• . Capita.o ••.•••• • 
A:J.."i~tente ••••.••.••.••. •• •••. C4pitlo . • ... ~ •. . 
Auxiliares.do departamento ... i,. t<montes ••• • 
Au:xiliares do departameuto ••• 2°• tcuuntes .••• 
Ajudan~ de ordens .•.•••••• t 0

• tonrmtes •••• 
· Cbefes das delegacias junto á" 

regi~es (axcepto á i") o olr-
cumscrip<;ões militares ••• ,. Coronols ...... . 

i 
i 

Observações 

i ou official sup. 
2 ou official sup. 
:!. 
2 
2 
2 

'8 
8 
8 

Sub-chefes das mesmas ••••••• Olllctao!i sups ••• 
·secrf"tarios das mesmas .••••• Capltaoe ••••••• 
Chefes das delegacias dos do-

mais Esta<\os •••.••••••••.• Capitacs.. . • • • • i2 • 
Auxiliares das delegacias ••••• 2~· tonentes.... H ou i"° tenentes. · - · 
'fotaJ... . . . . . . . • . . . .• . . . • . • . • . . , . . .. • . . . • . . . . 60 

d) dos aspirantes a offídal dn n.ctiva. e da resfü·va; 
e ) de 750 alumnos da Escoln Militar e praças <lo estado

mraior da mesma Escola, de acl.!ôr.Jo com o regula.rn<C.nto appro
·vado pelo de.cr2to n. 13 . 57-1. d1' 30 do abril de 1919; 

f) das praças do~ e:.tados-mcno1·es da Escola de Estado
Maior, de Aperfeiçoamento de Oft'iciacs e da Escola Militar 
de .Aviacão, consignadas nos respectivos regulamentos; 

g) dos sargento~ amanuenscs de 1"' linha existentes (49 
do i" 'classe e 127 de 2" classo - <lPct·cto n. 13.13,1, do 16 d~' 
;igosto de 1918. 0 lei n. 3.671. d(' 7 de .janeiro do 1M9), ex:-
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tincto o quadro e preenchemlo os logares de encarregados de 
escripta nas repartições militares, segundo nm novo reguln 
rnento, a organizar pelo D. G., obedecendo' ás seguintes 
bases~ · 

I) o tot.ai de praças empregadas nos serviços de escripla, 
incluSiV'3 O& am~nuenses, emquanlo restarem, não ex:ce<ierá 
de 304 · 

rri' a$ vagas existentes e as que forem occorr<>ndo n..o 
numero acima serão preenchidas por ·sargentos de tropa, ·que 
satisfaçam as condições de habilitação a estabelecer e que 
contem, pelo menos, dous annos de bons serviços na tropa; 

. h ) de 44 amanuenses de 2ª linha e das praças ordenan-
ças da mesma linha, fi::s:ado. p número pelos decretos ns. 1=3.040 
e 13. 352, ,iá cita9os; 

, i ) de 1,2. 808 praças de pret. dist.r_ibuidas pela~ unida~\)~, 
de a~Mrdo com os quadro!) dt> effecbvos normal ou de m-
strucção; . · -, · · . 

j) das -praças destinadas aos serviços especiaes. 
§ 1." Os segUndos -e primeiros tenentes e capitães, de !JU.e 

trata a lettr~ e, farão dous estagios de tres mezes, em um 
corpo de tropa, ficaudo, s i necessario, dispensadós durant:e 
esse tempo do serviço aa reparti<;ão . .Q chefe 1a r.epartição; 
de accôrdo com o commandante da reg1ao, orgamznr.á a e~cala 
para esse e~tagio, de fórma. a. nãó sobrecarregar o ·~erviço dos 
demais officiaes da rêpartição. · . ' 

§ 2. º Ident,ico estagio será. concedido a quaesquer outros. 
subalternos e capitães da 2! linha, mediante réque-rimento ao 
commandante da reg]ão ou circum~:cripção. Si forem em
pre..giados publicos, .continuarão a pereeber os respectivos ven... -
cimentos . · · 

O nutneto de~:ses . estagios não poderá ser maio!' de douF, 
ao mesmo teiµpo, em ~ada ~orpo qe tropa. . · 

§ 3 . º Semelhant.c~ concessão .poderá lambem sei· feita 
pelos commandantes de r egião e circumsc:t"i}'ll~ãó a officiaes da 
Guarda Nacional, de qualquer pô.st.o, i':andida.tos. aó Qffici~laito 
de 2!' _ línha, mediante prévia sytidicancia, na fór.ma da léi re-
spectiva . · ·· · , · 

Art. 2. º Esse eff ectiv-0 pode;rá ser elevadG -: 
a) de 10. 000 r eservis tp.s d e 1- e 24 categqrias para. as 

manobras annuaes. cabendo ao Esta-do-Maior det erminar. a 
região ou regiões onde deva ser feita a iconvocação; 

b) ao de gq.erra, em caso de mo~i,lizacão . 

A.rt. ::v O~ ç,laros serão pr~enphi.dos p{ll' voluntar ios e, na 
falta i:lestes, por ·sorteados, excepto q-uanto ás pracas destina
das ·a servícos especiaes, cujo recrutamento obedecerá ás re
gras estabelecidas nos regu1amenfos e· inst.í:"Qccões que regem 
es::ies s'ervicos . · · · · · · · . 

.Art. ·t~ A praca ou cx-praca que, tend'O feito ~oncurso 
para provimento de cargo federal, haja sido julgada habm-
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tada, terâ preferencia na nomeação, independente do I~gar a!
c<J ncado na classificacão, contfüuand~, po~ém, no serv1~0. mi
litar alé termínacão d·e seu teµipo, s1 estiver na effectrudade 
~ não fôr engajada. 

O Governo Federal prqmoverá junto aos Governos Esta
duaes ott Municipaes a co~cessão de iguaes regalias em re
laCJãO aos cargos .publioos de sua administração, podendo ta.es 
Governos dar .p·referencias ainda aos ,filhos dest!?S ll1stado~. 

Art. 5.° Continúa o Governo autorizado a extmgu1r defi
nitivamente o ·quadro de picadores, aproveitando seus ·Officiaes 
no quadro de intendentes, nas vagas e mediante conc'Qrso ou 
em cargo publico. 

§ t.• Os picadores que forem habilitados em concurso nor
mal para preenchimenLo das vagas de 2º · tenente intendente 
terão precedencia de collocacão, no respectivo quadro, sobre os 
demais candidatos habilitados no mesmo concurso. 

§ 2.º Os picadores que forem pelo Governo . aproveita.do1::1 
em cargos publicos serão na mesma occasião refvrma.dos. 

Art. 6.º Fica o Governo autori'z:ado a conservar nos ce.r~ 
gos, até que haja offici~·es na mesma. regiã-o e d:e postos pre-. 
scri1;>tos pela. lett.ra e do art. 1º desta lei, transféridos para a 
2• hnba, os officiaes da Gluarda Nacional que servirem na.S 
Delegacias dos Estados, como chefes, sub-chefes e secretarios. 

Art. 1-.º O Governo nomeará instructores das ·unhas de 
tiro, em k1calidades onde não haja. gua.rnicão militar, dentre 
o:i offíciaes da reserva Qa 1 ~ linha e oi'ficiaes Qa 2~ linha, .de 
reconhecida idoneidade profissi!)nal, principalmente qua~dQ 
oriundos do prof e.Ss·orado primario, concedendo-llies a gratifi-
cação dq J>Ósto de 2°. tenente. · · · · - · 

Art. 8~º Além_ da. tr.ansfor~acão do Curso de Aperfeiçoa~ 
mente> da Instruecao de Infanta:rla, em escola de sargentos, au
torizada pelo a.rt. 13 da lei ·n. 4.028, de tO de janeiro de t920, 
o Governo tratará tambem da c!"eacã'o de uma Escola de Sar
gentos de Cavallaria t" uma Escola de Sargentos de Artilhái'ià. 
de Campanha, ambas no Rio Grande do Sul. A ofi'ioialidade 
das esQolas .de ·sargen~s deverá ser recrutada entre ô8 off.ioiaes 
que oooclu1rem, oom boas notas, o curso da Escola de Aper
f eicoament.o de Úfficiaes, o de Estado-Maior ou o -de Revisão. 

Paragrapbo unico. Essas 13scolas a crear no Rio Grande . 
do Sul' serão constitui<J,as. por um · esquadrão e uma bater.ia, 
respeétivamente, <le cór'Pos de · tropa daqu.ella região, aos quaes 
o Governo dará a organiz.acã~ adequada ao fim especial a QUI:' 
se destinam. 

! .. ::ot. 9.0 O militar que fôr eleito presidente, senador ou 
deputado estadual e aquelle que, com l)ermissão do 1\-Hniste
rio da Guerra, f ôr nomeado secretario do Governo do Estado, 
será posto em disponibilidade, i'icando isento dos d0varP.s dis
ciplinares durante o exercício dó cargo. 

Art . 10. O Presidente da Republica pelo Ministirrio de 
Guerra, convocará, por occasião das manobras annuaes, o pes
soal necessario d~ 2n linha, a juízo do Estado-Maior e in!or
inaoões do D. G. n, em tod'1-s as Ioc~Ji~ades onde sejã pos-
1-i ivel applicar os alistados-. em serviço de viação estrategioa. 
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ref o~o das guarnições e quaesquer ouLros servir;os ~l'Oprios 
. da 2· linha. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3ª discussão. 
Volação das emendas do Senado ao projecto n. 397 B, 

<ie 19i8, da. Camara, .mandando que regressem á aetiva os of
ficians du Brigada Policial, reformados compulsoriamente 
em 19t8, com · um nov.o parecer da Commissão de Finanças. 
contra::-io ús emendas do Senado (vide projectos ns. 688, do 

· 19t9, e 69, de 1920) (discussão unica). 
Regeitadas, sueçessivamente, em discussão unica, as se

~uintes 

EMENDAS DO S-:l:NAUO 

N. 1 

Em seguida ao ::i.rt. 1°: 
ArL '2.º Não será appÜ~adó o regimen ·da reforma com

pulsoria uo3· officiaes da Brigadtt Policial e do Corpo de Bom.: 
}?eiros, sendo os actos praticados -nesse sentido, até à promul-
gai:ão desta lei, considerados de nenhum effeito. . 

N. 2 
.Arl. 3 . º Os officiaes de qualquer dessas corporações, pro

movidos nab vagas abertas por taes reformas, ficará.o aggre
gados aos -0orpos a que pertenciam, até se abrirem vagas re
gularmente para cujo pre-:nchimento· terão pl.'eferenr.ia, até 
normalizar-se o .quadro legal, occupando os que reverterem os 
loga1·es que antigaménte (lcct.ipaVã.m e recebendo a differ.ença 
de set1s vencimentos que lhes competem. . 

N. 3 
O art. 2º passará a ser 4º e o 3º a 5º. 

O Sr. Presidente - As emendas vão ser devolvidas ao 
SC!nado. officinndo-se sobre o occorrido. 

Votação do projP.cto n. 57, de 1920, abrindo -0 credito 
e:;;perial de l . 88!l: 260$, para acquisição de material fixo e 
roâautc, destinndo á linha ferrea da Barra Bonita e Rio do 
Jleixo (3• discus~ão) • ./· 

Approvarlo em :, liscnssão e enviado á Commissiio do 
Redar.r.ão, o seguinte 

PROJECTO 

N. 57 - 1920 

O Congresso Nacional reso1ve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo autori'.lad-0 a. abrir. 

pP.lo · Min-isterio da \ 1 iação e O!::iras Publicas, um credito espe. 
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, .. ial <le 1. 889 :260$000 (mil oitocentos e oitenta e nuve contos. 
dúzento3 e ~es!Senta mil réis ). para acquisiçã-0 de material 
fixo e rodante, destinado á linha ferrea <.la Barrá. Bonita l' 
ílio do Peixe.: :.-e-vogadas as disposições em contrario . 

Votàção do projeclo n. 33 A, de 1920. aurindo o ere
dil.o do JfiO :000$, ouro, para uHimação dos trabalhos da De
legação Brasileirn á Conferencia da Paz (3ª discu!>são) . 

Approvado em 3ª discussão e enviado á Commissão de 
Redacção o seguinte 

PROJECTO 

N. 33 A - ·1920 

O t;o:ngresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo a.utori'lado a allrir, 

pelo Ministerio das Relaçõei:; Exteriores, o credito especial de 
J50 :000$, · ou:::-o, para ultimação dos trabalhos da Delegação 
Brasileira á Conferencia da Paz, reunida em Versailles; rE.vo-
gadas as disposições em conti-ar~o. · 

Votação do pro,iecto n. 41 A, de 1920. mandando qU(' 
vençam os juros Iegaes os dinheiros dos orphãos e interdictos, 
depositados na~ Caixas Economicas, com par·ecer favuravel a 
emenda da Commissão de Finanças ( 1." dis('ussão) • 

Approvado em 1 ª. discuss~o o seguinte 

PROJECTO 

N. 41 A - 1920 

O Congresso Nacional resolve: 
. Art. Os dinhejros de orphãos e interdictos depositados 

nas Caixas Econ-0roicas Federae~ vencerão juros .legaes, qua!-
quer que seja a importancia dos depositos. · 

Art. Revpgnm-se as disposícões em contrario. 
O Sr. Presidente - O projeclo passa á 2ª aiscussãcr. 
Votacão do pro,jccto n. 7.'1, dn 1020, approvo.ndo o con-

lract.o de !8 d~ janeiro de Hl12. rdcrente ao dncrcto n . 9.293, 
d~ 3 do janeiro rlo nm~mv anno. coll~brado mtlt'o o Governo 
FC'dcral e a Companhia Ccssiunul'in das Doca~ dn Porto dn 
Bahia (2" discussão) . 

Appróvados ·3U<.'-<!essivamentc, em 2" discus::úo o~ ~:;eguinLes 
artig(•s do 

PROJECTO 

N. 73 - 1920 
O Congresso Nacional dr.ereta: 
Art. i.º Fica approvado para todos os effcitos do seu 

l'e~istro no Tril>unal <l~ ContaH o contracto de t8 de janeiro 
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de 1912, referente ao decretcr n . 9.293, d'e '3 de ;janeiro do 
mesmc anno, celebrado en'tre o Governo Federal e a Com
panhia Oessionaria das Docas do Porto da Bahia. 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
O Sr. Presidente - O projectc passa á 3'- discussão. 
Votação do parecer n. 7, de 1920, mandan<lo at>chivac a 

n~cnsagem do Sr. Presidente da Il~publica, relativa á ahl'r
tura do credito de 5. 000 : 000$, para· as olJ.ràs contra as ser.cas 
fdi~cussão unícà). 

Approvado. 

Vot.aç~o do proJecto n. 290 A, de 1917, mandando con
tar pc.lo dobro, o tempo <le s·erviço dos fuuccionarios civis 
e militccres, bem como ás p-racas de pret, que serviram e 
s~1r'vem nas commissõcs de linhas telegraphicas, cl)efiadas 
pelo coronel Rondon; com parecer d-a Commissão -de Constí-. 
tu~ão e Justiça, çantraz-io ás emendas (vide project-o n. · 74, 
cl.c 1920) (3ª diséussão). · -

O Sr. Presid'e1~te A este .projecto foram offerecida~ 
as seguintes 

EMENDAS 

N. i 

Ao art. 1 º - Accrescente-se: 
Paragrapho unico. Igual vantagem é concedida. ao co

ronel reformado Pedro Botelho da Cunha, para melhoria da 
~eforma, relativamente ao tempo que serviu no Territorio do 
Acre, como com.mandante da forca. expedicionaria e inspector 
das companhias regionaes dos . departamentos do Acre, Pu-, 
rús, Juruá e Tarauacá. 

Sala das sessões, 12 de novémbr.> de 1917. - MonteirQ 
da Souza. 

N. 2 
Accrescente-se: 
Art . Fica contado para os offeitos da jubHaclto, ª? 

professor da Escola. Nacional de Bolla.s Artes, Carlos Ciancom. 
o tampo de um anno, quat1·0 rnczos e 20 dias, durante o qual 
t•egeu, sem pcrcebe.i· a. devida remune1·acão, a cadeira de geo
metria descriptiva, perspectiva. e sombras da mesma escola, 

. no Deriodo -de 1895 a 20 do maio do 1896. 
. Sala das sessót's, 23 de outubro de . i!H 7. - Octacfüo 4~ 

Camará.. - A1·i'.stides Caire. - Pedro dos Reis. 
Vou submetter a votos as emendas. 
Rejeitadas s:ucoossivaµiente as ;referidas ~menda.s ns ._ .( 

~ 2_~; -
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AJ)provado ·em 3ª discussão o envia-Oo ú Cottnnissão de ·~ 
Redaccão o seguinte 

Pll.OJEt.:fO 

· N. 290 A - 1917 • 

·o Congresso Naciona·1 decreta: 
. .âtt. 1. º Aos officiaes do Exercito, Marinha ou -Policia., 

bem . corno ás ·praças ·d"e pret e aos funccionarios civis qua 
servir~m é servem nas commissões d(;l linhas Lelegraphicas 
dos Estados de M.itto Grosso o Amazonas, chefiadas pelo é9-
rc.nel Candi.do Mariano <la Silva Rondon, inc1usive a qua 
acompanhou o ex-Presidente dos Estados Unidos da America 
<io Norte, Sr. Theodoro Roosevelt, em sua travessia pelo in
terior do Brasil, será contado pelo dobro e.sse tempo de ser
viço para effeitos de reforma ou de :aposentadoria. 

Art. 2, º Revogam-se as disposições em contrariQ. 
Votacão <ias emendas do Senado ao projecto n. "387 B, 

de 191·9, da Gamar.a, mandando que constitua uma secção, a 
cadeira <ie . chimica ana!ytica da Facul<lade de Medicina <ia 
Bahia; com· parecer <ia Cor:ru.nissão de llistrucção Publica 
sobre as emendas do Senado (vide projecto n. 76, de 1920)1 
(díscussão unica). · 

Rejeitada a seguinte 

EMENDA DO SENADO ; · 

N. 't. 
Onde convier: 
Art. Os examinandos d'a época <le preparatorio-s, que, 

por qualquer circumstancia, hajam- sido re.prova<los ou in
habilitados nas materias para que se inscreveram, terão di
reito a uma segunda época em marco de i920, unicamente 
para as referidas matetias, preenchida.is, porém, as exigencias 
legaes -e . regulamentares. 

Approvada a seguinte 

EMENDA DO SENADO 

N. 2 

Art. Nos cursos mecticos de ambas as faculdades, a. 
7ª secrcãó -receberá um desenvolvimento pratico, ampliando
se a sua. àesignacão de modo a -abranger n. Pathologia Expe
rimental constituindo tu<lo uma só cadeira, sendo posto em 
disponibÍlidad~ o respectivo oatbedratico, se ass~ ~ reque-
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11:er, tendo accesso ao oim logar o respectivo substi tuto, com 
prefcrencia, na promocão a subslíolulo: de um dos livres do
cenf cs da actual secção que tenha !·cgiclo cursos offieiaes~ 
tia m_atcria ou não, correndo por conta da subvenção ffas rn
spectivas faculdade~ as despe:ms decorrentes da presente al
teração. 

O Sr. PréSidente - A emenda l'ejeilada vae ser devolvida 
ao Scna<lo, officiando-se sobre o oc.:ç:orrido. 

Vota.cão -do projccío n. 436, :de 1918, organizan<lo -0~ re
g-islros publicas, e dando oukas providencias; com pa!'-ecer 
da Gornmissão -de Justic.a. acceit.an<lo o projecto, propondo, 
em tempo opportuno, cmc.udas ( i " uiscuS::3ão) . 

Approvado em :1" tl'iscussão o -set,ruinto 

PHOJ~CTO 

N. rt36 - 19i8 · 

O Ccn1gresso Nacional dec1'ela: 

Art. 1. ~ A existencfa, estado e capacidade das pessoal>, 
a..:;sim como a authentícida<le, segurança e puolici<la-de dos 
actos juriodicos, é garanLida pela inscripção em Registros Pu
blieos. 

Art. 2." Os Registros Publicos comprehendcm: 
I. O Registro Civil das vesosai:; naluraes. 

"1:1. O Registro Civil das pessoas jurid'icas. 
,. IH. O Regü;tro do immoveis. 

IV. O Registro <l~ propriedade. li'1.leJ.'aria, i:;cienLifica e 
artística. 

Art. 3. º No Rc:g-i::;tro Civil ·<las ves::;oas naturaes serão 
i11sc1·iptos: 

1. Os neto::> relalivoo a ua::;ciinculo::;, t:asamentos e obLitos 
(Co-d. Civ. art. 12, n. 1). . 

II. A emanci.vacão por ouLurgu. uo pac ou mue, ou por 
~entenC,i!l. <lo juiz 1Cod. Civ •• arL. 12, 11. 2) . 

III. A intei·<fü.;.ãu tios loucos e do::; prodii;os (Cotl. Ch ., 
aL·t. 1~, n. :.n. 
· IV. _o\ sentcn1:a. ueela.l'a-lol'ia <la. au.1senl:ia \üoJ. <..:iv., al'· 

tigo 12. n. 4) . 
Art. 4.º No Itegü;Lro Civil <las pes~oas jm·idica.~ 1'ar

sc-ha: 
I. A inscripção dos conLr<wto~ e adoi; colli'i~ilutivos .das 

pessoas ,jurídicas de direito privado e as averb31pes relativas 
ás alterac,;ões que esses a0tol-:i soffreram !Cod. C;.v •• art... 16, 
;a .. t. ~ tº e art.. iS e ~eu parairapho) ·. 
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II. A inscripção das sociedades civis que revestirem as 
16rmas cstnbe!ecidas nas l';!is commei·c iacs, inclusi vc a ano
nyrna (Cod. Civ., arls. 16, n. 2, e 1:3lH). 

Ill · A iranscrirr)ção do instrumento parUcuia.r p:ar& 
!l'.'ºv.a das obrigações cor1v<..wr~io11a<Js, bem como lia cessão de 
.i~rc1Los por ellc el'eado:,;, pu.ra valer conlra tcr0eiros ( Cod. 
C1v., arls. 135 e LOG7) . 

ry. A transcripção do contracto de loca<.;ão no qual te .. 
n~a s1~0 consignada a clausula de sua vigeucia, no caso de 
aliennçao da aousa Joeada (Cod: Civ., art .. 1. Hl7). 

V. A transcripção do instrumento parlicular do man
dato ( Cod. Civ., a1·ts. 135 e i . 28\J, § 4° e arL i ", § 2u, da lei 
a. 373, de 2 do janeiro de 1DlJ3). 

VI. A tr::i.nscl'iIJ~ão do contracto de penhor, feito p~r 
;nsLrumenlo pai·ticu lal' ( Cod. Civ., arl. 771) • 

Vll. A transcripçao e averbação dos contractos dc pc
Jthor do animaes, não comprellenuidas nas di::;posic;õcs do 
arl. 781, n. 5, do Cod. Civ. (Cod. Civ., ::u·t. 788). 

VIII. Os rcgislros que não estiverem ou uü.o forem at
Lribuidos privativamente a oul1•0 o.fficio (Lei n. 973, art. iº, 
s 1 º) . -

ArL 5. •' ~o registro de immoveis serão exaradas: 

I. A imcripção do instrumento publico da instituição do 
:iem de familia (Cod. Civ., at't. 73) . _ 

II. A inscrip1:ão d:. escrip!.urn publica sobre convençoe:i 
anU.•-nupci<l.cs"(Cod. Civ., arl. 2ü1). · 

Hf. A ª"'el'l;acão da srmtcnçn de ::;cparação do dote (Cod. 
1'.iv., nrt. 309, parug-rapl]o unico)·. ··· 

IV. A uver·bat:ü(J da SPnl.enca de dr.srpiilc e de nnllidade 
.. annu!la<;ão do cru;umento que imporle na. oépar:içüo dos bens 
, i,> ca~al exaincto (codig-o Civil, arl. 208 .. 

V. A evcL·b~ 1 1.,1fio do acl<i regular, mn ,iuizo competente. 
!•(~lo qnal o~ conjug-es dc2quitado;; resttlbclcccrnm, em qual
•:111.•r t<·mpo, a sot:i0dadc conju(:;·a!. nos lermos em que fUra 
,. ,,nstif ui da ( C(ld igo Ci vi!, a rt. 22:-:, purug"l'ap 110 u n1co) . 

VI. A 1r·an1;1'1' i nr:;"io dos Li lu lns lranslativos da proprie
· :aoll' imrno'.·d (Cnll. Civ., al'L. 5:31). 

VII. A t1·an!-'i·1·iri<:f'w cl~)~ j1ilr.;-:1dos 'TUC nas nccõca divi-
11·ia~ p11zc1·( 1Jn {c•rmo ú divisão (t:ml. Civ., ar'l. 5;32, n. 1). 

VffI. A lran~e1·;p1,'.;ío das senfen~·as que, nos invt~ntnrios e. 
• . .:·,dilllus. adj11dic:anm bem; de raiz em p::igamento c.le dividaõ 
·i:t liUJ';l!ltJa ~Cod. Cív., nrL. 5:32, n. 3). 

JX. A f.['ar:se[·ip<;ão da. at'remnf:i.cão e a adjudicação em 
l: ... -:f~11rnldica (Cod. Civ. , arl. !J:.l2, n. 3). 
. ;.: . :\ in.--r.rip(';-10 d::i ~·r·nli'P1:a dr~C'-larnftll'in rla posse do 
1;11n1ovd por· :;o aunn:,;, ~i'rn inl<~n·upr;ão nr~m oppn:;ição, pura 
·.,q· v .r· <h~ UI ul<.1 ao adqu irc·nto por usuca1Jião (God. Civ., 
arl. G:JO) • 

c.-Vol. Ili & 
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ANNÂE8 D;\ aAM/llVi 

:Xf. :\ Lrans<:l'ipçiin. p;tl"a os .. rrt~ilm~ dn 1wrda lirJ _d0_rni -
11 io dos t itulo.;; transmi s~iv1!Í~. ou de.=' aclos renune.1a.t~vos 
(C~d. Civ .. a rt. fl89, n~. 1 P :!. 1· ~ J"). . . xn. :\ tra1 scripção ou inscripc<"i1-1 O(!S adn:-; llÜPl" V lVO"' 

1·<' lalíva.nwnt1~ a•. s direitos i·eae::; sobre immovci~. qlrnr pal.'n. 
a ' ::ict'luis icfto do dominio (Co<l. Giv .. arts . !333 e 676) QUC1· 
p:n·a a v:~ 1 icla<fo contra terceiros ( Cmt. Civ. . arls. 753, 789, 
'i'OG, 11aragrapho unicu. 8!i8 P 850) . . 

Xln . A k anscripQãu dtt posse inco11lesLada e c;ontímH1 d1~ 
ttum S('l'vidãu per 10 ou ~o anno~. os termos do art .. 521 <.lo 
Cod)go CivH o resüllanl.c tia scmtcn(;a que julgar coü.summadu 
o 1_u;ocapiã0 ( Cod. ·Civ., arl . fü!S) . 

XIV. :\. l.ransc.ripe.uo das :;ervidões n ão appa1'enles para 
a ~ua eon.~tit.uic:.ão, ~ b em assim a averbação pal'a o cancello.
\mento • l <~~:;a:; :oen· idõ0~ t.mnscripl.a!i (Coei. Civ ~ :.i 1'ls. 697 r: 
708) . 

X\". .\ ii·auscripi.;;}c• dos ad<1:-: constitut.ivo~ do wso-
1\' uct.o. quando 11fto rc~u lb~ do <lireil.o- do familia. n:-:.u-frud.u 
lt,gal (Cod . Civ.,n.rl. 715). 

XVl. A inseripr_:.ãu das hypollH:ca~ no Tee,rístt•11 tio loga1· 
do inunovnl. nH no de ca<la um <ll'.I fí\s r Co<f. eh· :. :11·(.~ . 831. 
832 ~ 83P' . . . 

XYJIJ'°. :\ in$cripr;.ifo da hypnUwea da.s e:,;t1·ada~ <lc frrr11 
do m unicipw da, estar;fi1.1 inü.:in l da J'espcct.iva l inlm (Corj . 
\ ' iv .. art. 852). 

XVJTJ . :\ Ll·:rn.:;cripc.ão du <'.ont.racto ,.14.. peubor at,'1'icula 
r(;1Jd. CiY .. arL í96). 

A1·1 . fi ." O regísL!·o de f)l'úprieua<lP HtLerarü.1.". ::;c; icnlifica 
1: al'li!-ilíc.:a se1"ú f1:ito nn. Bibliot.h1.•ca Nacional. n o lnst.iLut.n 
·s::wíonal d 1~ ::\h 1sica ou na ·~~s('olu Nacional de Bella!> APks do 
DisLrií! lO Federa l .. <:onformc a natur<>.zn dn produc•.: fio (Co-
1 li.go C iv . . ~u·.t. 1ii:3. vnr::.lg-r·avho nn it~ o) _ · 

·P~n·af:! l'a p lw unico. ~endo a prodw.~(\ão de c;.u·act.el' mixi.n. 
hasLa !JIW n t·1:g-islrn !'.õêj:L frito no C!'ltabelecimcnf.o que fo1· 
n mi.'i 1~(•111pal h ·f'l <'.n rn a naf ür1·za l>Pedomínant" na lllCí'ma. 
i!l'flrilll ' l}ÍÍO. 

:\·r· I. i." u~ t'(~gi!'ll·os PflLJllhW<ltlo~ no arf.. ~· Jr . ..;ia Ie1 
.. ~1 1: in .-:lil l ti <;iu · ~. fofl1~1:tH'S a <'HI'(;() U() OfficiUl.'S privativos. l )1'C1-
\'JC10:<. no Dt:-t!J'l<'ll> l • 1.~dernt , pelo Pr1·~ídm1tc ua H.cpublica, ('. 
ll o~; J~slai.Jo:-;. .1w lo-; · rnRp c1-.f.i vo $ p 1·1 ~~ i d ~n t~s t iu g;ov1!.rnadore~ ; 
" ~erao ~Xúl'('. !<los: 

l:í 1 . ·· O de~ 11. (, r•rnct1.w.ui.c.i não for1 :ni cr~a.Jo~ officw:=; 
privut.ivo~. na Ca1iíl.al da Republica , pelo~ e~crivães das Pi:'(!
l or ins. ,._ nn~ di~trictns ou ninn~iyio:-;, ·f)l('Jos NiC'.rivãcs de 
paz. 
• • ~. ~.! . ~ O di:> 11. l_!_. p1 ~ los offi?i&ro~ dP ·1·cgish'o t.)Speciaí, 

• .roaou p~l:.l lt' 1 ti, ~1, .\ li~ 2 d~ ;1arn)1ro ú e 1903. ~- no. falta. 
µ e )0;-.1 Offll' l~H'S dn I'('!:!'Í f' f.1'(1 rr(.'r.'.ll, Cl'e <.Jo {>eli'i lei li [(jl). A dt• l ~!)(). r ' • . • ~>..1 , 

~ :J . .. O d·.~ 11. Jll, velo ;-; officiaes do Regir.1tro 9e1·at. 
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~ .j . " () Út• n. ["\'. !)!.'!o~ f1mcciona rio,: l:Olllpele.ri.l•.~:-' tlai'. 
1·•·:'1wc!iva~ repa.rliçõe . .;. . _ . 

Arl. 8." Os t.•scrivft1.•:-; dr 01·phãos prgamzarao . em J 1vt·,,~ 
pt·oprio~ u :·adaAl'o lloli m1·nore~. orphãos 1• interd1ctos, ·~ <.k 
"L'llS ben;::. 

Arf.. íJ." Os officio~ do rcgistru ~ão pOL' sua _natur1y..::.a 
privativos. ~JOcl ~mdo o:> off iciaos ter ;,;ubstituto~ dev1.dament1~· 
r.·ompromi::;~ado~. Pnl m1mero neccssario ao -respectivo ser
viço, gu::trd::tda n lc•i e\~ onmníza~ão judiciaria dr- cíWa E~
tado. 

Art. 1 O. Os registro::: dt• nasci111cnlos. ea/:iamcnto::; e obi
r u,,:, mm.Í n'z cffcctuados. !õerão immerl ia tamente rcrnet~ído.s. 
po1· i•xlracto, pelos officiae~ dcllcs encarregado:-;, no D1st:ri
do J?cd•~ral. áo ArC'.hivo Publico e, nos Estados, ás reparti
«iíc5 desümadas nas respl'ctivas !Pgislac_:õe~. Jfim d" serem 
;, iTh ivatlos. 

Paragrapll<l unico. O ~erventnar-iu qlu~ nfin cumpri1' ess~t 
1lü;posic_:.ão podcrfr sPr .•uspP.nso rl<' !SU<lH J'uncçõ1~~, por dou1-
:t seis ml'.'zcs. 

:\l'l.. 11. O L'egi~lro, em regra. :;ed. foi to por cxt.racto. (". 
\ Ol t lil (at~ianwnt (' 'l.'~rl)(I n.d-1ierbt1.m ,: quando r.OH lfilPraSst\dOJ 
" requeiram. 

,·\ri.. 1 '.!. :\s despezas com o rei;i.~f rn ítwumbem i.ln in· .e 
11'r1~ssat.lu qut•. '> requerer. · 

At·t. ·13. Todos os factos ou a.elos snjeilus a pegisfro não 
''Jwram ~cus ,~ffeitos juridieos conLra terccil'os úoão pela 
mscripcão ou lranscripção, confornw o cn::;o. t~ desde o mo-
1nento Pm que ellrt. se realize. 

:\t'f.. 1/i. Fica o Poder Executivo autor izarlo a consoli-
1Jai· todas as di!i'posiç.ões relativas :1 organfariçãc• do.:;tes rc
::;-islro~, CQnformc a legislação vigcnl1~. f!, uo regulamento qn(I 
•'XPe.dir. ci:;tahelcccrá o modelo para a cscriptm·ação dos rcs
f'H~etivo~ hvros e das lutelns r: ettratPlas para a organiz;:li;ão 
rln r.ad~u;t.rn das pe~soa~ 0 hens do~ menores orphfioi'i 1' int~r
. ! íetos . 

.-\rf.. 15 . .'\la~ habilitações para cusamenLo,1;. fimft, o prazo 
:1 qur. ~rn t'(~fcrr-. n art. 181 do Cod igo Civil. ~erá o processo 
rnnduso ao juiz, qur. <• .iuig-arâ ot'dl•nando m1 nii.0 a Pntrega 
1fa. r-r.rtidiio dn habifitacão . 

.Parag-rapho unico. Dn d~.~~racho da de11ngaçfü1 du 1~crt.i-
1hio <~aherá. recur~o pal'n a aut.ori(h.1<i1' Judkiaria irnmcdinlu-
1w:ntr :;upcrior. 

:\ri . 16. Rr~~·ogam-:-:;c· u:-; di::::nosiçôe:-; cm 1~ontrario. 

O Sr. P,resirlente -: (J projecto passa :i 2"' discussão. 

O Sr. Verissimo de Msllo (pero ordem) requer e Qbt.cm 
r ii:~pensa de interstício para o projecto n. ~36, de 1918 figu-
'':1.T' nn. ordem do dia da sessão seguinte. ' 
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Votacão do projeeto n. 70, de 1920, contando tempo de 
serviço, para a aposentadoria, ao desembargador Rodrigo de 
Araujo Jorge, com parecer fovoravel da. Commissão de Fi
nanças (2ª discussão). 

Appirovado, em 2• discussão, o seguinte artigo do 

PROJECTo 

N. 70 - i920 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Ao desembargador Itodr1go de Araujo 

Jorge, procurador geral junto ao Tribunal de Ap pellação de 
Rio Bran::.o, no 'rerritorio Federal do Acre, será computado 
para aposentadoria, o tempo de serviços pre5tados aos Es
ta.dos, em funccões do Poder Judiciado; revogadas as dispo
sicões em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3'" discussão. 

o Sr. Presidente -:- Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO DE UROENCIA 

Requeiro urgencia para immediata discussão e ,votacão 
do projecto n. 61 A, de 1920. 

Sala das sessões, 8 de julho de 1:920. - Paulo de F'·~mtin. 
Approvado. 

O Sr. Presidente - Em consequencia do voto- da. Gamara, 
vou submetter á discussão e votai:ão o projecto n. 61 A, de 
t920. ' 

t- discussão do projecto n. 61 A, de i 920, supprimind<1 
as provas de jlJ nho e de agosto, de qpe trata o decreto .nu
mero :l 1. 530, de t 8 de marco de 19:15, e dando outras pro
videncias: com sub;;titutivo da Commissão de Instrucção Pu
blica. 

Encerrada ü annunciada a votacão . 
Approvndo em 1 • discussão o seguinte 

PROJEC'I'O 

N. 61 A - 1920 

O Congresso Nacionnl decreta: 
A1•t. · 1 ." Ficam supprimadàs u.s provas de junho e de 

agosto, de que trata o deerelo n . H . 530, de 18 de ~aroo ~~ 
1915 .. 
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sxsB!o n1 a np; JULHO DE 1920 U 7 

Art. 2." Os alumnos matriculados nos institutos de itt
stru~ção secundaria e superior subordinados ao Minister i.o da: 
Jusb~:a e Negocios Inleriores ·~ nos sujeitos á fiscalização ou 
inspecção do Conselho Superior do Emino que não tiverem 
média annual, poderão, todavia, prestar ex'ames na 1'" época 
desde que tenham satisfeito us exigencias do art. 106 do re.: 
ferido decreto n. 11 . 530. · · 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario, inclu
,1íve as dos regimentos inkc·nns approvados pelo Conselho 
Superior · do Ensino . 

O Sr. Presidente - O projeeto passa. á 2• dísoussão. 

O Sr. Paulo de l'rontin (pP.la ordem) requer e obtem 
.;;, pen~a d'e inters.ticio para o pro.iecto n. G1 A, de 1920, fi
gurar na ordem do dia da sessão seguinte. 

Votar.ão do projecto n. 210 e; de 1.919. incluindo no 
corpo docente do Instituto Benjamin Constant os aspirante~ 
ao magistet'io e õ::rndo outra~ proviàencias; com parecer da 
Commiss5.o de Tnstrnccão Publica, contrario ao pro.ieeto e 
ravoravel ao i•éto do Sr. Presidente da Republica <vide pro
,iecto n. 71. df' 1920) (discussão unioa). 

O Sr. Presidente - A votacão · de8f.e projecf.o é fAita pelo . 
processo nominal, dP-' accôrdo r,om o Re~imento. 

O projMto é o seguinte : 
<O Congtesso Nacional decreta~ 
Art. 1 . º Os aspirantes no mag-isterio do Tnstitnto :Ben

.iamin Constant serão incluídos nn corpo docente desse esta
heleciment.o com o titnlo de eonrljuvanf:M do P.nsino e as 
rnnc:çõe.~ doR repetidorns; percebrmdo o vencimenf.o nnnual 
•ie 1 :200$. dividido <'m ordenado ·~ gi'atificacão. · 

Art. 2 . º Os coarljuvantes do on~!no continuarfio snjP-if.os 
an r~gimen disciplina!' e Monomir.o do P.Stabele.cimento. ~nm 
dircHo á co.sn, aiímentaoão e :lf;~í~t.enr.ia medica me<lfanfc 
contrihuir:fio nnnm1.l idcntfoa á rlM repetidores int.ernos. 
qnnndo rê~idirPm no e!óit.abefocinumtó. 

Art.. :~. º Ficnm abertos os n1e1ces~arfo~ r..redH,os pl\t"a a 
•""'X<:'ClH':ÍO df'Sf.n lei. . 1 

Art. .~." RPvngam-sl'! as dispMicõe~ em contrario.> 
Os :=a~nhrrrr>s qne npprovarcm o projP,ct.o,. re.leitanflo <' 

1•6to. rcspondP-rii.n - sim - e os ryn p npprovnrP.m n. uéto. r '· 
i (li t and n o. proj r.cto. responderão --· nlio. 

Vne..:~r procednr :'i diarmtda. "'' 

o Sr. Andrade Bezerra u· Sccrefari.n)' pt'OCP.dP. n cha-
ma<la dos ~rs. Dcpn tndos para a vot.nr,.ffo nominal .. . 

l<'Pita a r.hnnrnda, vcrifir.a-sc nllo tf'r rl'.1!;prm1~1'lo ·-- s 11'1. 

·· ·- :ipnrovando o 'MfeT"ido rrroject.I') n. 210 e. fit• 19rn. ncnlrnn1 
Sr . Depu~~1d<> · · 
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1;: t•r-spond1'rn - -- ntfo - ---· t·ejdt an1~•) o l'l'for·ith• projcr.tn 
J). ::' lO C, e.ln rn 1 ri, '~ ap1,r·ovamlo o rrito, () S Srs. J)l) L'\'a ] l>ul'l.n. 
Ch1.~rmonL <fo Mfranda . Agrippino Av!v<:do, Hodrigu c·s l\Ia
dw.do. ,J-oão Cabral. Arman<..'.o Bul'lamam1i. '.l11omai Rodt'i
~lrn~. Thomaz Aceioly, O~nrio 1 k Paiya, ,TÔs(• Augusto, Jnvennl 
Lamart.ilw, Oct.3c ilio àc Albuquerque. ~imeão Leal, Gonzaga 
Maranhão, GC'rvasio Fiüranvante, Arnaldc Bastos, Cor reia. de 
Britt.o, Alexandrino da. Rocha., Au~troge~ilo. Andrade Bezerra, 
~loão l\foneze~. Rodrigues Dnria, J,eonc!() Galrão, José Maria. 
Jtaul Alves, Leão V ello!;-o, Paulo de Frcmtin. Vicente Pira
g'ibc, Raul Barroso, Buarque de Naza1·eth, Jos1! de Moraes, 
Mario <!e Paula, Albert.ino Drumond, Riboiz·o Junqueira , Emi
lio Jardim, Gomes J .. ima, Lamounier Godofrcd~, .Tosino de 
Araujl\ Fausto 1''crru:r., Moreira Brandão, Rau l Sá. Francisco 
Paolielo. .laym('!. Gomes. Manoel Fulgcmcfo, Sallos .Junim•, 
Carlos Garcia, Marcollino Barreto, Prudente. de Moraes Filho . 
.José Lobo, ~loão d~. Faria, Manoel Villaboim, Carlos c}e Cam
pos, Ayrcs da Silva. Olegario Pinto .. loãc Pern<it.t.a "' Engen io 
~i\tüller (56) .• 

O ·sr. Presidente -- Responderam :.í ~hamn.dn fie> Sr-s. 
ne1n~t-ados. . -

Não ;11a. numnro para. ~sr. proseguir na votação. 
Passn-sc :i ma'teria <'m d!scrn;s5.o 

~,. discussão do p rojce.t.o n. 61:L d1~ · '19! 9. do Senado. 1'•'
gularido a repressão do anarchismo; 1~mn pnrer.r. r dn {~om
missão de Const.it.uicão ~ .J'ui;tiça. 

Entra. <'m discussão o :wL I ". 

O Sr. Presidente - - Acham-se sobre a. mesa diwir11a:'.I 
f'mendas r. um requel'imcnt.o qu~' ' 'ão ~Hr ) idos. 

São suecess ivament.e lidas. apoiadns e postns eon,iunt.a .... 
mento e m discussão .as seguintr.s . . 

Emc"mins no pro,iecto n. fi1.'t tlc ./91.9 

Ao a1•t. 1", n . 1 

(~" discussão} 

N. :l 

Supprima-~c. 

N. 2 

Ao mei:imo. n. H ··-- _?upprirna-so de: 1'P,p1ttam.-sc o.t,é o 
'final. 

Ao ar l . 11°. - Suppri ma.- sc d~: embora a.t.é. âetel'mi:t1.ados. 
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~ \O :lrl. J•) Supprima-sc. 
.; 

N . 5 

,-\ o art. . 8", paragraplrn unico 

:\o ::irL. f:fn - Supprima- se. 

N. 7 

;\(~ ar!. . 9", lcttrn a - S~pprirna-;:;e. 

N. S 

Ao nrt. !\'' letlra h - Bupprimu~se: oa pücletem. prt?
;irt<Ncm·. 

.N. \) 

Ao al'I. JO, 11. I - Sup.prima- ::;e. 
Sala elas sesRões, 8 de julho dr. 19:?,0 . - Ma.nricia d.e Ln-

1•r:'f'da . 
E' lido. apoiado P posto f'.1.>njunftunt.•ntP. f'm di$cussã.o o ~·~ 

,!.:ninte 

1-tf:(.Hilm.Jtvll~N'l 'n ,\() PBl).l EC'l'Cl ,";. li1.:l. OF. HH9 

.Hf!queil'o que. s;~m vrcjui:w da. discussão, o pro.ieúlo n11-
n1l~t·o li13, <ln HH9, do Senado. volte ti Cnmn1i~sãn de .Just,i<;:a. 
·i:arn f:P. pronunc.iar Robr1• as nnwnda". 

:;a la rlas s<>ss<iei::. ~ tl11 .inlhn d .. rn~o. -- Jímrrir.'io d1~ La-
1:1•rd.a. 

1Cncertudos :-:w~ct•.:;sh':nw:ml-c~ 1:m '.: '' dísenssf'Lo os u1·ts. 1 ~ 
:l UI 'lo_pro,iN•lo 11. 618. dr~ HlJ!l, ilO S~nndo, l'i!'tlllOO R.flia<ln. 
;1 w1t.aoao. r 

O Sr. Presidente ·-· B~gol.ftua" as material-! 1·m <liscussfi1). 
1 ou. Jevn.ntar a ·sP.'-1'fío ,- dPsign:1ncfr1 pnra amanhã. a ~Pguin~P 

··~ 

Voluc_ão do projcet.o n. lii3, do 'HH,9 do Somtdo, rcr;uian<:Jo 
a i· r rn·~sf:\i'iO do anarchi . ..;nw: cnm pnrt.>r.el' dn Cor.nmiR!lí'i0 •l(! 
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i20 ANNARB DA CAMAI\A 

Con.stitui~ão e .Justiça (c0m emendas) (precedendo a votação 
do requcrimcuto do Sr. Muuricio de I,n.ccrda) (2n discussii.o); 

Yotação do .pro.ir.e lo n. 210 e, de 19H1, íncJuindo no 
corpo ·doccnl n do Institulo Bcn.iami11 Cnnstnnte os aspiranlcs 
ao magislcrío e dando outras proviclcneias; com parPCCr da 
Comn'lissão de rnslrur-r.ão Publica, con(rario ao projr>ct.o e 
favo!'avel ao vr:to do Sr. Presidente d::i. Republica (vide pro
jeclo n. í!, de 1.920) (discussão uuica); 

2" discussão do projrclo n, li.3G, de Hll 8, organizando os 
registros publicos, e dan<lo outras pro\'idcncias; com parecer 
<la Commissão de Justiç.a, acce5.tnndo o projocto, propondo', em 
tempo opporluno cmc~ndas; 

2" disrussão do projccto n. 61 A, de 1920, Slipprimindo 
as r.'"Ovas de junho e ele :tg;os(o de C]llC trata o dccrPto' numero 
11.530, de 18 de março ele 1015, e dando oulrus providencias; 
com parecer <la Commissão de Inslruccão Publica; 

f" dis~ussiio do projcct'o n. 19 A. de 19'20, autorizando o 
Poder Executivo a promov('r, conforme mrlhor convier aos 
interesses naeionacs, a commC'mora<:fio do Centenario da In
dcpl'ndrncia Polifica do Brasil; com parecer e C'mend.a. da 
Commissão de Finanças; 

2ª ·discu~sáo do pro.indo n .. ~o. de 1920, a11torizando a 
abrir o credito espC'cial de 20 :000$, para acquisição de um 
terreno (lm .facar1'•paguá, necessario ao abastecimento de agua 
da Capital Federal; 

Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças 
sobre ns P.mcndns offerr:cidns na 3c dif:.r:ussão do projecto nu
mnro -'d)3, de 1 üi !J, Pxtingninrlo o qundro do umunll!~nsl>s do 
Ext>.rcit.o: com pa1·cccrcs das Commi:.:.si)cs de Marinha e Guerra 
e de Finanças, contrurios ás emendas (vide projecto n. &3, 
de Hl20); 

P discussfín drJ ·pro.iccf.o n. 85, õe 1fl20, cstcndr.ndo aos 
inferiores do llosritnl Central cio Exercito as cfü:;po::;ir,õcs con
~tant1's df' at'lig-n:; fJ\ll' cm.nnPra~ C(•m parecrres contrarias das 
Commissõcs de i\lari nba e G uerru e de Finanças. 

Levanla-sc n. sessão ás ili hor::i.s o 50 minutos. 

4J)• SESSÃO, EM 9 DE JULIIO DE 1920 

PnERTTlEN'CrA 00 ~R. BPTJ:NO nnMm,\n, PRl~8IDENTE Í\NDRADF.: B'.e-
7lfüHA, i 0 SECRET,\HIO, FELIX PACHECO, 2.º VJCF,....PnESIDENTli: 

A ·s 1 :l liorrn:i prílc<'d~-sc ;'i · rhrimnda a que Tt"spondem os 
Srs. l3ueno Brandão, Andl'ade nczcrra, J'uvenal La.ma1·Une, 
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SESSÃO EM 9 'OE JULHO DE UJ20 iZf 

. Oct:icilio <fo Albuqucrquet Costa Rego, Dorval Porto. Antonio 
:\ogur.ira, José Ilartelo. Rodrigues l\la.chado, At'mando Burla
nuí. Marinho dr. Andrade. Tbomaz nodl'i ;:; 1 1 c~. Osorio de Paiva, 
Frederico Borgc:-, Simeão Lr.al, Atr'llrcr;esilo, Aristarcho Lopes, 
Luiz Silveira, Pcdrn Lago. Ocfavío ::\lc:Jn~abC'1ra, Leoncío Gal
riio, João !llu.ngri.bc·irn. Seabrn Filho .. José l\laria. Raul Alvos, 
·.ror<ruafo Moreira. E'u;1~ni0 Tout·inho, J.cã o Vclloso. Nicanor 
do Na scimc>nto . Mon J r.s Tavnr(~s. Víccnt8 Piragibe, Verissimo 
rlc Mr.llo, l'vlurio de J);i.ula, l\tauricio de Lacerda, Teixeira 
Brandão, J!.:mHio Jardim. Gomes -Lima, 7.oroastro Alvarenga, 
:Fr:rncis<'o Bres.<:anc. Lan1ounicr Godofrcdo. Fausfn Ferrar,, 
iUm·dra 13randão, Rau l S:í. Fn:mci~có Pao!iotlo. J\lello Fr::rnco, 
Carlos Garcitl., FE'rrcirn. nr::iga, Alberto Snr mento, 1\farcolino 
Rt:uTe lo . Vrig-n Miranda, .Jo:::é J_,nho. Cn.rlns d0 Cnmp(ls . .Arnol
plio Azcved.o, Ayres ·da Silva. Ole:;urio ·Pinto, Pnrnfra Leite, 
.Jono Pcrncttn. Pereira de nTiv1~ir~1 , F,ur,:-cnio Miille-r, .João 
Simnlic io. Carlos PP.riufi cl. Octavio Rocha. Doming-os Masca
renhas e Barbosa Gonçalves (64.} _. · 

Abre-se a se3são. 
· O Sr. Octacilio de Albnqnerqne ( .~" Secretario,· servindo 

de 2º) prM~de n ll:'itur:l da acta da ses~fo antecedente a qual 
·~. ~cm obscrv:itões. approvada. 

O Sr. Presidente - Passá..:ge á leitura do expediente. 
O Sr. JuvenaI Laroàrtine (2º Secretario, servindo de 1~}' 

procedn :í leitura do soguintt~ · 

EXPEDIENTE 
Requcr-imentos: 
D e n. Mnri:i Ca stl'llo G11rj;ín. filh:t rtn fallcr!do capitão 

dr• mar r. g:u<"rra. Joaquim Ah'eS rfo Castilho, pedindo p[tf:;'a
m~n/o dr pr•nsfio de mout.cpio, a contat· de l891. - A' Com-
:ni%1ío de Fínanc.;ns. · 

Dos alfaiato;;;, .corl.ndot'C!S d o D<'posil.o Nnval, no Arscm:ii 
dr• J\Tnl'inlrn .. rwclin rlo rnr!lllorül il0 vencimentos . - _i\' Com-· 
m issf.o d~ FiJlnn1;as. 

E' li<lo ,., fi r.a sohre n J\·lf"~n nté ull.c-rior deHbcra~~ão um 
;.>rojcclo do Sr. F!'unei::co Pnolicllo. 

São succcssivamcnle lidos r~ vão a imprimir os seguintes 

f>RO.TEDTOS 

N. ~H 

i:.:o-n cede a Cartns Sch midt e out-ros. os fcl11ores do decreto nu
·11ic1·0 12. 91.1, do 11;r11•ç o dr. 1918; e dti oufras providen
cias 

Carlos Schmidt.. industrial. cidadão h.tnsíl1~iro, e \Villiam 
cleicl, cni.:;enhciro, subd1lo britannico, dirigiram ao Ministro 
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J<~ Viação o ObL'as Publicas, uma petiçã'o, com a data (ie 3f 
tfo maio de Hl10, solicitando diversos favores para a explora-
0ilo da indu.stría sideru-rgica e a. exportaçã0> de minereos. 

O plano que esboçavarp era intelligente, ligando o pro
l d ema da utilização do minereo ao do aproveitamento das 
quécias de agua que, por feliz . coincidencia, são abundantes 
11a. região onde pretendem -0perar. Era u solução do problema 
conforme a e:.\:periencia. sueca, supprindo-se pelos fórnos 
dectricos e o combusl.ivel vegetal a falta ce carvão de pedra. 
:Pf'la força electrica seria tambem acc1onada uma estrada de 
ferro, de mais de quinhentos kilom~tros de percurso. desti
n'a.da ao tr·ansporte do minereo até um porto - . tambem in
<:luido na concessão requerida - onde se :faria o embarque 
im ra o estrangeiro. 

:c:s~a petição abrangia as seguinte~_ concessões: 

«i º, .para a 0onstrucção de um porto de mar, pro
vido de apparelhos mecanicos, pti.ra o carregamento de 
m.increo, porto esse localizado na enseada da Ponta 
Ve1·me1ha, na Bàbia Cabralia, Estado da Bahia; 

:Z1
', para a construcção de uma linha f errea, de 

hi Lola de um metro, pela tracção elect:rica, que, par
tindo dess" porto, fosse terminar nas jazidas de ferro 
do logar denominaco Penha de França, no municipi
pio tlc S .. João Baptista, comarcêl de Diamantina, ES-
tado de !\tinas Gcraes; ,

1 

:~·. pura o aproveitamento da forca hydraulica. do 
rio Jcquitinhonh~, no logar denomina.do S. •Sebastião 
do Salto Grande, e das fot-cas bydraulicas d.os rios 
Arnssuahy, rtamarandiba e outros, tributal'ios do Je-
1Juilinhonhn e como este sujeito á jurisdiccão i'e-
acrnl. . 

Para n i•x1!1;1q;uo (l •: Lãü belln ,.. complt~xo .piano, · onl.re
ialll.O. llnr1~ 1~n 11ut· ns rr.qucr1nltn$ não dispunham de capit.al, 

· riem ·d ... cl1~mon!o!; d<i ~ecdito' JlM'a o tcvimtm·crn. Solicitavam. 
por isso, qu~ ao SüU projcct.o Sl'.! f'St.cndr.SHI' O I'eginwn ce certa 
lPi de earactt>e lncl1) parlicnlar, l! 1·nm ampli:tcõos que a tor
na.riam maü~ tiP8Usirosn.. Explir1urmo-nos. o~ peticionario~ 
Pl'Opünham-f.;e n1w.n r·eegar1m1--~t.' da~ oht•as v11lt.osü1simas pro
.ioctacta.~. ·pagando o Governo PSS•~ :-:erv1 \;o f'tn apoliccs ouro, 
11<' ,itfro de 1, •J,, an anno, compromel.lm1Jo-s~ os mesmos con
sl.rnef.t~rel' a arr~ndar clepoü; lodo o 1~()njunlo, mP.dinnte o pn
g-am<'nf.o dP 50 .. 'fr. dn rt:nda hruta da l'f't.rada dP ·ferro elp-
1 rh~-:i. 

A 1·esvorn:rthilidrvl1· do r:ov1"1·n11 PN' t.od11 o plann sP'ria 
a s<'guintr : 

'1t'c:anrnnl.o para a 1:11nsl.1·u1:çiin da n:->f !':~da., 
de 5GO 1cm _. :'1 ra ziio dl' HI r.ontos. onr(), 
pM km. . . • .•....• , . . . . . . . . . . . . . . . . '.!·t. <iOO :(IOQ$000 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 23/06/2015 09:30- Página4 de 54 

J11ros ·d<! 't 'i~ .. l.lul'~nl~ iltlal1'11 tH\nl)~ da 
c:onstruc·0ão. capita!izadn:.: ....•....... 

üíns, machinisnws, preparo do loC"ul , d1.'. •. 

Jnrns d(l~:;::i. import:mci:L duranl0 l.i.'f:'S ri.nnns 
de c·nnHtPUC{'·ªº das ohrn$ do porl o .... . 

'l.'oLal ..... . ................. , . 

'l. :;;3.1. : Hl().~()(.)11 
:J. ooo: oon::;no11 

2,7 . 977 :S70$0(\ll 

Vejamos qual é. ~l iei no,; inlcrf; ti-ciM. da qual prP-t.<~ndiam 
os •peticionnrio~ nc.h::ir nhrigo rara a s srn1s r,rnpost:is. F.' a 
8•1 tz11in to : 

Decreto li. l. -1. 26, (fo 15 do dezembro de mo:~ - Aut1•
riza o Governo a construir uma estrad::i do .feuo que. paz::..
tindo de 'l'imbó, no E!';\ado da Bahia, \"'Ú t.P.rrnirnw cm P1·u-
p1'iá, no de Sergipe. . 

O Presidente da Republica do~ Ji~stndo,;: Unidos do .B1·asil: 
Faço ~aber qu<>. o Cnngr('!"So ?\nciom~l clcc1·1~ to11 e· 1>11 :::'nn 

f·r.iono n ~~i;uint~ lei: 
Art. t. º E' autorizado ·n Gov1~ruo ;1 1~onst,ruil' uma ~~--11r 

l 1·a.da. dP. feno que, partindo de Timbó, no Estado da Bahia, 
terminar. na Didade de Propri:i, no dt>, Sergipe, ligando cs~m. 
l'SÍrada as dda.des de Aracajú e Simão Dias. dil•ect:imente on 
·por meio de ramaes, conforme for .iUlg'~H~n ÍIH\is 1>.<mvl'n ien 11' . 
uhscrvando-s0 as seguintes disposições: 

§ f. º O Governo maudará ot•ganizar tis planos (~ (11·çanlCH
t0s por }1cssoal cf e :ma confiança. ~brindo I>ara isso o ncces
sa.1'io m·cdHo, f' contratará a con~h'ucc;ão com qunm rnai,.; 
Y;ip.tagens offerecel' cm eoucur1·e11cia. pnblica. 

~ 2. º O contracl.anL(1 S<• obríga1·1i a. iniriar u;:; obra::; •.h'n
ITO do •prazo de nm anno 1• a. t1'1·mi1rnl-as dent.ro (f(~ <•.ínc·o 
:.rr.nos n Mnlar da dnla c!a assignatura. cn contracl.o. 

§ :) . " ( l _llil!;ament.o das 11!.n·n:-: da -~ -~h·ac la ser:J. (' f f t'(~ tu adi) 
J •Ol' in'eio de) Ut.1..1tos · 1\ll~.· c) úov<'nw 1•mi Lt.ir(t v1mc1~11t\o '°'~ ;iu
.1·os ( f l) ri % iio ann(J cm JHO(~<la r·111·r1: nl <\ •>li l. ~·.;. 11n1 oui·n. 
c·mn a amortização <lc ~ 1o ao armo. 

§ 4." Os t it.ulos a que St' t·c~fN'n c!sla. l·~ i ::il'l'i:ÍO 1•n.l.1·1igllcs 
: •. o (:ont.rad.ante :í propo~fio qw1 roi·em 1·ocf>bidas ª" ~c·(: r.ilit~s 
•la est.rad1t ,.onr.luitlns. i·nrn o malerial fi xo <' rnrlnnt«: - ~01·1•,3 .. 
:-:pondcnt.e · 
. Art. 2 . ~ O "Governo pt·ovidPnciarli. i:iObe1~ o l1'~1fogo du r!~-
·lrnda. pelo modo que julgar mai::; convr.niH1l11•. 

Art,. 3." Hevognm-sc ·as rl i.sposiçifo.r;; nm C(m l 1'a i·io. 
. Eis ahi a lei citada na peticão inic ial dos t·equerculcs 
F:m 1'.91:l():, como abriHdo ensarwllas para. u. out.orga cfos fav<1-
1 cs que ~.lcsefav:.im. Anies <lP, '1<1mmenln t'. p01•1:ni. it disrrnri
<lude -de um C\\SO 1• out.r(I. r1•al.emm1 n Pxpo~içii11 q111 " Yinhu
mos fazr.ndo . 

. Os pef.ieioum·ios Sü 1it·opunham h~aliznl' Ceda~ a!! ,)bras 
(lCrlVadas rins conce~sõ~s. no orçament 1.1 )!lobal por que f;t!' 

?'f!Spon~nbíis::n•i::i a Fnião. e uiuda U"lai~: 
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· I , arren<lar a estrada. pC'lo prazo de 70 anno~. median~ 
a contrihufrão <lr GO o/o dn renda hruta atr~ r, max1mo de ri51R 
papel 8: 1.5Ó$ por kilometro; . 

TT. ad(Jui1·ír 11 ni;:f ., r ial llf:.C0SS:ll'in ao descnvolv1mento do 
trafebo a1.é CJUC este attinja o limite dü 3. 000. 0110 de tonela
das de exporlaçüo ::mnualmenc; 

III. l.r :m..;1101·!.a. 1· o 1nineroo 1in1lr• descl c as jazidao até o 
-porto á ra7,ão d~ 3~21íO por tonelada, coml:mto que seja em 
quantidade que dê para o carregnrrn~nto de um teem; _ 

IV, carregar o míncreo a bordo dos vapores á razao de 
.c:moo por tonelada; _ 

V, montar uma u:dna. com altos fornos para a produccao 
de ferro o aço; . 

VI_, monlar uma uzina com machinismos aperfeiQoados 
para a larninaci'ío de :ferro e aço, producc,;ão de tribos, vigas. 
~hapas. ele. : 

. ·vn, l'lXp-orfar annunlmentc um minimo de um milhão de 
toneladas de mincreo. garantindo esse transporte pela es
trada no frete estipulado; 

. 1. ::1:-:li!:11· a rnror1t.:1~~1 ' 111 1h~ pequcuas fuhricas , crear 
uescolns de aprendizagem metallurgica, fomentar a coloniza.
çü.o da zonn, etc. et.c. ; 
· Envinda, para informações, á Repartição .Federal da Fis

caização dns Eslrndas de Ferro, dnlli emanava um parecer 
:~ssign a<lo pc lo Pn;;cbneíro l~wb::rnck rla Ca mnra, data d o de 2:3 
tio -a~osto de 1 n10, ~ Cftrn o r,l!ofe, eng-cnllciro Lassance da 
.Cunlrn, remei! in no I\tinislro com o officio de 20 de. setern
Lro. Ncss<~ ()f'fieio ponderava o Dr. I ... nssnnce que faltava :io 
Governo :iutnriznc;ão lcgis!at.ivn para entrar em assurnplo de 
tal mo11ln. n1n!1ora 1110 pnreeess0. de ufilidarl f' o convcniencia 
o que prop1111kun os snpplicantcs. O Dr. Ewbanck da Ca· 
mara, dPpn i ~ rln estrnd 1\1'-S'! rm c•nn,.;idera~õns muito procc
<i1mte~ qu:i:i ln no 1.•sfado d~ 1<~ 1.hpl'i-! ia c~m que aíndn jazem 
muitas i11dustr i:1s nns:>as =--como pri11cipalmcntc a do fen0-
''mitte a ;-;tw. 1qii11iiío dn qu1~. qua nto a esta, a. phase inicial 
dr.vn con:'.l!'l i1· T'\11':\ e sim 1}\ cf'nwnt.~ na C'Xflort~ção do minc
n·o bruln. :<PJHlo lm1vuv1•is pois as inic:ial.ivas cm tal senlido. 
Pat·r.c1~-lhr~ h:u·rnoni<'o. int1.Jlii:;-rnto <• fli'3tico o plano dos Srs. 
SC'lunicJt. e Hciil. }; fü'.Cl'e .~cm1ta: .. 

<::O l)<"1n 1 n inicial da. cstrrvl::\ Tll'O.i cctnda na Bahia. 
Cah1·al i:i pn· :~ ta-~r. Jwl::i pl :rnt.a uprc~~enla<Ja a um porto 
ou c~sta1; i.io <Ir~ nw barquc. cruc, <Jol.ndo de inslall:v;õcs o 
apparc1!111s mndt't·nos, facilili.~ .•J cmha:·quo mecanico 
do mi ner00 r:1 pi dmnen te. Pa rn · c~slc fim os pet.ic.íona
rios DOricm •.'lllJ"ll'egar jnstnll:-1.ÇÕCS fornceída!:i nr~}O!': 
~rnndc.s fabr ie:in les amcricnnns, (•ntr c os Quae::: nola-se 
n. Thc Brow n-! inisf.ing Mni..:hinery Company, de Cl••vo
land. no E stado do Ohio, e com os qnacs 5C póde obter·· 
o emharquc d1! 1,5 a ~8 mil toneladas do miurcco úia
rianwnl.c. 

A ostt·ncfa de fcr·1•0 proj Gcf.ncla, f.cndo GGO kiiom<•.
trm; do traer,;ão elcclricn, nüo terá difficuld.ade sé1:ia ~ 

.. 
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vencer, .na construcção. E a mesma observacão cabe 
quanto á insta!Iação hydro-electrica no Salto Grande 
do Jequitinhonha.» 

éonvencera:m-se ·em breve os peticiop.arios <lá ··inappli
nabildiade da lei .n. 1.126, ao seu caso. De facto, .além de 
peculiar a .um determinado assumpto, .contem ella dispositi
vos explícitos qQanto a serem as obras contraétadas mediante 
concurrencia publica . com queIJl maiores vantagens offere
ceôse e de . accôrdo com planos e. orçamentos organizados pelo 
Governo. · · ' · · . , 

Bastávam essas restricções para ·ii:iutilizar; no caso ver-. 
lente, o' préstimo da lei. A ·suggestão; poré~ 'hayia ficado, 
e vamos ver .·que uma lei posterior generalizàva b systema 
de empreítâda d.a estrada. de ferro .de Timbo a P:ropriá, am
putando-lhe· essas ·asperezas. de · c\mcorrencia e orçamentos 
officiàes. · · 

A 5 de novembro de 1910 dirigiam os supplicantes ao 
Ministro da Yiação um novo requeri1J1ento, pedindo que «a 
petição de 31 de .. maio agüarde nesse Ministsrio até que. seja 
sanccionad.~ a . lei: sobre industria siderurgica, prestes a ser . 
decretada pelo Congresso Nacional.». 

Ã lei esperada foi;s'anccionad~ pelo decreto n. 2.4-06, de 
1.1 de Janeiro de 1911, e a 21 desse mez entravam os peticio
narias com .. t~rceiro reqµerlmento, allegando os dispositivos 
da no.va !ei, que no seu art. 3º. dispõe: · 

' '. -; . ,- , '. ,' .. _ : ,., ' . 
Art. 3.0 E' . ainda autorizado o Poder Executivo a 

construi!' ou contrãctar a construcção e respectivo 
arrendamento de . estradas de ferro que tenham por 
objectivo principàl favorecer .. a fundacão da indus
tria siderurgica no paiz é desenvolvimento. da e~por
tação de minereo-.,de ferro, applicando á• óonstruccão 
,dessas estradas os paragraphos 3º e .4º do art. 1º da 
lei n. 1.126,. de 15 de dezembro de 1'9'03. 

, ' 
Estavam banidos;· assim, os obstaculos contidos nos pa

:c-agraphos · i • e. ·2° dá. celebre lei. Os peticionarias, porém, 
não. s' deram por satisfeitos. Requereram, ao mesmo tempo, 
que as obras hydro-electricas e as do porto fóssem conside:
rndas parte integrante dà linha ferrea para o effe'ito da appli
caoão daquelles dispositivos e outorga daquelles favores. 

Ouvido o consultor technico do · Ministério da Viação, 
rmtão o illustre engenheiro Silva Freire, assim se ·pronuncíou 
elle sobre esta parte,- da petição: 

l<Os petiéiiori.'arios pretendelll\. falém dos favores 
estabelecidos por lei, que os trabalhos :de apparelha
mento do . por~o e · as installações hydro-electricns 
sejam cónsideradas como parte integrante da estrada 
de . ferro, de .modo a serem todas as obras- pagas em 
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apoiices ouro, de juro de '• º!º, nos te1·mos do final do 
, art. 3° do decreto n. 2.406. 

Admittiâa a . concessão, .parece }ogico attender-=iie 
a. esta parte da petiÇão, pois que, assim, se completa.
ria o .grande emprehendimento, pago no seu total pelo 
Governo.:». 

Não se mostr~ o engenheiro . Silva Freire enthusiasta· da 
· exportação dos nosos mineráes, como o Dr. Ewbanck da Ca
mara. A sua manifestação a respeito, embora em nada altere 
os termos âa questão; é digna de ser meditada: 

«A ;oncéssãÓ pedida amolda-se perfeitamente ao 
espirita das leiS que 1:egem a materia, cuJo fim mani
i'e_sto é apressar a retirada .. da terra bra~ileira do ferro 
que de outro modo ahi ficaria como a grande reserva 
da futura inetallurgia mundial, e expedil,..o, quanto 
antes para _supprir as usinas dos paiies cujás minas 
se vão exgotandm>. · " ... 

<iParª- conseguir tal degüj,ei•aturn, considerado em 
ci como . de patriotico e valioso ' alcance economico, 
cedem os ppderes constituídos aos exportador~ bm.i. 
paPte da renda das estradas da União, fixando tàrifas 
do transporte inferiarqs/ ás dcspezas de custeio, e pro
movem a construcoão por conta cgualmente dã União 
de novas estradas desFnadas .a transportar o minerio 
de qualquer distancia, por uw preço ~tão . n:10\lico que 
permitta a. respectiva exporta0ão, independente de 
Locla e qualquer consideração de despeza de constru-· 
cção como de c,-q.steio e -amortização». - \ 

Depois de estender~se em. apreciaçõe'i quanto ás prpba., 
hilidades ele receita que apresentam o,s -1 requerentes, mos
lranclo-sc s~eptieo em relação ao optimislno · dos seu a cal-
1mlos, pondera em um . «post:..scri-pl.llm» o- ·mustre 'consultoi.· 
Lechnico: 1 

~ ., ·' 

.. . «Pen,;o· Que o lucro ela famsLruccão iJa cstriicla 1; 

do pOl'fo i'ep1·esenla -- mais do· qLw â ,.exploração. das. 
;jazidas - a meta fi'nal . da concel:lsão 'requeric\~ \ ea-· 
hcndo, portanto, caso Beja esta. dada, rodear-se· o Go
verno 1 das garantia[< nccessarias no intuito de evita;· 
obras ·nor déniàís '.lustosas. fiscalizando sér.iamcnte º" 
csLu{.)os e os. trabalhos». · " 

Além (]e exorbitar das regalias cltt Ief no ponto relai.ivu 
:;i.o pagamento elas obras do porto e dàs installacõc$ Jiydro
C'lectricas, a aspiração de Schrnidt e Reid tambem as excedia 
qua~to ao prazo, limitado pela lei a 30 arfüos e que cll~s pre -
lcncham de 70 (setenta) . · 

. . .. Ouvido o Ministro :aa, l<'azenda, então. o Dr. Francisco 
Sallcs, opinou S. Ex/pm· que ~ caso se fizesse a concessão, 

fosse clla quanto ao pagamento em apoiices, apenas ref'l~ 
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reute á estrada de feno propriamente dita, de,veudu tan:-; 
titulôs •.serem e:rnitt,idos ao par. (Officio de 211 de maio de 
HJ12.). I<i em 9 de , novembro de HH4, o Ministro da Viação 
·- que era· o nosso .Hlustrc collega. de Comrnissão, Dr. Bar
Jwsa Gonçalves, indeferiu a · petição, despacho reiterado a. 30 
de outubro. de 1917, pelo Dr, Tavares ele Lyra, nos seguiu
tes termos: Iliri.ia-se, qu,erendo, ao Congresso Nlacional. O 
decreto légisJativo de 17 do junhã do 1911!, não foi :revogado. 

O decreto citado no despacho diz no seu arl. 3ºt Em
r1uanto .o ;Congresso não votar lei geral, não'!Joderão ser :i'eita~ 
t·o1wessõcs para eonstruci;.ão. cl~ estradas de fe1,ro ou portos, 
~inão ·por· lei es,p(lcial. , · , 

\ 

E' eí1tã9 que se voltam ·para o Legislativo · os peticio- . 
J1arios_,. "d 

' . 
Foi o seu' r·equeri:rnento l.ido 1111 •. sessão de 6 de·· agosto de 

HH9, mandad~ á- Commissão de Obras e aqui, na reunião do 
::O do mesmo .mez;- distribuído ao· abaixo assignado. Em 
reunião de 4 de dezembro manifestei a neccssidaqe de se fa
ier virem' ás minhas_ :mãos todos· os papeis attinentes' á questão 
que deveriam existir no Minist.erio da Viaoão, e -são 'aquelles 
de que acabo . de dar aos meus illustres collegas um ligeiro 
rnsumo. Esse «dossier»' me foi \entregue na sessão de 7 de 
;junho proximo pàssado poP. ordem do nos::io illustre Presi-
dente~ Sr. Depll:tado Alaor Prata. _ : 

Qs poderes públicos teem demonstrado viva . solicitude 
Delo desenvolvimento das nossas riquezas miueraes: A creaoão 
da industria -siderurgica no paiz tornou-se ··. u:rna verdadeira 
aspiracão nacfona:I, girando em torno della innuméros pro
.icctos âe lei, quêr de iniciativa offic~al, quel' provocados por 
i:articulares. Elrn qüasi todos elles se conjuga a passibilidade 
da. implantaçãó da siderurgia com' a necessidade de desen
volver-se. a exporta(ão do minerio bruto, isso- :Pela contin
gencia em que nos ãchamos da escassez do carvão de pedra. 
Os cargueiros empregados na conclucoão do miuerio para o 
estrangeiro voltarian;i carregados de carvão,. e esse carvão se
ria en;ipregado na reducção do minerio que ficasse no pa~z, 
dando ·os productos de ferro e _aço para o nosso cQnsumo. Nao 
wu absolutamerrLe hostil a essa combinação, parecendo-me, 
porém, desolador.a Jl ··perspectiva da exportacão systematica 
do nosso mineral, incentivada com sacrifícios pelos goyerno.s, 
~em a correspondente· e prornettida vantagerµ da nac10nah-
;r,ação da industria. . 

Diz um·· mestre nà assumpto, o eng·enheiro -~~mzaga de 
Campos : , ' · · . -. , 

- ' 

«Não seria possível em absoluto pr'ohibir. a ~xpor-· 
tação do minerio de forro. Os grandes terr1torios, ~s 
grandes riquezas. nelles encerradas, os elementos. de vi
talidade para sustentação, para ~ engran~ec1me~to, 
par~ 1) bem _estai: u,11iversal, nãc1 são {) apanag1() de ;nm"' 
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guc.m. Tnnivíduo ou nação tem de entrar rnnis cedo ou 
mois lnrde na grande conc·o1Tencia . Para o suppri
m~~n 19 t.la IH~cc·:s:;idado univrrsal, cada um tem d~ eon
~tilnm· .. J>orLant~o, ;Si nfio e~i~armos do aproveitamento 
usi nosso rn~cwr10, cu ti·os \ 'll':tn fazer a sua paC'f.ilha e 
d1c!ur :lS lets or:onomicas sohre elle. Quanlo mais .t.ar
<l_ias as prcvidenc:ias, meno.s fructuosas as exp.lora
cuus.::> 

Os peticion~ri<?s e!:lb oçaYam, ha dez annqs, o plano que 
se v_::i c to1·11anc:Jo v1clor·io!'.o, como r~srma inicial da fundação 
da s1dcl'u r gia, plauo QUP. ha pouco s e concrelizou no cont.racLo 
cel cb1·adu. de uccünfo com as dh: po~içõcs do at·L. 53, n. xxrv, 
<.ia lei do orç:.mwnto pai:a. o '~xerc icio corrente, com a Hab ira 
Iron Ore C1.Hnpa11y, Limilcd _ A r0~iúo cm que se propõem os 
pctü:ioriat· ios íns l.al!a!' os seu::; lrabal l1 o~ é, segundo as inJor
maçõC'~ qlle acornpanharn os auto)), uma das mois ricas do 
paiz. em dom erJ(.o f loresl:il, cm quedas de agua e cm jazidas 
de rniner io . Apresenta a ssim urna triplice vuntagem, ccndi
ção dr! si'gurarn.'.a para cs capí laes da cm preza . .Faltam ele
mentos d1.:. u1n·1.~e ia1.:fin ::;obl·e a poLcncia d essas quedas de agua, 
bem corno quanto ú propri r1<lado elas mesmu.s e das Lcrras onde 
se cn0L•ufl'am a~ p!'iucipa cs .ia:ddus, sobre as quaes não affii.'
mam o::: p1,tiei01Htrios haver em 3..:.lquirido direilos. 

P ül' maiul' ~ympathin., por~m. (]Ue me inspire a iniciativa 
dos SP:.-;. Scbmidl e Heid, nrio pos:;c manifestar-me favoravel 
ao !'1ys lerna qn<~ 1~llcs pkHcn.rn da rnf ervcai.:<'io do Governo no 
aSS\ln\l)(O. Coln·it· o Gü\'erno 1)01' m e io <lo apoiices curo todas 
as dc~pP? as i·e~ilizndas coin o::; avultados tl'abaH1os, tornado 
assim dono rfo upparelJ io complolo - eslrada eleclrica, usi
nas, p M! o - -- • .-~ d epois :u-r0ndal' Lu do aos pclicioi1arios que já 
foru.m os conlr· ;.i.c l n ntc~ das çl 1t·a~. e lambem ::;em concol·rcn
c.ia, medi :mLc a contrihui<:ii<) de 50 % d:.i rc111Ja hn1La <.la es
trada, tüo 11H: iia 1;cce melo sulisfnlorio ~oh o J.H >t1to do vista 
du:.-) int •-~res~(·s 11•.'l.l'iona1~~ . P e los part:ccres dos iedmicos ou
vidos, se veril'ic:t fa ll:u· ~o plano dos· r eq1wrl' fl tc:; a firm1!43 
de uudo,;, :-'lli>IH"ida !)Ol' tlnl op!.i:n i;;mo ad miravel, COlll!)l'e
ben~ivcl ali:'ts em q u<~ni não "\: :10. arri:::cm· IH> nego1:io um só 
\' i11 te1n de seu, an'..1::-> a ru;;u a <'sti1.'l'am;:l de llons re~11!lauo:; no 
simplt•s [lel'iod\i JJ d l'i•tl da ·misc c"ll ·mou:Demcnt. com o con
tracto dus 1:;"l'<U1dt•s instutlac<11:s sem concui·rcncia. 

A s lei~ a q1 :1~ sn v1·oc ur<illl <:lL e;;ar o:; ptllidnnaríos si'ie> 
rncr:ts au(ot'Íí'.~tt;ü1 · :-; d:1d:.1s ntü t1~ rnn l'lWOf;ada::; iwlo dc~pacho 
mi11 i:; t c r iuJ, Cllll runnc a oxpl id L:• li!L lt'a do Liécreto clt.i 17 de 
juul10 do HJJ.í, uv :;cu al't. ~". . 

Os srt1s clernunlof:. de argumcnla~·ií.o quanto á recdto. e 
dCS11 CZ:.t cJcvcriam .-:1'1' l' C\'Í S[ O!:J, lJUis ~j _ :10 S(~!'em :1JH'P8 ~!1\f;a.
dos, j :í. soffriam a i 1Wl' t·pn1;fio d e dcrna.:rnuJo vag-os e upt imts- · 
tu::;, 11à11 s!.i llÓde adrn Í l l.11· para.-:JC I le$ Ullla elaslicidadn t:.il q~e 
vigm·1!lll :.liud~ l!o.ic-d_1!1, :u1nc s d (•pois,:-- c t endo--!·W alr:ivcs~auo 
ne:;le de1,;e :m10 as mar:.:; l orles ui;lla<,;t1es no te rreno (;Ommcr
:Cia.1, ip1~inciv.alm~li; cu1 J.'.cl_;i.~à,o a. lD:crca.doria.::i cougcucr·,es 
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•.las <111e sCTo indispcnsaveis para as· grande:; o!Jrn::; propostas 
vclos pcticionarios. 

C:~n;.índo-rne t'si.rietamcntc aos termos da pcli(êÚO, clc
\'eria í'u Lcrrnínar aqui o m8u parecer propon(io o ::;eu in
•.kforimf'n!·O. Nfío ser;í., fnlvez, da boa ethir..a legislativa pro-
11or fn v11i·cs outros qur.. não os pedidos. Ser;'.i. - quem ::;abc 
- como~ rrsponJer onde não ~e foj perguntado . Doer-me-ia, 
1;or•!m, fechar scccamcnte o meu parcecr, com uma recusa 
l.nrrninant1:-, quando os propositos dos requerentes se me affi
;~'t1rnm Uio de n!olde a cnriuadr_ai·cm-sc na acl.na.l corrente de 
estimulo ao engra.ndecinH'nto cco.nomico do paiz. 

Pc~.o liccn\:a, por isso. para lembrar a ai)pJicação ao caso 
.-lt' nlgnns fc:wor<':::. co.11cedidos de m:mcii·a gl'raJ p ela lei de 
::n de n1ar~;o de HH8 (d.coreto n. 12. 0H), ampliando até dez 
mil conLos papel o limite alli cslabclcc\ido, d.e r,inco. mil, e 
cr1dendo em r clar;.rio ao por to os favores que a <dto.bira: Ore tron 
C:1•», reccntemcnle obteve. · 

Proponho assim o segujntc projecto de lei: 
Pllo.TEC1'0 N. -- DE 1920 

O Congresso Naoional decreta : 
Art. 1.° Fica autorizado o Governo a. conceder n. Carlos 

~cl11ni1.i't e heràeiros de \Villiam Reid ou emprezn. que orga-. 
~1iz::irem os favores do decreto n. 12. 9/ffi .. de 30 de marco de 
J nrn. d'! ttccôrdo com as condic.õcs nP.11~ especificadas ele
,·nndo a d~z mil contos C> m:r:dmo do cmprest.imo e n. vinte 
;mnos o seu ipra.zo. 

Art. 2." O Govcr.O{) poderá cnncedcr aos contra.ctan.tes. 
,, ,.m pt'ivilC'gio, lic('ncu para a con~lruecão, na enseada dia 
l1011la Vcrnwll1n, na Bahia. Callr·ulia (Estado du. Ba.hia), do 
:.tio mdrflS de c:Í•'s o 1)brl\ complcmcntar~s destina.das ás ine-
1·1 · ~,;idndcs da emprcza. 

Art. 3." novoi;am-tic as disposições cm contrario. 
Saln das· Cotnmi5l!'tit'~. 1 cln \jnlll o õc H)i.20 . ·- Alaor 

1•1·nfu, P1·r-::;idr-nl.P. -- V1 1 i1m ilJi.""1.mdrr, Relator. - L. Corr~a 
1/1.· Jlritio. -- Il orio1·n{o Al1,cs. - Barbosa Gow:alves. - J/a ... 
'lllld Reis. -· Pir;!S ll<•úcllo. 

Pl10SEC'l'ü 

N. !:lü -- 1030 

.:\l·1·" o credito d11 7.1:.f.1l$S:.!G, snm>lemcntm· ri ?JC1'1Hi s• do 01·
çamento vi r1 e1·1tc 

.\' Yis!n da lH'r.sr.nl.(\ eXfH)si•.:;ío do director clu Secretaria 
,;,, (:arnarn. a;;: Gomrni::;si:í~s rk Policia r. dn Finanças offe
. ,·e ~m :í. r.·onsi<lenlt~ão da Cumal'a ·O s.rguintc pro.i ecto: 

:\rLi[W tmico. E' 1) P1·N~ idN1{.C <la nepuhlica a.utorizarlo 
:1 :il1ri1· rrnlo l\Hnisterio da Justir:a e Negocios Jnt.c riorcs. o 

C. -Yol. IH 
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ureílito de ·;,í :-i:51$~:w, .::iuppleroental· ao art. 2", verba 8", ~se
cretaria da Camai:u. dus iJcpuLudu;:;, U:.J. lei IL 3. 991, úc 5 dB 
janeiro de iU~U, vara Ocl:Otrc.· r au vug-umcuto, no i;or·i.·ente 
exerc-icio, i:Je dr:spezus c.:01·1·espvüLlcnle;:; a 'l'<.U'ias .sub-(;onsi._gna
cões du «MaLe:l'ia1;:1, du. rnesma secteLaria, que, por insuffici
encia das resçicctivas cuu.:;it>nui:.õcs deuaram de ser enecLua
dos; i·evogauas as disposiç~es elll coutrariu. · 

Sala das sessões, <i de j ui ho d e 1\.J:W _ - Bueno Bru.ru.lãu. 
- Anlirade Hezerra. - J . La1na1·tfrw. - Octacilio de Al
buqv.erque. - Ann·i.bal Toledo. -- Carlos· lie Campos. - Octavio 
Momua/.Jefra. - Octm;·io µwchu _ - Alberto Mm·anlwo. --, 
Carlos Ala:i.:irnilfono . ~ Sarnpu iv Corrêa . - Cincinato Brao a . 
.-- Ramú·o B.ro.ga. 

Exmo. Sr. Dr. 1 º Secreia.t:io du Camar-a. dos Deputados ·..:..::. 
Cabe-me o dever de levar ao conJ;.eeimenlo de -..:; . Ex., :no 
monrnnto em que prcsles e:::;Lú a findar o primeiro semes
t.re do c-0rrenlc e:x.ereiciu, o estado l~m Que se elllCO•ntram 
as diver:::as ve1·bas ào «~la ter iaii>, da :Secretaria· da Camará 
algumas das qua.e& immfricicnte$ pm·a cobl'irem as despe~ 
:i:as do segundo serneske e outras j ú esgotadas e em cu.racte
rizado deficit. 

No intuito de provar a V - Ex. a necessídadc da aber
tura de um credito supplementar, que venho.. fa~er f~ce ás 
despc:t.as impresc iudiv ui::; dr~ Sci;rctariu, durante o::> restant~s 
mezes do pr0seutc auno, apr43sentarci uma rapida exposição 
do esLado das verbas, 1 odas cio .:.:Maleriab. 

Desde logo devo inforrnu1· lJUO a s verbas «nevisâoi>, «.Alu
guel de casn. pa.ra os 11orlci1·os» e ~'~rlalc1.·ial tucl1ygraphico». 
:rara as quaes foram volados, ua lei orcamentaria, os cre
ditas respt~cLivnme11le de :~1 : ooo~: , ~: 4.00$ e ili :4UO$, ~ão v er
.... as de d>espcz~t~ cm·las <J 1ruc dü 11 prec;isamcntc {Ha·a as dos 
pezas do :muo. As \'e1·ba~ oi.Cumpi·a de livros:> (Bibliolheoo.) 
<! <.:iC'onsel'va1;f10 dn 1:difil!io e {lo:-; muvcis~' . coru os sah.los que 
ainda possue1n. podt~m :,;1~ r. ~cni ;;r andes foli;m; embora, cus
teadas oi•~ o f' iw do pn!se11Lc 1:x vrdcio. Quaul.o, pol'ém, ú.s 
\'erbas cl~xpcdi 1:·11l.e~', «EV1!llLUõlL:S:i>, 4-Cusl<~io dv aul.omoveb <J 
~Dncumcntus :'l'at·l:unen la;·<~~~·. llf'gc a prov íclencia da U:ber
Lu['a de um i.:ri·díLo ::;uppk1rnmlat'. A ve1ba <;Expcuiente:v, en
tr·•! coutas 1rn(.;"as r'. uutr·as l1Q1.· p::;;ui.-, fie desw•zas realizadas. 
:mrl.lSOntn. um du/ieit de 1 ~003$7'7G. Pal'a cu.1.J1·ü· est.e deficit 
ú l'.Jül'n :lltender ús il1~~P,~'l.~1s eci:las e no1·rn.1e;-; do !3cgundo se
mcst.re e de p;n·l.1~ do· nwz do junho corrente, s~w pl'ecisos 
'I 5: 000$. A verhn. <r.Everrl.uacs,l) assigna1n, no aclual momen
to, um deficit de 8: G ~H.'rS~G, üurnpl'indo notar que clle assim 
se àvolumou por lPt·c~n !-:>ido ~10t e stn vei·ha p::ig-as contas 110 
t.ot.al de 3: 1. H~~n:~. de oim.ts c.<::p,~c.ia.es no edifiüio, uma. ve7. 
Q:Ue o cre.dHo Cl'J.IC'<·.ia.: pa1·01 tal fim vo t.ado foi insufficientc . 
Computando a eobr.1·tnra. do deficit. as contas por pagar já 
apresentadas e as despezas certas do resto do exercioio, :ve-
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L'i f i ct:!.-SC a w~t<.:~:-;s idad1~ da. abertura de um supplei.ncnto de 
01 :'.!.S1$82t:i. 

Cumpre exvur u V. Ex. que esta vcrlJa, que foi scmpro 
d 1.! 1 !1 :;;uu~, SL~ doY<Ju a ::,~.:COO$, no orçumr:into vigente, de
vido u. ter sido nelia incluida a quantia de 8:400$, destinada. 
á :::Tu. tiiiea<:fto Ju fuucdonario cncw:regado da acta. A verba 
«Cusleio do auLumov cl» tem j ,á d:c gastos a. importancia de 
r; :.:.:1 G~GG-1 e uma cornl~i apre!:ientuda de :2 :879$, ,Pr.oveníente 
do concerto geral feito no automovel. Pura que esta verba 
J:l(•s:;a, ut,t! o fim t.lo ainuo, u.Ucudc1' ás dcspc:las que lhe são 
impostas, urge a aLerLura do um credito su;pplernen.tar de 
.·: : 1 ::>O~ . Sa verba «Doc.:umcnt.os J>~r!am ent.aros» a dot.acão or
<.;a1nt•1?.1ln.ria Jiear.::í. esgofada· com o paga.mcnlo dos volumes de 
dt)t:·umcnl-'O.s prestes a serem publicados . Para a.ttender "-º 
pa;amcnto de volumes, que serão ultimados ainda este anno, 
o :-:OL'. cnca1Teg-a.c10 do servico estima a despem em 24 :000$, 
que precisam igualmente constar . de um credíto suipple
mcntar . 

Pelo exposto, resumindo o que ficou explicado, solicito 
<ln ·v. Ex. as vrccisa.:3 providencia!.$ no sentido de serem 
[,bcd{)S os scgui1ntes c_reditos supplementares ás diversa con
signac_1õcs do ;zl\faterial», da, Secre taria da. Camara dos De-
1111 tudo$: 

Expeàiente . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
1':vcntuaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ...... . 
Cus teio do automovel . . ...... . .. - ....... . 
n ooumentos Parlamentares . . . .... . . 

15:000$000 
31.:281$826 

4:i5WOOO 
24:000$000 

Total do credito . . . . . . . . . . . . . . . 74:431$826 

Secz·ct.arfa, 30 de junho de i.920. - Rodolp.ho Custodio 
F" -:Telra, dírector. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente. 

O Sr. João Mangabeira (•)- (pela ordem) - Sr. Presi
iil' t' i<·, a i1olicin {·nn1 <ili<! ho11t.~m o tclcgrapho nos surpre
J:.•11dr'u, mrnunci:rndo-1~0:-< o 1':1lfo1 ~imento ido Senador Luh: 
\'i:•:1nn., si fcrh1 profnudamento a nós, os seus amigos, gol
p;'" ' 1 t :tmlwm en eheio a Balda. priYada agora dos serviços 
i1, · 11 m 1: e! se11;-; fil ltos mais i llusr r·c.;. B assim sempre ella o 
1· •.i1s id Pr n11, fll1•vanr10-n ,nos mais ali.o~ cargos a que a um 
l1 "! 11 1• m podia conJ'el'ir. Pr0l' id ent.r~ do Tribunal Superior de 
.111 ::1 i•.: a: presirlenf e do Con;;re>:::io Constfü.1inte; presidente do 
:..:; ·:1n1!n: Govornador ; Senador F r.dc•ral, todos esses cimos dos 
f r• ·;; vnrieres do Estado e de su a alta representação federal · 
1•il 1.' 01' occupou. 

( ·) Este discurso não foi revisto pelo orador .. 
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l.:cn i do y,·~ 1: , p11i::. :-ir. !'r1• ,.; id1~11l1 ! . q111.• qua.lidad•~ :-: 1!X
trau1·dinarii_1s dt!Veríam," for\o:;am L·nie, · cxornal' cs::;e lu1Jnem. 
em urn _mcio e_ullo como a l:~al.iia. ~·rn liio difl'crcnlc:; t·!::il)hcra:; 
de ~l<.:ÇHo, t1S!>1m S4'l'llTH'!' d1sí111guulo, e cm lodu:s os r:11nu:-: 
du JH1dP1: purilico, com a elwl'ia suvrerna, st~mp1·e a::>~•im g;u
lardo<l.do. 

_Ji:m venlntle. nada vulgar· :.i. 1wr,.;;unalidado vigorosa, 0u,j11 
dt'Jg'llJ t!Slou a. lQt'Cl' ne~Las li~ein1s, tri:.;Ll'S l' pallída~ ria-
Javru~. .. 

lntPll i~·,•acia lucida , de um:t clareza ponco commun1 e uc 
rara saga1:.1rfa1fo, nu1) <~ r·an 1 lodav ia r•s l.as a:-: 11ual idadr!S qur~ 
fião <Ir• eonslil.uir a r.ravPira por oud<• :-:r.· ll1u 1w~sa rnr~dfr ;_). 
e :,: tat.m·u moral. A:-; virfrn)•!s IJJ.'inuwiaes duquellc~ l)~pirH.< : . 
n JHtdrüo por onde ~1·.! liir.\ lia do afnrir o valor rno!'al. 111;; tra
\:os ~ ig n if\cu liYos d:1.qlwl'IP ca 1·ae l.r:r, os que 'i <h~!-'1 ·11 lJavam. 
pre1:1:-<avan; n i.ld'iniarn, nos Ho~ . .;;11s o ltws. com a l.'t>~d st'.·ncia 
n VÍVidcz i:Ja~ ú.l.'PSt:tS, f'l'31l1 a:; quaJirfati('.<.; dO llnrllf'lll du UC(:ÚO, 
d P clieJia. ,'"\ tJ1~ eomma.ndo: a l'( ~sol111;.ão, a 11•aldadl\ a m ic1·r;ia, 
a cürai.::1·111 fria. c~lnic :i (' incnwlil'nnLu\·1·l 1.kanl(' do (.\i!vrr e 
do ]JCrig-11. ( JI-ttitv bc·m.) 

N:t sua 1wrsonalidaclc. <Í. jusLa ~u {lcS<'tihava aqnc~lll~ 1:on
fr'asf.p qun 1':trnlydes da Ctml1a ·d1•scrP\'1!u umu ve:1. 1·rn urna 
pn:;ína irnn1t11·lal. Filho Jngit.irno uo alf.o sertão. dle il'ur.ia 
<·m .:,; ; o { ~. onll'U~le de urna naL·lll'L' l',O., appal'L'llimncntn debil, 
eom n::; :fMl.a1eza::> de l'tir:rgias i t11·xg·o(avei~. Quem o vfasc 1H:
qlw110. :l'r:rnzino. fall-ur manso um f.anio <·squivo, 11ãn potlP
l'Ja HNn 1]1• i<~Y<' •lf'seoufiar nn descobrir o:s t't•sPrval ot·ios dl\ 
nl.1crgiu <• <k t:orag1•m o<·e.ult.o .: na.quülltt appaccncia tloenlia 
n Vtll'iJlallfl'. :f'o1'SI\ !>0l'Úll1, Jl : . ~ ciso \lll Hl. l' f.'SOJUC:ão l'apÍcJ:.\ e 
ilcst.rrnida, ilf'~Sas cuja 1•x1\<nwiio c'xii,;-1\ ~<:gurani;.a. inf.t·epidc:r. 
(\ iwrtinar~ ia, r1 nru. tio 'V1~l -o l Éi·a d~ Vl'l-1l, nns dias d!'. uri:>c. 
nos rnnr1w11 fns ·dt\ 1 or11w:1 Ia. C'.r1>.l'!'í\f' ([<' f nt.to <1 St•tt valor mo
ral, o bm;{o rrrefi1, a fro11f1\ altiva, o olhar fla111<', jUnl.L·. d•· 
chispas dn <~ner:;ia 1· dn cor·a;.;·ein, a ~:iorni11ar·, corno w'1s lHl
híanos n vimos s<"ll1Jll't', a dúmiu:u· t~ VP111·1•r a1ni~os. at..lv1•r
~a1•ios, lronwns, pat•l.idos, l'lussPs nn f11l'ha~ ! l'~l'a de vcf-o. 
como a Hal1 i.a inteira. o viui na quud1·a ·d<\ Ca·nurlns, qua11tl11 
·npós a aerrnl.a. das l'nrças .( f) l 'f>!'Ul\l1l Mot'i\Íl':t C<'SUl', hoat 11 . ..; 

malícü)!'OS e~1ialha.vu111 q111' o ;.mverun d:t Bahia. \11·11l<•;.;ía n~ 
c"unu<h~11s1~15. qtH~ aquillo l'l'a u11la mal 1•n1 '. olJ1'1'l11 1·ilada 011d 1• 

1lcviurn s1wcurnh i1· as . t1·o'Pa:-; f1•d1•1·ut> s. J<:rnlHrid11s d1•ssn :-11"
)H'iLa, n.~ lrnpas :-;aliavam na H:ll1ia. 1.•rn llnstilid:~1l1\ pm· '1 :-' ·· 
sim dizPr, alwr·fa 1•011IJ'a o ,..:,.11 µ:,, v1\ l '!lfl. J'\111 11·11 , !.ai_. 
v1•z, no H1·a!-iif, .1·l1d1• il<.• Eslado alr·avPs~11 11 tltllu q11a1.ll'a 111a1 .~ 
d1•lk:u.la n 1111•1i11dr nsa. E nlln a ai t'll\'1•:-;Sl>1l 1• a don1111011 •' a. 
Vl.'lll't>.\l, g-rai~a~ :i s11a at'g'\111ia J1!'1.•vi1!t-11l<'. :.í. sna l'nrrgia pt:1·
i.i n a;1, n ·:í. :ma 1·ora~1~111 ímp1•rf nl'bavt•I. Et•a d1' Vl'l-o, snnlr o
ril dt! eue1·gia, sobl'allt"'~a1rdn _f.odo o eam1w iI_a. p~1 lilica ~1·asi
J1:iru, nacpwlle mun11•u l.o nnl'(b, ot' IJ1:sa, ~ulldana, 1rn1::.ona. 
no appello qne tllc razia ~fo ·llf'L(I c~.ll~i;;<\t.' ~c·n:tdu 1 · n Sv . n.u:v 
Barhosa .: e ello n l'(~tlnr.!,mir; ~A Hall ia i)JP l1~1":í. onf.1·11 1~an-
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,·ri 1 li\lo, :-;rnau /) :-:lr. 1111'' Hal']IU!'la». '"Ü l ll •Jlll'lll 1! ' . -· r. ~ '- ; J;!.:<, ll :!LJ .1 -
lil l:t ,.,,laciiPs 1w~,.;11:~r!:-.. •' l'on! i·:t ni.i:i h:n1d,.ir:i pnli l i1 '.~i. u i i:'1,.;. 
1111 in1p1~1·i11 :'i'lllf)l'I' r.:mnl.i:tfCl'a. ~l'lUi' ('OJli;Í1 [m·aJl•lo t'flll1il 
:1!r~·nn~a :nax!rna ü Bal1ia. :·t :-;1 ~nl1.•nr:u' q111' l!!I' .comm innva a 
p1·(·.s1:1· 1r1<;a<1 da .:;nn gloria. (Jlnito IJC'm..) 

. Et·a dn vol-n no 0x1•mnlu cnm (J\H.' lintwava os 1·.ompro
!J1r~8ns ·d.a sua palavra, para dlr.'. sagrada, fn~~r'·m quaf~s fos
~urn. o:;. rnl.f'r~~ss_e;; J_>f's:-;naes 11ue houvessn ~fo p~rdet', a~; con
w·mcnoias parl.1dari.a:; que h ouvesse d1~ :;acril'ieetr', o os riK
"n,:;. qun houvessl~ ~.l o t~orr•! l' a sua N1rrt'it'a politiea., ou O!-; 
1 1 1 :n:;o~ 1.JU r. a :ma prnpria. PNiSOa houv1'.S:;1~ {lt' Pn fr1'11 t a.1·. 

!\"attwal, porlnn to, (Jll• ' um h om e·m d r.• tanwnha aulor: í 
tfadn, de fão gran<ln en<>r.gia 1• <ln Ui.o allú valor: natural q111.• 
;; J!ahia, sofl o govürno il'• '~~.-~ h omnm, a t.linµ-i:;s" . romo de fa
l'i n afl.ingiu, ao apop-1>n ·de ~t"ll p 1·csf.jµ:io ,-ia pn lí(.jr.a l'í'Pl t
bl ir.a:na. 

O Sn. Ll·:S.o VELr.oso - ~1nito b0m . 

O Sn. JoÃo l\'L\NCABF.IBA - Ma~ li (le v1~r, f.amhcm, Sr . 
Pr 1if.;i t.len 1 ''· qun mn honwm possui(lol' dr Hit' raros dotes n itt) 
p<1dia <foixa1· de ~<'l' - P f'lln o f'l'a- 11m l.ypn roprnsen l.a
l i\·,, da Bahia, .na.~ snas 1.ratfo:õcs de !f'a.lda:rlP. n nl! ivi'z, dl' 
"ll<'rf;'Í<i " corag-cm, de cavalhoirismo n <ln nobreza. (Mnifo 
hem.) 

E.. porqun n Pra, ,~ qun, n~sl.n momonto, <"'m que impr-
11·.-, ú r.arnura ·dos Dcrrnt.ados a inserc-ão, na acta dn s<'us lra
l):ilho$, df'\ um voto dn p ozar. trmito ccrf.t!:r.a <i•~ qrn'. fallo 1•m. 
1:11 rrw da Bahia ínlcíra (01>oiarf.o.~). que prn~La, ni'str. instan-
11-. a ~.lt•Pradt>ira lmmr.na~Pm ao filho illu~Lrn, que, pot· nrn 
:ll' a~o, Jonirr de :-: trn~ nla.:,ras foi mort·ei·· -dppoi;; ·ti ·~ mnif.o .n N1m 
r :i1·q l'X!.rt!fnn. sPmprP a. f.1't' amadn. n solwr. i.udo, m ui lo, 1 ~ 
,.,.ni n1uila honra. <iura.nf t\ 11111a vicia int ... irn.· sempt'f' a 1.t'l' 
· .-1·...-ido. (Jht.iro h1!w .: mu.ito l>cr11. () m•m.lor ,: -nw.ito 11 /n·o
·:•:rlu.) 

O Sr. José Maria Tourinho (•) (pela 01·dcm.) - Sr. Pr•~
. iol 1·11l.1'. d c•p'ní~: ti:\ f111·m11 :-: :I nra1:rt1> p1·onu1wiada pr"' . JllP tr 
i·,,111·:1110 c·11n1panlll'il'i1 i\1 • ha111•:1tla 1 ~ m eu nrn~ado amtgn ._ o 
' '"f>l tiado ,Jn :iu :'\la!lf.,!';t\11' Íl'll, m•adio lj\11'. (~ lllll VPl'dadn11'll 
11: •i 1n11 d•' ,íu:->I íen 11 q111•r11 1•1la ·"' ' r.·11J'nriu . cr.q·lanwnl l' _qlH' ·~ 
11;11: t ''''llf'l'idadt> lllinl1a nccupal', nc~,;(n mnmenln. n lnhnna. 

Fallo 110 1111·11 1111nH~ i11clivid11nl nura amor! isa1· n nia di
\ :. 1:1 q 111 • c·un 11·al 1 i 1•om o i 1 lm;1.r1 \ mni- t o. cn,jn rn'cr<i l nKiO acabn 
-1·· ~n 1>1·i llia n r1•nwr1r ri rr•iln: n:i11. falln. pois. <'m nnnt<\ da Ha
k:1 p111•q1u! psfa a1·aha ~11' o f n:r.cl' 1wln~ lahio;;: 1:lnq1H' nf.p,.;; do 
'·' ' 1hl'I' 111.·ndn1· lflll' ITIP f))' ('f•f'd('\11 . 

~1·. P1•p;:,; id1•11f.e. dn li'<' ~ annos a (•s! ~t p:11·t.1• a mnd " lPr11 
:..:.:. 1 ir11p i1•dosn f'Om :t :na!i ia. 1•f'i!":indo vidll" prP1•i1 1sa:; da 
1::1·iadl' lwílhan f 1· tlfls J.!"l'HHrl1'l' :->t'l'\' i<lor<'s (]p::-fí' pa i:r.. Ji !11fl!-> 
"::1 ~ 11,.J J,. Eslntlo. "" J1 nmPnl" q11 P a ;.!'1) V('t'n rtl'n m 1·;11n i1wxr•1'di -
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ANNAES DA CAl'il.AAA 

vel honra e r.ivismo, enaltecr.ndo-se e enaltecendo a minha 
terra . . · . - ..., · d 

Hontem crn.m .José Marcellrno de Souza, Joao 1' crrc1ra .e 
Araujo Pinho e Severino dos Santos Vieira, ·hoje é Lu1z 
Vianna. 

Não se apagou e jamais se apagar6. da memor_ia dos con
temporaneos a acção beneficu. e alt.nmeut.e proveit9sa de.s\;es 
vultos politico8 que de,,appareceram da v1da dc1xa;ido a 
l3abia immersa na mais funda. saudade e rlcante de cnJOs tu
mulos nos curvamos agradecidos. 

Disse eu ao comcc:.nr q1ie vinha amoriizn.r un:ia d_ivida 
que tinha com o meu saudoso pab'ir,io o Senndor.Lu1 7. Vmnna 
e esta é a scg-uinLe: quando, cm maio de 1806, ::i .. ssum iu S. Ex. 
o governo do Estado, para o qual tinha sido el cito, e resolveu 
como programma. principal de sua 3.dministração, pacificar 
alguns pontos do interior, conflagrados por cauf.\as diversas, 
fui honrado com a ·sua confiança removendo-me por convc
niencia do servico publico. de jníz de direito d:.i comarca de 
Porto Seguro parn. n. d0 Cannavieiras, .&cto este de S. Ex. 
para miin faoto mais honroso quanto a elle presid iu a mais 
completa e absolut.~ cxpont.aneidade. 

Tive o prazer de <.~m pouí:O tempo reintegrar a minha 
nova comnrcn no rcgimcn d:t lei e da paz, recebendo, então de 
S. Ex., cm officio, os mais calorosos agradecimBnios, misaã.o 
muito sup<?.rior :\s minh;i,s fot'c:as. é vc>.rcladc, mas da ·qual 
sahi a contento do governo porque delle proprio tive toà0 
apoio moral . 

A paz de que então gosou a Bahin. naqÚel!a epoca de 
f.ant.as e f amanhas difficuldades deve-se à aci;ão calma mas 
tarnhcm decisiYamcntc cneT'gica. de S. )~x. € não fosse isto 
n lutn. ingforia de C:.rnurlos f.eria convulsionado t.odo o Estado. 

S. Ex., o illustrc morto, sabia qncr0.r e scmpM ·<Juiz o 
bem do sua t.crrn. 

O que foi o Senador Luiz V\n,nna nn. poHtiea, na magis
trafnl'a o no Parlnm1•nio. muit.o m:üs alto do ('J11c a minha 
pallida palavra, fallnm Os ::i.r~hivos rla administ.rac;ão, o;;; 
A nnae.ç do Pl•der Legislativo <lo Estado e cio CongTesso Na
cional e o r n:;isl.ro dos f rilmnaes .i ud ici arios dn. Ba h in. de qun 
ollo f mr. part.e como mn do!=: ~;r.11~ mniorr'~ lm:P- iros. (Apniodo.~ . ) 

Sr. Prc~idenl.<', n. Bahia f.ão lnrrn(~õlda 110 sen ~oraçãn 
amoríssimo de mãe com a perda d<>. filho!; que tnnt.o a di~ni
ficaram nos muitos factos, <1110 foram chamados a s ervil-~ íi 
a servir no paiz, a Bahia. pede. í\lll'l' e csoeru qnn oi:; <\ll" 
ficam sejam unidos. constituindo urna s(i familia politica e· 
todos marchem cm rnmo dos seus id1':ncs de paz. de ordem e 
do progresso, honrando-lhe o nome e ·suns trn.dioões. (Mnito 
bem.) 

Devo terminar, Sr. 'Presídcnlc, e o faco dcclarand~· auc 
a ba!!cada ba.hiana i::;ubscreve cpm o maior :prazer todos · os 
conceitos eloquentemente emitL!dos por seu illustre collegn. 
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SESSÃO EM 9 DE JUI,go :DE f920 t3S 

Dcputudo Jorro 1\fan;:;nhcim no n0crolo~i.o Que acaba de fazer 
<lCJ eminente hahinrrn n Rcriadni· Luiz Vinnna. 

Tenho dito. ("f.foito fiem..: m111'to 7)cm.) 

O Sr. Presidente - .O Sr. Deputa.do João Mangabeira 
ucaba de rcquercl' seja, na at:!a da pn~senlo ses.são, Innc.;ado 
um voto de profundo pcz::tr, por motivo do fallccimcnto do 
Sl'. Sen11dor Luiz Vürnna. 

Os Sr.s. Depll lados qu 0 approvam ~~se rcquerimneto 
qnoiram se levanr.nr. (Pausa.) 

Foi unanímcrnenlo appl'Ovado. 
Acha-se sobre a mc:.':i. mn rcqlier·imenlo. '11.;o \'fle ser lido . 

.E' lido, apoiado e poHlo em discussuo o scgninte . 

fiCqUeíro que, f'Or ín tcrmrd i(\ d;i l\Trsn. Sí' PC':'::lm in for
JrJU(:ÜCS no l\rinisl.cl'ill dn Ví::icüo (~ Ob!'ns Publica.:: sobre o 
seguinte: 

1º, qual a clnr.n. do ·P'1[!Unvnfo do p1'irn0iro s2mcst.rc da 
~arantia do juros :'is ''-"'1 rn rias d 1~ J'p1·1·n a lia i x n i:n u mPrndns ? 

2°, qu:i.! a impoi·f.:tncin qun o Til1':>:111~·,) tr~c·:·, l!P p:i~ti.r a 
mni::1 :t c·nrJn nmn dt•ll:is. toma11Llo-"~ pnl' hau• n 1·r·sullado da 
1•xpl01·a(:i"w em ·1 !) ! !l. si 11:(0 Jm· 0h!-i"l'\'atla n port::iri:-i dn 9 de 
:1;;osfo de ·I ~H ~ r~ si rn a íl11ul.1·i1rn 1!0 laudo arbitral l'Clativo ó. 
H!'azil Grcn.I; :-:out.hcrn naHwny, aíndn. nflo appt'O\'nda pelo 
(>ini;rcsso N:rnin11:-il, P m:inrbrln nppl icnr conl1·a o parcci::r da 
.i;inla do 1.onmdn r./r~ r~n[ltns, p1'lr1;; :-t\·iso5 rlfü;{~ airno, de nu
nieros 7:~. 7.'J. ~ D-'i. {1~ <·~l!':Hln~ dn frrr·o Centl'n de l\facahé, 
~·:mto Euo:n•iln :Hl <:a1•lHWhl r.l•l l la1; " mir[m o Barão de Arn.
J'!W.ma, a <":-11·~n da f,('tlpoldina llail\\';;.y? 

3", rnlG(;i.ío a q111.' sr~ !'(•ff'n·m n~: clous quesitos acima: 

a) Es!ratla dr• Ft't't'1 l dP T(w:rntin::;; 
71 ) E~trada rh~ Y111To d,, Caxias n Ca,irizeiras; 
e) Estr;11fa dn l'•·lTO d(~ Vic!m·ia il Jfnhira; 
d) Esf.Parla d,, }'1,no de· r.rn·r:1 í irilin a Din.manf.inn: 
e) J<~slrnda rJP Ji'('t'Nt 1fo Santo Eduardo n. Cachoeiro de 

! 1 :rpemit'im; 
{) ]~s ! t'n.lln tl1~ Frno dr. Hnr·;in dr .Arnrunma; 
(!) l 1~ML1•adn. tfp Ft'JTO ele (>ntra! d1) Mncnhó; 
~t) Esf radn de Vrr-rn eh~ .T;!::1rar·n ::i Aror;uary; 
1) Eslr·:-id;l fif'. FP1Tn dr' Hiimal r]() Hnrnró; 
;1) P,si l'ndri cln Fi•rTo dl' Har1w.l dr Tihag-v; 
/,;) F~s f. r:H!u. tk F1't'l'O rle l I :-i 1·:1 n ;-Uru gmi,:: :· 
1.) J~siruda dn Fr1-ro Serrinhn a Novú Il0~t .ínga: 
'l.'i) Estrada de Ferro S. Fruncfaco ao Itfo Paraná; 
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13G ' ANN"1.S PA GAMARA 

n) J<::sí i·n.da c'n P nrro de P:ir:rnnparwma a t.( S. Jos6 · 
S.aln iJns sc~<;ij1•s. !) de ,jul!Jo de 1 !).:20. - l!oclrirntcs J.Ja-

c. hado. · 

Encerrada e u.diada a ·Yota\: iio. 
. O Sr. Presidente -- Conf.innni:'.ã() da disc-ussão do se
guinln requerimento, -0fforcc ido na s<'ssrio de 1. tio c<wrente, 
velo Sr. Deputado Nicanot· N:tseimenlo: 

<tRequeiro sejam requisiLada.s. com 1urg_encia .. p_or i!ltP.r
medio da Mesa da Gamara, ao Poder Execul1vo, 1VhmsLer10 da 
V iacão, as sr.gu in t.ns i nformacões: 

a) qual a somma despend ida pela Inspcc loria das Obras 
contra as Seccas, desde 1 de janeiro de 19~0 até hoje: . 

b ) qual a dcspeza oom o pessoal e qual a com m:iterial: 
<: ) qual o pessoal, nome por nome, com ~-s quantia~ qur. 

ganham. os que trabalham acl:ualmente no R10 de .Janeiro, e 
qual a funcção Q·Ue cada qual nxcrce ; ' 

d) quaes as obras~ folias durante o prazo i-nfr.rido e a 
(Jitem. pertencem. as terr{(s banefi'.ciadas pelos m.el.lwramento.~ 
2Yroduzidos. ni::pecialmenlc no Esl ado da Parahybu; 

e) qüantas commissões cs t.ão trabalhando, em que la
gares e qual o pessoal d r. cada r,ommis~iio, relatando quanto 
ganha cada qual doR scu.s membros; 

{) qual o l1lano gN·al jt\, ussnntado e approvacto para a 
obra total .» 

O Sr. Nicanor Nascimento - Sr .. Presidente, hontcm a 
hora me impcdin de conf.inunr as ccin:sideraçõcs qu e iniciara 
apenas, sobre a resposta dada pelo illustr c lC!odcr da maioria. 
no meu r cnuerimcnlo sobre o s cr0.dit.os das «Seccas». tão bem 
a,imJado Il Clo meu preclaro amigo Sr . Deputado A.rmándo Bui·
ltlmaqui. 

Hojp l.rago :."t Carnarn o _subsidio p erfeito para Julgar a~ 
d nas a.LI i1.u ó e~ 110 Sr. P1·osidenle da Republica. No dia. 2i de• 
maio <!e 18!l'2. o Deputado I<.:pitacio da Silva Pcsstla pleiteava, 
J1or~nto n Parlanwnlo a l.hc.<;e por c1nc. üU n0sle momento com
haln, a <l<' qun, no rngimcn d1~moerat.i eo , fnôrmr.nt.e no syst.cmn. 
i1rr:s idr.ncial. mn <\li!'. as lutas con;:;1·0si::istas não Lc<~m o feilío 
pa1·lunwnl.aristn. mais do que r.m qualquer ou tro re:;imP.n, a. 
nuhlicidack rirvP Psclnrcccr tod os os ndos do Poder Exe
c11l.ivo. 

A n · hl'm~nr.fa "rim 0lW o Dcpu tadn d e ~n !.ão pleiteava ess rt 
th.-._,,, ehng-ou a La1•.-; 1·x<~<· ~~os. levou a C:.nnara a tt1es clamore;:;, 
a lrws ttinrnllos que o Prr.~identn da Cornmissão d(' Policia 
1 f\ \'l' de ~u s1wncer n sr~s !:'fío. ~. Ex_ haYü1 provocado clr. parLr. 
de ~ Nlf.: eoJlei;a~ o mNm10 l<'vnnt.c de broqueis qur. cu hontr.m 
\·i :iqui po1· urn i·Pdu;-;i<lo g:rupo · df' c.(l l lc:~as meus, cont1'a a~ 
minha :-; palavras. f'H\ i1t·ú cto Pi·csidPTlff'. . 

;\ f'. ai 1 iJ .nclf' :: P1·ain ª" me~rna~ . Narru elln horn. an t,i::rn. 
S. V;-x .. r• rn 1101111' d<• um µ'l.'lll>O, ~U~ll'ntnvu a Jibcetlacto; C'rt, 



SESSÃO EM () DE ,J TTLHO '1}]; 1920 

agc>ra, não, em nome do vartido, mas em nome da.s poucas almas 
I i.vres do paíz, sustento, as mes;rrias doutrinas. garantidoras su
premas · da liberdade.· Ha entre nós dous uma differcnça: 
s. Ex. havia, com os deodoristas, deixado o governo, plei
teava com a phalange dos. amigos do Presidente vencido con
tra os florianistas, irn1s êstava apoiado por grande numero ée 
bravos Deputados; eu agora, com mais tros ou quatro Depu
tados se tanto, sustentamos as. prcrogativas da Gamara dos 
Drputados, e os mais, todos ao. la.do do -Governo, sob· a chefia 
do leader, ajudam a çlespotia que opprime a liberdade e impe
(!rm a publicidade dos actos inctmfessaveis .. (Não apoiados.) 
Está é a verd;;tde. Bon uré, mal vré, mas o facto é que susten-
tam o segredo de Estado. . · · · 

O Sn. CARLQs QE CAMPOS -'-Essa il que não ,é a verdade •. 
o SR. ARMANDO BlJR.J,AMAQUI - Teem tido todas as in-

f0rrnaçQes. . · · _ , 
O SR. NrcANOR NASCIMENTO -'- Apezar de toda à .calma e 

eia babilidadfl com que o nobre lea!1!er, systernatica e es
trategicamente, procede ... 

o SH. CARLOS DE CAMPOS - Estrategicamente,' não apoia
t!c. A calma é do meu· temperamento; tenho a fortuna de ser 
calmo por jndole, n.ão é .ostudada a minha calma. 

O SR. NICJ\NOR NASCIMENTO - ... vou fazer a viviseccão 
deste momento, de 1nodo a patentear que o Sr. Presidente' da 
flf•publica não 0ompf\rece hoje, como não compareceu outr'ora, 
com os .aspectos da sua propria personalidade, com, a ~ince-
1·.idadl! que deve caracterizar os homens publicas.. [Não 
a11oiados;) · 

Nacrlielle momento S. · Ex. pleiteava, agitacto pela colerm 
'.ucenista por uma doutrina que servia aos· seus interesses 
nartidarios; hoje pleitea por uma doutrina, que lança um 
rnanto de trevas sobre" os acóntecimento~., para que a ímmora
)iclaíle possa campear liv1·erhente, isto é - não admitte a de
vassa da opinião, a luz da publicidade, sobre os. actos do Go
verno processados na sombra. das ac!miniE>trações. 

O Sn. AKMANDO BURL.~MAQUI - E' ·uma phrase e nada
1 mais. 

O .S.a. CARLOS DE ·CAMPOS - Aliás V. Ex. empresta ao 
Sr. Presidenfo da Republica uma attitude crue 6 pufamentc 
rio leader. Este .é que é o facto. 
. O Sa. MA1J1umo DE LACEHDA - Não apoiado. O. anno '[JaS-

~:idc o leader não erà V. Ex. e a attitude do Sr. Presidente da 
H.rpuhlka era a mesma. 

O SR. NraANOR NASCIMENTO - Toda a gente a.abe que o 
fradcr nesta Casa representa aqui o pensamento do Governo 
() que, rt:CJui. ·age ou falia repetindo a vontade . do PreRi
rl;·1ife da ~epublica. 
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08 ANNAEB DA CAMARA 

O Sn. CAm .. os DR OA~Pos - P eco licença para 1ivergir 
desse conceito. O lea.der àa maioria (! a.penas um intermedia
rio nas r elações entre n. maioria e o Governo . 

O Sn. . MAUH.ICIO DE LACEHnA - E' um ministro sem 
pasta . 

o SR. NJC.l\N:OH. NASCLMENTO - E' mais um .sub~secreta
rio de Esl.adn quê nos presta as informações que aqui devem 
ser trazidas corist.iLuciona·lmcnl.0, direclarrn~nte, pe:lo PodeT 
Executivo . O nobre Deputado, que conduz nesta Camara a 
maioI'ia, não pódc mosL1·ar na Constituição a funcção que 
S. Ex . dn .raeto representa nc::;t.a engrenagem falhada. 

o Srt. CAHLOS DE CAMPOS - iPor i õSO é que não acceito 
as palavras de V. Ex. 

O SR.. N1cANOn NAscr~ENTO - V. E:x:. exerce uma fun
cçãc. cmincnt.ernentc politica, qual a. de r epresen tar a polí
t ica do Governo, a vont.a.dc do Governo, aquilio que se con
substancia nos propositos prcsjd.enciaes . Traz as determi
nac;:.ões do Executivo, que a Camura tem de homologar. 

o Sn . CARLOS 1m CAMP~S - A minha acção é d e pura 
íntermcd1açfto entr e a maior ia, que apoia o Governo e o Go
verno que preeisa rio ::il)oio des;:;a maioria . 

O SH . .NrcAi!\~OH NASC! l\1ENTO - As praxes amer icanas não 
conhecl'rn essa figura. Nem esta figu;rn existe aqui, ·com 
esta pbysionomia. 

Não ú . 3 . Ex. nqui o representante das opiniões da Ca
m ara, po1·cruc as opiniões da Camara só apparccem em se
gundo · gr:'to, is to P. ·- depoi s de manifestada - publica. OLl 
secrctamenLe -- a opinlüo <J o Governo . 

O Sn. CAnLos DE CAMPOS - São :!nodos de ver. 
O Sn. N rcANOn NAscr~-IEl"'lX) -- · A prova de que é assim 

é que a foimaru val'ia como v aria o Govcl'no, e o lcader varia 
:Como determina o Governo. 

O anno JlUSSado, ncsf.u mesma tribuna, sustentava o 
ltJade1· da maioria, r;riLavam os l cadm·s familiares <:! parecia 
á:> ·Ccnnm issõe-: 1.l:t Casa . 1·epresenl.al.ivas do "Qcnsamcnto do 
Governo , que :l « l'(' l'twmn. d e tn.r ifas» r·ra de ui;gcnciu imme
dinta; qiw ,, Gove1:110 niío podia gm·0rnar, sem que esta re
forrnn. fos::;o fcila.. ,, dcanl.f\ d a obi:;l.ruc\:·iiO com que impedi
mo.~ o m:.1 lcl'ie.í o a C::1mara. na subsct'ipc;.ã o assi:.;nada aqui, 
creio, por Hl~ D0pnl a dos. urfinnav:.t qtw esse et·n. o pensa
mo11l n 'Úrnmutavcb d:t Coma1·a; mas. rkpois o Presidente da 
Ht~pullli L't'l t.e\'1: q1w ::n1hn1r. tl.er-·!,e á yimlade de S. Paulo . .. 
(~, c.\ftLUB 1>1-: Cl\M.POS - - i'íão apoiado. 
O Sn. :\'1cAl"01\ °NASCIMJ~N'l'O - . : . que n;to podia. cou

cordat' eorn a modificac; fi.o ítnmcdi::tf.a, global, das tarifas, e , 
logo que o S1·. Presidente mudou de opinião, os ·102 Depu-
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laàos, que h:iviam assi~f'.~do a s~bscripção «imrqutavel:i>, mu
daram tamhc~m de op1111ao e; nao aclrnrnm mais que n. re
forma de tm·ifa!'.'- c1·a." tlf'genl.e. De «imnmtaveb o proposito 
da Camara transmudou-se cm tran:sigente e mutavel. 

o Sn. CAHLos nr:: CA:-.1t>os - Estão sendo estudadas com 
todo o cuidado, por que hn lempo para isso. 

O S1L Nrei\NO•R NAscrMENTo - Tal qual nós quizemo-5 
em 1ni9, quando o Governo exigia uma autorização instan
Lanca. o a1mo passado, não era p0Si'1Í'Vcl que o Governo fi
eassn sem a a u 1 orizaç-.fío 'para a reforma irn1pediatn e global 
das !al'i !'as: entretnn to. este nrrno. já ha tempo p~ra serem 
estudadas. cui(lado.::;ament.e, meLiculo1';:.1.monte as tarifas, como 
estamos fazcmdo corn incossanf.c trabalho_ 

Tinhamos razão - nós e S. Paulo. 
Por que'? 11orquc o ·nnnó passado S. Paulo foi contra 

essa modificu\;fio rapidíssima (' hoje 0 Governo variou de 
proposifo. Ha cousa mais teimosa do que a habllidade si
nuosa do illm;fre leader da maioria, do que o seu admiravel 
talento e sua valiosa palavra ... 

O Sn.. C:\HLOS DE CAMPOS - Muito agradeço, mas pro
testo conf.rn o «sinuosa>.'. 

O Sr>.. NtcAKàR N.\SCIMENTO - •.. e é preponderancia 
irrecusavP 1 dos fa.r.tos que estão na consciencia da Camara. 

O Sn. CAIU.os DE CA:.TPOS - Não apoiado. V. Ex. está 
na Commis~ão de Tarifas e sabe que o que se está fazendo lá 
ó cousa diffcrente. 

O SR. Nm.l\NOH NASCTMENTO ~ J<Jston no mesmo ponto de 
visla do mrno pnssndo, a rPspcilo: os· meus companheiros, os 
suhscriptotPs elo abaixo a~signad o· de dcsaggrnvo ao Sr. Epi
tacio Pessôa é que mudaram. «Tmmutaveis», variaram com ,,~ 
o Presidente. 

o Sr.. ARMANJ)o HrmT,A~IAQt'I - No inicio V. Ex. pen-
sava sobr~ a far.·ifa ela mesma rnaneira.? · 

O Sn. NrcANOn NASCtl\JENTO --· De inicio eu não podia 
dcse(lllrii· a minha aUiLnde sob pena de ser esmagado pela 
hrulalidadc ào numero. 

O Sn. An.MANDO HonLA!vi: .. \(H'T - EnlJo foi ~ que fizeram 
os 102. Depnl::idog: nfio SP (Jcscobriram. · 

O S1L 1\1c,\NOn NARCi:cvri~:"'"ro - E, como os illustros Depu
tados prep~1l'avan1 urn ;-olpn de ror1:.a, t'll tive de, usando· da 
mosn1a eslraLegia de que 1.v;ava o leallm·. dAmorat na Com
missão uc: Tarifas a cs!.udo vronessual da quostfío para dar o 
g·olIJC. opportuno _e rn9rlnJ po Go':crno. quando o quiz e a 
incpcia dn sua drrccçao o 11erm ittrn. . 

·u Eº Sn. CAHLOS PE CAMPOS - Então não foi s. Paulo: foi. 
v. <x. 
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O S1L S1r:A~·:)11 Nt..SCL\·1 l·:~T<.1 - \'. Ex. nii.u me force n.. 
J1•tnltr ar qtrn S. .P::nilo c3tn.va qukt.n mas rccn~ou-se a as
" i:::n::n a f>u11scrípcfto. 

O Sn. C:\111.11,: tm C .. \MPOs - ClaranwnLc manif('sto'u a. sua 
inti•n1:ã1J p1~l~ minha palavra nestu t.rib,ma. 

O Bn- 1\'ic.\xon N:1.~crM:r:N-ro - Nom eu disse Cl'llt.ra cousa. 
Não ass ignou a suhsi•ripcão da maioria; 1:\ <l<'pois quP. S. 
Paulo dominou a silua~:ão, a maioria, qun tinha as8ignado a 
c;HIJReriVi.flo, fomou novo r'umo: acompanhou a opinião <lc 
V. JJ;x. Ae.cP.ilou o que su.!';tcnlavamos e contra o que protes
taYa a subscripçã.o. 

O Sn. CAHLos or-: CARLOS - V. E:x. se rsqucc0 de qu~ 
r:.'-i;O r·nso não tnvf' nn<.lamcnt.o c.omplcto pol' falta de tempo. 

O SR. :\fAt:mcro m: LACERDA - J.'Jfío apoiado. O Sr. óscar 
Soares leu a lista <la. snbsc.ripçüo com tres sessõrs ainda, ca
pazes J)ara i::e encerrarem tres discussões e se realizarem tr~s 
vofa0õrs. 

o ~H. NJCANOI\ NASCIJ\IENTO - Foi em 28 de clcMtnbro, 
ereio. Sú po<:lcriam votar si nós consentisaemos. 

O 8n . CAlllJ.os OI~ CAMPOS - O projocto clcvm·ia ainda ir 
ao Sünudo. para ser convc-rtido em lei. O que vcnc0-'u foi a 
falta de fr.mn.n·. Esta é a verdade que est.:í. na conscicncia da 
r,amara. 

o Sn. lVLU.!nlCIO DE LACERDA - Tambom ar.:ho .... 
o Sn. NIGA--.;ron NASCIMENTO - Tambcm acho. . . Mas a 

4...ipinião. de S. Paulo não era na oooasião igual {~ da. maioria. 
o Síl. .:\H'Mo\'NDO BlJRT...AM.\QUI - As opiniões variam 

. ' mnito, 80br rludo cm ma teria cconomica. -
O Sn . Nrc:A~OR NASCIME.N'ro - Sobrolu<io no <mrohro . do 

81·. J~pit.u~io. 
Diít.ia eu flll<' nfio (~ a Camara <rU<'m r~cusa ou <lPtf~rc os 

l'<'qnel'imí'nl,,:=; dP informaçõrR. };::' n. pnlitíca. <lo :;ovf\rno q'uc 
l'P1~11 :~n. nu rldPrl' P.'-,.:<'$ rrqn<"rimPntrn•. O Sr . Ji:pit;ic io P<'ssoa, 
J)pput.a<lo, ~m;!.(~ntavn qnc os reCJuerinwntos dn informaçõr.s 
sãn f!:t (_•SS<'!H~ia do rrg-imon, snn tlt~frrinwnl.(1 , gal'anlia ·da 
liberdade ... 

O $a. J\l\".\of_l\ J'\ Dfl nunLxM.\.QUl Ainda n:io ví ninguC\rn 
su~l<>nlar o ennl.rnrin . 

. O ~ri. NASf:TNnu ?\A5lCJJvrENT() $u:-;l.<'ntava hont.cm· o 
11(1}11·<· lJL•1rnlado q\11• d<'viam s~r imldr•ri·do::-,, os pari idnrioP..· 

_, () ~n. Ani:r:\Nno ]~(HH.,\Jvl/\QUI - 08 dn inlr~trF;sr~ ·pnlif.i1·0, 
n;io n:; dP admrn1sLtT1<:ao. 

O S11. N1C:.\N01t N.\SCJ:!\H:N'ro - Pois lwm. dizia o Sr. J~pi
fac.io PPsso'1a, 1~m forrnidavd ·rl íscm'M: <~ '.'lflo I'.\ rr~riunriml"nl.o 
111' 111l . 1_'l' 1's~1' ,·, :rnl1'H n eX•'l'c i r. io de u.m •iirnito 1~on~t.it.uc i (Hlnl 
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qu.~ 1:al.H~ a •·:;la Cumara e inctividualmcnlo a cada um llus 
S1·s . ú eput.aJos>.\. 

(J Si:_ :\L\l:Htcro 1m L.\CEH.D:'I. - V. Ex. acct'l•S.cenle i"s11: 
r•m mal f't'ia d r, r.•st.:ido (fo :-;itio. - por eausa do J. O d ti abril. 
rnovim1~nL•.1 polilicti Pm que o 8 l' . :i..; pilut:io e outro~ t'ram 
:~<·nusudfi s dP co1111iv1•nl 1 ~~ e cou::.piL·:.\dOl'e~ polti p11op1·io B1'. 
Lan10'11ni!' l' c;odofredo ('l'·isos ) . 

O Pn. ):rcA:-: nn l\' ;\sCt J\rn:sTo - Cout.iuuavu: «Niio (~ uma 
arma 1111I ii i<·a, 11fio . ~ u ma un n.a tk (~omhate que vamo'> man"
jat• (;nn lsa o 1\breclml Floriano .PPixolo: é antes o ex{~ rdd11 
1fo um dir1 1ilo que <:l1nfc 1.· 1~ cxp1·cs:;ament1.l a loi fundument·nl 
<lo pai:t.. e ut> qual é c:Ol'l'ülata um <lcVt'L' que ::; . Ex. não ~oubf' 
cumprir». 

Suslen1.0·u-:3e llon t.1•m a c1ui que f.anio a Camarn podia 
ir.hJrJel'ir PSSi'!:5 roqu urirnentos qne c!les lhe eram ·;mbmeHidos 
;í. Yota<;fio. fodubifav<'lmentc. Não ha niuguem que n egue á. 
Carnara o direito Lk indeferir nlqnel'irncnt.os ck informaçõe::;. 
O qu o dizemos 6 qu 0 não é moral. não (~ honesto que _ se sub
tilizern as infonnaçêfos QJlP ella!:'. V<~nham dynami~adas · J»c!a 
palavn.t hdlhunt.~ e convinhavel do illustrc leader. · 

O SH. (JArt i:.os 1m CA~rvos - V: Ex. r-hama dymnamizar 
trazer quadro:> com alg·::u·i:omos 1! eom os nomes do pcs::5oal 
todo '?! 

O SH'. l'\1c,\NOR NM::1.a.l\'IEN'ro - Enll'arei nos quadros ,fo 
V . Bx. que ti vt~ t empo de e·st.udar em parte . .l\Iostrarei como 
são falso8. " 

O ~ll. CAnLos Dl!: CA:.fPos - Não apoiado. 

O Bn. N1CANOn ~, ... sCI?.íE.'l'ro - Mostrarei, rom a propria 
or:wão dn V. Ex. e abro um par<'nlhczis para provar quo elles 
o siin .· J<'al-o-ei imn"'diatamentc . 

0 StL CAHLO$ DE C,ulPm; -- :'fosl C' lorreno ·acho prc t't>rivcl 
a discus~~fio . 

O 811. 1\'JGA)J,On NAscr11n!:!NTo - E nesse uuti'o cm qun l'U 
c::;luva não. tunvem a V. Ex . . 

Sei b1~m quo a fu~Ugacão :i. Q'ue submeti.o o Pr<'i'iidt'·nto é 
<lnlorosn. mas. voHm·<'i n nlla. JJesd« J(t mostrarei á. Cumaru. 
<nw as inforrna('1)i's $ÜO eivadas dn fal8idude, não qu~' o no·bro 
l)ppulado Sl'j :l' capaz rfo fal ::: idad1·\ ma~ a falta de tcmpn não 
1111• ru•1·rni 1 tio av~rigum· as fal~idadl's, cuja vrova d i~eorrc das 
11n1prhts informaç.õ0s. 

O ~H. AnMAN'DO BuHLA:!IL\QlJ!I - E quc'lll p cfrlcrú averiguat· 
V . Ex.'? 

o Sn. N1c.-\Non NASCL'\rnN'l'O ii.:1ui cs tú; vou mostrar· 
i 1t'1 11wd ia lamcnt Q . 
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ANNAES DA CAMARA 

Diz o nobre Deputado : 

~Quanto ao primeiro -· q'Ual a soruma dispcnd_ida. 
desde :l.º de janeiro ·de 1920 até hoje? - me perm1tto 
ler as seguintes e respectivas notas.:i> 

Preste bem a .Gamara att,enoão ás notas a qne allude o 
nobre Depútado : 

~ quantia. despendida. pela inspectori<i, em 1920: 
para pagamento de .d~spezas ef.fectuadas e~ sua quas1 
totalidade no cxercrn10 de 1919, é a seg1nnte : 

Por conta do crediLo ex:traor<i·inario de 5. OOD :000$, 
abe1'lO pelo decreto n. 13. 829; DE 23 DE . OUTUBRO DE 
1919 CUJO SALDO, og /,L M-0·;000•$., foi reV'l(J(;'rado para 
0 co1-rente exercicio pelo art. 65 da lei da despeza 
vigente - Pessoal e Ma ter ial - 4. 405 :9:l.7$00CT . ~ 

Esse o saldo existente cm 31 de dezembro e l~ue o Con
gresso; autorizava o Presidente da Republica a revigorar para. 
o exercicio <le 1920. Era, portanto, um credito intacto, era 
o SALDO, que, como tal, :passava, á disposição do Governo, 
!Para 1920. 

Pois bem, pouco depois desse período diz o nobre lea.der: 

«Mas a somma geral é essa que acabo de mostrar, 
sendo que a maior parte, si não a quasi totalidade, foi 
despendida em 1919 . » 

Como é que ella foi gasta, pagava o despendido em i91.9 
e, em· 31 de dezembro de 1919, era o SALDO, que ,passava em 
ser, inctacto, para !92-0? 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - Não "desejo fazer V. E:x. 
reler todo o discurso, porqu e seria cousa <lesagradabilissima 
para · a Camara, mas peço que leia o que precede e succeQe a 
isso e cncontr·ará a e:x:plicacão, claríssima. 

o SR. NICANOR NASCIMEN'l'O - A Gamara está ouvindo e 
vae ver a f1agrancia subtil da falsidade: ou a despeza estava 
'ftiita cm 191~ ç não ti~via saldo, sobra do balanço a transferir 
para o exercic10 sei;Ulntc, ou havia saldo r(lal e a simulação 
é patente. · 

Aqui está um credito que passava como saldti em ser 
d.e 191 ~ para 1920, o que o · proprio leader declara que já 
tinha sido gasto em f9iD. 

. O SR . AR:I~fANDo Bu RJ,A'MAQUI - A Camara não deter-
mmou a ,.quant1~; ,.passou o saldo que exíslisse. Mesmo por
que em 191.9 nao se podia. ainda saber e:x:aotamente o valor 
desse saldo. · 
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O SR. NrCA....,.oR NASCIMEN'ro - Determinou não era o 
«:saldo que existisse~. V. Ex. mais uma vez quiz ser agra
davel á opposicão, porque vae me precisar a questão. 

O que diz o nobre leader é isso : 

«Por conta do credito extraordiuario de 5. 000 :000$, 
aberto pelo decreto n. 13.829, de 23 de outubro de 
1919, cujo saldo, DE 4.540:000$, foi revigora.do 1para. o 
corrente exerci cio ... :P 

Não foi, portanto, o saldo ~que existisse»; foi um sal<l:o 
preciso, marcado por algarismos, fixado, determinado: réis 
lt :540 :000$, ao envés do que diz V. Ex. 

o Sn.. AMANDO BuRLAMAQUl - Leia V. Ex. s disposição 
1 egislatíva. · 

o SR. CARLOS DE C.A:J.\'liPOS - o nobre Deputado acha. 
que é o saldo de que não se utilizou o Governo ou entend~ 
que foi despendido? Que quer dizer com a sua. argumen
tação? 

o SR. NICANOR NASCIMENTO - Saldo, V. Ex. sabe o que 
é : é o resultado de uma operacão em que se tira o despen
dido do votado .• .; 

O SR. CARLOS DE CAMPos - A dtfferenca entre o gasto 
e o a· gastar, em quatro palavras. '.;)>' 

O SR. NICANOR NASCI:MEN'J'O - ••• e aqui .se declara que 
G saldo, isto é, a differença entro as duas expressões é de 
··~ . 540 :0001$, saldo que passavu pura Hl20 e que o nobre leader, 
logo adennte, por não ler tido tempo de comparar às duas 
cifras, affirmu que já tinha despendido em :1919. 

O SR. ÜAH.Los 1rn CAMPOS - E' a verdade. Essa impor
tancia . foi v. despendida e talvez até excedida com o auxilio 
prestado aos flagelludos. Creio que em meu discurso acceo
Lu ei esse ponto. 

O Sn. NICANOR. NAsC1Mr~N'l'O - Agora vae ver a Gamara, 
11nmediatamente, outra falsidade flagrante, prova.da pelos 
proprios numeros das infol'macõos que vou analysar 

o f:)n.. CARLOS DB CAMPOS - Faz muito bem; esse é que 
,, o verdadeiro interesse do debate. . 

o Sfl.. NICAN'OR NASCIMENTO - Disse s. Ex.: 

«Em seguida, veem ns quantias despendidas pela. 
inspectoria, de 1 de janeiro de 1920 até 1 <1e julho do 
mesmo anno, em serviços eff ectuados no corrente exer-
ci~!o.> · 
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Dib 1'nLâo 'glolmlmcliltJ que u. dcspeza lotal feita é ue 
18.68::l;3658000. 

!>ois bcrn. no ilcm i mrnccli o.Lo uas minhas requ1s1t_;ol~l:i, 
cslá pedid<.i qu·u o Si·. PresidenLe da llepublica pormenorize, 
fixe, espeuHique quac:3 a:; quun 1. ias gastas t.:um o <.:Pe::;soal u 
material»: e a:-; (JUantius gasl.as pr1~eisamenlc no mesmo tempo 
1: nos n1<.'s11JU~ f.1 !rrno:;, üi;-; u Sr. Ministro, que sã.o de réi:; 
~3. Ol:H.l: 000$, com a different:·<l de quatro mil conto::;, sobre o 
ou tro alga1·brn0 indicado. 

O S11. _\n:.'..tX:-·rno BliHL.\::'>·L\Vül - ,\ ::;oam1a <las duas qu:m-
tias dú Jsso. · 

U ~11 _ -:\'rcMrnH. NASCt;v1 EN1'v - Que «Jua:; quanlias» '! E' 
claro: ~í do"' ~ :J . 0&!): CJ(}O!j; l.i L'armos ü::i rn. 683: :~%$ teremos o 
r c::>Lo ou difforença <.le ·L .w;?. :ü3U$000. Si sommarmos cstn 
r1:sto ao rn inuf•rtlh.1 terPmos o snbtrahendo . Simplicissimo. A 
·que VL'm isto ? 

O ~l l . J\HMANDO Bum~A::"IL\(,,)Ul - A :::;umma Ju Lo<las a :; 
pal'.1'J•lla:-; a qui~ V. }_:x. ulln<l i u»~ Uma é por conta de u:iu 
1:1'1!dito 1·::;1H~1~iul. e a oul.l"a. (~ pur eO'nLa de uma verba orl)a-
111nnLa.r!a. 

O f-;11. N1cAN1JH XAsCL\1 ENTO -- ·· \' . Ex. uü.u eo11hu1,,'C nada 
da mat0ria. Niiu prejuU..iL!UC a lewkr(Ot!'ª .. e 

o; .~ft. :\Jt.i\lA.';))O ;BUHT.A:'\1,\-Vl'l - Nãlu Senlw1·, nãio fujo 
<los fac.tos. ·<.'.'! -~~. :, .. :·< ~-tn' ~~· 

O ~11 • ·.;\1c,\;\'Ott ?\.\SCt.'\H:N'l'o -- Uma é urna verJJa global 
ab1·a11g-!'~11 d 1 1 a despl•zn. IH~~~oal e rnal<:rial; 1i outra. é a. <lcs
'J'l'i!U di~( .. ríminatla, cuja s11m11m. i1ã1., 1·ombiuatlu com a primeira, 
rt•sulfaudo 11 111 1•x1:c!:iSll do qualrn 111il t!'O~llo:s e pico. 

o ;-;:11 . AllM,\NllO BUHLAMAQUI - V. Ex. cs~ fazendo SO-" 
phisma «0111 11u11ll•ros. 

U ~I~· ~11:,\~ort !'iA::it.:IML::NTo - E' ullla cousa tão diffídl 
1Jef'i:u ir o quP !'.· sophi:-;mu• •• , 

O ::-;n. ·l ~. ,111.11i-; 1>1·: C.\:..H1üt{ - ~i111, é tlil'Uccl dcfinil-o; não 
,-. d iffidl 1wodll zil-u. 

O Stt • ~1cA:-.:n11 :\.\:-ir.:1 ~IEN'rn -- Esl.a ,·. a d,emonstra~ão quP-
1:n (ft1"l'ia f'az1•r l11µ1J para qtw ::-:e não dissesi>c qur~ as infor-
1na1:(1p:-; Y1·1·Jt:tl's 1'fl1J ~u1'1'i1--ielll.t~o;. Ellúi; ~;ão prc.iudiciues por
q ll I' i-;fin 111·1 1

('. i1lil ada~;: po1·qw:~ uão e:-;f abclecem um <lcbate 
1·m11 p l1d o 1• l'laru "'º' 11·1· 11 Ull lr' t•ns '-' l'a.cto.::. como devem ser u~ 
i11J'onna\:•°"it•,; J)L'Pslad'as 111· lu Poder Executivo . .Por isso 1~ que 
nt'1s 11fí11 q1wrnmos n i 11 forma1Ji11 v• .. •1·hal qun · t.t·ansi ta por· 
:H'(ui a correr ... 

() :-;1L CAHLUS DJ-: C.\ ~r-. 1 POS - E::;ta 1l fÍQ é VCl'bU.1. 

O f.;11 . tf1c_\~ún ?\'.·\~cr\.rEN'l'n -· , •• s1.'m CIUC pos&3m seL' 
;1ppl'nh1·mlirla$ irnm1 1rlinl ;111wnl.f•: que transitam por aqui a 
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1 ·u1T1~i·, que inCto pcl'mit.le o exame <'.uiuauoso <las quaslões como 
l1:rei occasião d 1; fazer', ~obre l!Slcs numeros. 

;\la~, pa1·a c.:ompletar este 1mrentesi~ mostrarei immcdia
t anir.nle ú ca.mara. p o.rqur. fúrma i:;a.orilcga cslâo sendo gast.os 
,_. ,, di n!wil'os das obras cou tra as ::;cccas. 

:!'as propr!tts iuformar;ões trazidas PO L' S. Ex. , o Sr. De
putado Carlos ue Campos, enc0tnti·amos o· seguinLe : «Inspecto
i.'ia de 01.>ra.s couti·u as Sei:eas - Helu.c;fl.o do 11cssoal effeclivo 
i i•a u.dm h1 isl.rar;ão ccntrah .. 

Dir-~c; -ía t1ue cm se Lral.ando úr! uma. ca lamidade, de uma 
:~ iLuaçü.t) anormal, em 11uu ns dinfleirn~ publicos que est..ão 
:-:1!ndo ga8tns largarnentu. dinl.tc ii·o::> para ~occorrer os perse
;,: 11iúos velo fla.gello da. secca, os mes1nus dinhei ros, deveriam 
~" 1· (.'OntaciAus me~ículosarnente 1para que aão hove88e uma des-
1wY.a e.xaggerada. Mas. querem ve r' o que ise ·está. praticando '? 
E,,-;a verba de Obras contra a.s 8eccas, que votamos aqui, ar
r·anoada aos nossos co.rações pela pieda.de e solidariedad.e com 
n:; nossos irmãos, sabe á ·Chmara• como esLá. sendo gasta? V(~
,iainos: « Emgenheiro Flavio Torres Ribeiro de Castro, em 
c·o·tnrnissão df. estudos nos Estados Unidos da America do 
:Vorte : 1 :100$. Naturalmente em ouro. 

o SP.. ARMA.1'10() BURLAi\L\QUl - Para compra. do ma·· 
terial. 

o SP.. NICANOR NASCIMENTO - y . K\'. . quer VCt' maiis? 
·walfrido :Dias, servindo na lnspectoria de Portos, Rfos e 
Canaes. 
Quer V. Ex. ver mais, ver como é sacrilega a dispen;ilo 

desses dinheiros? «Paulo Marques de Faria, em cornmissllo no 
(J(tb·inete do Sr. Ministro da Viação.» 

Quem não sabe que ess?.s commíssões são ~implc:; ~ino-
1~uras para que os protegidos p,ossarn °passu1· nu!-! avonidu.~. 
liombalear a elega.n.cia 1110:; automoveis ofrie íac~?! 

o Sr-t. CARLO~ DE CAMPOS4 - ·. E' um faef,o CjUú (!~:;08 t'u ll
l't'-ionados natão fazando sP.vi1·1:-o conncxo <~om ri.qnelle emprc
il(>ndimento. 

o SR. NICAN<IR NASC(MF.N'l'O - irPn.u!o Domi1n~~lf!l" da 
Silva, em commüsáo na cst1'<1.d11 de Fm·ro de '/'hr.·r1J.owpolis .·» 
:..:fll':'t, pol'vcnt.urn, a 1tstrarJu, do .F rirro '.l'hei·m;opolis alµum l:i(!l'-

1 i<~·º comwxo ! Aui:;uma cslradn q1rn estr>jíl sorvtndo a.os fln.gPl
la1io~. ou 11ma. estrada. para o~ ricos r. o~ or.ulcnLo!'i l-icr vinc.I" 
1111m cidade oudn o Sr. J~pilacio vac corn<!l' o~ seu;; J..mnqueLes 
" i:o~ar suas festas? Estarão -precisando de Obras dP, soMor
ro contra as Secoo.s as lindas cascatas :=:~rrana~? 

«Rodri~o M'uniz de l\f qPsu it.a. cm r,ommis!-\fi.o rio. Fi.~cali-
7.rtr·rio das es/'giada.<> d!! ferro."P Será. porv(lnf,11ra. !'11~1·vir:n rn
' "' 'X" das !'.'CCCri'- umn Mmmi.c::.~fio :ncstn inspl.'ef.oria? ! 
~-~.m w 
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O S.R.. CAIU.os oE OAMPOs - ·- Opport.unamente serão da(va;;. 
as explicacões ao nobre. Deputado. Não dese:io cortar· o Ii<J 
de sua oração. 

o SR. NICJ\NOR NASCIMENTO - Tem mais : «Francisco 
Diniz Drummond Junio~, em commissão na Estrada de Th r: 
re:zopolís:1>. Será, talvez, essa E strada de Ferro de Therczo
polis, que esteja dand9 transpor tes a flagellados ou se11ú sim
:plesmente motivo pa.ra funcc.ionario gosar das festanças do 
Sr. Epitancio Pes:3ôa com -a verba votada para 1\S seccas? 

O Sn. ARMA..."l'iDO BtmLAMAQUI - Foi o Sr . Presidente do 
Estado do Rio quem convidou o Sr. Presidente da Republica 
a visitar uma estrada de ferro incorporada á. União. 

o SR. MAURICIO DE LACERDA - V . Ex. quer . arrastar () 
Pre.sidente Veiga? Isto não é solidariedade. 

o Sa. N'IC.ANOR. NASCIMENTO - Quer V. Ex. ver mai~ 
como são distribuidos os dinheiros das seccas ? Eu vou mos
trar (lê) : 

«.Auxiliares administrativos - diaria, 6$000. > 
E vem uma série de seis auxiliare$ administrat.ivos '!"(•

nos A sms MIL RÉIS P OR. DIA, trabalhando e:!'fectivamcntc no 
servico da secca. 

Segue- se na série o Sr. Sylvio Luiz da Silva Pessôa 
ó inevitavel epita.cín'.ho coro 15$000 diarios. Pensam que eslá 
trabalhando no servico da. secoa? Não. Está EM COMMISSÃ.0, 
em exercicio na ln,spectoria de Portos .• Rios e Canaet;. Assi
gna o ponto e embolsa a honesta diaria. · 

Ahi tem a Camara as bell~zas deste regimen de trevas. 
Eis porque não querem dar as inf ormacões claras e d()

cumenbadas de todos esses "3contecimentos, E' por.Que mesnw 
assim passando pela triagem da palavra. do nobre leadcr a 
quando e quando escapem á attenção cuid·adosa, os factos que 
se qu~rem occultar palpitam por esta fórma, pejados de in1-
morahdades e de vergonhas... (Apartes.) 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Não foram occultados; 
ro:ram trazidos pelo leader. 

O SR. NJCANOH. NASCIMEN'ro - O leader declat·ou, i; 1·cio 
ou, que n!í.o teve tempo do estudar as tabellas. 

o SR. CAru.os DE CAr.rPOB - Não apoiado . T·~u não cus~u 
isto . Li tpdas as tabellns . Ha uma par te technica que me t.!~
capou, não · sendo essa a quu V. Ex. f so r efcz·c. 

o Sn. NICANOH NASCIMENTO - Mas isto, Sr . Presidcute. 
(': nm ligeiro parcntl1 csis em que eu reVélo r apidamente ú 
Cama.l'a e á Nac,;ão, para que estão servindo a Inspectoria das 
Seccas e essas commissõlcs e sub-commissões. . 
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O ~1L C,\nr,os l>E CA~1Pos Se V. Ex. t ivesse funda-
mentado o seu requerimento, as informações teriam si<lo 
dadas ..• 

o SR. Nrc.-u""oR NASCI~rl!:NTO - Logo, V. Ex. confessa 
que o não foram. Eu levarei o mim depoimento mais longe, 
a um inqucrito sobre esses escandalos, inqueri to que ha de . 
vir completo. Hei de projectar á Iui meridiana sobre cada 
um dcss~s factos. E logo depois examinarei a questão do · 
J.,Ioyd, a qu~slã.o dos navios e a do f erto, como, a seguir, exa
minarei todos os gastos desse Governo em cujo delírio os di ... 
nheiros publico~ eslão a sel'vico do estrangeiro nessas nego
ciatas. (Apartes.) 

O SR. CAm,os DE CAMPOS - Muito bem; será um meio de 
trazer o murmurio das ruas para o Parlamento, para que o 
Governo, mais uma vez, po~sa sahir limpo de qualquer sus
peita. 

O SH. OsCAR SOARES - Como tem sabido. 
O Sn. CArtLos DE CAMPOS - Como tem sahido. 
O SR. NICANoH. NASCIMENTO - Ainda bem que V. Ex. 

confessa que a rua e_stá cheia de murxnu.racões. 
Masj voltemos ao ponto do vista, no aual me encontrava 

n do qual não quero sahir. · 
Será, porventura, f.ü.eto sem notoriedade o de ser o sobri

nho do Presidente da Bepublica o engenheiro a quem, se
gundo se !ô nas columnas do Diario Olficial, foi entrgue 
somrna avultudissima para os trabalhos da sccca? Onde está 
o nome -de Epitacio Pessoa SobI'inho na lista do pessoal? t 

O SR. C1u:i.Los DE CA:111i>os - Onde viu V. Ex. isto'! 
o SR. NICANOH NASCIMENTO - Está no Diario O(ficial, . 

vou trazel-o. 
O SR; Osc,m SOARES -·E' verdade; e esse dinheiro vae 

sendo empregado com muito criterio e resultados efficazes 
para o serviço publico. 

O Sn. An.M '\NDo BuRLAMAQUl - :A entrega do dinheiro 
necessario para o serviço, é o principio adoptado com rela
ção a todos os engenheiros que ali trabalham. 

o SH. NICANOR NASClMENTO - Ainda bem. A superio.ri
dado dos l<:aders familiares se revela de modo e:x:pressivo. 
O Sr. Carlos de Campos ib>nora os factos que os leaders Soa
res e Armando . conhecem e explicam. . . E' o principio quo 
x·ege a distribuição desses dinheiros, mas é precisamente elle 
que mostra a falta, a impossibilidade do fisoulizacão e a pos
sivel falta cio moralidade. São 300, 400, 1.QOO contos entre
g-uos a engenheiros cm regiões remotas. Sobrinhos ... 

O Sn. OsCAI\ SOAllES - Esses funccionarios prestam cou-
ias (ts deleg·ocj?-s fiscacs.. ' 
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O SR. OcTACILIO DE ALBUQUERQUE - São engenheiros que 
trabalham sob a direcção do Governo. 

o SR. NICANOR NASCIMEN'l'O - Quem p6de verificar que 
e::;ses quarenta e cinco mil empregados que se encontram na
quellas regiões, ao serviço d~ s.e~ca, nã_o incluem - o. 9ue é 
<.:ornmum - muitos nomes fictic10s? Nao é facto que Jª tem 
OCCOl'rido? 

O SR. OC'rACILIO DE ALBUQUERQUE - São accusações e in
sinuações estas sem fundamento, sem base. S-0 fossem ver
dadeiras, aqui estariam os · representantes dos Estados flagel
lados para com maior aut~t'idade denuncia.r quaesq~er irre
gularidades. Elles que o digam. 

o Sn. MA11R1CIO DE LACERDA - Não atire V. E:x:. as ban
cadas desses Estados contra o nobre Deputado. 

0 SR . ÚCTACIL!O DE ALDUQUERQUE - E ' uma acousacão 
gratuita dizer que os dinheiros publicos estão sendo malba
ratados. . 

o SR . NICANOH NASCIMENTO - Estes processos não me 
impressionam. Eu não. produzi nenhuma accusação, sinão a 
de que não ha esclarecimentos; e essa falta é que p•5dt:"! !~
va.ntar suspeitas sobre a applicação desses dinheiros .. . 

Estou, apeltas defendendo a ueccssidade de ' uma larga 
1J,mblicidade sobre todos os factos do Executivo. Mostro os 
inconvenientes do sigillo. Não esLou por çmquanto produzindo 
affirmações sobre esses aco11tccímentos. Quando as í'aço, tenho 
a hombridade fJrecisa para posítival..zas. Estou dizendo que a 
falta de publicidade e c-xame meticuloso sobré esses casos · 
induz ú suspeita, e quNn decla1·a que induz á suspeita não sou 
cu, é o honrado Sr. Presidente da Republica, quando assim 
transcreve as phrases que colhemos cm seu memoravel dis
curso da(J.uella época: 

«Este regímen que nao ú o regimen .parlamentar, porque 
não podemos fazP.r e desfazer situações, criar ou derrotar mi
nistcrio~, e\ nn e11tanlo, aquelk1 em que. a maxima publicidade 
tom:rrn-se indi8pnu~avel. nfim de ser ú pailr, . perfeitamente 
osclarueido sobre f.odo!.-1 os actos <lo Poder Executivo~. 

Esto esclàl'ccime.nto o vchemente Deputado ·dizia então 
QUCI t:onstituia «<>brigacão imperiosa do Poder Executivo». 

O .81t, AH:\IANno BUHLAM.\Qm - Si a Camara approvar o 
requermicmlo do nobre Deputado, essas informações certa-
mente virão. ' ' 

.o Sit. ;\IAU!'.JC.10 n1~: LM.11moA - A verdadeira doutrina nã.o 
~ «S1 approvarl>. A Yordadeira douLrina é ter de approvar. 

o SR. AHMANDO .BcmLAntAl.,ii ' l -- 1füío apoiudo. 
o SH. MAt;CJC!O )))~ LAUEHD,\ - E' o l]Uú rcsalta Jn. argu

ment.arão fio Sr. Erilacio J>~Sf:l t'\n. 
:. 
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O SH. ·CARLOS DE CAMPOS - Per;,o licença para discordar 
do Deputado do então, pai·a a:doptar um criterio, novo. S. Ex. 
pensava assim. entende o nobre Deputado; penso, como 
leader da maioria (permit.ta o nobre orador este pequeno 
aparte), penso, dizia eu como leade1· da maioria, que é at~ 
um devm· trazl'r dP. prornp1o a~ informaçeós á Gamara. Agora. 
quem ref;olve, afinal ~obre esses requerimentos é a Gamara.. 

Eu, nunca disse desta tribuna. no caracter de leade1', que 
a publicidade dos actos d0 Governo ficaI'ia dependente das 
minhas palavras, sinão que depende do voto da Camara.. 

O SR. MAURlCJO m~ LACERDA - Essa at,Utude do Governo 
tor.â re!'lposta, quando tratarmos dos orçamentos. 

Sí os scn horcs recusarAm informações, não se TJOdcrá. 
collahorar nas leis de meios. 

o SR. NrcANOR NMJCI!v!v.N'l"ü ::- Estabeleceremos a fisca
lízacão desses dinheiros publicos, impedindo por todos os 
meios regimentaes esses esbanjamentos. 

Acceitamos a Juta. 
O Sn. CAllLOS DE CAMPOS - Não ha luta, não ha oppre~·. 

são. Isto é uma verdadeira ph.a.ntasia do nobre Deputado. O 
l1onr~do D.eputado está agora apreciando as inf ormacões. S1 
achal-as incompletas, outras virão, com ou sem approvação 
dos requerimentos. · 

o SR. N'ICANOR NASCIMENTO - Hei de forcar o Governo a 
dar á Nacão o espectacu1o ridículo de fugir a todas. as infor
mações solicitadas. 

o SR. CARLOS DE CAMPOS - Isto não é urn defeito nein da 
altitude do lrw.der nem que acarrete responsabilidade para o 
Governo. 

() SR. NICANOR NASCIMENTO - Eu nl'io procuro defeitos 
em V. Ex. 

o Sn' CARLúS OE CAMPOS - o defE'itQ está em que os re
quorirnon tos de informações são apresentados sem serem fun
damentados. O lcnder l~ que tem obrigação de procurar con,ie
ctm·nr n rrsrwito do alcance dei:ises pedidos para tão comple
tament.n riuanto lhe 6 possivel trazer essas informações. O 
.nobre Dr•put.ndo ap:ora 6 QtH' está fundamentando ô seu re
quorimont.o. Corno quer. pois, que o leader advinhe esses 
fundamentos ? 

O Sn . Nrn.ANon N.\SCIMENTO - Vejamos o que dizia o Sr-. 
F,pitado Pessôa: {Lê) 

«Nao ! Não ô um requerimento do mero intei•es:::P. parti
dario. é ant.Ps o oxr.rcicio de um dirC'iito constitueionnl que 
1·.a})0 <Í. Camaru o individualmrmtc a cudn. um cios SC'u:oi m~m
bros.,. 
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E porque então fundamentar, si não é obra partidaria, si 
é apenas pedido de informações para esclarect>r os Deµu lados '? 
Fundamentar o que, si q11ern pergunta não tem ponto de vista.; 
apenas procura elementos para firmar uma orientação. 

O Sn. CARLOS DE 'C'AMPOS - Então porque censura V. Ex., 
quando trazemos ns informações tão completamente quanto 
possivel? · 

o SR. N'TCANOR NASCI~rENTO - o que censuro é que se 
tragam informações incompletas, quando pe-la norma de 
acceJrclo com a praxe antiga, as administrações podém t.ta.zel-as 
completas. metbodicas o claras. 

o SR. CARLOS DR CAMPOS - o regimento precipita a dis
cussão, porque marca ·f.8 horas. Eu poderia pedir o adia
mento, não sei si seria regimental; mas dcse;joso de accudir ao 
pedido de y. Ex., porgue entendia que 0ra feito de boa fé, 
trouxe essas informações. Agora, si não sã.o completas, oponte 
o nobre Deputado os pontos em que ha defficiencia. 

O SR. NlCANon NAsCI.MENTO - Bastava deferir e> as infox'
macões deveriam aqui chegar perfeitas com as informa~.õeR 

·, <ie V. Ex. ter0-i de formular novo requerimento de informa
ções detalhadas. Si assim podem:: lhe ser cobeeta.$ as falhas. 

o 8R. MAURICIO DE LAGEHDA - E o requerimento sobre o 
estado de sitio, que nem se discutiu ? 1 

o SR. NtCANOR NASCIMENTO - A questão tem um aspecto 
juridico. tem um asprcto rer;imentul, 4cni um a<;pccto politico, 
e tem um aspecto moral. 

o SR. MAUR!CIO DE LACERDA - Os Depuiados governistas 
querem nos dar como favor um direito que pe!'tence ti. Ga
mara, qual seja o de receber as informacões. 

O SR. ARMANDO BcmLAMAQUJ - E VV. EEx. não quC'rem 
l'econhecer igual direito â maioria da Camara.. 

o SR. MAURIClO DF. LACERDA - Antes de V. Ex. ser 
maioria nesta Casa, a Camara n fazia sem ser obrigada. 

O SR. ARMANDO Bt•tu.Al\-rAQUJ - A Camura funccio:na li
vremente, da fórma por que entende. 

o ·sR . MAURICIO DE LACEl'!.DA - Sim. F!.11lcciona livre
mente. da fórmn. por que entende, mas de ace1'irdo com a von
ta-de do Presidente da g_ey">uh1ica ... 

O SR. AHMANDO Buro.,,\MAQUI - V. Ex. i3 que está re
olamando esse direito como s~ fosse absoluto: <': um direito 
:t.imitado. · 

O SH. l\fATJRlCIO DE LACEHDA -· Ou hn. 0 jir:cit::1 de ter in
formações ou não lm. Limitado púde estar uo Norte, riolo 
CaHet.e, e ao Sul, pela Parahyba ... 
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o Sn. NICANOR NASCIMENTO - Dizia cu, Sr. Prosident~. 
quo os nobres Deputados procuram propo~ i t:~1 l::mwnte estabe
l ccer a confusão ('ntre os aspectos regirht-!nlae-~ e o:;; polilicos 
: :i :1•H ~tão. · 

Pelo seu aspecto regimental. a ·Camara tanto póde deferir, 
r;nmo indP-fo:-ír os 1 cquerimentos, d·esde qtw s~hm. como são, 
.c;ujeitos á votadio. · · 

E' portanto um direito da Camara indeferir ou deferir 
esses requerimentos. 

Mas, sustentava o Sr. Epitacio Pessoa, como sustento 
cu, qu~ só <leve usar desse ()ireito em casos ex{}epcionáes . 
nizia-se ,iá. naqueHa occasiã.o de accôrdo com o Deputado 
pela Parahyba que só se podem recusar requerimentos· de 
iuformações, quando olles resam sobre maleria de defesa na-
~ i o-nal ou diplomatica. · 

O SR. MAl'.JRICio DE LACERDA -· Em plena guerra, eu a-pre.
.%nLava aqui dia.riamente requerimentos sobre ma.teria mi-
1 itar e nunca foram rejeitados . . \ 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI - E as informações fôtam 
forneci<ias ? · 

o SR. MAURICIO OE LACERDA - E essas informa.ções che
garam á Camara. 

. o SR. NICANOR NASCIMENTO - Eµ quero ser um disci
nulo aproveítavel de S. Ex., o nobre leader. 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - As boas normas devem ser 
sc>mpre seguidas. 

o SR. NICANOI\ NASCIMÊNTO - Não perderei o fio do ar
gumento. Dizia eu que; sob o aspecto regimental, a Ca
rnn.ra poder.ia indeferir os requetimentos de informa.cão. Mas. 
ha. um aspecto· moral, um aspecto político, gue .deve ser exa
rninn.do cuidadosamente. porque cuidadosamente o examinou 
o Sr. Epitaóio Pessoa. Declarou ello que o regimen P.::i::igia, já 
que não era parlamentar, que a maxima publicidade fosse 
knzidn, que a luz mais plef!a fosse. pro,iectada sob,re l.odas as 
aduações do Po<ier Executivo, pois que o reg1men só se 
pl'lde apoiar na moralidade completa, na' nitidez, na lisura <ie 
r<·nducta. do Presidente ; e, como· assim era., o Governo não 
ck vin. recusar as ipformacões sinão ~m casos extremos. em 
qirn perigasse a. defesa nacional ou o intE:!resse do paiz no 
nxtorior. · 

o SR. MAURICIO PE LAàEHDA _. Si o Deputado opposici o
nil:'Ln. apre!:lenta um requerimento, porque duvi<la. da mora.li
<bde do Governo, a Camara que o rejeita ainda duvida mais. 

o SR. CAMPOS DE CAMPOS - Nuo apoiado. 
O argumento pecca pela' base.· 
O Sn. Mi\urucro nE LACERDA - OndG a. base ? 

, . 
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rl
·a O_ SR. C AHLos DB CAMPOS - O opposic ionismo P. a maio

nao teern a mesma base de acção. 

_ O SR. ~JCA_Non ~ASCIMENTo - A•s bases 61k:>s gov~rnistas 
sao sempr" mais soli<l.as . .. 

. O · fac.lo é 9ue sempre s~ sustentou, como · 0ss-0ncial ao 
reg1.me_n., que~ so fossem r.ecusad,as as informações quando 
pr.e.1udw1-acs a ordem publma e a seµ:urança nacional. 

· O Su.. AR.."r\IANDo BtJRT...AMAQUr - Qu.al f-Oi o pronuncia
mento da Camara naque.lla occasíão ? 

o' SR. NICANOR NASCIMEi'\TO - V. Ex. não rrie 'inter
rvmpa. Peço-lhe~ . Cr1~ia <1u1~ eu tenho um defeito crravc· e-,;
tcm_ l!a~i.fua<lo a raeiocinar e :preciso cc;>mpletar o!'l ;aciocininli 
qn~ rn1 cw. V. Rx. os corta 1ntempestrvamente. 

o 8R. MAURICIO DB lu\CER.DA - Responde-se perfeita
rncntA: a. fracção deo<ioris.t.a, capitaneada pelo Sr. F.pit..acio 
Pc..ssua, <Jueria a approvação <lo requerimento e a florianista 
reJeif.ava-o ; mas os fiorianistas Q approvaram nQ tempo do 
gcfü:.ra1 Dtlo<loro. 

o SR. ARMANDO BuRT..AMAQUl - Mas os requerimentos 
foram app1·ovados? · 

o sn .. NICi\N(Jfl. NAS!C1MgN'fO - Pergunto: o requerirnenLo 
fE~ito p elo honrado Deputado. pelo Estado ·do Rio. que. pedia 
como naquclla or.(~asião pedia .o Sr . Epitacio PesS<'m que fos
Sf'.\m complef,adaR infnrmaçfü~s sobt·e actos de estado de sitio, 
r{'>querimQntos que eram foi tos -sobre actos preter-itos, · qu e: 
j iÍ t.iu ham produzi.cio todos os ·seus e ffeitos politicos, j urí
dicos e mat.eriaes, que não prejudicavam á ordem pubHca. 
que n ão traziam perigo p ara. a defesa nacional e nem para 
as r elacões internacionaes, não tinham com ellais pert inencia. 
e que .o Sr. Epitacio Pessoa sustentava ·que deviam e.cr de
feridos por que não cabiam dentro das exce.pcões Jegaes; n 
não cabendo dentro dessas excepcões, não podiam cahir dr.
unte dos principios r.<>senc.iae.s do r egimen, pergunto eu 
a~ora : o i·equcrirnent.o do nobre Deputado pelo Estado do 
Rio. qne pede. ~omo pndia o actual Presidente d'a Repnblicn. 
pormenorisa<:los e.sclarecimentos sobre ncLo·s <:lo estado dt>. 
sitio, vin ha perturbar ai:: t'PJ-ações internac,ionaes, ou a SC\
gurança interna ? Não ora l"lle identfoo ao sustent.nido pelo 
Sr. Epit.acio Pessoa ? 

O SR. CAJU.os· DE CAMPOS - O reauerimenf.o do nobr r. 
Deput.aào pelo E sf.ado do Rio não foi acomnanha<!o de n enhuma 
fundam entacão. n nem t"Offreu impu,i:rnaç.ão .de nenhum :qepu
tado; a Cnmnra roj~i1.ou-o livremente até na ausencrn dn 
leadie1· da maioria que esf.a.va assistindo :'l Jeiturn do laudo do 
Sr. Pr0sictente da ilrpublira. na '1ll~!':tfio dl' limit~s entre os 
Estados no Parann r $. Panlo . . 

O Rn. !\J,.,m11cin n1~ L.\1~1;;1u),\ - N:i1~ p1•ecümvn.. fundn-
1rirnla1· .. , 
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o $n. CARLOS DE CAMPOS - Esse argumento c!e V. Ex. 
-(> · ~ favoravcl a maioria da Camara que decidiu a questã.n 
pr.:~eisam1 ~ nl<' porque nã') f.eve fundamentação. 

O Sn.. Nrr:A"KOR NASCIMENTO - No caso do requerimento 
do nobrr~ Depufado pelo Estado do Rio, Sr. Mauricio de La
cerda, disse o nobre lu1de1· que não houv~ fundamentaç:.fí.o 
nem impu f,"Ilação . . . 

O Sn.. J\.lAUiucro DE LACERDA - Peço a :pal.avra. 
o E R. NICANOR NASClMí:.'N'l' O - ••• mas no meu caso ha 

larga fnndamentação, que não é de natureza politica. 
O Sn. 1\faurucIO DE L.ACEHDA - Vou fundamentar e conto 

.com o voto de S. Ex. 
O SR. CARLOS DE CAMPOS - Esta é outra questão·. (Riso. ) 

Sou o homem mais facíl de ser persuadido. Basta que se saiba 
que sou sempre. verdadeiro e ju~t.o. · 

O SR. NICANon NASCIMENTO - E conveniente. 
O S1i. CAur.os DE CAMPOS - · Isto ~ um aooresoimo de 

V. .'Ex. Son ~óment" responsavel pelas palàvras que pro-·, 
nuncio . · 

o SR . NICA..'\'OR NASCIMENTO - Pergunto: o requerimento 
que neste mqmento está sendo debatido pela Gamara tem al
g·um .daquelles aspectos de excepcão que impressionaram ao 
Sr. Presiden t.e da Republica? Perturba, porventura, as rela-
1;ões intornacionaes do Brasil, a defesa intema ou externa ? · 
Qual a inconveniencia de trazer-se a. publico estes factos da 
11aturcza méramente administrativa ? · 

o· SR. ARMANDO BURLAMAQUI - Nenhuma; o que ha é uma 
inutilidade. · · · 

o Sn. NICANOJt N ASCIMEN'l'O - Da utilidade do que eu 
irnco julgo eu. Si não ha nenhuma razão de ordem politica. 
mô1·al o 8ocíal JJnra que o requerimento seja indeferido, in
dago: por qun sn ha dJ fazer essa filtração de informações,. 
ah;avés das .fin~s «<~ onveni encias» ca- oracão do nobre leader '? 

O Sn. AR.MANDO BuRLAMAQUl - Não ha u~cessidade, rtem 
ulílidade, porque já está. respondido. 

o SI:\. NICANOn NASCIMENTO - Si é o honrado leadei.· quem 
nos diz· que não está rospondido, CJUP, ~ sua informacão tem 
1.fo ser dada «pouco mais ou menos~. é insufficiente, porque 
não t.t!ve tempo de cal-a mais completa . Isso está na sua for-
mosissim.a ora<_:.ão. . . ·~· 

o .Sfl.. f!Anr,os DE C'AMPOS - Não apoiacln. Eu me. report.o 
r'ts minhas nalavrds . Bu di :-sn fllle em fot·malismo adminis-
1.!·ativo ellui podel'iam -vfr dn outra fórmu, mas quo, om es
i-;1>nda. haviam di:> s"r sempro esRas. 
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O S:a . NrcANOR NASCIMENTO - Não estão pormenorizados. 
Nesta parte são dcficiei;ites. Pedi que a!-;; despezas de 1920 que 
peco no ml3u . requerimento fossem espe.::;~ flcadas, foram C.ados 
globalmente ou pr.lo m~nos não porn:ienorizados. E .S. Ex. 
ceclara que não pó de trazei-os si não globalmente. 

o Sn. CARLOS DE CAMPOS - Dei a rar.ão - por que pén
dcrr. ainda de informações das delegacias fiscaes. Seriam pre
cisos dous meies, pelo menos, riara que esses promenores 
viessem. 

O Sn . NICt\"Non NAsCIMJ<JNTO - Pois eu as nguardarei nos 
dous mezes. Admitto que demorem s-etenfa ou oitenta dias; 
~m todo o caso, é preciso que esses ei:;clarecimentos venham 
a publico, . porque só assjm poderemos votar conscientemente 
materia orçamentaria e manter os créditos pedidos pelo Go-
verno . , 

Não peci essas informações com intuito . político. V. Ex. 
t em visto que este nnno não trouxe p<tra aqui nem uma questão 
t:i?litic.a. Entendo que a época é de côn5truccão. E qualquer 
qne 8eja a divet'gen:cia que me separe d::> Sr. Presidente da Re
publica, tenho forçosamente de collâborar na formação das leis, 
rorque não estou aqui pelo favor de ninguem, nem dP. S. Ex., 
nem :pelo rie qualquor pessoa, nem de nenhum partido, de nc .. 
r.hum govel'no; e~tou ariui pela confianca directa ~o povo, A. 
t enho ce cumprir o meu dever, de fiscalinr, de votar .con .. 
~dentemen~P,, e hei de fazel-o, tanto quanto as minhas pe
quenas forças permictirem, qt1aesquer que sejam as violencias 
E>" os e.nt.rave,:; qne se me oppuzerem. 

Si 'não ha motivo de ordem politfrn que impeca que as 
i':lformncõM sejam dnâ·is offícialmente por escrípío, como · 
def.~rmina 1\ Constituição ... 

O Sn. An.MANDo Bum,AMAQUI - Quando a Camara a:p-
Drovar o requerimento. · 

o SR. NH~NOO. NM3C1ME'NTO . - •.. por que a Camara ha 
do recusai-o ? Por partidarjsmo ? Não, porque não () co!lo
r,:uci no aspecto partidario. 

O Sn. MAURlcto nr:: J ... ACE'HDA - Nem era susceptivel disso. 
O .SR. NrcANon NASCIMENTO - Nem era suscep.íivel disso. 

como muíto bem apart.eia o nobre Deputado, porque se trata 
npenns dn applicação de dinheiros publicas, de servicos deter
rn5nndos pelo Congresso e cujos creditos fàram concedidos con
didonalmontc, tondo se dito no parecP.f que esses cr editas 
~rnm destinados e cspccific~dos para fir1s àeterminados. . 

E' o proprio lea.der quem .confessa riiío haver plano orga
nhmdo paro. o problema da secca . 

o Sn. CARLOS DE CAMPOS - V . Ex. está fazendo obser
vavões a um ciscurso que não :rroféri. 
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· () Sa. ~ICANoa NASCIMENTO - Gomo não'? ! V. Ex. até 
~c'.!~c~@~. qu~ Jla qbras em terrenos não desapro-priados, quando 
a autqr1zaoao é para desaproprial-os :préviamente ! Si não 
fot i:;n9tiv9 de ordem poUtica .para que essas informa~ões não 
v~~ham' taes qÜ~es as pl:?di, isto · é, pormenorizadamente, espe
e1f w:;i.qamente, s1 o honndo leader. no ar>Pello que me fez, não 
tl~çl~rqu neqi um motivo de ordem pubJiea pelo qual eu de-
y~.!:'ia reti~ar Q requ~rimento . . . . · . , . . 

O. S:a. CAfu.os DE C.<\MPos - Não :Pedi que retirasse. 
O SR. N!CANon NASÇil'.{ENTo -· Aconselhou. Disse que eu 

(l~y~~i~ ffo<?-r satisfeito com- a dosimetria dos_ seus infor~ 
mes... · · 
• ~ . 1 .-. 

O SR. CARLOS DE CAl\IPOS - Nem isso. Eu disse que, 
pela sincerí,dade com que"" . eram presta.das ª.E! informações, · 
pela certeza de (;ue abrangiam a essencia dos factos, imagi-
nava que V. E:.":. ficaria satisfeit<;>. · ' · 

O Sa; Nrc.ANOR .NASCIMENTO-· Fóma subtil de conselho . 
. V. Ex., por se1· at't.i.sta, imaginou com certa. demasia· que eu· 
ficaria. satisfeito com esses esclarecimentos. ·· · 

P~di as informa~:ÕflS pormenorizadas ·~ ell~s ·assim não 
v~ram. Pedi especificá.damente por numeros, ellas me são 
ministradas com ~ pouco mais ou menos~ . E o nobre Depu
tado mesmo dr,c1aroti que · pel~ premencia O.o tempo teve de 
dal~as irisUfffoientes: · · _. 

··· · -.PerITT.info . ã Camárª, impre.co á sincerida~e de S. Ex.: 
·qual ·o ·motivo dé ·ordem publica que determina a rejeiçítq ·do 
pedido dessas informações ? · .·· : .. . ., . . '. . ... 

UM $!'\. DEPUTADO -·. A insignific·ancia dos esclarecimen
t9~ qUe o nobre Del)utado ainda deseja. · 

. . . 
O SR . NrCANoR NA.SCIMENTO - A insignificancia veri;a 

sobre milhares de contos. A ins!gnificancia é questão de coii~ 
sciencia. e · ninimem ignorâ. que as questões de consciencia 
são "delicadas. E ' justamente nas · minucias, nos pormenores; . 
na docume:c.tac~o dessas gr~ndes ou pequenas parcellas que s'e póde yerificar com_segurança a maneira, o cscru.pu)o com 
en.~~ ~ê qefü'.)endem os dinhei. publicas. . · 

O SR. CARLOS DE CAMPOS - Faltam alsumas minucías 
por não 't~r h ávido tempo. · · 
•. e. • · · ~· . . . ,,. . ., . . . . 

. Q S:it- ~AU~_IC~O DE LACERDA - Então é o caso de appro: 
·var o requerimento. . · 

· O SR. CAl\J .. os . DE CAl'.IPos - E' o que ·a Gamara vae de·· 
cidir. . . · · · · · · 
. . . . . 

O SR • . NxcA..~oP. NASCIMENTO -· O appel1o que faço em 
· primejro Iagár ao· nq:Qre leadér da maiori:i é o appe!l9 á . s~~ 
cordura. 
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- _Não quer? inaugurar:, nesta Camara, .o serviço da pertur
baçao e da dêsoraem. . Quero, . sir,n, ·oolla:borar ·lisame.nte ·no 
exar:ie de todll;s as questões, od'mo estou~ fazendo, Para: isso 
:porem, ·é precwo que ··a maioria nãp dê. gO:lp13s qe :for!)a,'p,or 
iss.o que o~ go)pes de força determm!J,m' golpes d~ v:iolencia. 
A força exige a, reaccão dos homens c)e brio, · .. - . : . ··•·• >< 

O í\nal do dis,cur.s_o do nobre Deputa~() Pé!á_ .Par1fü~ba 
será o fmal ào meu· discurso, ante a solidari13dade 'de Jdéas 
que nos -ligam no. passado prir,noroso de S. Ex. e no ·meu 
presente. . .· '· · .... ·.•·. , · •. , 

Disse, Sr. Presidente, que era, preciso . '.que viessem fod~s 
essas info_rm11cões para que se pudesse julgar .o q'lie .. .S.e~f11zia 
pelo desv1rtl1ll;mento .da Constitu,içãô,·. que .. Si' Ex.• pl'tn:~1ett.eu 
restabelecer; Jurou restaurar e. que hoje, • c.om:: a .. pdrita da 
Aua espada pasimu como um trôphéu ··sinistro pór.J'todos . os 
ambites dq paiz, ~sfarràpada, envillecida, cqber,ta;. d!'l 'pó e en-
sopada de sanrye I · · · · ·· '· . _ _ " ' ,, : ··· 

O SR. DoRvAt PoRTO --'--'-·Isto quando?: 
o SR. NlcANóR. N&SmMENTO ~Em 11392. 
O SR. DoRVAL PoRTb <:-.La jeunesse 1'/,•'J; nas°i#eté~:'/E' ô 

caso de V. Ex. 1 · • ·. · .>· /" ' · · . \ ' ' - f . 

' OSR. NICA.1\TOR. ~ASCIM'~~!ró -"-Nã(l. ' ' < < 
- o SR. DDRVAL. PORTO .::_:Então V. Ex. não é joven?. 

o SR. NicAN_of\ NA~ciIME~1<To - .rns·~~ .. ó -~c.tµ~t'.sri. ~l'~si..
dente da R~pu~lrna nagu~Ila. ~ora que a ;band~~ra go i~ra:~Il 

-andava env1Hec1da e. vilhpe~diada, · em Aarr~pos, cqberta i;le 
pó e de sangue.. . ·· .... · ... ·. . _·.- . ... · ·.· .- •. · ......• · .. -

Foi a intransigencia sejvagem de .do.~s:;grúpos que os 
lançou um contra-~ outro~ eB'l .um o()1lllJ?-ttlt'.l-e ' fe;ras,, < •• • 
. Será talvez a mtransiger.tcia; . dp . nobt,e\le(laer: •da n>;~1oria 

que espelha a .. do Gove~no ·que podera, ; ·'PCCIJ;~I<:>Il.itr h;ictas 
atrozes. _ __ .. · . . • .. · . . . _. __ · .. · _ .·. ·. .. .\'' 

. O. Sn. CARLOS DE CAMP?.Si ;- Es!ol,l cér~o .d~ <il'Jl~éY "'.'Ex., 
no mtimo ha de ver. e. se.nt.rr que · nao • sou 111~ransigente. 

, o Sit. NtCANOR NASCll\ltR.l')TO -- Djsse ~- ~~. qµ~· a kan-
. deira da patria. andava naquene momento. fls!ar';raj)áp!),• ei\vi
leci.da f :'.''ãr 1 Anda1·a le.y?iita,pa .nos braç.q5 forte~,.:do~: heróes·, 
pel0s campos ele batalha alç.~tda por dous .grupos, qu{l acre
ditavam pelejar pela grartdezl',t da patria. P~Hteàvam ~e ba.n:
deira alta,, estaildarte erl?iJ1f10, bfJ.falhfJ.ndo1 •ljtO ",sol/ • é11iP,'.Ondo 
seu~ pet,tos amplos ás ))alas e cm1zando en:i .ch1spa:s, ás espadas 
rutillliltes ! . ·· , .· . . , . · . , , ~- , . •·. . . : . . . 

A bandeira que andou a.ssim alc11cia não andou env1lle-
cida ! Banhava-a o. heroísmo. .. · , ..• . . . _ . _ ... · •.. ·. 

Anda agora a bandeira \la pat:ia · enviU~c.ida ma/5; é .. na 
fronte roida de hu:rrfühações e na tristeza dos nossos ffiílI'UJO'>, 
que pedem esmolas ·nos ·portos . do esti>·~ngeii'D, .. ab.anctqn11dos 



pela in~p~~~etj{) ! .ridssb i;etg~àixa~o~ . ~ falta de .éher~a ,do nosso· 
Gove:rnQ ;'. Os,, nos1.1Q.f3. ~e1hOf.eS:\· na;v1qs, que co11@1.13tamos de..,. 
monstraú.qo.::i:.no~@a. 1{\trep1qez. no correr os riséos de decla
rar . guerra.;. ái Alleffianha, . J;!ebr()sentain hoje, em .· téi'ras . estran
gcír1,1s,, o .sile!léío:'pa~id9 . :e a c.ovardía apaler.Iilada . do . Brasil, 
- offend1ào s.eg-r·. repuls~ 1 . '. .... . ; .· . . ' . ' 

· O . SR~ AftMAN~~~ miil,L~Mf\9P'r - .· São accJsaçõ~ . gravissi-
rnas; que • V'~:-·' Ex:: .nao oprova.:· . . . .·.· ' . 

Q. '\:ift,;: j\f.JC:A~o~ ; .NÁsctMENTo - Os nossos marlDhei~os 
foram :larga.'!'];(18 .· :µôs. -P.ortôsi :eur.c)peus. pelo . abaiidonci ::<los Go-. 

· ver~.~~7!pg}tt'(í~s\f.J' :i :'. .. _':.~.: ,~. - .. j::; ·.i · . ··. · ... ·. ·< ·, • .. 
··. o SJ\ : ... ~~l'l·D.e~u~LA::&IAoui ...... Não ;apoiado. • ·· ···. . . 

'. - - : _-. ; - ., .- : : '. . .. : . . ~-· _- . J '. '. " .. ••• • .'_ ' ~ • : - - • - ' ' - - • • . . 

'· · 'ff SR1. :: N'.1c)4J~l.~R'.' Niisán.1)llriTo -: Já trouxe ã )::amara ' a 
prova' d-01Jtimenta.I;/qórijó tatiibem .fi'!z o Sr. Maurício , de · La-. 
cerda· ~'.PClss.O: Jra~·~t1Jl/k xiovo esses documentos, par~ provar 
que .·.gs·· ·~QSS()S;< :g1~r:iu9_g; fio,ran1 _ <,Iesembarcados .. no~ . ,portos . eu
ropeu$ ;iP am_eriçâ!l_ps; 19µa1,1do, pelo 1convenio fraµcez, . elies 
deveriam. s~r" coriser~a)(ios·· a ' bordo desses navios e .. trazidos .· ao 
territotiq :Prasiléir:o/ ·1.: , :/'.~ •• : _ • • • .-· • • •• • ," :~ · •• • • •• 

. A.: Il:º~sa)if1:~âei~f!. '. áetui1Jm,ente, _·. esta ·siin .foi;ti!'J;lominiosa-' .. 
mente ari;(:!l;iada dQ&· topes .dps 1nosaos :qiastros - deante do.1 
olhos moréjadõs·; ·:Q,it;fa;81.'{n;ia~ ·da. maruJa ---:'- para . ser substi
tuída :pela' J:iârideita: :f~,ándezà, apezar . do protesto ·.dos : ~ossos 
marinhefr11s ·. Pór••l;naresr rémotos ·. andam .· os noºsso~ navios ..• . 

. p\é~ : /~ii.1t'm'6,· :J3uiul~iou1 ~ l'ião apbiado O ~. : Ex. 
entãQ não ç6rihec$ .'à )ittitude de .nosso Governo, n:o .ca:sh, que 
!oi ' a Jl,lais ·~ig'ti~ < '. ,,?: ,· ... •.'.•· : ·. · .. . .. · . . , · . · .··. ,.· 

O S1'tNIQA~:Ô~ .. N~~c~MEr.JTo .,- A attitude 'do Governo foi 
aqueUa que nós .... " sab~moo: . o silencio · timidq .. ·' Até h()je 
nenhunià ·. solução .de~;ll1Je . da ' imiolewiia do imperialismo 
higlez; · .,. <' . ; , .. '< .· · .· . . ,.·... · · 

.. "º .Si>;; An):';I·A.Nbd : no~LAi-1,Wµ1 - Estou ve
0

ndo , que V. Ex'. 
!lão_ co:qhecê ~-; fiu,êstão1

• ·• :: • •. • .: .•· •. -: • _ • · · • , • •.•. , • , • • • , 

·. Ó ·sR· . . N1cã;ió~<N~sc1MENT0 .·-'- Aa tempo .em que, no di
zer do áctuiú ; ·sr';,; J!ior.~siµ~rite da Republica, a' bandeira bra
sileira andàv~/esf~rrâda e_ ·miSeravel, · pergiintàndo.· ao ·mare
cha,l Florian.o· éómo· S:ei:>iam recebidos os marinheiros estrap.
geiros .. quê jtessem · ·9esenil;l.afque ,nos_ ~ossos pqrtos, élle 're-; 
spondeu com aque'Ila · phrase. synthetica e famosa; - ~ 
balal:h.. · o • .. ·. . .. . ··- . .· .. . 

Pois bem, o PX.êsidénte actUal, com a famosa ehergía, que 
tudo desafia;, es:Pal,dera.:;:qs ineri:Jies, fere '?s oper!lrio:s brasilei
ros, depo.rta os ; extran:bos e lanca-os mconstlttJ.c1onalmente 
nas ' prisões, ·.· pra,tfoaj.:l(lp. / anuelles mesmos crimes · · de. que 
accuàava. O\m,a.r;e,cgiJ,r~Jor.iailo, porque desterra!a (JS pohticos 
e~ luta e· g:q~r.ra;~·~e'r~s,.,"com as . armas nas .mFLOS ~ , os p~en
drn. :na ~~& i!le ,l~ttinç,ãO; nas ·. fortalezas e logaires inhosp1tos, 

; ; . . - - _·_ -:-. '.: :- - ~ -_·_ - ·l _..~. :·. . ' _,: -~ -, ., ''. . ... . , : . 
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mas recolhe a energia unte o desc359 gaulez. Vemos aqui, em 
' plena l.'.rbs - . :l luz da e:ivHizaoão; é} Presidente da Republica 

ari;-ç.mbar as port<.\s, as gavetas e os cofres das associações ope
r·ar1as, sem estado dei sitio, cm pJeno :regimen constitucforiai •.• 
. . (.)· Sri.. ÜAHI.os . D~ CA?-·lPOS _. Para. segurança da sociedade"· 
ameacada pela dynamitc. . . . . . . 
___ _ ~ O Sn. .. :N1CA!.~on NA.$CI~rn~~To - ••• e depois, publicamente 
confessando, r:oram populi, lançando nas cadeias cerca· de dous 
mil operarias, violou a Cons~tuição e praticou esses cri-· 
il'l~s, maiores os de que áccus~a o mà.rechal Floriano! E este 

'agia em plena guerra civil, no ll'egimen do sitio! Mas não en-
contramos esta corageni na defensão dos nossos direitos inter-
nacionaes 1 · _, ·. · 

. . -· \ 
Observe o nobre leadcr da maioria; observem os senhores 

<Ia . m.áioria1 que ha uma idéa que cre.sce, qu,e se 3.lM"ga pelo 
mundo inteiro, que domina todo ô ·oriente europeu, que acaba 
de trànspor fragorosamente as fronte'iras da :Polonia e domina 
110Je a.. corisciencia: política da Inglaterra. E' ·o ideal da libér,;. 
<lade dos povos que se Ievo.ntam contra os"f;yll'ano.~~ 

Olhem bem o Pre!:ridente <Ia H.1epubhca e a mai.oria da Ca
inara; ,para o aspecto dô mundo e da nos~ Patria. Antes de 
s·e'r o Sr.; . Epitacio governo,. com a sua famosa energia e -v:io
leiicias, não tivemós o uso das boíubâs, sem que se descobr~sse 
um: só. éle seus lancadores,; ·e não vimos os soldado~ serem ea
~ados· na penüinbra dá tárâe, IÍOS aesvãos das ti-ua.s, como se deu 
ante-liontem na Sauôe . Esse Boldado que fOi morto, não tom
bou victimado por uma. haJa partida · da sombra, do silencio~ 
lançada por um odio pessoal. . Quem aperrou aquella arma, 
eontrahiu a iµão, deu ao gatilho, foi ~ . forca de um odio an·o
nymo é prOfundo. Não. foi o soldaqo que foi alvejado e morto, 
mas siíb. todo o regimen de compll'essão . e tyrannia, que .. está 
revoltando todas as clásses cultas e adeantadas da sociedade •••. 
a intellectualidade, como as brutaes energias dos incultos. · 

o SR. ARMANDO BunLAM.<\.QUI - O regii:nen da ordem.é quei 
está 5e.ndo defendido. 
· . d SR:. -NÍCANÓR NASCIMENTO - Este reginien é qu~ gera 
~ . ~s~f~. as... coleras subterraneas, que nascem, crescem, se 
a.vohunam, e~u~. explo<:lem nas. bombas anonymasj que re· 
boãm nàs d_etonações mysteriosas e vão victimar os .soldados 
té..i>resen~*tes materiáes das violencias de uma . politica de 
terror branco! · 

. _ .o SR. ARMAND'o 13unLAMAQux ~ Is~o, nas pàla-vraS· d~ . 
:V; Ex. . 
. ~ . ...... . .. . '. 

d SR. NiCANOR NASCIMENTO - o soldado que morreu não 
falleceu de «pàiavràS de V. E::s:.:11. o · s::!!gento Gouvêa não foi 
!ápidâao por pala~~s.:...· .·. · · . ·. 
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O Sn. Donv . .u. PORTO -Foi um caso passional. 
o Sa. NicANOR ~t"-SCIMENTo -. Conhece V. Ex. essa 

liai:x:ão? . 
O SR. DoRVAL PoR'Í'o- Parece. 
O SR. C-4-I<LOS DE CA:MI>OS - Foi n. pab:ão do dever. 
O SR. NrnA~oli NASéiMENTO - Não . Foi a colera soturna 

dos op~in::iidO.$- qué e3.-pluiu e malou. O caso concreito é que, 
pela primeira vez, em noi?sa. ·patriu., vemc;>s os represent.an.tes 
çlà autoridade caçados por um o<lio subterraneo, que se av.o
l'qma; que cresce, que ronca nas :i;>L'.Ofundezas do coraoão ano
nymo das plebes espoliadàs pefos cl'ueis nababos que empu
nhan:i- a espa.dà do Poder. 

º· sa. ARMA...'\fDO BuRLAM,AQUI - Pela primeira. vez? 
~ . . 

. · O SR. CA.tU.;OS DE CAMPos - V. Ei. exagera. Eni São 
· Pauló teem occoTridO factos semelhantes . Mas não vale a pena 
revivei-os . 

. . . . -0. SR. NICANOR NASCIMENTO - Os aspectos da compres
são, agqrà. formam . sys.tema. Agora; senhores, aqui querem re
cusar aos Deputados da opposil;ão ·o deferimento dos seus ll'e
qu~rimentos de informáções e lá fóra se · pretende, por meío 
de :violenc~as, impedir a manifestação do pensamento humano, 
· <i, di~eito. de reunião, }l. .direito· qe p~nsar ! __ Nã~ o coris~guirão r 
A . Liberdade rompeirá estes diques, arrasara tudo,· impondo 
nova lei! Si todos os tzares teem succumbido -na luta, não .será 
~ . nosso tzarzinho que haja. ·de dominar! Com a tyraQia 56 
apre~sam o rythrqo de uma luta t remenda. em que vencerão os 
homens livres! \Muito bern; 'inuito ?em.·) 

.. · . O Sr.. Presidênte - . Fica adiada a discussão do ·requeri-
mento .do Sr. Nicanor Nascimento. . . 

, Communico ,. á Camara que se achará sobre á mesa, du
r.àilte cfüéo sessões, a partir de segunda-feira, 12.,.do corrente, 
ô orcá.mento da Despezà do 1\:Iinisterio da: .T.ustiça e Negocios 
Intcrfores, bujos avulso!:> foram hoje distribUidos, · para rece-
ber emendas em 21. discussão. · . 

~stá finca a hora destinada ao expediente. 
Va.e.-se passar á ordem do dia. (Pausa.) 

· Comparecem. mais os Sr·s. FeÜx Pacheco, .Annibal. Toledo, 
Souiá Castro, Dionysio Bentes. ·· Bento · Mir.anda, Cunha Ma
chado, Agrippino Azevedo, Pires Rebello, João Cabral, Tho
maz Açcioly, José Au3usto1 Alberto Maranhão, Oscar Soares, 
Arnaldo Bastos, Correia de Britto, Alexandrino da Rocha, 
Estacio Coimbra, Turiano Campello, Na.talicio Camboim, João 

\ l\fenezes, Rodrigues Doria. Deodato l\faia, Pacheco Mendes, 
1\f uuiz .Sodré, Elpttlio de Mesquita, Man:iel 1\lonjardím, Ubaldo 
,!!EtrA.~~het~, Heitor de Souza, Sw:opaiQ Corr~a.~ Saltes ;fi!hOz. 

-· 
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J.c111:;Tuber Filho, l\Iacedo Soar es, Manoel Reis, João Guima
Tfi~~t:, Ramiro Braga, José de l\Ioraes, Herculano Cesar Au
;;m.Lo de Limn. Albertino Drumond, Rib<>i.ro Junqueira. I"ran
CÍSt;O Vallad3re;:, Antonio Cal'lns, .Jos ·~ Bonifacío, Jo$ino de 
Aeauo, Alao 1.· Pra ta, Salles .Junior, Ciminat.o Braga, Prudente 
d0 Moracs Filho, Eloy Chaves, Palmeira H.ippcr. João de Fu
i·b, Sampaio Vidal, Manoel VHlaboim, Celso Bayma, Evaristo 
Amaral, .Mar~al de E scobar e Car lcs Maximiliano (57) . 

l>eixam de comparecer o:; Se:s. Arthur CollareH Moreira, 
Eplügenio de Saltes, Monteil·o de Souza, A])cJ Cll crmont, Jus
tiniano de Serpa, Chermont de Miranda, Prado Lopes, Her
eu lano Parga, Lui2 Domingues, Her·mínio J3llrrol:;o, Moreira 
da Rocha. Vicenil' Saboya, Thomaz Cavalcanti, Ildefonso Al
bano, Al'fonso Barata, Cunha Lima, .Solon de Lucena, João 
Elysio, Balthazar Pereira, Gonzaga Maranhão, Antonio Vi
cente , E duardo Tavares, Gorvasio Fio.ravante, Pereira de 
Lyra, Pedro Corrê<\, Julio •fo MeHo, Alfredo de Maya, Miguel 
Palmeira, 1v!nndon~m Mar t ins, Manocf Nobre, .Lauro Villas 
Bôas. Pires de Carvalho, Castr:o Rebello, 1\iario Hermes, Ubal
dino de Ass is, Arlindo Fragoso, Alfredo R.uy, Arlindo Leone, 
Hodri <;'Ue8 Lima . Antm-.io Agu\rre, Oct avio da Rocha Mi-
1·anda, Aznrém Furtado, Pan lo de Fronlin, Aristides Caire, 
Raul Bal'I'oso, NorivaI de Freitas, · José Toli')ntino, Azevedo 
Sodré, Themist.oclcs de Almeida, Buarque de Nazarcth, Fran
cisco Marconcles, Raul Fernandes. José Alves, José Goncal
ves, MatLu Machado,- Silveira. Brum. Americo Lopes, Senna 
Figueiredo. Landulpho de l\fa.galhã?.s. Odilon d l?< Andrade, 
Antero n ot.r,lho, Waldomiro de Magalhães. Jayme Gomes, Vaz 
de l\follo, ·Honorato Alves, Carnillo Prates, Manoel Fulgencio, 
Edgardo da Cunha, Raul Cardoso, .Tosé Roberto, Barros Pen
teado, Cesar Vergu~iro. Rodrii:ru1•s Alves Filho. Pedro ~osta, 
Ramos Caiado, Tnllo Jayme, Sevoriano Marques, Co.sta Mar
ques Ottoni Maciel, Luiz Xavier, Luiz Bartholom"Ju, 
AbdÓn · Baptista. Alvaro Baptista, Gumercindü Ribas, Augus
to Pestana, Alcides Maya, Nabuco de Gouvêa , Flôres da 
.Cunha r. Barbosa Goncnlves (89). 

ORDEM DO DlA 

o Sr. Presidente - A lista da porta acousa a presença. do 
12'1 Srs. Deputados. 

Vae se proceder ús votações das materias que se acham 
sobre a mesa e da.s const'ant.es da ordem do dia . 

P 1>.eo aos nobros Dr-putado~ cwr. occnpem as suas cadei
ras. (Pnu.sa. ) 

Vai" ~N' .i ul~arlo ob.i00to df-' rl f>.tihC'rai;fi.o um pro.ird.o. 
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E' liuo, .iulgado ob.íccto de deliberaçfiL1 e enviado á Com
mi~sflo de Obras Publicas e Yia1;ão o 8c>guinlc 

N. 96 - :1.920 

...tutoriza a conr.essao de u~na estrada de ferro de Uberabi
nhli,. cm Minas, á Santa Rita de Pa1'anahyba1 em. Matto 
Grosso. 

Art. i. º Fica o Poder Executivo autorizado · a conceder, 
sem onus para o Thesouro, a. construcc;ão de uma estrada de 
ferro e.te um nu::tro de b1t.o1a, que, partindo da cidacle de Ube
rabinha, no l!:staoo de Mmms lieraf.!::i, vá ler á cidade ue Santa 
llita ele Paz:an~hyba. no Estado de Goyaz, com um ramaL par:l 
::iahL'Anna do 11aranahybn., no Bsléldo de .i\fatto Grosso, e ou
l 1·0 para Montc-Carmello, no Estado de :M.iuas Geraes . 

.Par-agr·aph.o unfou. Além ao direito de desapropriação 
dos t.errenos necessario á. construccão d~ estrada, será asse
guraoo o de util1za.r-se dtt. ponte Affonso Penna, sobre o 
rio Paranahyba, sem prejuizo do transito de vehiculos e pe
destres, que por ella se Mfectua. 

Sala das sessões, 9 de julho de Hl20. - Francisco Po.o
Uello'. -- A uyusto de Lima. - .f:milio 'Jardim de Rezende. 
-- Ayres da Silva, - Oleuario Pinto. 

•' 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQCJEHIMEN'l'O DJ.': URG~l:'ICIA 

Requeiro ·urg-nncia para imm1~diata. discussão e votação 
do projecto n. 93, d~ 1920, que revoga o banjmcnto da t'n-
niiiia ;mpe1·jal. ' 

$ala das sessõC's, 9' de julho de 1920. ~ Maitricio ele La
cerda. 

Vou submottcr a votos o requorimen,t.0 de urgt~ncia. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (") (pela ordem) - Sr. Pre
sidente, o meu requc1·hncmto de urg-enci~ representa uma 
eontribuicã·o moral de minha partc, em favor do l;lmn. i<léa 
Que não r epu to generosa. ptn·quc a entendo apenas .r usta. 

Autor de um projecto de HH'.!, ravcganuo o banimento <l:l 
familia imrJ~rial, eu, entretanto. t\lli puz urna reslriccão que 
Lem o seu motivo historico naqunl lo momen(.o, e ó a que su 
referp o honrado Rela tor da Commissáo <il' Lr.g'islacão e Jus
t.!\;a; como a critica {Juc hoj e a!Jraco, " que naquelle tempo 
en fazia no meu espirilo, ap11:i:ar elo que <'Xlernava no texto 
do meu proj e elo •. 

"· - V~l. Ili H 
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O" Sn. l<7~Lti.:NC1sco VALLADAm~s - V. Bx:. queria amai
nar a.s intr:msigencias. 

O Sn. lWAURrc10 DB LAC8JUM. - .Jus tamente nesse tempo 
não se Lr:.aLava apena:; de amainar a;; inLransigencias, con:tQ 
diz o nobre Deputado. Tratava-se~ Lambem de reconhecer 
nessas intransígencias um cerlo fundamento da verdade . ' 

.Aproveito o instante em que me eneontro n esta situação 
de collaburar, pelo voto, na appruvação de uma provi~encia 
por que ha tanto tempo anh nlo, para render um preito de 
Justiça aos que então. me combateram e contrariaram. 

·Quando apresentei o proj ccto, rm:.-; a restricoão de uma 
renuncia expressa a rruaesquer asl)iraçõcs legit imistas ou 
pretencões restauradoras, porque, no momento politico de 
então, r ealmenle se me afigurava. que os que impugnavam . a 
passagem. de semelhante medida tinham, de facto, até certo 
gráo, razão para assim proceder, no ponto em que se col
locavam. 

A' frente delles se achava o Sr. genernl Pinheir o :Ma
chado, e· a Carnara naturalmente não conhe'l;e um ep isodio 
interessante qué antecedeu a rejeição do ,projecto. 

Depois do ofi'erecel-o e fundamental-o na Gamara, fui 
ao Palacio do Cattete, e encontrei, em uma das ante-salas, a 
cornmissão executiva do Partido Repúblicano Conservador, 
que acabava de ser eleita, em 1912. 

Alli estavam os Srs. general Pinheiro Macha-do, SabinO 
Earrosu, Urbano Santos, 1N:ilo Pei;anha, Leopoldo de Bulhões, 
.Quintino Bocayuva, e talvw. algum out1·0, cujo nome a mi
nha m emol'ia S(~ja infiel no citar. 

Jat minha entradu, o Scnadcir Quintino Bocayuva, er
guendo-se e abraçando-me, disse-me, textualmente : «O seu 

. projecto de repatriucão dos rm;tos mortnes da familia impe
rial n o nutro, da r evogação do banimento mel:'ecem, am
bos, o meu franco ap.oio. _ O Goyerno Provísorio, de que. fiz 
parte, adoptou a medida elo bamrn.ento como de alcance mo
mentanen, inlnirnmentr. polfüco. Não se. justifica mais, dada 
a consoli r.l:H~ão rio rt~i;imrn em nossa Pntria, pelo espirito 
repuhlicuno da aetual gorac.ão, que essa. providencia per
dureJ>. 

Ap1mtls o ~nnornl .Pinheiro !\Inchado so Ievnntou contra 
;J. hlúa, pond1~rando que a propl'ia t.raslada1:.ão, com que mui
tm1 concordavum. serviria parn intensificar, em não poucas 
almas, ·o sentimrmf.o de i;audade pela Monnrchia. Foram as 
:-;uas e:lQpressões. Napoieã:o l, repatriado em cinzas, acor.:. 
dara na Franca o cspirílo impol'ialistn, bonapartista, que 
dera o segundo Imperio, 

Embora eu lhe oh;ieclassc que. ao con.Lrarjo, tinha sido 
. .iustam0n l.e esse r.sp irif.o bonapal'tistu. .que cont.l'ibuiria para a 

repat.riac,ão. r que 11s tn ntio fôra ~inão a s\m pr imeira .ma
ni f1~~t.aç:fo . e ex tc't'i ori:. tH;fio, r. jámais a eausa ou origem da. 
.restauração do lmpr.:rw, ao p:l:--so qur·! tm lre a(•::; a situacão 
era t.otalment~ diversa, 0 $r. 1-;Mf:'ra 1 'P inheiro Machado s~ 
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111 ;111lc-ve i ni'lc:üv1\l, me:::mo ·1.tuanto i ~si. !! 'Caso da. trasla-
,•·w'í.o 
·" · '· Dias ::;i~ ::>LLüül!deralll n ..:Jk exi;.;íu fosse d.ado parecel' 
;:nntnu:iu ao prujecto, a.poz;at· du at·li00 rcsLri~tivo que eu ahi 
incluira , lrnn1. Ui)Sim ca1)Lm· o :5úU apoiv e 0 de out.ros, que 
· ~1·am udvel':snsio.s da ülén, pdo i-cueio das tenta.tivas de res-
1 ;tUL'aç.ã o . . . 

O p-rojecto foi r ejelLauu em l' d i.suui:;sãu ; e devo. con
I'f!::;sar, esLou conve1widu, eumo díssc, de qu~ naquella. época 
1, general Pinheiro l\lachado tinha, ató cert,o ponto, razão 
\:rn se oppó1· :~ revogai;ão do banimento, po::;Lo se me afi
~ul'a::;se. que tal razrw csf,ava. dest.ruiaa pela rest,ricção ·a que 
a llucli. - · 

O Sr . .Pinheiro l\'faehado conhecia n:;àis do que ninguem 
,_,:; movimentos subtcrtaneos da nossa vida política . . Sabia, 
,·nmo toclos nús lloje h abemos, que o pr incipc de -Orleans, em 
i11!dllgcncia c~irccL::i. quotidiana, si é possível dizer-se assim 
•'ILI maloria de corrospO!ldencia in.ter-oceanica, com os nossos 
1111H1:J.1·0histas mais cm evidencio. ·e em cujo grupo então se 
;1:anifeslou · 0ornbal.ivauwnLe o Sr·. Vicente d.e Ouro P!:,eto, o 
~ 11 illdpe se constituira, i;eln. sua inteHeetualidade. pela sua. 
:i nl1;,i, pelo sr.u -..:alor íncl ivldual, realmente o mote monar
··hico que estava ::;ondo c;'losado P.elas esperanças e por aquella 
'' tLHiade a que ~o r efe riu o gcnera1 i·epublicano. 

Acei:·e::;,;ia. que a cducatúo de algum: offíciaes nossos na 
.\liomunha. deslumbrados com o .poderl0 dessa grande nação, . 
cO!lt'en:r~da cm um regimen mona1'chic0 mais ou menos 
ilht ciluLo, tinha; por assim dizer, r eavivadv no espil'ito de uma 
Htot1 idade. capaciS!:i ima do nosso Exet·cit(\, nã.o digo o senLi
mcnlo favor:wrI a uma rcstauracü'.o, ·mas talvez uma incli
.11 ;;r;.ão sympath>ea c;omo romedio, possivcl á· sua desorganiza-
1_::10 miliLat' para um pofier cmü1·a!izado e fortalecido. • 

Assim não havia duvida que no ambiente pairavam cel:'
ias ameaç.as e a mentalidade do momerJto se apresentava de 
i1:odo talvez a aconselhar que não se realizasse a idéa, sem 
rnniLo cuidado. 

Boje, .porém, nem m::Ú1;; o principe é vivo. Não ha, por 
:1 ~!-iim dizer, mais h fT·deiros 'parn essa monarchia. Po1· outro 
lado, a Allomanha não nú.o offusca. cnm o seu imperio, o 
1 : 1 ~ robrc• <lo.s nos~ns classes ârmadas. Existe, sim, no estran
::1•i ru. uma f:nnília de octogenarios, de mulheres e creancas 
· x i !uúa::; cm virtude do banimento polit1cc\ e p erguntarei: no 
iJl-;lanto cm c1uv nenhuma da;; nacões pensa em restaurar 
l hrono algum; cm que todos os velhos Lbronos historico~. ba
q 11 Pal'a1t1, cm que u propri3. autoridade r~publicana se -sente 
1·11.r1·ac1uer. idí1 pelo yendaval da r eform:~ social, como suppôr 
• :11 1' _ ainda. haja vantagens poliL.icas em manter essa bani
;1\l'.n t.o ? · d; 

Na c\p0cíl. 1·u quiz forçal' a permissão para a vinda da 
i':11nilia .fmp<•rial, m esmo rorn 1~sse ar.nbiente, devo dizer, 
J· ~ 1·1i!.n cmho1·:i. o nH.'u ~('nlimfm l o r epublicano, po17 entender 
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··: que os republico.nos, livres de ,uma fi.sc:alizar.ão severa e tk 
pNigo~ quaci'qucr, tinham trarisformaao a sua posii;ão poli
t.ica mn Ycrdadeira p.::orissão, r>m verdadeit·ri olyga1·chi'a d•~ 
grupos, sem princivios, sem as1)irações, sem programma:s, d (~ 
fórma que a pouco e pouco iarnos fazenao a poLHica. dos ho
mens sem fazer a polilica das idóas . 

fü~grcssando a famiiia imperial com o príncipe, mes1111> 
que.. vie~8e parn · form:\r um partido monarchico, seria . isso 
um beneficio indirc.cto para a Repunlica, porque. dirccta
mcnte os republicanos interessados ~m sua fidelidade aos 

_ principias 1Jo t•cgimcn, dariam outra fci1;ão á nossa vida pu
blica . 

. Foi jsso o que de pl:mo que ent.ão pudo vêr. 
Hoje, dcYo confessar que a famili:.i. imperial nem t! 

~usci'.:ptivel mesmo de provocar o desenvolvimento de nenhuma 
thesn poli lira. ' 

Ne~tes termos, pedindo urgencia par-n a diseussão do as
sr.mpto, cnl.lmdo QIH! não fa<;,o mais do que exprimir, com uma 
ligeira. r.olluboração, o velho dever que cu vinha cumprin.lfo 
<:m forno desse doloroso . caso brasileiro. 

l~sf)O l' íl que a honeada maioria dà C?..mara ntio me negun 
o 1-'f:U voLo. Estou crrl.o de (}Ue o propno Rio Grande do Sul, 
(]tW subscreveu o pro,iecto !)ela pa1avl'tl. do seu eminente chefe. 
l"r. Borges de Mede iro:.;, que cm vista dei sua intransigencia. 
foi s.einpre tão ,justamedc classificado como adver::mrío ma-

..... ximo dc~sa idt~a. approvartí o requerimento de urgencia n 
que m .. L' z·cfiro f!' que deixo · submettido :~ consideração d:i Cn
mnra. (!11uito bem: mtt.ito bem. O 01·ador é mttito. ct,mpri~ 
mentado. ) 

Approvado o referido requ1>rimento do urgencia. 

O Sr. Presidente ~ Em con~equ~nciu do voto da Camarn, 
Y011 subnwt.f.•'r :·1 <lisc:ussão e \'nta1;ão o projecl.o n. U3, <lL' 
1920. . 

O ph).iedo é o seguinte: 

N. n:> - ·Jn:w 
llP-vona o drc1·do que baniu a e;;:-(amili(/. ·im~1e1•ío1. do llrasil; 

com pº1'er·1•1· e sttl.Jstit11 tiva ria Comw iss1io tf,: Constitui
~~tío e Jw;tfrri 

A !2.0 de junho de i!H:! .. Q.. illrn;Ll'1\ J)nputadu :\lnw·icio de 
l.at!•t•da. apre:·wntou :l. Cumara dol' ~t'8 . Dc1mlado:; o s(~guint•• 
projec,lo d e lei : 

Art. 1." Fica r0vogadO o d em·eto do Governo P1·ovisoriv 
tln. Rrpublica qu~ baniu a ex-faro.ilia imperial do Brasil, sew 
prejuizo, comludo, dos dir<'itos. dP,·et·es nu ohriga1;ões pela 
mnsma contl'ahidns mn virtude de t.lisp osição expressa de di
l'eito commum publit:o ou privado. 
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A1't. 2. 0" r epatriamento da fatnilfo. de Bra.garn;a imPol'
tar:i na sua complela renuncia a quesqucr prelenções dyna.s
licas cm todo o tcrritorio nacional. 

Art. :~.º füwogo.m-sc as disposicõcs em contrario. 
F:m p:lree0r drilado de 26 de novembro do HH2, opinou 

u Rdafor drst.e que a duração rios l'.ffeit.ns <ln dP.c1·Pto nu
mero 78 A, de. Zl de dr.u~mbro <le ·l889 - que dispoz fosse 
banido do tcrrHorio nacional o Sr. D . Pedcb de Alcantara e, 
rom 'el1c, sua familia, vedando-lhes que possuissem immo
veis no Brasil - não cessou pela surrnrv~nicncia das disposi
rl>cs consLitucionaes. uma das q unes re\"l,~011 a pena de ba
niment.o judicial. e outra nutm·iza. em l0mpo de paz, a qual-
1~tier. en trar no lel'ritorio uaeional, ou dt•lle sahír, com o. sua 
fortuna e bens, como ~ quando lhe convir.r, inrlcpendenlo de 
P<l~saporte. Assim opirnrnclo, quanto á JH'clirninar de estar ou 
nfo em vigor o banimento po!it.ico do$ membros da ant'ga 
llynaslia do Brasil - accrr.secntou, ('lltrP.t:inio. o ílP.lator 
dP,;;! P. pur<'cPr o seguin le quaulo ao , ~gicrilo substancial do re-
ft•rido projcelo: . .. ··-

ct:'.las, como na ordem civil a -pena. qnn.lquer que ella 
~".ia. deve csl ar sempre cm re!ai;.ão com o ('Slado cconomico 
e político' ela sociedado, e, por out.ro J.a<io. como a Hepublica 
P:Si.ú. para sempre impla.ntada no Brasil. não exil~indo mais o 
1~stac10 polilico da Nação a permanencfo claquella medido. (o 
11animento imposto uos membros dn <lynas' ht desthronada'. 
cuja necessidade nos i1rimeiros tempos da fundação do adual 
regímen j:i dcsappareccu ha muitos annos, voto púla appro
,·ação do pro.iecto do illustrc Sr. ':\fauricio de Lacerda, mas 
:-mn reslric<:.ão alguma. ou qualquer cnndicão impo;:; l:J. aos 
hrmcfic iarios d~ medida da re,·og·açãn do b11nimcntC), po rquo 
tars restriccões são. a meu ver. inconciliovcis com 'H sNiti
ll\{\ntos libe.r~H'~ om nue se inspira n medida o 1~ont;·n.tliclo
rias com as rnzõ('S de ordem nolitica quo a justifirnm. 

Ou .a Republica é o i·cgim<m politico defif1il i'.amenl~ 
('l)nsolidndo nn Brasil. ou não o 1!. Nú \'•['im0iro rn:-:o. a pr<}
~PtH;n dos a111.iROS pl'incipes nenhum mnl fará ;í..; in~Wukôc:s. 
ai imcntcm · nlks ou não. as suas u~piraçôes r estauradora!ot; no 
:-- .•gm1do caso. nüo s1~ dev1~1·ia t'cvoga1· o banimcnt.n ainda 1nns
:no que, 11nr:i. obter tnl i·ovogaçãn, Ol:I inlm·1~ssados se sujc~UU<;
::1~m a fawr n declat·açã.o cfo re11uneia. dos i:;ous pretenso.':\ rli 
l'l'itos clynnsl ico~. 

Qun 11do a 1'ii-'.c~srm. <'SSc ~omproni ii:1so. baseado na dccld
r:t(~fi.o <le uma ou a!guma~ J)cssoas, não tr.i·iu sanc{,;ãn alguma 
11:11·u o caso dr- não c1Jmpl'imento, nf\rn mnsmo a sancção mo
!':tl, porque a r'.nnsdcncia .iuridiea modf\l'UU dia a dia julga 
,·,1m n1ais lwnignidadc os chamados dnliclos político~, que, no 
iliJ.m· de Adolpho Pl'ins, não passam de uma simples Mn
•'(•p~·iio da ordem politica íliífr>rente da conc1~pçlio da maioria 
(' de um ac:to tcncl~nto a i·oa ii;r.ar cs~a. ('.OncP.p;:ão dfif crpnle.,, 

Decorridos .i:i oito annvs da unta do mencionado parecer, 
não temos motivo algum para modifical' a opinião nelle exa-
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rada, mas antes v.ara confirmal-n. cm Lodos os seus pontos, 
acrescentando ~i°qu1 sómente al~umas consid1~raPõcs acerca 
dos motivos que levaram . o Governo P i·ovi i:orío ·da Republica 
a. expedir o dccrclo n. 78 .A. de 21 de dezembro d e 1880. 

E' conhec ido o documento hi stnrico entregue pelo m ajor
Solon ao cx-impc t•a<loi·, a 1<i de nonnnh1·0 de 1800, no qual 
o marechal Deodo1•0 1Jcclarava que, ern face ela ·nova situa(:ão 
- pesava-lhe d izcl-o e só o fazia cm cumprimento do mais 
ponoso dos deveres - 4:U preseneri ·da fa~nilia imperial no 
Brasil seria absul'da. impos:;ivel 1\ provoc:v.Jora de dcsi:;o.s tos, 
Qlle a salvacão publica nos ·impõe · a n ecessidade de evitar. 
Ohed ccendn. p oi:=,, ús exi~~ur. ias do voto naciona.l (dizia o ma
rechal 0Mcioro), cnm todo o l"<'Spei to ckvitlo ú dignidade da::: 
funcções publicas CJUe acabacs de exercer, ~amos forcado.:; a 
notificar-vos ()ue o Governo Provisorio espna de vosso ·pa
triotismo o sacrificio de deixardes o t erritorio brasil eiro com 
a vossa familia. no mais hr~ve termo possi\-r. I. Para esse fim 
se vos estabelece o prazo maximo do 24 horas, que conLamos 
não tenlareis exceder.». .,.. .. 

Nesse <Jecreto Pstava.71a 0 banimenLo, cu.ia e:xecu.0ão co
meçou na mesma madrugada de 17 de novl:'mbro, com o em
barque da familia imperial no Pm·nnhuba., ~ n seu franshordo 
nesse meRmo <lia p;:n·a. o Alaaoas, na llha Grande, de onde 
este. ultimo navio levantou ferros para Lisboa. 

Exilada e banida a familia imperial por 1~ssa r esolução 
do chefe da rcvolu<:.ão trinmphan tc - sobrcvc'iu. entretanto. 
mais de um mez mai~ t.arde. o der.reto n. 78 A, eujo a1·t. 1 º 
baniu do terrílorio nacional D. Pr:ldro dR Alen.nt.ur a e su<t 
familia. \'<'dnnlln-lhN:;, no nrL. ?", r11S!'3t1i 1· immovi• is no Rra
~il. e obri.g-~ndo-os a li~iu idar _no prn.w <lc dot\:l annos ()~ ben!'i 
oessa P.spccw flUC! ~1qu1 p ossmssem. 

Nos «mofívos) que p1·eccdcm n ilN'.rclo, d:í-sc como fun
ciamrmtn da :rrcdida o facto do l1avm· D. P edr·o do Alcanlara. 
após haver acccil .ado a a.inda eh' euslo de r;. 000 cimloi- fli! 
réis pat"a o seu cstabel 0.cirrn~ntn no e~trang-l'iro. cnneN!ida 
pelo decl'e to n. z. de 1G de novPmhro <fo 1889, mudado dri 
rleliberacão, rleelar:mdo rc0usar a lihoralíduc!n 11 .pmlondcm 
do continuar a l'ücobcr a doLar,;.ão annual sua e d!' snn l'nmi
lia, em virtude do direito que pl'csumia suhsi:-;tfr- ll1 <' JlOt' 
forca de lei . 

, «Essa <lic:tinci:ü.o - dizia a .illstiri~ai:.~ão ~e motivos q 11n 
unf("C('d1~ o dc~1:t'<'t.1· 1 -- 1•11vulve a 1w"':u;ao rw1dPn l1~ da Jn
gitimirinrie do movimcnt.o nacíonul o l~ner nrrn r<>i vlnd ica1,;Õ Pi:' 
incompative is -com a vonl ::ufo do paiz . f . alti Ludo a ~~nmida 
prescntomcmf.c 111~ln Sr. D. J>cd1·0 tlr .. \ lc:antara nr.:.;t ~ a~sum
vto, prcsuppondo a sob r ev i venda de 1l i1·P.i 1 os cxl i ru:fJl:; pi' la 
revolução, cont1~rn n prnsamcnlt-' lfo dcsaut.oral-a u :mima 
vcleirluclcs incontJil i avt~is 1·nrn a si t11ar:-f.ío !' ~p ublir::rn n . » 

De docnmonl n!'\ r..oildclus llt>n1) i ,-; qirn o l.<'tnpo (\('corrido 
fni nn1nrl r-rPndo as P<ir:'\•H ~s do n1111111ml.o l~ j)Cl'ln i LtinrJo 
maíol' ~erenidade no julg-amrmt,o dos Jncf.os <: fio~ homr.i1s quo 
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f!g.\lra1•an1 naqllel la épol?a de g1·antl?. transição h islorica. ve
~1fic_a:-s~ _qu~ D . Pedro de Alcantara e os membeos <le sua. 
fam1li?- nuo mvocaratn geus <lircito~ e:xtinctcs pela revoluç.ão, 
p~ra. a sombra dos mesmos, recusar a ajuda de custo ooncc
dida. pelo Qoverno Provisorío e arrogar-se o de perceber n. 
dotaç:.ao annual da lista civíl. 

Informações colhidas do então coronel José Simeão do 
t;}nente-cor onel Mal let, do major Solon e do alferes Franca 
-:- es.lc ultimo que foi o portador <lo decreto do Governo PrÔ
vnmno, estabelecendo a somma desLinada ao Imperador -
mostraram que D . Pedt:'o de Alcantara nunca chegou a ac
coitar a liberali-dade do governo revolutionario e, portanlo. 
não pr"Jdia ter «mtH.la<lo de deliberação». rACttsando-a sob o 
pret.exf,o di} pretender «continuar a receber a <lotação annual 
sua e de sua fam..ilia, em virtude do dircHo quo presumia 
::;uhsislir-Jhe por força <le lei.». 

O eorl.o ,~ CJUC ·o cx-impcraclor nunca pretendeu reivindica-
1:<1e5= it1eon1paf.iw·is com a vontade d<1 paiz e que, desde u. 
respoRf.a 1>~1~ripl.a quo deu. :í intima<;ão do Governo para ausen
f 111•-s1~ dPrlnrnu eNiet• ao imperio da:; circumstancias e par
tir· corn toda :i familia. «drixando 1•.st.a paíria. a qual - disS(~ 
1•!1<' -- nw <'~fot·cei p o r dat> consíanlcs testemunhos de en
U«H1 llado nmnr n <forl icai;üll. duranío quasi meio seeulo, em 
que de~rmpenhei o car;!:o de chefe do Estado. Ausentando
lllP, -pois. 1·11m foda a minha familia. conservarei do Brasil n 
mais .~aud11sa 1Pmln·nn0a, fnz<'ndo ardentes · vôtos .por i::ua 
1;1·:1114\1!7.U e prosperidade>. 

Dlll'nnte todo o ~Ptl cxilio, não consta que o !:lx-rnonar
drn, ht111vc·~s1~ jomai foi animado vclleídades t'êstauradoras e, 
111111nl1i aof; ~1'11s d1.'SN!111Ji>11tes, sc'lmentc um ~ o Principe D. 
J .u!z - 11et1 ' 1 !t~nu sus!cular. e esl.o mesmo maís theorico do 
q1rn prafinau11•ut<·. a aspin1çfío da \'Oltn. no antigo régimen. 

1"ulltwid11, i11fc~lizm0nlc•, Plll consnqucncia de cnfermidadn 
:it!qui1·ida 1111 .-;1 ·1·,·ieo dP gup1·1·n, com r~Hse illustrP brasileiro, 
dP:-;uppat·l.•t't>U pH1·u :;c'mrrc n i<Jt\a rPsf.auradora no Brasil. 

E' lt'mpn j;\. IJ\t<' l'CSSí' o prolongado exílio doR mnmnro~ 
.!!nl>1'<1viv1 ·111N; rl:i f'umilin hrosilein1, q1jc deu .à Naçiio o bene-
1iw1·i to ll. rr>dt·n de Aleantara. a mugnanima s~nhora qn1~ o 
l'l'('Ol!ftc'r,ÍllW11fO llaníonO.J C(i~tlOminOU - :], nodemplO!'U ~ e 
o Pt·i 1wiJlt' rP1•1•nf 1•monle falIN\ido, fJlln honrou sun. patrin. no 
1•xlí'J' ÍOi'. e, 1tU-t\ 11iJo pod<'nd<1 s<>rvil-a . rlírect.nmentl', sacrifi-
1•1111-~('I no sc•t•vieo de oulr1\ nacãn, cujos d<'si.inos se irmana
\ nm 1~nm ns nns."!o,q na dcfr.sa r-.ontra o inimigo commum. 

A f'.ornmis!'iio d~ .Tnstíe-n. po1·<-m, coni:;id~rando que do .de-. 
('rei.o n. 78 A. <IP. i 8Aú. só <ll•vcrn ser revogados os artigos 
1'' e ~". <111<' impiímn o hnnim<•nto nos rn~mhros dn. extincta 
flynnsfí:i. Vl!dancto-1111·~ a aMp1i~ição de hrms d1• raiz no Brasil 
o obr í ~UiH.lo -n. n, liquidai· Of; qlrn aqui possuíssem dessa espe
d r.. mas í]Uc dcv<nn s«'r mnnl idos os arts. 3n e 4.º ·que revo~ 
i-:am a COl\(W~são ·a D. Pedro de Alcantara e sua familia das 
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antigas dotat;ões e da ajuda <lo cuslu dú decrelu n. 2, <.le itl 
de no,·cmbro de 1880, ueon~elha a approvacão do S('guínte 
substitutivo: 

O Congresso Nacional docreLa: 

Art. L º .Ffoarn revogados os arts. i" e :!." do decreto nu
mero 78 A, de ~1 do <lezernbr·o de l889 . 

Art. ::!.º Fica o Poder Exec11tivo aulorizado a, mediante 
prévio assrntimenLo da familia <lo cx-lmpctador D. Pedro 
II e do Governo de Portu!1-al; tl'al;ladnr, para o Brasil os des
pojos mo~·taes <lo mesmo P os do sua esposa ·D. Thereza 
Christina, fazendo-os 1·~colhr1· em mausolé11 condigno e para, 
tal fim especialmente construido. 

Art. 3.º Fica o Governo autorizado a abrir .para l<tl fim 
os necessarios creditos. 

Art. ~. º Revogam-se as dispoi;ícõcs cm contl'ario. 
Sala drrs Cornmissões, S de julho ele 1920. - Cunha Ma

chc..do, Presi1fonte. -· Afro.nio de .lf f'llo FJ·anco, Refator . -
José Bonif acio. - Arnol11lw A'.';ct•cdo. - i.l!arçai de Escoba-r. 
- Veí'"Íssfaw tk Jlaflo. ~ Tu.1·iarw CarnpC'll.O. - . Gomcrcindo 
Ribas .. pela ctlnclusão. 

PRÇ>JF.C'to N. O.~~. n~ f919 

O Congresso Nacional dccroLa: 
Ad.. 1.0 E' cxpressam r. nto rr·\·og-ado o dcret.(l n. 78 A. 

<fo 21 de dezembro de 1880, quo i.arniu a família imperial do 
Brasil. 

ArL. :2." Revogam-se as dis1)(.1Sir;õoR em contrario. 
~ala das sessões~ ii de dPzemhro do rn19. - - Fra1fcisc() 

VaUadm'CS. 

O· Sr. Presidente - Está em 1 • discussão _o projecto 
n. 93, de 1920. 

Si n enhum dos Srs. Dcput::ulo:-; ílll<'l' usar da. palavra, vou 
'de ela rar enc<!rrada a 1" d is<·ussão. (J'uus<t.) ' 

.Bst1í encerrada. · · 
v o·u sul>Jnetl.f•t· a votação o pro ic•cl o n. n3; de 19~0. 
Approvado crn 'l u discu~sãci o rnf1'rido p1·oj ccto n. f-3. ele 

1920. . 

O Sr. Presidente - O projecto o. !l:l, do 1920, passa á !!n · 
díscu~são. 

O Sr. Mau:ricio de Lacerda (f' r>la O'l'di!m) r equer e cbtem 
dí.'.ipt>n~u d<' inll'rsticio Jiara o projncto n. 93. de 1920, figurar 
Da orr!.-m do dia da segsfio scguintl'. 
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O Sr. Presidente - Pas:m-se ás votações constantes da 
crdNn do dia: 

Vnla(;'lío do projecto n. GJ:J, de HH9, do Senado, regulando 
a l'l.'JWC~!:i~ o do anarchismo; com parecer da Commisssão de 
Con-,U!ui<.:~o (\ .Tu~l.ii:;~ (rom emendas) (prcccdemlo a votaç:ão 
do r~quor1mento elo Sl' . .:\fauricio do Lacerda) (2~ discussão). 

O Sr. Presidente - A este projectc foi offereoido o se
gtdnín 

HliQGERI!>iENTO . 

Requeü·o que, sem prcjuizo i.la discus;,,ão, o p1•ojecto nu
mero 6rn, de 1919, do Senado, '1o1Le á. Commi$são de Justiça, 
pura i\P IH·onuncial' &obre a>: emendas. 

Saiu das He.o;;súes, S de .iulho de Hl20. - Maurício de La-
cerdn. , 

Vuu l"ll l>nwtler a votos o requerimento. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (") (pela m·dcm) - Sr. Pre-
1.:idPntr., alg·uns jornar~ laborai·am em triste engano, po1·que 
1~0Ucíar::im a amwova<;ão deste rcq'uerimento. hontem feita, 
1:s~im enmo noticiaram_ ô encerramento da - discussifo a ap
Jll'lJVai:fio do prn.jccto. 

A (~Ssc 1·c.~s1wito o hrilhante jornal O Pai.z teee mesmo 
lnn al'l.igo d~ fundo clíg'no de uma replica, qu~ não deixarú 
•11~ . ser· oppostu opportunamentc. - diz(mdo que a Camara 
appr'ovára mn projecto de repress[o ao anarchismo ao corn:-
11nrni.smo o outras ideologia<> ma!::; ou menos utopica.$ da nossa 
.~roca. . 

Não é exacto. Justamente> o que a Gamara tem rc-cusado 
1.em sido approvar projecto contra jdéas. Foi assim na lei de 
11 sf.rnngC'iros. e- ::i.rrc·di l.o que as~im scr{t na actual lei deno
rni nada Arlolpho Gordo. 

O requcrimrrnt.o que (lffereci. é com o intuito de fazer 
r·nm qnn a Commíssão d<l Constiluicão Pr .lustiçu. rcflnct.indo 
10nln·c ns r.ritícn:s nprcsC'nta·das n mormr-ntfl sobre o voto, j:'i 
V1'n1·nr1or na Gamara. contra o dclí~to de opinião, corrija o 
pr·oJ<"do num substifutivo mais merecedor rle Pxamc do quo 
"R{a h~i monsir1rn:'3:L 

Ni~~1.n.s condiçoí\l'; n.rrüdit.o qui>. com o meu requerimento, 
(•>l'I'c>~pondo ::i.o dí>se.io da Comni.i'"são, ·de examinar ü assumpto 
:~011 o lWi~ma r•m ((Uc ;~<~ coHoca. muito divPrso daquc-lle cm 
qnr- l'ni dadn o ~f'U primitivo parcrcT'. i~to Á. àr.pnis do voto 
da Cnmara r.onlrn n delicto de opinião. (Muito bem; m:uif.o 
l1r:m. ) · 

O Sr. Verissimo de MeIIo (*) (pela. 01·dem)' - Sr. Prn
sidrnt~'. na ausrnt·in do fü::'>lat.m· (JO projcrto n. Gt3, pcrmHto-

.( •) Este discurso não foi revisto pelo orador.· 
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íJ 
me a libi:rdadc cl1: declarar a V. Ex .. em nome da Commissão 

• de Constitui..;ãn e .Justiça, qnc: clla não se oppôP.. á. approvação 
do requcl' iml'nl.o do m~u nobre collcg-a e amig-o, Sr. Mauriciq 
do Larr:rda, solicitando a ida do proj ccto :iquclla Commissão, "" 
afinal . dr. que a mesma se pronmwic sobre as emenda::; por 
S. Ex. apresentadas. · 

A propt'in. Comrnis~uo foi a primeira a declarar que não 
reputava o prnjccto ora em votaoilo obra · perfeita, extreme de 
defeif.os e vici.l)S. rrservando-~c o direito de. em tempo op
portuno, 110 si:gundo ou terceiro turno regimental, melho
rai-o, apcrfriçcal-o, si assim entendessem os nobres Depu
tados. 

Assr.•guro, portanto, a V. Ex. e ao nobre Deputado que a 
Commi'i!:>ilo tomarú na de-vida consideração as modidas pro
postas pcw · S. Ex. nas emeHdas submettida..s á discussão e á 
votação, r.sforçando-sc por awesentar, não direi um projecto 
perfeito, isP.nfo dr. falhas, mas um pf'o.1ecto que, pelo menos, 
não viok os. ii~rincipios fUndamentaes da nossa legislação 

.penal... · 
o Sn. MAU!UC10 DE lüCEiillA - l\luito bem. 
O Sn. VmussDrn nE MELLo - . . . e as prescripções da 

Const.if.u i0fto - um projecto dG defesa da sociedade contra os 
ataques o'u aH•mlados que porventura forem -commcttidos por 
aqucHt~~ que ella critcmcle serem ·séus perigosos inimigos. 
(ilfoito bem; muito l)/~m.) 

Approvado o r eferido rcquerimentc> do Sr. Màuricio de 
Lacerda. 

O Sr . Presidente - ·- O projecto volta â Commissão de 
CoMtitnição _e Justiça. 

Volaçiío do projecto n. 210· C, de 1919,. incluindo no 
corpo· doccntr. do lnstit.uto Ben.iamin Constant os aspirantes 
ao magist erio e <la.ndo entras providencias; com parecer da 
Commissü.1 de InsLrucção Ppblica, contrario ao projecto ~ 
favoravel ao 'véto do Sr. Presidente da Republica (vide. pro
.i e.cto 11. 71, ele 1020) (discu~são unica) . 

O Sr . .Presidente - A votac:ío deste pro,iecto é feita pelo 
processo nominal, ele accõrdo com o Regimento. 

O proj ecto é o seguinte : 
~o Cong:re8so Nacional decreta: 
Art. i. º Qg a spirantes ao magister10 ao Instituto Ben

,junlin Consl.ftnt serão incluidoi:; no corpo docente desse esta
belc~cimenf o eom o titulo de coadjuvantes do ensino e as 
fm1c(;Õ('i:; dos rP.pe.l.i dor o1-;. percebendo o vencimento- annual de ·l :ZOO$. dividido 1•m ordena.do e grn.tificacão. 

Arf. 2 . º Os coadjuvantes do ensino continuarão .sujeitos 
ao rr.ginwn discipli 11 u1· e cconomico do estabelecimento, com 
ílireil0 ~L casa, alimentação e assistencia. medica mediante-
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contrihni<;ão annual id~ntica á dos repetidores internos, quan
do residírcm no e.-;tabelecimento. 

Art. 3." Ficam abertos os neccssarios credites para a 
c~ecução desta lei. 

Arl. -'.!. º nevogam-sc as disposi c::.õcs cm contrario .:i> 

o~ senhores quo ap1irovnrcm o projccto, rejeitando o 
·véto, respondf·rfio - sim. - e os que npprovarem o véto, re
jeitando o pro.ice lo. responderão - não • 

. Vae-s~ proceder á chamada. 

O Sr. Andrade Bezerra (1º Secrr.tario ) procede ú. cha
mada. dos Srs, Depnf.ados para a votação nominal. 

· FPita a chamada, verifica:..sc não ter respondido - sim 
- approvando o referido pro,iecto n. 2.10 C. de HH9, nenhum 
Sr. Deputa ao. · · 

E respondem - não - rejeitando o referído projecto 
n. 2·1 O C, dP- 1 !H Q, e approvando o vétn. os Srs. Souza Castro, 
Dionysio B~n tes, Bcnt.o Miranda., Cnnhn. l\fa.cho.do, José Bar
irr.to, Agrippino A;rnvf'do, Rodri~rn>;:; Maehado. Pires Rebello, 
João Cahrat Marinho d~ Andrade, Thomaz Ar.0ioly, . Osor:-io de 
Paiva: J o$é Angusto, .Juvenal Lv.marliTH\ AlhPrl.o Maranhão, 
Octacilio d<' AlhnriuPrr1ne. Simeão Lenl. Arnaldo Ba.-;tos, Cor
rêa de Britto. E~tncio Coimbra. Andra,fo Be:i:or:ra, Costa Rego, 
Rodrignes Doria. Leonrio Galrão, .Tosé Maria, Raul Alves, 
Tcirquato Moreira. Lcno Vclloso. V<>ris!'ímo de Mello, Her
culano Cei:;ar. Augusto d<> Lima. RihP.i;ro .Tnnriueira, Frandsco 
Valladares, Emilio Jardim. GomP.s Lima. Francisco Bressane, 
Lammrnier Oodofredo, ,Tosino de Arnn.io. Fansto Ferraz. Mo
reira Brandão, Ral1} Sá, Franr.isco Paolíello, Alaor Prata, 
Sall~s J11ni0r. r.arlos An.rcia, FPrreira Braira. Alberto Sar
m ento. "Elo:v l.havPs. PalmPira RippNr .• To$é Loho., .Toão de Fa
ria. Manoel ViJl:"thoim. Carlos d~ nampos. Arnolpho Azevp,do, 
.Toão P(1rnett.a. E11!!0nio Miill<vr, Octavio Rocha, Joaquim Oso
l'ÍO e Carlos Maximiliano (59). 

O Sr .. Presidente - Responderam á. chamada 59 Srs. 
Deputados . 

Não ba numero paPa se pro seguir !la votação. 

Passa-se :ís mat.erias em discussão. 
Encerrados succ<>ssivamon f,P. rm 2"" d i~cus~1i.o os tirts. 1 º 

0 16 rln pro.i<>r.f.o n. !i36. a~ 1 !H8. organizando os re::d~ f.ros 
r1nhlicos. e r:lanrln nut.rns prnvi(ll'nrias: com pal'P.Cer da Com
mil'lsfio nn .Tui:: ticn . a.cr.roil.ando n rr0,iect.:•, -pronondo, em f.e.mpo 
oriportuno emenclo~. fit:~ando ndindn. a votacão, 

2~ dlsr.u~~:ín no prnjror.1,o n. 61 A. dA 1920, sunprimindo 
a~ prnvnr-; 00 junho <'. nc ng-Mfn de qu<' frnt.n o c'lecr('.t.o numero 
H .5::tO, de 1B dP. ·mnr(.'n de~ 1!"/lfi. e dancio ont.rns providenr..ias; 
nom pnre.c<:-t' da. Commis::ão de Instrucc~1o Publica.. 
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Entra em discussão e art. 1°. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa uma emenda 
que vac ser lida. 

E' lida, apoiada e posto. eoniunctamcnte em discussão, a 
sei;:uinte 

JQ::MENDA 1\0 PRO.JECTO N. 61 A, DE 1920 

(2ª discussão) 

Gonsidel'll.ndo que a providencia tomada pelo arl. 8"'~ let
tra f, da lei n. 3.454. c!e 6 de.janeiro de HHS, para que os 
.alumno3 das escolas livres podessem regularizar sua situa
ção, teve effeito mais local co que geral, porquanto, estiipu
landa pruzo demasiado curto, della se aproveitaram. com 
tada vantagem, os es Lud~ntes das escola~ e:xü,tent.es no Dis~ · 
t r ielo Ff~dcral, ao passo que muitos das dos Estados não par
t iclpam do favor da lei pela quasi impossibilidade de emi
grar a t empo de preencher a formalidade da revalidacã~ do 
exames ; 

C0nsiderando, por outro lado, que algumas escolas offi
ciaes, notadarnenlc a F aculdade de Medicina do Rio de Ja
neiro, não organizaram bancas, em junht• daquelle anno, para 
a .t:efcrida revalidat:ão dE> exames, e, pr.1tanto; 

Considerando que 0utros tantos ~~t t1danles tiveram de 
regressar a seus EstadoE, sem conseguirem gosar dos bene
ficios da providencia lagal. 

E:\IENDA AO PROJECTO N. <>1, D.E 1000 

Accresceni.e-se onde convier: 
<i:Art. E' permittido que, até fins de marco de ·19~1. 

O$ alumnos das faculdades livres julgadas idoneas "{)elo Mi
nü.tro do Interior transfiram matriculas entra as officiaes ou 
c.qu iparadas. drsdP que r rnovem, com t.tppt•ovação, os exames 
das ma terias do ui Um,) anno que haviam cursado, com boas 
iwlas, no instituto pa rlicular. l> 

Sala das scssücs, S elo junho de 19?0. - 1. Lamartinc . 
BücC'rrhtlos sn~ec•ss ivamcntc em 2· di scuii~ão cs nrts . 1", 

2º, 3º e 4º do ·PT.'Ojf'e1.o n. G.t A. dr 1!)20, ficando adiada a 
vota!: ão. 

t • di SC'llSSÚO do J)t'O,Í ccto n. -19 A, de 1!}20, i\ULorizando o 
Po<lrr J~xccu1.ivo a promover, ronform0 mrH10L' {'Onvier aos 
fat crc::;sAs nacion:-los, n eomm«"moruc;ão do Ccn t.en!lr io da In
(iepend micia Polit.l ca do Brasil ; com parccrr <' 0mcnáa da 
Commis,,ão de .Financa~. 

E ncer1·ada o adiada a voLar:-ão . 
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Enccrí'ados succe~sivamcnte cm 2" discussão os arls. 1 .. 
e 2• do projccto n. 80, de 1930, aut.o1·izando a ··abrir o credi lo 
ifo 20 :OOOfil, para acquisição de um terreno e.m .Ja()arépag-uú, 
lrncessario a.o a.baslccimcnto do agua da Capital Fe.dernl, n
!'rlndo adiada a vot.uçã.o. 

Discussão unica do parecer <la Commissão de Finanças 
sob1·c as emendas offcreeidas na 3~ dísoussão do projeclo nu
mero .HJ3, <le 1919,· c~tinguindo o quadro de amn.nuenses do 
Exercito; com .pareceres das Commissões de Marinha e Guerra 
f'. de Finan1:.as. contral'ios ás emendas (vicie projccto n. &3, 
Ô} 1920). . 

.Encerrada. e adiu.da a vota\:âo. 
1" discussão do >f.1ro.iecf,o n. 85, de 1920, er:;tendendo ao~ 

··!n feriores do Hosrital Central do Exercito as disposições con
stantes ue artigos que enumera; ·com pareceres contrarios dns 
Com.missões de Marinha e Guerra e de Finanças. 

O Sr. Presidente - Esgotadas as ma lerias em discussão, 
vou lovantar a. scssã0, ·designando para umanhã a seguinte 

OfIDEM DO DU 

Votacão <lo projecto n. 43U, ú0 i918, organizando. os re
gistro.s publicos, e · dando outras -pl'ovi<lencias; com parecer 
<ia Commissão de Justiça, acccitando o projcclo, prúpondo, . em 
tempo opportuno emendas (2" discussão); 

Votação do ,projecio n. 61 ~\. de 1920, supprnuindo a~ 
provas do junho r. üe agosto d0 que tt'atn o dec!'eto numero 
11. 530, de 18 do mnr~/o de i!H!í, e dando oufra::i proviclC110ias; 
~om parncer da Commmissão df) J.nst1·nccüo Publkn (com 
c•111enda) (2ª discussão); 

Votncão do p1·ojecto u. Hl A. de Hl'20, anlorizamfo o 
Podr.r Execu Livo n. promovP.r, -conforme melhor c;onvi('l' no~ 
jnte1·esscs uacionaes. a commomoracão do Cr.nf,f'nn.rio (Ja In
'lepcn-d{'lncia Poli ticu do Drasil ~ com .parccPr ·" 1~mP.nda da 
Commissão do Financns (1" discussão); 

Vof.ncão do pro,íecto n. so~. cio 1920, nuforiwndo a nbt·il· 
n crnclito m1pe1'ial rlt~ ~O: 000~ . . parn U(',QllÍ!'ic:fio d" Em terreno 
f'lll .T:wnr<!pngwí. nr•cessnrio nü abasll•c·im<'nt0 dt< agua thl Ca
pital Ft~deral (2ª dísr.u~sãP): 

Votnc;ão <lo proj1' cfó n. -í.!l3, de• 19 l!.), cxLini:uindo e)' qu.adro 
do amannr.nses do FixC'rr..ito; r.om p:lrP.Cl'l'(~s da!; Commi8$ÕP,!'i 
<!<.~. l\lrn~inl~a r. Gur.nrt " de Fin:.mcns. con' "a rios :'is emendas 
fvzdo J)rôJN~to n. 83,. do Hl!?O) (3ª discu:s;,;i•'); 
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Votação <lo pt•ojccto n. 8:•, <lc 1020, estendendo aos in
feriores d-o Hospital Central do Exercito as disposiçõe.s con
stantes de at·tigos que enumera.; com par~ceres contrarios ~as 
Commissõcs de Marinha e Gucl'ra e de Finanç::ts ( 1" d1s
<::ussão); 

V ota<,;.fío do projeeto n. 2-10 e, de -10'19, incluindo no 
corpo docente <.lo Instituto Benjamin Con$tanL os aspirantes 
ao magisterio, e dan do outr as providencias; com parecer da 
Comrnissão de Instruüção Publica, contrario ao projecto e 
favoravcl ao vdto do Sr. Presidente da Republica (vide pro
j ecto n . 71, de 1920) (discussão unica); 

3• d1scussão do r,rojcc!.o ·n. 79, de 1920; fixando as for
ças de terra p:.u·a o exercício d~ 1921 ; 

Discns~ão llilica do parecer n. 8, de 1920, indeferindo o 
roqu0rim,'11l.o d.o Ant0nio Augusto <.lo Oliveira Quintal, pe-
dindo m~lhoriu de aposentadoria; ·· 

Discussão. unica do parecer da Cornmissão .. de Finanças, 
sobr o a emenda offer0.cic;la na 2ª discmssão do projecto n . 29, 
de 1920, ab!'indo o credito especial de 526$500, para pag-a
monto a Leopoldo Josê di:>, Silva Tavares; com parecer da 
Commissão de Finanças. mandando destacar a emenda (vide 
pro,íecto n. 29 A. de 1920); 

• 
2~ di~cu-,5fio do projecto n. 81 , de 1920, autorizando a 

abrir o r,rNfü.o especial ne :t O: 940$330, para pagamento a 
D . i\faria T:r.abeJ dr !\facetlo Sayão T ... oba.to e outro, em virtude 
de sentença .iudiciaria ; 

2• discussão do projecto 11. 82, de 1920, autorizando a 
abrir o credilo especial de 229 :697$674, para pagamento a 
Joaquim Gon~alvos dos San.tos Pereira, em virtude de sen
tença judiciaria: 

2ª oiscu'l~fio do projcctc, n. 93, de 1920, revogando o de
creto ()tli> bani11 a Px-fomilia imperial do Brasil, com pare
cer e substit.11 t.iYo dn Commissão de Constituioilo e Justiça. 

Lovnnta-sc a sessão ás 15 horas. 

50ª SESS:\O, EM 10 DE .TtlLHO bE 1920 

PRESIDENTE DO sn. BUENO BRANO.~O , l>RlJ:SlDENTF. 

A's i3 horas pror.nrlo-se a chama•b, a que respondem os 
Srs. Bueno B1·andffo, .Jnvenal r,amartirtC\ OcLac.ilio de Albu ..... 
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qC?erque, Costà Rego, Dorval Porto, A.1.lLonio Nogueira, Het
eulano Parga, Cunha I\lachado Luiz Doniiu"ucs José BaereLo 
1) d . ' <> ' ) 
~o r1t,'Ues Maclla<l'o, I\fariuhu de Andrade. 1.'lluma7. llo<lri-

gucs, Osorio ·de Paiva, ;\ustrcgt~sno, 'l'uri.anu Ca.ntpe!lo, J\ris
Larcho Lopes, Luiz Silveira, João f\lenezes. Hodrigues Doria, 
Deodato l\1aí.a, Leoi:loio Gakão, Seabra Filho, ltaul Alves, 'l'or
quato .More11'à, Eugenio 'l'uul'inho. Sampaio Corrt}a, Vicente 
lJiragibe, Haul BarToso, Veri~simu · <fo l\lello. l\1ario de Paula, 
Mauricio de Lacerda. -ller~ulano Ce:;m· AU;::uslo de Lima, 

· l~milio J.a.rdim; Gomé::; do Lima. Zoroa~fro Àlvarcugu, Fausto 
Ferraz, Moreira Brandüo, Haut · Sú, Francí"SCO Paolicllo, Ma
noel l<'uJgencio, Ferrejra Bz-uga, Cincinnl<~ Braga, Marcolino 
Barreto, Eloy Chaves, .1 os<! Lobo, . . João {IL~ l!'at'.ia, Carlos de 
Campos, Ayres da Silva., Olegario Pinto, P0reü·u Leite, Lui?. 
Xaxicr, João . Pemetta, Alvaro BaptisLa, João Simplicio, Car
los Penafiel, Ootavio Hodrn, Barbo~a Gonçalves, Joaquim 
Osorio e Carlos Maximiliano ( üi) • 

Abre-se a sessão. 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (.f• Secretario, sm·vindo 
r.le .s•) procede á leitura .da. acta -da sessúo antecedente, a qual 
ú, sem ol,servações, approvada. 

O Sr. Presidente - .Passa-se ú leitura do expediente. 

O Sr. 'Juvenal Lamartine (.2º Secreta1'io; $ervindo de 1~} 
p1•ocede á leitura do seguinte 

EXP.EDIENTE 
Officios :· 1 

Dous <lo Ministerio da l!'azenda, de 8 e 9 do corrente, en
viando as seguintes 

MENSAGENS 

De 8 de julho: 
Srs. membros do CongL·esso Nacional - Remclto-vos a 

exposição <lo l\Unisiro du. ]'azcncla, tiOb1•e à ncccssh1ndo · de 
nrn credito ~spe.cial de -1.ü :257$·150, para. pagamenf.~ uo que 
ü <lovi<lo a D. Elisa Lobo Pe1·cira e outros, em virtude de 
sontqlça judiciada, tenho a. honra de vos. solicita~· :l. compe
tente' autorização para abertul'a do allud1do credito. 

Rio de Janeiro, 30 de, junho <le 1920, 99º da · tndepe-n
dencia e 32º ,·da Republi<~a. - Epitacio .Pessoa. 

De 9 de julho': 
Srs. membros do Congresso Nacional - Hemctter.do-vçs 

n inclusa exposicão <lo MinisLro da Fazenda sobre. a n&'.ess1-
1\adfl de um crediw especial do 1 :277$136, .. para pagamento 
de· differencas <ie gratificu.l,\ão devida5 ao ítel de â'rmazem, 
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üJ;"tin~to, <la Alfan<lega da cjdade do Rio Gt'ande, Estado do 
lho Gran<:Ie. do Sul, Bcral'im Frnneisco Gonç-ulves, e rela.tiy;:u; 
aos exerc1c10.s de 191G a HJ1S, LcnlJo a homa. de vos soliciLn1· 

d
a.tcompetcnte autoriza1;.ão pal'a a. aLerLura ·elo alluclido crn-

1 o. 
~io ·de Janeiro, 30 de. junho -de 1920, 99º da Indepcn

dcncrn e 3.2" da Republica. - Epitacio Pcssôa. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Exmo. Sr. Presidente da llcpublíca - Nos excrcie10s de 
H!Hi, HH 7 e 1918, o fiel do armazem, e:xLincLo, da Alfandega 
da cidade do Rio Grande, EsLado do Rio Grande do Sul, Se
rafim Frnnci·sco Gon(;alves, reeebeu a grat,ifhmr.ão rdr;t·c.mle 
a seu cargo de accôrdo com a quol.a ofí'icial. 

Entretanto, por· se tratar de um funeeionario deelaracto 
addido cm virt.udc da lei n. 3.089, do 8 de janeü·o ele 1916, 
referida g-ratificação deverá ser calculada sobre a média· das 
quotas <los trcs ultirnos exercicios, liqutdados ao tcm110 ·da 
e};tinc~ü-0 do cargo, na :t'órma do art. 163, d::i. lei n. 3.-í5ií, 
ur. 6 de janeiro de 1918. . 

A quof.h. offícíal, que set'via de base ao pagamento ·do 
1\mccionatio em questão, era, nos cxerck.ios indicados de 
U>2$5M; ao passo que ~ m~dia, deduzida ,segundo o calrnlo 
determinado pelo citado dispositivo, orçava em 168$040, de 
ande lima differença mensal de 35$476, rm favor do func
cionario, ou sejam 425$712' annuaes, e, portanto, em um to
tal·() e 1 : 277$136, para os tres cxcrcicios. 

Como .ià se adia caduca a autorização eontida no mes
mo <lü;posit.ivo para a abertura do. crc.t.lito nect~ssario para o 
r1•spcclivo paga.mcnt.01 torna-se preciso renoval-a, afim dP. 
que o funcnionario não continue no desembolso do que lhe 
gn.rantiu a lei. 

Peço, JJLH' isto, n V. Ex.. se ·tligne de providenciar'_ Pª!.'ª 
· ciue o Congres.~o Nacional conce<la a competcmto :iuton:1.U:c.;ao 
para abertura cfo um nrcdif.o · <~!:'pccial, na ímpol'Lancia acrnm 
alludida, oCleslinado à satisfação cio pagamento do quo se 
trata. 

mo de JtrnPil'O, :m dt.~ ,inni10 dri Hl20 •• -- J!omc~·o Ba
ptista. - A' <::ommissão <ie Financ;ns. 

Do Mini.stP.rio da:,; Juslica e Nrgodos. lnt.edo:r·es d1! 8 <J11 
cerrente·, enyiando cr'ipia elo dr!el'<! Lo n. H . 3t) f, de 1 do C(!l'-
1·exlle me~, pelo cpial foi· design:u.lo; 0 rlia 5 di! , ~etmnbro Vlll
douro para a eleição qnn ~r. dnve effrclunr pnra o c:1.i-go de 
Vicc-Prüsiof'nt.c da n0p11blica; no quntri,mnfo de 1918 n 192~. 
vn.g-o po1r fallecimenlo do eleito a 1 cfo março dr~ Hli8. -
Inlcírnda. 

Da ARsnria<'.ão Comrner~inl do nio dn .fanniro, P-nvinndo 
a rep.!'C2-c·nlac;!io ··dessa a!-;socincão lida '~rn sessão pelo seu dire.~ 
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t'l-Ol' Sr. .Jacque . .,; .:'\Iüllei-, 1·t:-fonmt.e a r.Jiroitos aduaneiros que 
incidem ·80brc o::; i·elugfo:::. : _ _ A' Commh;são Especial de Re-
ftl'rrna. Tributaria . · 

Requerimento : 

De Joaquim .Jo:-:;1; "\.l..,·1}~ J1.\ Ahueida, tolegraphista ch~f'ti, 
:~olicitando pagamento <le gratifieàçáo o.ddicional de 40 %. 
('<.'rrcspoudente a 30 annos de s1~rvko. -- A'~ Commissõos da 
Couslituii:.ão e Justi~a e de Finança~. 

São succe-55ivamentc lidos e vão a imp1•imir, os sc:;uinl..cs 

PROifEC'I'OS 

~. :,3 ,\ - 1930 

Abr e o cJ'editv de JOO:OQO$, pm·a au..vilia.1· a. melhoria. do edi
ficio do Club J!ilitm·, com parecer favorai•cl da Commís-
süo de. .Pina.nças · 

O projeclo n. ,,3, de 11.J~ú. autot·iza o Govemo 4'.a-.abrir o 
1Tcdito de :~oo :000$, para auxfüar ao Club Militar, de uma só 
vt~z. e destinado a mclhot•ar o edificio em que esse olub 
luncciona e que ~ propt·ío naciona.l .» 

08 seus autores fundam~nlalraru o projecto com a8 se· 
;!uinlc~~ consideraçõo:.: 

i •• set· 4:0 preuio occupado pelo Club Militar, nesta Capi-
1 tt J, um proprio nncionab ; 

2·1 ::ic1· ~esse club uma. associai.;.ão <.i~ off iciae:i do Exercii.o. 
··oul. fms r!x.clusivamcntc de congt·egaL· esses ·orfíciaes, trat.at· 
ilL: as~um·plos t.echnico:; que dizem r,espeito á profissão dàs 

• :1nna.s, ~ mantel-os em complola união 1~ fraternidade» ; 
3ª, (]Ue «ao Governo cumpt'" manter e desenvolver es:ies 

""'\'o.dos intuitos. em bN1oficio da defesa nacional e da ecdu-
1·ação da of fic1alid11dc 11ússei.i altrub:;ticos tientimentol)~; 

ltª, q:quu o edificio designado pelo Governo para ncll<.~ 
11 .uc:cionar (1 Club Militar, tot·nou·so cxiguo em suas p1'0Po.r
~· ÍJ1.~:;. tl!ido o dmm11volvimenlo que lem tido>~ . 

Estude1.ndo com attonçfto c::ise projeclo pentsa. o Retat.ot· 
q1J1~ olisa...; ruiõ<'s baslatrium, pot· :;i sós, para justificar o 'lll
:-; llio rn·oposto. que tem i:;impl&'lmcnto oro vista conservar o 
;.rmplia.r um '~dificio que pertence á União e no qual funooiona. 
11ma. associação de intuilos patrioticos, de natut"e::a e fins os-
''•~ ncfa!menlc nacionaes. · 

Entretanto, outra:s observaçõc:5 poderiam ser adduzidas 
L1 m favor <lo projecto. 

O Club Milit.air foi inaugurado cm 19H. Possuia, naquclla. 
t'·p1Jca, cerca d~ 500 socios; nctualmente etl0 j á conta, em .~!-! 
~do, mais de tres mil. Dnhi o. necessidade de tornar-oo mais 
•1mplo o edifício, que já não tem as dimens6es necessarias á. 

o.-v~i.. m ja 
... . . 1 .... . :.-·=;".;..· :. ···· · 
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' 
vida normal do Club. A directoria iniciou obras de conserva-· 
ção do prediof.. . con1Sumindo, com e1la~. impor~ancia superior 
a 60 contos. · r.;ão poudc, porém, in0;remenlal-as, por falta de 
meios, nem Lentar as arnp!iacões neceosarias, que se vão tor
nando inaaiaveis. · 

O Club organizou-se, em comeco, como associação mera
mente recreativa; hoje tem fín.::; beneficenles. Além de moo-

-:- tepio á. familia dos socios fallecidos, elle mantém um serviço 
de assistencía, representado por auxilio ás viuvas dos coni.ri
buitites, no valor de 1 :500$ a 15 :OOOS, consoante a imporlan-
cia da contribuicão . . . 

Nos seus salões dão-se recepcões de caracter oíficial, e 
realizam-se conferencias, sqbre assumptos de interesse mili
·tar, por quem quer que se ·proponha a elucidar questõe;.;; que 

··-· digam respeito ás classes armadas. 'l'rata-se, pois, de uma 
instit.uicão que; :;i não é official, é absolutamente nacional, 
uo sentido de que presta ao paiz reaes serviços de incontcsta
vel relevancia . 

. Por esse.3 'fundamentos· pensa o Relator df3Ye ser appro
' vado pela Uamara o rei'érido projeoto. 

Sala das Commissoes, 9 de julho de 1920. - Carlos de 
Campos, Presidente. - · lúoniz Sodrét Relator. - Sampaio 
Corr~a. - . Cincinato Braga.· - Carlos .Maximiliano, vencido. 
- Souza Castro. - Ramiro Braaa, vencido. - Ootavio Ro
t:lw.. - Alberto Maranhão'. - OctmJio Mangabeira. 

PROJECTO N. 43, DE i920 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. º Fica o Governo autorizado . a abrir o c:redito de 

~00 contos de réis para auxiliar ao Club Militar, de uma só 
vez. e destinado a melhorar o edif icio em que esse club '. 
íuncciono. o que é proprio nacional. · 

Art. 2. º !levognm-se as disposicões em contra.rio. 
Rio de Jnneiro, H de junho de H>20. - Octavio Rocha.

Pau.lo de Fromin. - Alaor Prata . - Maurício de Lacerda. 
- Eloii Chaves. 

N. 07 - i920 

Autoriza a ab1·ir o credito especial de 9:000$, para paaamento 
da indemnização devida a D . Car.olina. Rodrigue$ da Cruz 
e o.utro& 

A Estrada de Ferro Tim.Pó a Propriá. entrou em· accórdo 
l"Om a viuva o herdeiros do finado João Rodrigues .do. Cruz 
para a pas3ag~~ ~o~ n·11ho& em teri:-cmos do engenho «Ca .. 
bral>, no mumc1p10 de Jnparatuba, Esta.do de Sergipe, en
senb~· de propriedade des3a familia. A quantia convenCionada. 
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pnra a justa ind~mnizacão foi d~ CJ :000$000. Por mensagem 
de 19 de maio ultimo 8. Ex. o Sr. Presidente da lh'pul!l ica 
solicita do Cor.gTe;:;sc Nacicmal uma lei de aut,orízncão para 
•:sse pagamenlu por credito especial. j • 

A Commissão de Finani:as, rccrmhecendo a necessid~de 
dessa àespeza, propõe o seguinte 

PROJECTO 

O Congre::so Nacional resolve: 
.Art. 1.º .E' autorizado o Sr. Prcsi<l6nte da . Republica ~ 

:ibrir um credito espec ial de 9 :000$, para atlcndcr ao paga
inenlo de uma indemnização devidil. a D. Carolina ltoddgues 
Jn Cruz e aoil lwrdcirc.is dt: João noddgucs da. e.rui. 

Art. 2 .0 Revogados as disposiNcs cm coulrariÕ. 
Sala das Commissões, 2G de junho de Hl20. - Carlos de 

Cam.JJ,Js, Prl'!:iÍdenLo. - ·Cinc:inato B1·v.{Ja, Ikla lor·. - S<.wtp<J.io 
!Jorruiu.-·- Cdso lJayma. ·- . Carlos 1Jlu.rimiliuno. - :;ouza 
Castro. ----:- Uamiro fü·aaa. - Joú110 Arauju. - Oclauio llo
dw. - Albel'lo Ma1·<.mllão. - Oclai.Jio J.J11J.nyo../.Jcil'a. ,_.., .Al.urLiz 
Sudrc}. · · 

MENSAGE.M A QUE SE· nt::FEnE o PARECm 

Srs. mémbros do Congresso Nncionnl - Tenho a honra: 
do submcltcr ú. vossa c::;c!an\cida re:;u!ur;üo a indu~a. cxp'o:;.ii.;ão 
que me foi apt·cscnlada v elo l::ir. mini_:$ll'o da V iai.:ão e Oul'as 
h:Llkas sobre a nece::;siuudc ele se1· al.icrlo úquclle miui~lerio 
um ct'edílo de. \J: (J0U$, pal'a nltL•t1deL· uo pac;am1mtu íla. i11-
,1,:mniz:rção d evi<la a D. Carolina Hodrigues da Cruz e uos hf!r
deirolj d1) Joào ltodrigucs Ja Cruz, pela pal)l:iagem da EsLtada 
•fo l•'eno. de 'l'imbó .a Propt'iá em lc!'l'enos llo engenho <Ca
lJL':::tl~, .no municlpio .de Japa.1·aLuiJa, l!:!:ilauo do SeL·gipe. 

IUo de Janch'o, ·J 5 de maio uc 1.!120, ~J\l" da. lndcpen
<lcmcia · e 3iº da llo1rnblii.:a. - H1;itucio PesslJa. 

.• 
Sr. Presidente du ílcpuhlicn - .Attendendo no rcqueri

rnr~nto cm que D. Caruli11a llotll'igucs du Ci·u1., viuva úu João 
l:odr·igucs da Cruz:, 1iu q11a.li<Jadc uc invenlu.duulc e cuucça de 
'ªi>al, !:-oliciLou fH'uv ítlunciu:; llt> 3l\Jlliuo du' ~er al'!Jitrada t\ in
•!P 1i11li zu~~üu !Jda tle:mpi·{•J11·iaeílo de lPrt'as do cni;e11J10 «Ca-
1:ral~, no niunkipio llc Japu.rnlulm, Esluuo .tle :Scr;;ipc, occu pa ... 
>.!11s pclu :1~s tracfa ue l'cno Tim!1l> a 111'0\Jt'Ü.Í, <.1 1~ cuju l' llllSlru
•'t;àu luram l'rnpcciteiro:-; Auslricliano ue Cnn:alhu & Gornp., 
•·: .. t.1' riiinil'-ll'dn e:xpNliu cm :H J(~ janeiro do 1V l!.t o avi:w 11u.:.. 
1111 .. :·o 3:! (~ lnsi,1 ei.: toria .l!'cJer·al da~ E:::LraJas, 111;íuda11dn quo, 
i1rovauuo lJrévlamouto a i·edarnaulo a sua quuliclu.Je <.lc cubelia 
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de .ea..:al e inventariante-, fosse feita á mesma reclamante a 
proposta do pagamento da quantia de 9 :OOP$. eru que fõra. 
avaliada, cm 1912, a .indemnização de que se tr~ta. Feita. 
presentemente, a prova exigida no citado aviso, aqueHa inspl~
ctoria não póde, entretanto, providenciar no sentido da solu-· 
ção do assumpto, por falta de. vei-ba propria para occorrer ao 
pagamento, ~orno consta do officio da Inspectat'ia Federai <la~ 
Estradai:;. n. 790-S, de 27 de novembro de 1919. · junto por 
có.:pia. Cumpre~me, poi·3, propôr que o cretiit() . de 9 :000$0.00, 
que se t.orna neeesario, . seja solicitad0 ao Congresao Na-
cional. -

Rio dé Janeir.o, 15 de maio de ·1920, 99ª da· Independen
cia e 32" da Republica. - J. Pires do Río. 

Ab?e u 1.;reri.'itu de ;~).:/ 60$, pa,ra pagamento a Al·varo da Boch(t 
· Viann-a e Cm·los Alberto Machad.o 

Em mensagem dirígida ao Congresso Nacio11al, o Sr .. ,Pre
Midentc da RepubJica solicita o credito especial de 2: 160$, 
para pagamento do ·augmento de vencimentos a que, em vir
t,ude do arL. 1.23 da lei n. 2. 738, de /1 de janeiro de 191~1, 
têm direit-0 os encarregados de modelos da Imprensa Nacional, 
:A.Ivaro da Rocha Vianna L! ·Carlos Albcrlo Mach!lda, no- cor-
rente exercício. : · 
. · Os referido~ .funccionaI'ios figuram entre os beneficiados 
pelo al'L 123 da citada lei, com a grntificução de :30 .% sobre 
os i·espcclivos vencimentos. · · . 

No ·correnLe o:xcrci,ci(I, porém, não póde ser eí'fcctuado <1 
pagamento devido, por -conta da sub-comignação orçamentaria 
destinada ao pe!;soal pei:mancnlc, vi~t.o como se 1.rafa d'é ce>i
peza que não (:)Slá. incluida no orcamenlo 'Vigent,c. 

Para attencler aos mesmos funecionarios, já no anno Jia.~
~a.do, foi solicitado e votado credito- ideutic.o. 

E' o que 4!0l1sta do decret-0 n. f3. !)9~\ ,<.!e H ui~ jmrnfro ul
timo. 

Renova-se ai;ora o mesmo peditlu, • Nestas conciQõc::, a Commissão de Fin:.uu~~a~ 1.\ d~ paroc+~i· 
que so,ia submeltida á deliberaçiio e voto da Camar·a, o E~
guinte projecto de lei: 

O Cougrr:.~~u N::ici• 1 al decrela: 

Artigo unico. Fica ü Podei• F~xeculi vo au tot'izado a. abri 1·, 

pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 2 :160$, parn 
pagamenLo de augm~nt.o de vencimento!:! n. que,· em virtude do 
art. 123 da lei n. ~- 738, de 4 c13 janeiro de 1913, teem di·
reito os encarregados de modelos da Imprensa Nacional, AI-
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varo da Rocha VÍanna ·~ carl~s Albert.o i\ia-chado, no cot·renh? 
1·t>ereicio; Mvogadas as díspnsicõcs cm conlrarjo. 

S~la das Commissõcs, 9 do julho de 1920. - CaYlDs d~! 
Cam.pos, Presidente . - Celso Bayma, Relator_ - M.oni.z So-
1b'é. -·- Octavio iJlanga.beira. - Antonio Carlos·. - Alberto 
:JJ(wa.nháo.- Octavia Rocha.- Ramfro Braqn . - Souza Castro. 
-- Ca>:lvs Ma:.rimili<mo . · - Gi nr.inato Bmaa . ~ampaio 
Con·êa. 

:'\tENSAGJ·::-1 ,\ QUR f1E ilE!-'!.mP. O t".\HC::CEB 

· Sr1:=. Membros ·do Congresso Nacional - - Re1nettendo-vos 
a jndusa exposição do Minislr0 da Faiend'.l, i-;Obre a necessi
d.idc de t!m (Wedito especial de 2:i60$. para occorrer ao paga
n1enl.o de gratificacões devidas aos empregados rla Imprensa 
.'.'iar.-jonal, Alvaro da Rocha Vianna e Carlos Alberto Machado, uo 
~:11rrente exercicio, tenho a honra de vos solicitar a. compe
tt·nte autorização para a abertura c!.o :i.lludido credito • 

I\io de Janeh·o,. 22 de outubro de J 919, 98" <ta Lndepen
ot>ncia ·~ 31" da Rcpubtira. ~ F]pitar.io Pes.'>t'ia . 

Ex.mo. Sr, Presidente da Republieu. -- Ao$ ompcci;ados un 
~mprensa Nacional Alv.aro da Rocha Vianna e Carlos Albertlt 
•,\rachado foi concedido o accrescimo de :~o .% sobre -seus, ven
dmentos, na fórma do urt. -1~3 da 'lei n. ~ - 738, de -1 de ja
i~"iro <](' i9i3. 

Os i·t>feridos serventuarios fazem pa1·tc do quadt'1l' do ~Pcs
s.na.l. Permanente~ da repartição, para o. qual ha, no or<_::n.mcntu 
~ia oespeza, vorb::i. preflxa:dn, de sorte que por P.Ha nao pódP. 
<auer agol'a o augJYlrmto occasionado poJa alJudida i;rat ifí-
:·ação. . 

E como tenha, llOl" outro lado. cadu!lJCo a nuiorizaciio qu~· 
., art. HlO .ia lei n. 3,:,5~. do 6 de ,\aneiro de HHS, t~o-n-cedia 
:to Governo para abril' os necessarios creditos para oecorrer 
a. t:i.es despezns. o unic_o ffii"!ÍO a qun este ministerio pt'ictc 
1·1:corrcr :para attender ao pagamento.- é o dr. solicitar-s~ um 
.·. r· cdilo especial ao Congresso Nacional. na import.nncia ól' 
-.~ : 160$, u Qutmto sommam as grntií'íc:ieõP.s dl.'!vida~ :ios (1()U ~ 
' '' l:vcntnarios, no corr-Hnt~ exerci cio . 

Rio de :Janeiro, 22 de olÍtubro e.IP 1919. - llomt•ro !Ja
~·. f i.'>lrr. 

N . \l!l -·-· .t 020 

.:1 hr ,• o r:1•f? rii.to dn 1 ~ :4 H $/~'23- 0111•01 pm•n. pa(Jam.N1lô t'.l Thc 
Trio d1• Jmu:iro Ctt11 lm17rot•ement,<: 

d ~r. !'ro~iui~ntn <la. lleIHtblica, na mPnsnge m .iunta. pedA 
t•· fthertur•ti <le um crnditu de 12 : 41 ·1$3~:1; t>uro, µara oomple-
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tnr O Jm~nmenf.o da quantia ·ac ,juros dcYido á Thf! nto de Ja-
11ciro Cily l mprovcm enls. no 2" srmcslre el e m m; sobre o 
capi tal {!mpre:;ndo nos esgotos de Covacabana, Leme a I pa-
11ema. 

A mrn!'n i::-rm ~,;tú ar:omp:mt1acln da 0xposir.ão do Sr . Mi
nistro da \'in<.:.io, pl'Ovanrfo a legilimidacle da ciivida. 
. Df!antr) de todos doc umculos e do qua nc llcs '~ r c>lataclo, 
a ·commi::i ::-:iííl de .Fimmeas submolte á consicleracão da. Ca
mara o scguinle projeclo de lei: 

O Congr~sso Naciona resolve_: 

Arfig-o nnfr~n . Fir.n nl1 fn ri:i::Hlo o 'Pt'nsiricntP- dn n"Tltlblica 
a ahrir o crrdi l o de 12 :·11 l$3Z3. ou;-o, para compl r l.a.r o pa
::arnen lo da quantia de .iuros, dev ida á Thc nio de Janeiro 
City lmprovemcnts no segundo semestre do 1!li9. 

Anln dns C.ommissües. g de julho de 1 MO. - Carlos d e 
C'ompos, Pt·<"~id<'nffl. - Antonio Cnrlºs. Rnlator . - Smnpaio 
Corr,:o . - Cindrwto R1·nqn.. - ·Celso Ra11nw. - f."nrl ns JtlQ
:vimiliano. -- llloni: Sodré.' - Octavio Mariaa7; eIM . - Al
berto Marnnh. fio . - Rrrmfro Braga. - Josino de AraujO. -
Ocla'l:io l{oclta. - So1l::.a Castro • 

. l\fE~SAGtti\r A QUE SE nEFERE o PARECER 

Rr·s. membros do Congrcs~o Nacional - Tenho a honra 
de 1'1llhmt'ff i'r á vos~n rsr larP-c irl n considerncãn n inclusa ex
posi<;iin rio Sr. !\Tin í."tro ela V iacfio '" ()\Jrn!'. PHhl i1·n~ conhre a. 
necci::sid:iiln <la ahPrl.11ra ·do cr Nli to dn ~ 1. 3!lli-!1-5 31~ . cor
r~spnn<l<'n1t's n · 1 ~: .', 'l I $~23. 0111·0, para r.omPIPtnr o paga
n1C"n fo d1~ !!'nr:-i.n f in rlf! juros <lcv i <ln ft Cnmpanhin Thn Rio d e 
Jan~il'i) City Tmprn\•l'mí'nfs1 no sr~unrio ~~mc~frn <lo ·HH 9, 
sohr<" o ~np ítal empregado nos esgo tos de-Copacab~na: LemP. 
e Ipanema . . . . · 

ni~ <h~ J:lnl'l'in. 11. do mnio <1~ i~20, 9fl" da Independen
cia e 32º <la n cpublica. -- 'h:pitacio Pcssôa. 

Exposiçao de motivos 

Sr. Prrslc.'"nt~ <ln ncrublica - 'Tr.ndo s ido da impor.:... 
tnn<'in. r!C'. !'. 7.2i"\- !G- !I, mi !i!i:!)f,5~~00. nnro. n, consi g-nar~ão 
r!ro :-;f.i nnrla no r:u~ ~ : 111r> n 1 o (i r:nrr,ip:rn h ia Tim n i o d~~ .l:->nr•iro 
City Tmprnví'mr.nf.,,. nn <'X~ri:icio rl n H l'l fl . dn p-nr·nntiu ele j11·
rns di' D % ao :11rnn snlJt'C'. o cnpi l ri l r.rnprP:rndo nos f.rahn-

' lll ol'l dr. "~g-of os cl r: C0pornbnn:i. J."mn n Tmrn rrnn. r.on for mi: 
i:;;~ '" '~ < la vr.rhn !Jn. n1·1 .. !18 du !ri n . :J. li/t, . dn 7 d f! janeiro 
dn ·t fH ri, nfio fo i n rn(',;mu cons i:.;nnciío f;11fíícicrnlr. para a Ji •. 
qu ir! :H.: fío d~ comprnn \ isi;ns rom n rn f 1'1· ioln t'nmpn n h i :l ·nlé 31 
rio <1('7.<'mhr·o. vi •d0 f . 1 ~r imporfadn n ~:11·nnt i:\ dr' ,j1 11'ns de .ia
nciro a. j u nho em t 3. G!JJ-4-4, corrcspondcnlcs ~ 32 :828$502, 
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ouro, e de junho a dezembro em t 3.6$1-17-5 3J!i., corre
sriondentcs a 3~ :727$1Ci7, ouro, ou o total de f: 7 .3i5-1-9 3j.t 
eo1·1·8spor1drmt.cs a 03 :550$350, ouro. Em virtude de dcficien
cia indic'ada, a conta l'clativa ao 2° semestre foi reduzida aos 
mcze:; de julho a novembro, na importancin de t 2.285-12-0. 
ou 2o:·s1r,.S1H. om·o, ficando a importanr.in restante de li
bras 1 . 306-5-5 3 J li, correspondentes a i2: tL 11 $323, ouro, par& 
ser paga meti i nnto n concf)ssão do respeclivo credito pelo 
Congresso Nacional. Torua-se, pois, necessario providenciar 
no sentido de ser autorizada a abett.1Jra do credito de 
f'. L 396-5-5 314. correspondenles a 1.2: 411$323, ouro, para 
o fim exposto. 

Rio de Janeiro, i1 de maio de 1920, 99• da Independen
cia e 32" da. Republica. - l. Pires do 11.io. 

N. 100 - i920 

.Abre o credito de 207!233$, po.ra indemnforr a ('(J.fra Ea'JJec1.al. 
, , de Po-rto~ 

PARECER 

O Sr. Pr: si dente dn Re!mhiica. na men~a~<'in juntn. pede 
a conr.es"i'io de um credito especial de 20'7 :233$, para indemr.f-. 
znr a Caixa. F.sw·cial de Portos, das jmportancias de r~is 
t;is :000$, P 69 :23:1$, rl'!lnfivos aos immoveis de ns. HS A a 
11S D,. da ma d-0. nezende. e ao de n. 1.14, da mesma rua, ce
didns pelo!\!inisterio da Viação e Obras PubHcas ao <la Jus
! ir.~n. nara cnn!'ltrucção d,o edificio destinado á Directoria Geral 

, de Saudü Publica. . _ 
A mensug-em. é acompnnhada de flxposíção em que o Sr. 

'.\[inistro du .Justiça .iustifica a . neces.o;idade· da despeza. 
DP.anf.e '1os f.ermos dP.Rses documentos, a Commissão de 

f'innncns submctte á considaracã.o da Camara o seguinte pro
i,·cto de lei: 

O Congres!lo Nacional TN1olve: 

Artigo nnieo. Fica antGrizndo o PresidentP. dn :Repuhlica. 
:i nhrir n errílif.o d~ 207 :233lil, pnra indnmnb.:at' li. Caixa E~pe
~ i::l 1 ctc Portos, 1)0la ccs~rí.o ao l\Tinisf.erio da .rusticn dos im-
1~1ovf'is do ns. U8 A, H8 B e i H, da rua do Rer.cnde, nesta 
r::!rHnL e de~tinados á ccmstruc()ão do ndificio pa!'a a Dire
dorin Gorai de Saudc Publica.. 

R~fa rfos sessões, 9 do .inlho do 1920. - Carlos de Campo.~, 
Pr<>Rir!P.nll'.'!. - Antonio Carlos, íl~lator. --'- Sampn.io Cf'rr~1~ . 

. nin,~infllO nrar:n.. -- ()rtrmio Mnnrm7Mfra. ·-- Cds'ó Raymo:. 
' " •dog )fn;ri'.milúrrni. -- .. .To.~inn rfo A.1•rw.io. ·- Sorr.:a Ca:rtrn. 
' '"f1t1•iry flor•!w . ··· namiro JJraqa. -- Alberto Maranl&llo., 
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f;rs. membros uo Congresso ·l'\aeional - Toma.n<lo em 
r.onsideracão as razõ.es aprcseutada:; ·pelo l\finistro da .Justica 
e Xogocios Interiores, relativamente á concessão do credito 
~special de 207 :233$, para indemnizar a 'Cn.ixa Especial de 
Portos, do valor dos imrno,·eis cedidos pelo Ministerjo da 
Vfação e Obras Publiea8, em 1.9 de julho de 1.905, e 19 do 
agosto de 1913, p<tra a const.rucção · do edificio déstinado ti 
Directorfa G:eral de Saudr. Publica, tenho a honra do submet-

. ter o assumpto á vossa elevada apreciação, afim ' de cru.<' vos 
dig:nr-is resolvel-o como fôr acertado. 

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1920, 99" da . Indep~n
ôencia <' 32" da Republica . - Epitacio Pessüa. 

, 
Exino . SI'. Presidente da Republica Havendo o .Mi-

.nisterio da Yiaçã-0 e Obras Publicas cedido ao da. Justiça, 
cónf orme communicaçã.o fo<ifa, nos avisos ns. 168, de 19 co 

1.·jupho do 1905, o 228, de 19' de agosto de t913, os immovois 
dtit ns. 118 h a 118' D, da rua ·do ,Rezende, pela .quantia de 

. 138 :'000$, e qe 11.' 114, da m~ma rua, pela de 69 :233$ •. im
moveis esses que pertenciam á. Caixa Especial . de Portos, '~ 
•:tUe eram indispensavcis para· a construcçii.o do edificfo de8-
tinado · á Directoria Geral de Saude Publica, f orçoS<> se torna 
solicitar ao Congresso Nacional, o credito espE:'.cial de réis 
207 :233$, para pagamento de taes immoveis; cuj'as rendas 
estão, á vista do :n. 1, do a.rt. 4º, do decreto. n. 6.3681, de t 'I. 
de f~vere.iro de 1907, hypothooa.da~ aos· serviços :de juros o 
amortizações dos emprC.Stimos para obras dos . portos. . 

Tenho a honra <lo submetter o asi:mmpto á elevada apre
ciação de V. E~. que se digna.r:í re$.0Jvel-o como fôr acer-
tado . ~ · · 

Rio · dü .Jan~il'ô, 2'fi ile ft:VN'eiro dt' 1920. - Alfredo Pin(ti 
Yiefra de Mello. · . 

O S:r. Presidente - Está finda á leitura do expediote .. 
Contínuacão da. discussão do scguinl.~ reqtlll!'Íment.o ofí'c-

1·e()ido rrfa sessr1-0 df' J do rorrcnfR. prlo Sr. DrpuLadn Nicn
nor ·.Nascimento: 

Requeiro sejnm requisiLaáas, ·~om urzoncin; p.or inte.r
mcdio da Mesai da Camara .. ao Po<Mr ExP.c.nt.ivo. l'.\f~ni~tcrio d:1 
.Viação, as seguint~!i informações: 

a) qual a somma despendida pela J1nspectoria das Obra~ 
contra a.s Seccas, desde :1 <ie Janeiro de 1920 até ·hoje; 
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SESS.:\O EÚ 10 f!E .TUI,HO DE 1!J20 

Vi {tual a. clespéza com o pessoal ,. çrual a com mat..e.r ial; 
e) qual o pessoal, nome por nome, com as quantias QUt~ 

ganham, o~ que trabalham ac.tualmente rn.1 Hio de .Janeiro, l' 

Ljuttl a funeçãó que cada (JUal ex:erce; 
d) gua.es as obras fçitas durante (1 prazo refori<io t: ,, 

quem. pe.. .... t en('em. as ten·as benefiC'iadas p 1Jlos melkoram.imto.'• 
p1·odnzídos, especialmea te 1no Estado da Parahyba; 

e) quantas · commissõe.s !:!&tão trabalbando, cm· que lo-=
gares e qual o pessoal de ca.cla cornmissão, relalando quant.o 
g-anha cada .qual dos seus membros; 

f) qual o plano geral j:i assentado e appr-ovado· •p;;w~ a 
obra · tota.l ~ » · · 

O Sr. Octacilio de Albuquerque (movimento de attenção) 
.-- Sr. ·Presidente, poucas palavra~ vou proferir para refu
tar um 9'os pontos da accusacã.o que o illustJ:e representante 
do Distriet.o .Federal, Sr. Nicanor Nascimento, levantou hon
'lem nesta Casa, ·discutiiudo o requerimento -de .infot'TIHH)Õl?l' de 
~ua autol'ia. contra o Sr. Presidente· da Republica. 

E' e.xacto, Sr. Presidente, que entre o grande numero 
de engenheier.os que -dirigem os serviços em execução, desti-
1111dos a soccorrer os flagetlados do nordeste, nos Estados do 
Piauhy, C~ará, füo Grandê do Norto, Purahyba, Pernambuco 

· l~ Bahia, se encontrava o Dr. Epitado Pessôa Sobrinl;lo, n 
\rue o illustre Deputad(} pelo Distl:foto .Federal hc>ntem se re
Jeriu com ad!evação espetaculosa e t.onilruante. como si fOSl->P 
um crime inominavel figurar no vasto quadro de fu111ccfo
uarios encarr'egados daquelle s~rVi<:.o um soht·inho do Dr. 
Epitacio Pessoa. 

O SR. MAURJCIO m·: L.-\cr.;1m,, :..- .\V! é tun·a virtude : M'~i-
füeus, primeir~ os teus ! · . 

o Sn. OCTACILIO ot; ALBt;QtJERQUE ·- PoS!!O, port~ tJl. aS!'le 
gurar a Gamara •los Srs. Deputado11 que . . . 

O SR .. '.MA'l..tnW10 m: .L"c.mnn." ,_.. .. Que. nã.o r~~.d11~n n~ ::iAí;;
c.1.•nlo.s c01nt.os. 

o SR . 0C1'.\C!LIO UE ALnt !Ql1fü1Qlil': -- • •• a nonrna.ção lta
q uellc engenheiro 1'oi feitn sem a int.erferencitl do Sr. Pr(.1-
.~ iucnto da ·nepnhlica, qtw, preo~upn<lo com o~ .agno:; pro
l>Jemns. da smt administrae,ão, não póde ter conL~cimellto ele 
todas as nom<~açÕ<?f:\ foitas -pela Hepu.rf.icão do Obras C'onlta ai:; 
8l!Ccas ou por outras quaesq,nr.r r•epart.icüe:< flU" riara fal t1'-
nham. como esta, autonomia . · · · 

O .Sn. M .. \liRJCio nt: I .. ACEl'\l.>A - E ou d iskíbuiçC:b lia~ 
quantias n e~sC' r:ngen·heiro. o Presid11ntP. da ílepuh!i<!~. ta m
) 1(10\ mão 1.eve eonheciment.o '! 

O Sn. Of:TM:u.10 OF. AtIUTQUEitQl: I~ - Opportunamentc ros
pondcrei n Y . Ex . 
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Mo.s desde que S. Ex. teve conhecimento dessa nomea-
1tão, :.mmediatame:nt.e, mandou fazer a c.x:o:neracão do seu pa
rente. ~. 

. ., 

O SR. MA1rr.rc10 DE LAri:i!P.oA - Por teleirmnma. 
O Sn. OcTACJLro DE .At.BUQUEncnm - • .• ·não. portJu~ não 

fosse um moço sério, honesto, digno, por todn;; os ! il ulr•s. 
quer sob o r.r·nlo de vista da sna ro.pac.iondc profis.,!on::il. de 
q_ue deu ~ohc~.ia~ proyas durnnt..~ o curso que f~:r. nqni na 
Escoln d1! Agronortó1, qu<>r sob o ponto de .v·:sta da c:ua capa
cidade df' t rahalhc, de z,'!10 pel ·) intct·e.c;se publico. te11do sido 
â sua . cornmic::~ã0 da.s que se .lisUnguir am Óitre a:; commis
sões mais crcro5:;s ... . 

o 8R . MAt~.ruc:10 DE I,A.CERtH - Enlão foi um:i tnj•1:.:tira . 

e . Sn. Cr:·rACII 10 DE ALBU('L'FRQUE - •••. m:t~ porl!UC, 
sendo nrn1clle 1.-ngcnhciro u m ::i.~rirultor inlellige/1 f.·~ <' úS.for
cndo. r.r.tr.ncfüt · S. '°Ex. e enle:nrl.~~ muito· bem q:B cite não 
devia cfo~vüi1· a sua MtividndP- dos labores do ~arrpo pal'~ 
invcrcdnr pela ~~ mcerf.ez~s. pelos dissabor~s, e. talYe;:, p~ln 
pen.urin da ' 'M& nurocratic.a. . . 

. A propo!>it.o, um jornal vesnertino destn C:lpifal de <rue 
hnntem izc fpz érn •·.o illu~t.re Drptifado pelo Di:?tricto l•;e..: 
dor.ai a que me r cf0ri, chP.::tn11 a d i1cr qué o ottgenheiro Epi
t.acio Pcssôa Sobrinho reC.ebeu mil contos .•. 

. . . 
O Srt. MAtiRtrio DE I .... ACER.nA -- São cem~ questão de um 

?.ero upcnns. 
0 f:n. O~·r AClLTO DE 'A L'Bt1Qi.HmQUE - . . . para ('.ncamf-

nhar os $ fll"\1iço;:; s0b sua dir<'c r,lio I · · · 
E' outra cln morosa invcrdnde. . . . . 
O SR. ~L\rnm:tn ~i:: ··L~CERDA -· Arit'hmeticnmenté nlio ~ 

v~rdad~ ~ s1io r.t.!tn conlM. 
O. Sn. OC"rAr.1r.10 nr:: Ar.nuormnr:.iu~ - Como ~sfá PStnhr,lf"l

r.i<ln ~m l<'f. o por fl"i' ~lfo l'hP.fr rfo ~Prvi~o. n~indn-~o de 
fnrn"'n irTrinf i1 a rm rril:1< fín n fnrln.:: n~ mi{.rn;: rncnrrmzn<ln!-! t:!0 
f.MS f.rnhnlhns. <l í'll -~(\ nr <ll'm :t Dr.l"~~P.l~ Fisr.nl dn Pnrnhybn 
nnra rni:' fosse. rnfr<'r.rn e ~qun1lo ~ngenhciro u qu::rntin de 
rnn :noo~o.oo. , · 

() s~ . 1\f.<\t lTW":tn n1~ T,.\r.r-:nnA - Er"a l~!=ln mm f'l1 l'TUe.rin qu,, 
V. F.:-r. r.nn1'M~fl~~·~. F.nf!in V. F.x: . r.nnfr>.:;~a . n~!"=ím nnf.! o 
forrrlr..,. 1fo i:liri:1itn !"=ahn mrmns rpre M dr- frif'fn. n11rqun hnni em 
0m ~nu rl isct1r!:o, o Br . CarJ(ls de Cn.mp(tS não deu essa infor
mncfí.o. -

o sn·. CAnr~Õ r.m CXMPos - Ef!cct.ivamente des·t.e ponto 
ritío f.rnlr.i. 

O Sn . MA1mtr:lo n::: 'f •. A. C'vnni\ - QuP.r rli?:~r que V . Ex . 
rrccisavn tanto ê~~~_as informnçõcs qnnnto nós. 
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O $n. CAnu.s rm Cx:vrr>os -- Eu i;Jncrnva · <:!~Sn circtimst::m
cia. porque o nome dcs~e func:donario não íiguravn. na lista 
que ll'OU:XC. 

O ~n. Oc'L\t:r. w t:IE At.nuour::nQt;l~ - O nobre lúader deu á 
Camara ;nl'orma1.:ÕL'S · cabaos, mns nila ci.ra pcssivcl S : Ex. 
entrar em l0!!a3 as quel::tü~s de detr.dhe . · · 

.J\s::'in~ ·H·. I 1 r1·~1urnl.c, foi afluclh . ordem. m::is o Dr. 
F.pilur.io $ohr·in!rc nem clrn;;ou n pôr os r.0 lh0.'3 nartnclla impor
tancia pútque com a abertura do crecilo coincidiu a sua 
der.li:-:~ão. 

Outro rwoto que 'Serviu de cslructm·ti. ao d iscurso do no
bre DPpuiu·~o pelo Dislricto F t!dcr:-il. f0' uma suppos.la. r.cn
trarl kc;ão entre a utlilnoc do Sr. F.pilacio Pc~='ti:i. , quundo cm 
orposiç;.ão ao J\.foreclral l'lorianno. com 'l sun ntlitu1fo uct.rinl. 

O Br. Epitacio Pés~ôa' continún n n-~onter u mc~mn. tinha 11 
rf!cla duquello tempo, cohel'enie: c<irr1 e, seu pa!"~nclo . Em 
lhese, S. Ex. é favoravel t\ approvaçãc elos rcqttc1·ü11c.nf.os .•• 

O Sn. l\famm.:10 DE LACERDA - Em hypothese; em these, 
.3 contrario. · 

O Sn. OCT'Amr.rci pli: ALnuQuEnQUE - ••• f anto nssim que 
ror intermodio do illu!;fre lcmJqr lcm sido a Camara iníor
rn:ida, de tudo quant.o ~cscj::i. ·saber. 

o Sn. CAnr.os DE CAMPOS - Pcrfcitnrr.ente . 
O $n. I\f.Aumcro ,nr;: LAr.rnnA - Per{ eitamente ·é do leader 

<lo Sr. \Vcm:eslau. Não o adopte V. Ex: ... 

o Sn. OcTAr.11.10 DE ALDUQtT.f.RQ(JE - Enfonde o sr·. Prcsi-:
rlr.nte e.la n cpuhlica que . as infoí;mn~õc~ ~ ntio podem ser re
cusadas sempre que 6 pntcnle o ... intC'rr.~sê ·do · Dt!pnfa<lo erri 
{•b1i:-.l-as .. pftrc.. · esda1·~c·a::- · úm· nss.umpt,1 cm dPh::t t.P , mas ha 
:·rr1uct·imr.nl.os tcnl.!fmciosos (ltW cxil!l'n'l dns rcpat'li~ões pu
tilieas esforcas innuditos. nãf) 1)1lru i111.i:>tra1•cm qualquer as-
~. umpto, mas para fins puramente poliliros. · 

0 8n. 'tlfo'tmlCIO DT1l LAf.;Ef\!JA - fü~gi~lro. né~pflnflerPi :l 
isso daqui ha pouco. V. Ex. deu o thcma parn. o meu dis
curso. 

O Sn. OcTAGrLro OE A1.ut1ourfü(lUE - O Sr. E pi tnrio P"ss<ia 
f P~ orno:.;i\~fio. rnns opposição rli~::t, eli"v~da, n:ío · csEa oppnsi
'·'ãü de picuinha~. o pP:iso 1nfn1·mnr a C'.'.niara (Jttn nunca fCL'
ffUlou 11m rocpt<>rttn C' nln de infni·mtl1:.õc:; . 

O discnrso de B. Ex . honf Pm lido porrn;f.o n t.nm:lra 
pelo Sr. Dr~pulndo N'icannr Nn.scinicnro foi p1·n11tr1. i1!n porque 
1. ~·ndo o Sr. rnarcchnl Floriano dccrcf n.do n r~::; f ndo dfl sitio. 
1) ll'ndo mandn.do :í Camnrn. ln~o · 01H' 0.sb. inídon ums fra
l1nll10!='., a r~lncão das pessoas rprn Unhnm sidn prMrts ou rl c
J'HW(nilas. n5o mof.ivou a mcusag-cm r1n íJtlO fig-ur·avnm r!:si~ 
1wis,õ~s . o essas d~po1:lacúrs, conforme cxi~c a Conl"lti l.niçfi(\ 
1i'cdcrnl, o a Commissão cnco.rrcgada ·do estudo i•cqucrcu cs-
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sas informarõPs qu0 dPvi.am acnmJ)a·nhar a r.xp()st·~.,::->.. ·do ··nrntivos. · ,.,"" · , 

. O ~n. MAtmrcro DE LACBHDA - ·v. Ex. me permitta: 
«Re.quer0mos por int.ermedio da Mesa a remessa dos es

<-.hu·ecimenLos (ou informações) de todas as provas e do
c.urnentos ?m ~1ue se firmou na decretação do esta-do de si
tio e apphcacao das medidas de informação <le que tratam 
os decretos de 10 e 12 de abril.» Está assim assignado Epi
tacio Pessoa. E' o 19º (ia lista d0 H Deputa-dos., Tsso nstá 
bf'm estU:dadinho ..• 

. O SR. OcTAcu,10 DE ALBUQUERQUE - Assim o fez porque 
a Constituição obrigava. o marechal a mandar·. o decreto de 
est.aido de sit.io com informações r.-Omp~etas. 

·'tt o SR. MAURICl·O DE LACERDA - Nilo diz respeito a. de.por-
Li:tção. São documentos -~ prova$ sobre <l deereto ~ a.ctos d.o 
8itiO, to<!_os, sem excepção de um só; não apenfis .prisões ot1 
íleportaçoes. · · 

o sa: ÜCTACILIO .DE ALBUQUERQUE -. o Sr. Epitacio Pes
soa fo?. a sua op.posicão ao marechal Floriano <le mQd:o ar
dor.oso, sem vacilações nem timidie:r.; ma.;.;. opposiçã.o · em 
torno dn idéas e principios. 

· O Sn.. MAURTmo 1H~ l.11\CEHTH. """': E" :Como i:•u lambem a 
ra!:·O a S. Ex. 

O Sn. 0CTACILIO DE ALBUQUERQUE - Eis, Sr. Presiden Le. 
o fundamento das aecusações ao actnal chefe de Estado. 

Ma.s, l.anto estas como as,. novas edioões de quaesqu~l' 
onLras hão ·dn cahfr por terra, sem l)ase nem alicerce, porque 
na Presidencia da Republica ~stá um cidadão · integro, de 

1 passado invulnoravel ás mais exigentes perquirições e no. 
1 yual o~ homnns de hrm <leste pai'l- devem confiar tranquilla
mente. (Muito f)~m.: mm·to fJern. O orfldO?· · ,: nmito cumpri-
·1>rentado.) · 

()Sr. Mauricio de La.oeria.-Sr. Presideotô, o 
honrado Deputado pe:a. Parahyha. collocou, a.final, a quest.10 em nome 
do Sr. Pres1d0nte da nepublica. · 

IS!ioo d:is repa.rtictões publicas estarem sendo incommodadas co1n 
pedidos de inlbrmaçilf.is do Congresso Nacional ó. realmente, um~ pra
tic~a. qne se na.o justifica. •.. 

lncommoda.r urn chefe de Sl:lcçã.o, uma toda poderosa crà.:i.tura da. 
nossa. domoc1·acia., ~sso µodor que nada. póde, esse ramo apodrecido 
<los poderes publicos-etlectiva.mcnte é preciso para jsso um corre
ctivo. E ei·a preciso o ad"'Gnto de um principe energico, forte e va
ronil que termiaasso com esses abusos da nossa geração. 

Usei dessa expressão - principo - de accõrdo com os li v-ros cla.s
sicos que assim chamam toclo:-1 os dirigentes de povos. 

Sr. Presidente, renovei e meu requerimento, .pedindo informa
ções sobre o e!>tado de sitio, e l'enovei-o cheio d~~sa Yíva espe1·auç~ 
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que só<> talento do meu ho1wado ct.llega; Deputa.rlo por S. l>auio , sabe 
despertar no coração Já. tã.o dese1:c11te dos que uocnha.tcm os govcrnü;; 
constítuidos. 

O Sn. C,rntos oi,; C.a.~1pos-,Quc1•0 ver oudc V. Ex. vae tei· com e:;,;tt 
esperança.. 

O Sn. MAu1uc10 nr: L.\CERDA-A 1·enova1,;ã.o Je::;tt} requel'imeuto foi 
~obretudo feita deante da dnclara.~.ã.o de S. El'.. de que [!. rejei<{ã.o do 
primitivo,. sobt•e o mesmo olJjccto, tinha. sido feita por ralta t!e li ma 
fundamentação que escla.rccc!>;;e o Podcl' Legi:-;lativo sobre a sua. appro-
Y<1ção eu rejeição. . 

O SR. C.!nr.os DE CAMPos-Peço licença. pal'a. um pequeno ftpa.rtü 
~s61a.recedo1• •· · 

O meu pensamcmto1 que nã.o sei si terá sido comprehendido po1· 
V. Ex., foi o seguinte: respondendo a.o Sr. Deputado Nicaoor N\'.(.sci
:mento eu disse: «Parece que este requedmento nãC\ foi nem .funda
mentado nem impognado da. tribuna, e a.·Ca.mara, portanto, o rej0i
to11, em sua soberania, . coroo eutendcu». Isso foi o qlie eu quiz affh-
mar. accrãscenta.ndo que nem eu estava prosen te como laader. visto 
ter i"'o ~sistir á. laitn:i.-a. do laudo. do Sr. r:i·esidente da Republica T!a. 
'iuestao de limites do Paraná. com S. Paulo. 

O St\. MAuR1c10 nE LACERJ>A - Uma. leit.m·•~ muito gra.t.a :i. V. Ex. 
O Sit. CA'RLOs l>E C.u1Pos - Era um dever meu de paulista. Pet

rnitta V. Ex:~ essa ma.nifestação de bairrismo, porém milito legitima. . 

O Sn. • .MA.uR1cio DE LACEROA-E' dever de homem publico, e mai~ 
:-;endo representante daquelle Estado no Poder Legislativo: Apona~ 
V. Ex. i-epetiu commigo, por outras palavras, o pensamento que cu 
tinha. tido. Portanto, · é para l'undamenta1' o. pcdirlo de informa<iÕC" 
(fUe 'Venho chamar a atteuçiío do Congl'csso sohro o 01'.!ecto que viso 
no meu requerimento . · 

Peço jnformaçõcs sobre o estado rlc sitio, tu.h·cz o mais 01·i1d1w.l 
tla. nossa. vida. republicana. Temos tido esta.dos de sitio de natureza 
pr·eveotiva. Entre os esta.dos de si tio de naturêza pt·eventiva., iudubi
ta.velmente devemos collocar ·O de to de abril e o de .J, de rnarçô1 t.1.1 
reunião do Club Militar e da. intervenção no Estado do Cea.rá., em 1 :1 .• 

Os demais foram todos repressivo:;, a. exce{lÇãO deste ultimo . 
Ea entendo, do boa. doutrina.~ quo ;i medida é sempl·e rcp1·e~iva; 

nntreta-uto. h& um caso om que o estado de sitio pode e deve se1· pre
-ventivo- é no caso de inva!!ã.O estra.ngeira, pal·a. n.ssegurar com rnais 
1:fficiencia a detezi territcl'ial da Hepnblica.. 

Foi por jsso, Sr. presidente, que qna.udo se deela. t;Ou a guon·a. e 
:-ie propoz o esta.~o de sítio preyen_tivo, eu combati como des~1eces 
:-;ario; o combati como contra.-md1cado e , sobl'etudo, o combata · coroo 
te ndencioso, em vista. das declarações do cnlã.o lerutcr de S. Paulo, o 
~r. Alvaro de Carvalho, quo foi o voto decisivo para que essa. me
dida se approvasse com a. doclara~.ã.o de guerra, e qno o esta.do do 
~itio ora. contra a. uca.nalh.a», cQr ' ra «Opel'arios11 que tinham, em ma
uífesto, se declarado .a.dvarsarios do i·ecu1•so militar para solt1Çii.O da:-> 
pend~ncias i ntornacionaes. 
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Desta rorma e assim· informado, fui inteiramente ~ontra o estado 
· do sitio. . 

Pois bctn: ossC\ esta.ao de si tio drscnvohrcn-so mansa e pacifica
mcn te at1·a n'.'z de qna::d todo o pcl'iodo da \.J~H:gcrn.11t:fa, mas en
volveu certos cpiso<iio.'> digno:; rio exame do Co11gress.o, como fo.;sc, 
pela sun.. exw11:'t10, ria. app1i..:.a c~.z.o tc1·rítodo.l da medida, a ôckga.~i1.o 
irnp lt<:lla do poclfü' fc<.lct•aJ, d.a. sobceania. fülCio11al a delega.dos dos 
governo:> estadu:i.es. , · 

Assiin, por ex.cmplo, qna.nto á . c~nsnra. á. imprensa, quo aliá.s 
·considero 11 .10 d crer ser exercida no estado c.io siti o, feita mais. ern 

· virtude do estado do gucrrn, e11tã.o reinante, ;is iilais dispa.ratadas 
mc<.li tlas for:-t m tomadas p\~lo Governo, qnc .<issmmu flll ass11111pto a 
fir;n ra. pc1·fci uuucnte dkü: toriu.l, e nJ.o to rua.das' pelo Go\·e1·110 fe:
doral, mas tot11adas crn \'Íl'tudc dessa. dcl~g:lÇ:lo inrp!icita, pelos go
ve1·nos m;ta:luacs, corno, por uxc111r1lo, o dc·s. f>au:o. 

T1·ata-sc. Jlllrta11to~ do pl'imciro estado r.le sitio exercido prevrin
tivamc11te nm caso de guerra cxtc1·11a; ti·ata.-se do primeiro estado 
de s itio. cm que as funcções do podei.' federal como que ficaram dele
gadas :1os po iercs csta.~un.cs. 

'fra ta~ sc, portanto, <lo mais origiual .. -e cul'io5o detoaos as cs-
t:ldos d.: sitio da. Bcpublic.a. • 

Nc1lt'm11t corno c;sso mereceu ser tomado on1 conta pelo Congresso, 
parn. ex:i 111in:u· dcvi t'lamcutc os ac1.os do Poder Exccutiv0, âu1·a 11 te a 
,·igencia de ocmolliantn rt\Ctlldll. ; tanto mn.is qun.nt.o o Congrcs,,o pra
ticou, em Yirtude de sua Sl)bara.uiá, um voto cklictuo,;o, qu.'.11tdo es
tando <t fwicd:)tlar, autori r.011 o Po:Jcr .E.~oc11tivo a prot·ogut' o estado 
ue sitio a sou bel p1·a:r.cr. E o Poder Excc11th'o, po1· !Sllil vez, exorbitou 
de tal--ti'>ran, quo prorogou o estado de ~itio alc'.:m do mandato do 
p1·eshlout.o p1·orogan t.o, cutrando. pdo qnatri en11io de mu suc{:cssor. 

· De so1·to <.\H<\, d~d~ 10í;O ficou 1wcjuliica.do o art. 8;! da Col\~Li
tuição, 110 s1~11 pri11cipa.l ol>jcct1 \'0, na pa.1.0 l't~Í(.)l'Cnto á prcstaç,l.o do 
contas do prosi. :a ato d~. ltcpulJlic~~. a.o Coug1·oss-J, . o.~tando csto <L fun
ccioaar ; pol'q 110 o :i.c.:tu do· auto:·1zav~o polo q u:Ll o l'!'u,;Ucnto da. 
Itepttblica po:lcri:i. dcc.:eetar. Olt rrorog:l.l: o esta.d'' d~ sitio, runccio
na.udo o Co11g1·c•.s•o, foi 1w1 aJ.;,:mrJo. 

Isto [m:~j11dko 1 1 o ai·tii.:o daCor1slitr1iç1lo, qr10 dotormi11:1 quo, no 
caso de ausuricl.'l do Cougr•c:ho. declarando o J>rcs!d:mto dil. llc1rnblka 
o si!Jo, ó ob:·ig:i:lo, lo~o q 110 o Con!;rils:>o se 1·ea.l.11•a., a p1·c::itar coutas 
d~ ~1.1s '1.<:.t<l:; dul'anlé <'.'-.<:.a m.c<liúa.. . 

.filas,"ª c.~peCil!, csf.iL:tJo IJO poder o Sr. \\7onccsl:lll nra?.; p1•oro
gon cs:;c estado dü siLio .'.Lló dom; 111czo1:1 dcpoi~ da sua prc,;1do1;da, 
passa111fo desuc logo ao ?1'. llodrig11cs Alvos a. ro::;pon .. mbdidad? da 
pl'e~t<u; ã.o de conta;.; a1l CongL·csso. Um e1To a.tt1•ahc out t·o, uma. rnco
horcnda arr~stn. outl'a. Pau '!UO uasco torto.• diz o poYo, tardo ou 
nuucn. so oudircHa. · . 

A:>.'im !'Cnúo, o..;sc fal de sitio, ·rctorcitlo pela sophi,;ticll."ria Jegisl:l· 
tiva <1011 c::;to ro:rnlLatlo .lll(•lllafo: o prnsit.lc11 LC! Wcucc:;lau lk::v: s:i:iiu 
ii\ll<.'~ll\i1~ da. p ;•cst:v~áo ll<J cuuw.s tlc seus .ictos cfo ::..itio, o mais impot·· 
talltL~. <.•011s li t11eional.ue11 r.o fall :u1.Jo, uo todl)s q11u ln111 os Lido, p::>t'.i[UO 
foi cllo p~r~d idlo ao 0;;1 aú·) de g1mt't'il, q11<rnd o :D to111a.l'a.111 a~ m::tl1das 
a.s mais. gr:n·o:> ~as Ulai::; J.'O:Jt1·i~ti'°'as <.la llbcrJada iuilividua.I, quo j.i 
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foram tomu.das no úireito o n:i.s !ois cm no5So pafa, dul' 1.nte a sua vida 
democratica. . . _ · 

De modo que, s: o Congrcs~o qC1ir.cs~c rc.~ronsabilizar os agentes 
do Podm· Executivo, o J •residcnte i1Jclusive, pM . terem cxhorbit.ado 
<l urante o sitio, ria pratk a de a.ctos dctlo dc~coi-r.cntos, es~a sna dclibe
ra.ç:í.o nii.o toda mais 0~i1'eto, rot<JllC a s.incção qria a. lei de rcspnn
sa.bUidade.'> i mpõe ó a p~rda. do caL'go, e o St'. \Venceslau fü·a.i, 
a.uscnt~ do poder, prestaria. contas ao Sr. f\ odr1gucs AJrns a. tt·cs. de 
maio desse ;urno, si 11 iLo C$tivcss~ a uscnle do poder, ou pelo c aso in· 
fel~z: de sua. mort e, ou o Sr •. Delfim Morair~. e nJ.o teria. o Congl'csso 
oojocto p.:t1·a. puufr o P1·esidoute da. Hcpul>lica que LiVcs.se cxhor
bitado. 

Succcde, entretanto, Sr. PL·osidentc, que a rcspoosn.bilidarle foi 
solidaria, uão por aclo do Sr. Delfim Moteira., mas p<1t' acto do Sr. 
Weoccslau fka.z:, quo o .Sr . Delfim ;\loreit·"'; a 1:.\ do n oveinbt•o, nd.o 
t<wogou. Quer dizer: ellc cmno que homt;log-011 o decreto <ic proroõa
ção do est<tdo do sitio até 31 do dez~mb'!·o; pot'taHto, mci e meio de 
:ma. gestil.o so passo11 em est:a:lo de sitfo, postel'io t• :w esta.do· de g1rnrra, 
de facto.!. embora etlc Juridh~a.mentc lallau lo pel'dl11·a.sso.. A 3 do maio 
dc\'ia. o ~r. Delfim ~101·cfra. prestaL' no Cr.ng1·c:,;so conta rios .:i.cto3 do 
sitio. Não houve, ·t otla.\·ia., acnbumà reforeucia ua. mensai;cm aos 
acLo:; do sitio antedorcs. 

Teria pens~do o cn~ào Presiaontc que estava eximido do p1·es'tar 
contas, porqul11to a · maior pa.rto do sitio i;u pass:?.l'a no gonlrno tran· 
sacto '/ .Mas, sendo assim, cievc~·ia .tal-as pre:;taJo em rcLa.ção a.o maz 
e meio do sua. ~cs~lo;. 

Não so àigíl que esse espaço do tompo passm1 cm brnnco; houve o 
inovimanto do 18 de novembro, com ;wis(fas, com attrictos a.rm:i.dog 
llíl.S ruas_, [1l'OCOSSOS judiciarias, qUO Su agora n.c<tbatn d() St!l' ti.rchi Va
d03 po1• d,o:;pa.cho de imp1·t>mmcb dii fosti•<ª Fodo1·a1, o hou\'e dc1)01·
tai;Ms do opora.rià,; , <lq>o1·tação do bra.-;ilciros. TL·ata. se , poi~, do 
actOi <Jll<J ÍOl';\in olfoclivaduS Olll drt111fo do sitio prcvontiro, ru.'?.S rlO 
JCtO.') repl'o.;.;h·o.; só <;a,IJívoi:; CO!ll o iiO jXH'iO dt•;;;s:L ld cfo C'.\.l:A~p•(\O • . 

A. ch:un~dà t'<WOlt3. maximalista. é um e.a.:;o tambom nO\'O orn rna.
tm•ia do ost:1do da sitio o foi e.;so o p~·irn uiriJ º" ~ado 1lo ;;iii•> ap ;ili~·.io 
c,int1•a. os oput·~1·ios. Imagina.dQ contra os ope:'3.l'ios a íaL~lida.clo o foz 
tfo lhcto sor coutra ello.-> . 

Scr.í. 1>or i-;to, Sl". ('r::>sídcnte, qua n6s, po·lcros publicos. ~nton
demos 11ua o•oos actos n :·~o s.í.o dig110.-> do dl!•i.:i.ss::l.,· dc. axamo para pos--. 
si,·~l l•es1>011~:i.1JilizaÇ<lO dos roprescntn.ntos dos poderes puolic~s que 
o:diorbitarn dcssa.s medidas ·? 
• POL'.. que el\tã.o atá não fo:·am prestadas conta.s dosso csta.dtl de 

sitio '1 
O Prc;isidcnte Delfim :ilor~ita deixou o poJcr p:\l':i. ontrcgaI-o ao 

:>UCC().~~or do Sr. 11ot1t'iguc<> Alves. o S1·. Epitacio P<n:-:õ;;i. 
Tratc>i de pcdit' iu l'ot•maç/ia~ n:i! ;t t.ivamOl1to ao 0:1i:a::o do sitír:>, 

por cnt·.m-lcl' <lllO, de11t1'0 ti:\sto 'l_ltatri::inn io, o Pr·o ;i:lcnto, 1111e 
s11bi.;;sc, d~\·ia. p•·o,;ta.r e:1:;;1:-1 infm·m:tçõcs ao Po 1ol: r,,r~is!Ltivo. BoJn 
sei quo fir.:a.m sem obiocto · io,i;a.l quac:::nuor . lclibot'il c~ :hs tio Co11-
gross1> para ros1>ousa.b1lisa.r os a,;;orlCe.:> do pod<.lt publico que, por~ 
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ventura, tenham abusado, de :.i.ccôrdo com a lei de . responsa.~ 
bilidada. 

O ·Sr. Wenceslau Braz nã.o é mais Presidente e fóra. do cargo 
estão, pela · fatHlidade da morte, os Srs. Rodrigues Alves e Delfim 
Moreira. 

Ma.s , n de que St; cogita. é do facto moral de se pe1·mittir que 
o poder pubiico possa. decretar um esta.do do sitio prolongado, 
oxhorbitat· de todos oil actos de autoridade decorrentes dessa 
medida, sem prestar contas ao Congresso; dahi por dean~e nem :i. 
ameaça, aliás, toda de ordem pyrotechnica., de um cxa.mc, e 
discussão do Congresso aos ª'~tos do Poder Executivo, durante o 
estado de sitio, nós teremos pa.ra contél-o cm suas possiveiS" cx-
huberancias. , 

O Poder Exe~utivo, uma vei decretado o sitio; é. um podct· 
frresponsavel, porque fica. ao seu talante .mandar ou não ínformaçã.e:; 
<tos unicos juizes de facto e de direito de seus act-0s· durante a. 
medida. 

Estou, por·tanto, i·eclamando o exercicio de um dever con.stitu
donal e reclacnaudo dentro d<'! um direito, que não"me pertence nem 
<lO Sr'" P1·csidento da Republica., ma.s ao propr~o regimon: é uma da.s . 
molas, das principaes µ~.as no mecanismo, que 11ãô pódc nem deve 
falha1· nunca no nosso regimcn presidencial , sem o que instaura.riamos 
o principio d:t dieta.dura. tempol'aria, ,;om a ameaça mais ou menos 
da. tFa.nni;L · pessoal nos estados de sitio, se.m a prestação de 
conta~. 

Agot•a, Sr. Presidente, qu~ c lleguei :t osto ponto, porque repito 
eu o requerimento 1á ,rejeitado'! Pa:ra dizei· ao honrado Deputado 
leadc1· da ruaioL·ia. quu o meu pensamento · não peide nem deve ser o 
de attiugh· i ndividualmonto o Sr. l'rcsidontc da ll~publica, que no 
ca.so nru> r~st[l em dlscus.são, porque cllo uão dec1·etou, nã.o \•ivcu, não 

.conviveu c:om a~ ·medidas nom <:om os a"Otos dos -agentes qué ás 
appliCaL'a111, por rmlom do Exoeut.ivo, dm·ante o sitio <t . que mo 
RH~. · 

EHc, 1:Q1uo 11ó~ .• cSlil la.oto Í·lt'D 1~a.us:i. quanto " honra.do leader da 
maioria., ou ou, p:11•a dizoi· ciuo ossc llever coustituclonal não ·deve 
sica1.· em br;mco, dcvondo ser pl'Ocncllido, om bom do nosso regimon, 
tlo systemn. i·cpublicano que clle reg~. 

Vé, ·po1•tanto, S. Ex.. quo 11!1.o ll11. no as~mmpto matei.•ia para. 
1.lcbatcs..,ontl'a. :~ pc:>su:i. do ~k. Presicdentc da Republlca.. Não ha. U<l 
~ssumpto. quo ::;e d~b:i.tc, nem mesmo um catâcter .potitico contra a 
:;ua prosi<lencin.; ha. apenu.s um ielo, dó qual não nos podemos !ur.tar, 
p~la execução de · um dcvet· polipco (J uo nos pertence, reqiproca-
monte; a. S. ~x. e ao Congresso . . 

Afasta.tia. , porta.nto, Sr'. Presidente, a eiva. do partidal'ismo desse 
requerimento, acredito que para olle posso contar coru o apoio do 
Sr. A.rma.ndo Bur!amaqui, que 'dis<;e quo . os rcqu~t·imentos de infor
mações só devfa.m se1· rojei tados quando ·envolvessem intoo~es p<>li;. 
ticas de desprestigio a 11m partido que, tendo a maioria da Ca
xn~l'a., nM devia -a.pprovar !>emelbante iust1·umeuto contra a autori
dade •. 
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O S!i. AruL\NOo BuRL1.'lltA.Qal -'- PC~() licenç.a. pa.1·a. C0t\fim1ar a.~ 
minhas paJa.v1·a.s dizendo que V. Ex. àcl'enie a verdadeira. doutrina .• 
isto é, que · um estado de sitio nio pó1e ser decretado estando 
o Parlamento fechado, sem que seja.m presta.das as devidas 
conta.S. · 

O.SR. MAURICto DE LACSRDA-Vê, V . Ex., portanto, Sr. P!'esi
dcnte, eomo vou lazendo os meus progressos. Bem sei que as rninha.s 
doutrinas vã.o tambem ;·azendo os sons r>t'os::ilytos. ·. 

Já. conto agora. bem 1 unto do Sr. Presidente da Republica. com 
um diwi.pulo que quero q\)aHficar·de muito a.ena.do na. sua. adbesào 
a.os meus priucipios republicanos. 

. . . ~ 

O SJt. AnMANOO · Bt11U.A~l'.At1.Q_u1- Apena.a a.ttendi a um appe~lo 
de V. Ex. · .. 

o Sn. MAU:RICIO DE LACERDA-Agra.deç.o a. cortezia da resposta. que 
me foi da.da por~. Ex., e sobretudo o valioso a.polo das sua.s pa.lan•as 
aos princípios que venho defenclendo. _ 

Vamos, ent:·eta.nto, Sr. Presi lente, já que . estamos em tnateria. 
de santidade politiea., dos santos ao SantO Pa.dl."e, ou dos Santos va-
mos a Deus. · 

Quero que o proprio Sr. Epitacio Pessõa. venha e1n apoio e susten
tu.ç:i.o de minhas thMria.s, n.'lo só porque não subo á tribuna pára. 
pedir apenas que sa me l!.\lprQve' o requerimento sobre o estado de 
sitio; porque isso não peço, isso tenho o dire ito de axigh-. não pot' im
pertinencia. individual, ma.s por im~íçào constitucional. como tam~ 
bem por te· o dever preseripto, como deputado, de dete1·mioa.1• a.o 
Exec1Jti\'O que cumpra e!liiA dever imperiosa.mente imposto pelo art. 80 
da C1mstitüiçl!.O, de~er coosti'ucional a que ê correlato o mnu direito 
de deputado nacional, de exigir e;;sas info,·maçõos; Repito, pt"op l~ita14 ,,. 

mcate. a..-. oalavras do Sr. Epita~io Pe:.Sôa em 1892, respondendo ao '· 
Sr. Aristides Lobo. 

E corno uã.o pe<(O documentos que fa.lta.rn, nem l'~ctUko 
uin m0n .. agom infiel, não me encontro. como o Sr. Epitacio om 
92, diar1te das informações· sobro o 10 do abril. presta. as cm 
uma mensage10 que elle t•eputou ornissa, desprovida. de documen
tos qne elie co11sidetava. de importa.ncia. para prova. dos factos; 
encontro-me diante àa auseucia. r.ota.1 do qualquer me11l'agom, 
da ausencia plena ele qua.lquar 11ro":'., do silencio a.beoluto do Po
der Ex:ecutivo, qua deixa. pas•:.1.r er11 branco um act.o co11stir.ucion;\l 

N:J.o me Gnconrro, si.1u1n·, como eutã.o o Sr. Epitacio l'es.iôa, á 
testa da uma minol'ia, contra nm Presi :ente que eu cornb.ita; nem 
po<lei'ei, ao pedir essasfoforrnações, ser accusa.Jo, apeza1· de maxitna
lista o movimento, 4e eonnivente n1' rovolta dfl 18 de novembro, 
porque me· seria dado allega.r, bakio de razões 011t1•as e qne teria. 
sompre que ne~a epoca eu me acl\a.va na Europa. era. um alibi. 

Não roe encoutro, por.ta.nl.O: na situa~a.o de S. Ex., acoim~d) do 
cumplice no movimooto ele !li de abril, por ser Cieodorist:i. Não tenho 
cs.;a suspeiçilo p~la. cumplicidade no movimento, nem a. outfa sus
Jici1;ão por animo.;idr1.llH pal'a t~orn o Chefe do Po lor Executivo, VilitO 
como nem ou, por cumplico na revolta, que n:lo fui, aetn o chefo 

0.-Vol. III 1:l 
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do Poder Executivo. por Presidente, que não er:l. oa ··oocasião, 
somos pessoas no caso concreto de que trato. Assim, não estamos en
volvidos no exame da,materia, para. quo se possa dizer que o pedido 
feito vise atacar o Sr. Epitacio Pessôa, ou, da. minha. parte, viso 
favorecer qualquer da.queUes que foram victimas da. medida. que 

. ínpugno. · · 
No to de abril, o Sr. Epitacio Pessoa. sustentou da. tribuna."4a Ca.

ma.ra, como diz o Deputado pela Parabyb:i, (Jtlê se lhe deviam dar as 
informações apenas de documentos que faltavam na Mensagem ••• Eu 
á li em aparte a S. Ex., mas l)jô faz . mal repetir, o requerimento 
subscripto pQr 4:1. Deputados naqueUa occasião, sendo 19ª assignatura 
a. do Sr. Epitacio Pessba.; 

O Pr~idente da. Repub-;Jca, então deputado, subscreveu um re
querimento, o:por intermedio da. Mesa.n (tal qual o meu) •solicitandQ 
com urgcncian (eu soliclto dous annos quasi depois) ~do Presidente dª 
Republica» (não er~ das repartições publicas; era do Presidente ci<" 
Republica., e en solicito' do' Governe) «a remessa do:-:. esolare,cimentoS 
(asclarecimente que é ?-informa~s e eu solíclto iníormaçoes; mas, 
o Sr. Epitacio Pessoa ia além), e de todas as provas e documentos>) 

· (este e equivale a repetir e de todos os documentos) em 'que sê firmou 
pa.ra. a declarâ.Ção do estado de sitio e a.pplicação da.s medidas de re· 
pressão de que dã.o noticia os decretos de fO e i2 de abril. Quer. di
mr, não só pedia informações sobre os actos de repressão cotno as -pe
dia até sobt·e as intenções do Governo ao declarar o estado de sitio. 
Porque declarou o estado de sitio? quaes os fuk\da.mEftltos que teve 
para. assim proceder? Eotrava nos fundamen'tos da ma.teria, o que 
aliás ba quem discuta, cllzendo-se qnó ao Congresso cabia. s6mente 
tomar conbocimento dos a.ctos de repressl'io pa.ra. approval-os ou re
provai-os, visto como na. sua. ausencia. do Poder Executivo era dado 
ter decreta.do como entendesse o estado de sitio, desde..que, a. seu juí
zo se allgurasse a. commOÇão intestin~ incapaz da -ser domina.da. pelos 
meios ordina.rios e s6 susceptivol de o ser pelos meios axtraordinarios, 
dos quaes o estado de sitio é o mais importante prescripto peb_Cons-
titulç&o. · . · · 

A~ra, Sr. Prosident.e, que so passou nessa sessão? A ma.ioi:ia. 
tlorí~rusta nã.o negava as informações; ape.11as, pela. voz do Sr. Arur 
tfdes Lobo, pretendia. que, em Jogar das informações solicitadas ao 

_Sr. Presidente da Hepublica, virem aos Srs. Deputados por intérme
rlio da Mesa, viessam por intermedio da; Coromissão de Constituição e 
Justiça. . 

Nestas condições o Sr. Alcindo Guanabara resumiu brilhante· 
roente a. questão som aliás consegui~ refutar os irr~torquiveis argu~ 
mentos do deputado E_pitacio Pessoa., produzidos com talento, doutrina, 
erudição e vérda.de. E o mesmo Sr. Akindo Guanabara ponderou que 
a questão era d~ lana caprina, e a maioria florianista. não negava as 
informações-vou lor o que disse S. _Ex.-roas a1Jena.s -011.0 as ptesta.va. 
na. fól'ma por que entendia util o Sr. Epitacio Pessoa ou a. minoria 
em cujo' nome elle l'alla.vr., e sim na fórma. . quo a. maioria. jul
gava mais coorouicnto ao processo de exame dos actos do estado de 
~~ . . 
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Então dizia. o Sr. Alcindo G uana b4ra. : 

((Que, pois, nos sép~ra? Que divergencia essencial explica. e 
legitima este prolongado debate? Apenas esta.: os nobres depu-. 
tados qurem solicitar directa.mente os docamentoS; a maioria. 
entende que essa. solicitação deve ser feita por nm dcs org:'í.os 
Clfficiaes da Camara. como é a Comrni.ssão de Constituição e Jus~ 
tiça. Aplainadas a~im as divergencias, a questão é, permitta
me V. Ex. que o diga, de.lana capri~a» . 

. A maioria,_ portanto, não recusava. as informações; a maioria as 
ia dar de modo indirecto por intermedio de uma. commis.5Jo. E o Sr. 
Epitaeio Pessôa sustentava que deviarn ser fornecidas .directamentà 
e não soffrer a protelação que essa fórma, lembrada pelos flol'ianistas, 
determinaria assim sendo niinistradas com urgencia. E accrescentava· 
que era direito da Gamara pedil-as o dever imperiosamen~e imposto 
pelo art. 80 da. Constituiçãa ao Presidente da Republica: d:l.l-a.s incon
~.inente. A-gora, que ha? Não· pedimos com urgencia, nem temos. 
impertinencia, si impertinencia era o justo desejo do então Deputado 
pela. Para.hyba, informações suppletiYas daquellas que haja. enviado 
o presidente: pedimos quaesquel' que elle queira dar, algumas, uma., 
vaga, indefinida. que seja, mas que satisfaça o cumpl'imento ritual do 
preceitordo em nosso regimen, de dar o governo contas ao Congresso 
dos actos praticados durante a yigenCia dó sitio . · 

Pass.'lr em branco o estado de sitio, é, Srs. Deputados, agu~ar no 
poder publico o sentimento .. de expa.nsã.o do domJnio pessan !, sem 
sequer a possível continencia., que lhe imponha o remoto e pouco 
provavel pl'ejuizo, de quaesquor contas que o Congresso lho venha a 
tomar em suas discuSSôes. 

E:m favor do meu requerimento milita, entretar1to, uma diffe-. 
rença a.inda ma.iorº: é que o Sr. Epitacio Pessõa sustentava. essa dou
trina em um período convulsiona.rio do regimen; do seu inicio e da 
sua implantação primeil•a. . 

O Rio Grande so achava em uma agitação do esph•itos combu- · 
rente.s; na Capital àa. Republica, onde estava. o.Pi-esidente, havia. até 
nas fileiras elemefitos partidarios qne lhe contesta.yam como f,lo caso 
do fO de abril a. autoridada constitucional pa.ra se manter no podel·. 

Essa Presidente, ou o Sr. Aristides Lobo, poderia. ter allegado 
que Eira caso de evHar se prolongar rior _discussões intempe5tivas 
c_sta.do d' alma que eL·a nocivo ás instituições e á. autoridade publica. · 
N:ida. di$0 foi allegado. 

Em pleao regímen de instabilidade, de emoção inten.sa, o Sr • . 
Aristides Lobo teve o decoro dé procurar uma escapatoria dizendo 
tiuo em logat" de w appwva.r 1> requerimento de urgencia o informa· . 
. <:üos dire'?tamente prestada~, devia seL· approvado que essas infor-. 
rn11ções v1e~m embora mais demoradas. pelo orgao de uma rta:s com-. 
mi~sões competenLes da Ca.mara. Foi cont1·a. isso. quo se insurgiu <> 
Sr. Epítaclo Pessôa.. Hoje eu me levanto em penodo d~ pleua calroa.p 
som qualq~er object1vo contra o Presidenta da Republica, do qnem 
não sou inimigo·uom contra o qual nutro interesse do pessoal hostli 

1 
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lida.de: e me levanto para pedir á camara. que lembre :i. s.' Ex. :i 

observancia de um dever con!-.tituciona!. 
Nào peço urgencia, não a~ropello •com e!la. Quero apenas que sr. 

cumpra normal e republicaname11tc a obrjgaçã.o de esc1a.recer o 
Poder Legislativo sobx·e a app!icação das medidas do sitio aris uossos 
concidadãos. 

o SR. ARMANDO BunU~fAQUt-Essa. obrigaçii.o devia t.er sido CUtll
prida pelo ent:i.o Presidente da. Republica, lógo que o Congresso Na-
cional comuçou a funccionar. · 

O Sn. i\f.Au111cto.' DE LACERDA - Respondo a V. Ex •. Já esclareci 
que o estado de sitio I'oi. até 31 c:le de?.embro. O'quadriennio, entre. 
tanto, começou a. ia de novembro. A eventua.lida.'."le de duas mortes. 
de uma, p•lo menos, lt>vou a que se fizesse incontinente a eleição do 
tim successor del1nitivo do Presideute da Hepublioa fallecido. O suc
cesilOr foi Q·Si-. Epitacio Pessôa. O governo que tinha vivido até 3i 
de detembro com o sitio ei-a o do seu quadriennio. A sessão legisla.
tiva em seguida á. posse desse governo que vivou mez o meio foi a. 3 
de maio. 

Realmente ahi. V. Ex. tem raz.\o em parte. O Vice-Prosidentc 
· da Republica em exercicio foi omisso na pre.-ta.~1.o das contas; mas 
quem aos db: que a esse _Vice-Presidente essa. omissão nü.o tives::>e 
occorrido com o proposito de na.o entra.t~ tambem no exame rle actos 
do um estado de sitio que, de.-:1de o decroto da prorogaç1lo, na.o fõra. 
seu a~to, p~t·a evitar a,s,;im revolver. inrti~creta.mente a~ cinzas do um 
governo passado, parecendo fazei- obra de abys:siuio ?, 

· E' justamonte ~ exdruxula. fórrna. constitucional que tomon os..:a 
estado dt> sitio que distribuiu seanpre, aos ponta-pés o p1u·a a frente, 
medidas, dividindo as responsabilido.des della.s, mas embolando no 
tim as informações <io tal fórma que ninguem as quii trttzer ao co· 
nbeoimento do Congresso. E' ,iui1tarneu.te esse esta.do do ~itio quo 
determinon quo pe((a.mos ao p;lder cooatlttfrlo, ao Prusideuto da. 
Republica a.ctua.l quo p1•eencba estn. falta.. O qoe na.o é possível é-quo 
de um ernbll1'&\.0 constltucional ole~tl!. or·iern resulte o. hypothoso tio 
poder nunca presto.r contas ao Podor Legislativo. 

Alguem ha do prosr,ar, nem quo este presidente doclare que nãu 
tem noticia. sobre m1 actos desse e~tado de sif-io porano o seu anto
co11~or nll.o dolx:'tra dos.~o actos a mai1> 1·omot::i. prova, o quo, de rc3to, 
orlo póde deixar do vir 6 alguma. inl'ol'mnção, para sorvit' do bnse :i. 
critica, ainria que :\. cl'itica da. sua otnisslo 1wh} governo pa.s:wlo. 

Como veem os nobres collega.s, o~tou c()tioc•tudo a questao muito 
acima dQ terreno pai·tida.rio, muito acima das individ ualidadcis, u 
ac1·edito que a ruaioria. . não tenha duvírla. em approvar o meu podido 
de informações sobi·e o sitio, e que o P1·esidc11to da Ropublica cum
prinrlo esse dever constitucional corno nós cumpl'imos o nosso, da.ríl 
as infornia~õGs que po iimos. · 

Nós penimos aquillo que nos foi da.<lo solic\ta.r, por<)ue nâo vc!u 
exponta.neamente, como de di1·eit11, ao nosso conhecimento . 

lfa t01npos que vonho fümbra.n fo a solicitação; ba temúOS que 
vecho ins1stinJo por um pedido nesse sentido, já cm al'tigos na int-
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preni;a. já erà conversa.~ão com os membros da Commissã.o de Legis-
fa.<Jái> e Justiça.. 

Ma.s, df',s:ie que nanhum se moveu p:i.:.-a. fazrir esse pedi io, eu for
mulei o meu re() uerimento· que foi rejeitado sobre a allegaçã.o de falt3. 
de funrlamentaçãoo. 

Qne ella. eram · ;l'ltiomatica, em face da letra clara e precisa. da 
Constituiçlo, n:lo tia duvida, e, por- isso. nã.o a apresentei; achando 
que e,;ta se eneon~ran1fo dP. accôrdo com. o requerimento, tinha cllc 
de ser approva.do uã.o apre!>entei n1eus Argumentos em seu favor. 

Mas, desde que estes íora.in solicitarios ao dar a sua fali.a corno 
elemento de- rejeição do primitivo requerimento, cu o reproduzi e da 
tl"ibuna. da Camara-\'ou funda.mentando da fórma porque se vê. 

Agora, Sr. PrasidP.nte, vamos a.os· casos dos pedidos de infor~ 
mações. · . 

O Sl". · Epit.acio Pessôa., em 92. disse o honrado Deputado, Sr. 
Octa.cilio rle Albuquerque, representar1te da Pa..-abyba e meu Hlustre 
collega, nunca pediu informações ao Pocler Executivo. Ora. Sr. P;-e~ 
sidcnte, eu acabei de lê1• justamente o t<-lx:to rlo pedi<lo de informações 
fo1·mulado pelo Sr. Epitacio Pes.sôa. ao Sr. J\farechal Floriaoo Peixoto. 

O Sn. NrcA.NOR Ni1.scn.m:vro reproduziu trechos de discurso~ da 
S. Ex., de 1892, mostrando que os requerimentos de int'ormaçõas 
nunca devem ser recusa.:iQS' pelo Congresso, porque o regimen deve 
ser de ampla publicidade. . · 

O Sn. ARMANDO -BuRLAMAQtJI-· V. Ex. va.e ver QUC. trarei aqui 
provas do que o Deputado Nicanor Nascimento citoa errada.monte. 

O Sa. MAmucro DE L•CERDA~Mas eu não cito ·errado. Mantenbo, 
em nrntel'ia de citá.çã.o, uma asseiada probidade mental, sobretudo 
cm materia de citar o ~r. Epit.acio Pessôa. · 

V. Ex., vao ver como cito, quando tt•at.w da!', a.ccumn\a.~es ro
munoradas. do llcc61•do com. a ultima sessão do Supremo Tr·ibunal. 

Hei de trazet· o acormlão, firmado pelo Sr. mJnistro Pedl"e Lassa, 
!10 accordo com a. <ioutrina do Sr. Epitaeio P~oa, ministro o Pro
c11rndor da Republica, contra essa. irnmoralida.do, mesmo para.. os 
aposont.ados, em virtuda de cajo a.ccot•dllo. o actual Presidente ria 
lh1p11blica será :orçado, pelo Procurador Geral da Aoriublica, cam· 
pdudo sou doter, a rest.ttair, a.o TMzouro Nacional, to1o o subsidio 
110 senador, de Presldeuta da Hcpublie&, cm importa.ncia. supel'ior a. 
c11m contos de réis. 

E' uma questãri dririmida pelo Subremo Tribunal Federal, na. s1Ja 
penalti roa sessll.o. Hei dG tra.ta.r o accor.iil.o do Sr. Pelil"O Lassa, fuo· 
t!a.mentario da. opinião do ~Uuist:·o Epitacio Pe~oa. e do Procura.dor 
da Republioa Epita.co Pes!loa, mesmo contra o$ arosaatados. 

o at•gument.o do Supremo Tl'ibuna.l, Sí3 uao me fidha. á. roeruoria., 
1) o seguinte: a aposentadoria. é um residuo do vencim'3nto; ac
cumular, reoobor com esta outra t'!Ualque[• re·nuneraqá.o é infringil'.' 
n texto constitrn·íortal, quo vedou todas as accumulaçõcs rernuner...i<Jas 
S'Jm distinções ca.poiosas. · ' 

Esta oplniã.o ·é a do Procurador Epita.cio Pe"lsoa, é a. do Mínistro 
Epitacio Pessoa, e o a.ccorda.m a reproc:fuz e "Tribunal a. homoJoga., 
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de tal . sorte que desse atcorda.m provirá., para. o Sr. Presidente da. 
Republica. a contingencía de restituíl' seus subsídios de senador e d1~ 
Presi.dente, ov, então optar pela remuneração de Ministro &po· 
sentado. 

O Sll. A:aM~NDO BURLAHAQut- E' uma questão ·nova. que V. Ex. 
traz. 

. O Si:. ~fa.urueto DE L1.cERDA- Não abri uma. questão nova., comecei 
por mostrar a. V. Ex. o meu cuidado extremo em verificar na.s minhas 
citações as doutas opiniões de brilhante jurista, que é o Sr. Epitaclo 
Pessoa., no seu glorioso passa.do. · . · 

O Sa. ARMA?fDo BtJnLAM'AQtrt-Referivme ao Sr. Nicaaor do Nasci-
mento. · 

o SR. MA'tmICtO DE LACERDA ......, Quanto á citação de que o Sr. Epi~ 
taeio Pessoa. era fav()ravel a.os requerhnentos de inforcnaçãô, entendia. 
que elles não deviam ser recusa.dos, por ser o regimen um regimen 
de publicidade, é só ler o discurso que se encontra.. ••• 

O SB. AnMANDO BuRu11uQ111 - Lel-o o a.pplical-o. , 
O SR. LuroaiYma GooOFREDO (dirigindo-se ao Sr. Mauricio d6 La

.cerda) - Fui companheiro do Sr. Epitaeio Pessoa na campanha 
contra. o Marechà.l Floria.M Peixoto: 

o SR. MAURIClO DE LAC&RDA. - ·E· verdade l . 
O Sa. LAMOUNIEa GoDOPREDC> - Ent:l.o, o apa1·te por V. Ex. hon

tein proferido aqui, quando orava o Sr. Nieanor do Nascimento, foi 
um gracejo. •· 

O Sa. Ma\URtao DE L\czaDA - Eu dGSeja.va. ouvir V. Ex. como 
um.a. -voz viva do pa$3do, depondo eomo testemunha da -verdade o 
assim proposit:l.damente o qulz arrastar ao .debate. 

·· ·· O Sa. LAJ1our1lsn GooOFl\~DO - Oo p11.ssa.do, mas a.lnd& em a.eti
vidade. 

õ Sn. MAunrcco DE LlCGl\DA. - Ainda em a.ctividade, sem duvlda. 
V. Ex. ficou tlio atrap~lbado quando fa.llel uo passado t . 

O Sl\. L1~100N1EI\ GoD()Pasoo-Mau pasudo é muito limpo .•• 
O Sa. MÃU1uc10 DE LACEJl!>A - Nem eu disso o contrario. 
O Sn. LAMOVNiell GoDOFRIDO - • • • procuro SCL' cohorento uo 

presente com os meus actos do passa.do. -
O Sn. l\f.tllRlC<o DE Lt.CEnDA - Voitemos ao assumpto . O Sr. Epi

ta.cio Pessoa Cez o quo ostou fazondo agor<i. 
S. Ex. combatia. n. opini:J.o dôs floriaoistas, guiados polo Sr. Aris

tides Lobo. 
Então, que fez? 
Virou.se para os floria.nistas e disse mais ou meno3: ha. me:t.cs, 

no tempo de Deodoro, os senhores vota.rJ.m pedidos de-info"mações 
idantfoos & este; agora., declaram que não os querem votar t 

Que cohore11c~a ó e.sta ? 
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Está aqui (mostrando um livro} o que dizia aos Ooríanistas o 
$1·. Epi ta.cio Pessoa, tal qual faço hoje, aos epita.cistas. 

O Sr. Epita~io Pessôa, depois de ter apoia.do o discur.:>o do Sr. 
Cassiano do Nasolmento, discurso que, se podori ver, era referente á. 
prestaÇão _de esclarecimentos •.. 

O SR. ARMAND:l BURLAVAQUI - que era referente a. documentos de 
estado de sitio, emquanto o ~ngresso esteve fechado. 

O Sn. ~IAvnmro DE LACRIU>A. - ••• dizia.: 
/• 

1eEste réQuerimento ·f'oi justificado brÍlhantomeat.e pelo 
digno representante do Pará, Sr. Serzedello Ccn·r~a 7 coro pa~ 
lavras que peço lieença. á. Gamara para ler (té): · 

«Na.o pre!endo levantar questões de parla.menta.t'!smo,
dízia. o illustre Deputa.do, não pretendo dirjgir interpellaçõa'!. , 
O que pretendo é exercer o direito, que deve ter tolio o repre~ 
senta.nt~ da. Nação, ·de examinar os actos do Governo cQm toda. 
a autonomia, e pedir' esclarecimentos, sem os quaes não ser<l. 
p~ssivel a _ 1lscallzaçã.o sob1•e o p1ooecilmerito do poder pu~ 
bhco ... » · 

O Ss. A~MANDO BunLARAQUf - Ainda rllnguem conlestou esse di .. 
. rei to aos Deputados . 

· O Sn. 0CTACILio Dii: ALBUQtrERQUB - E o Governo tem sido pressu-
. roso em mandar as informações. . 

o S.a .. MAUl!ICIO DE LAe&l\DA ~Respondo como o Sr. Epitacio 
Pesiioa: os «extremados defensores» do governo não. tmfam pressuro
s~ .•• Era ·assim qua eJle füUa~ aos fioria.nista.9 •• • (t-iso). E con-
t inu<Ju; . · . · · 

ciAinda ha poucos dias, em judiciosa ob~rvação, dizia-me 
o meu illustte chefe, o Sr. Aristides Lobo; que este reglman, 
qua nl1o ó regímen pa1·l&roeuta.r, porque n~ podemoi fazer e 
desfazer situações, creaL· ou uotrotar ministerios, é, no em -
tanto~ aqueUo oin que a. rnaxima publicidade so tornava indis
peusavel, allm de ser o paiz pot·fe1tamento esola.reoi<lo sobre 
todos os actos do Poder Executivo.» 

O Sn. AaarAl'foo BuRL.\V4QOr - Perfeito ·• · ~nte. Esta é a. boa dou-
trina. · 

o Sn. MAURICIO DE LACBRDA - Boa.. Va.e V. Ex. ver como o Sr. 
::)orzodello Cor.rêa concorda cota a nona doutrina. V. Ex. vê que .Já. 
digo nossa, somos a.tê correligionn.rios, correligiooarics no eeotido do 
CO·l'eligjão. • • · • 

O SR. AllilfA!(DO· BuaLAMAQU.C - No sentido de podol' esclarecer to~ 
doa os actos 'do Poder Executivo. 

O Sn. M.uJRICIO »n LACBJ\DA-V. Ex. não quer outro corteligionltir. 
rif)mo commigo ? · 



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 23/06/2015 10:09- Página 27 de 45 

200 .\NN.\ES D.\ CAMAIL'\. . . 

O SR. ARMANDO BURLh!IUQor-Politicamente, não 

O SR. MAt11Hc10 DE LACERDA-Pois nada. prejudicaria. a. V. Ex. esse 
correli1t iona rismo. • • · · 

O Sn. ARMANDO Ru11LAJ11AQUr-V. Ex. merece rninha <.>stima o meu 
aproço; m11s em politit'a, 11à.o posso ser seu correligionario. 

· O SR. MAumc10 DE LACERDA - Então, V. Ex. não quer sãber de 
mim ? (riae>). . 

O Sn • .t\DMA!'IDO BURJ,11.MAQ\Jr-Tenbo medo da companbia ••• (riso}. 
O Sn. l\lAun.rcro DE LACERDA- Poi~ V. Ex. ha d~ permittir que, in~ 

torrompcndo a. leitura, cu dig;a. que ruinha companhia comprometteu 
mui to menos .•. 

O SR. ARMANDO BuaLA.!llAQUI - PessoalJDente, é digna., magnifica, 
de prin1oira ordem. 

o Sn. MAURICIO DE LACERDA - • • • do q11e a dos conspirado
res de \l~, pois, si o regimen p~:·igou , si o Marechal Floriano foi, da 
facto, o cousolidador da Republica, e si houve um cupim destrui ior. 
este. foi, sum du vid~. o ::ir. Epitacio Pessoa. Ou, então, o Maroobal 
Floriano não consolidou cousa alguma, foi um embusteiro ••. · 

Mas, ooatJ.uuemos a leitura. 

uE, com e.ffeito, justamente neste regimeu presidencial, 
par~ que a opinião publica possa ser esclaredda, j:)Ossà ~acla
mar e ma.nifeslar-se con~l'a os actos abusivos do Poder Executi
vo, é prociso que toda a. · .Publicidade seja . ôbsorvada, afim de 
que na.Q faltem elementos de Juizo a mesma opinião e possam 
os membros do Congresso tomar conhecimento do procedi
mento do represe11t.ante do poder publi<.'o, do cbefO da Naçã.o, 
sogundo determinam artigos da Constituiç~on. . : 

O Sa. AttMANDO BURLAMAQllr - Palavras do ·sr. Serzedello. 

O Sll. MA11ntCJO DE LAcERi>A - Apoia.das pelo Sr. F;pitacio Pessoa, 
quo julgou com ellas, brilhantemente justificado o l'equerimento, idon4 

tir.o ao seu. · 
O Sn. ÚCTAcn,ro nR ALBUQUERQUE - D'ahi concluiu o Sr. Nioanol." 

Nascimento que o Governo era. obrigado a fornecer . a lista das pro
priodndes ·beneficiadas do Estado da Parahyba, por todos os ser viços 
em O;(ecuç\o ou a se executar~m pelas obras contra as soocas. 
Toda.s as propricdn.des beneficiadas por dezenas de estradas de 
roda.gom ! ... 

O Sa. ARMANDO IlU!\LAlltAQUI - Um cadastro territorial dos g.,.. ta.dos. . . . 

O Sn. Ocr AcíLIO PE ALBUQUERQUE - Parece até pilheria. 

O Sn. MAunrcto l>E LACERDJ\ - Pilheria, porque ? Ou o caso é serio 
e uma pergunta, uma r eforencia. a respeito n ão pódc ser pilheria, 

•ou ello {~ 111na. pilheria e qun lq nor pcrgnntn 01i refm·encla só póde ser 
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ctmsíd<>ra.da uma {?I"a<;ola. Pedir ínforrn~ções sobre todas as pro-
priedarles beneficia. -ias pó:Je ser um pe.lido ex&ggera lo, mas ôeiY.ar 
d_e dal-as porque ha exaggero n9 pe"litio e o Executh•o julga i111pos-
s1vel atten.!el-o, tam bem é ontro exaggero. 

Oir-se ba qt1í' é Íí!lpossi'\'el dar de prompto totlas as informaçMs 
e que só aos poU<~os. outras poàerão ser tt'an:imittidais ao borwado 
Depu 'ado. Mas, rol'quc nllo se pórle tr~mm1ittir todas, não tr-ans· 
tníttir nenhuma. é argumento de c-a.bo de esquadra. 

O S1t. PRE"IDENTE - Ad\'irto ao nobre Doputado que está a findar 
· a. horn. do cxperticnte. , 

O Sn. MAunicm nt LACERM - Sr. PrE>sidente, já. que a hora. do 
expr•dient.e está -a. finriar, não pô!;SO contfouar a avive~taçã.o da rumo 
constitucional entre mim e o Sr. f.<'.pitacio Pessô:i., em roa teria de 
concordancla., que, como estamos vencio, n;i.o é ma.is dífficil de esta· 
belecer, desde que já está estabclerida. ·na eSSQncia entre mim e o 
honrado Oerutado pelo , ·pfauhy sobre o a!Sumpto. Tenho, por~m. 
outro requerimento sobre o qual . proseguirei na analyse ôo as~ 
sumpt.o. _ 

Mas, chegamos a este ponto : Dou que o bonrado Deputa.do. 
leadu1· eia maioria, tenha. razao; que o Sr. Epítacio -Pessôa. ma.io_r 
razào tenha ainda; que as iaforr;paç.ões devem ser peneiradas, esco1• 
madas de vicios e tendencias poütiqueiras, para se darem as verda· 
dejra.rnéute uteis, e do.u sóm~nte pata argumental"~ 

Si, Sr. Presidente, no passa'<io, um padido de inforrn&«ões para. 
compJPtar as já vindas (nào se tratava r.le t.oda.s. rnas de algumas que 
falta.\•am 1. soffria. do Sr. Epita.cio Pessoa esse caloroso emp:·ehendi
mento oratorio e.m seu fa\.'or. , mesmo em sendo eUe viciado p~la 
origem que determinava. o sen caracter, partindo de deocJ.oristas, sobre 
movimento ptetonsa.mcnte deodoris !.a como o de iO de abril contl'a o 
l\Ia:l'ecba.l Floriano. si na.quélla ·época S. E:c. julgava indispensavol 
appl'ovar um pedido de iorormaç.ões totacs, nã.o se satisfazendo cora as 
informações pa.rcialcnentc eovindas, nao sei como, actualmente. q11an
âo já. nti.o se tr:ita de uma omisslo em mensagem ou <lê falta parcial 
do doct1mentos, mns de uma falta. total de informações e de monsa.
gem , poss~ S. Ex. se oppür á approvaçno do meu requerim'luto, 
quando, de a.cco1·do com o a.rt. 80 da Constituição~ já devia ter eo
,·iado espontaneamente ·ao Congresso todas as info.rmações l 

Dir-~-ha que as informações sob1·e o sitio sri.o sempre de ordem 
politica. . , 

No caso pre~nte n_ão ha. intuito político, porque o ·sitio n~o foi 
decretado nem exercido por S.· Ex., nem contra. mim ou meus corre .. 
.ligionarios on cumpliccs. · 

'Dir~so-ha tambr.m, Sr. Presidente, como diz o honrado Deputado 
pnlo l 'fa.nhy, que informações pofüícas a. maioria tem o direito de 
.rejeitar. Ma.s são informaçúes politicas aqli~llas q110 versam directa
mcllto sobre serviçQs ou distr ibu)ções do nm credito globaJ darfo pela. 
Cama1•a e que a Cama.ra. terá. de vit· a. examiná\" pela sua. CommíSSão 
tle Tomadas de Contas, quando fôr d~vida·mcm~ distfibuido e 
applícado? 
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. São então iaformações politica.s aquellas que se prcsta.m sobrG :\ 
applicação de crcditos votados pcll) Congresso cm confiança ou :::\o 
iofot·mações pura. e essencialmente adrninistr~tivas? · 

Que importa a qualida.dc política. do Deputa.do ? Importo11, por
ventura, ao requerimento sob1·e estado de sitio, medida. politica, :1. 
q ualida.de de opposicionista do Sr. Epi ta cio Pcsson, p<u·a que i nsisti:::sP. 

. no pedido de informações? 
Não. Como 6 que iinporta agora a. qualidade de advcrsario po

'.litico, e ele ultimameote do Sr. P1·esidente da H.epublica, porque o 
honra.do Deputado pelo DMricto Federal foi um dos pügnadotes d_a 

. candida.tuL"a. do Sr. Epitacio, para. se lhe negar apoio a um 1·cquc1·1-
1nell to de informações ? 

E depois, Sr. Presidente, em conclu~J.o, os tempos cvoluit•:tm 
muito. N:i.qnella cpoca os pedidos de iofot·mações não tinham tomado, 
como hoie. uma. ca.racteristica. acccntuada de auxiliares do exet·cicio 
do Poder Legislativo ; naquella. .epoca. os p~idos de informações eram 

_. sempre, no fun io, uma moção de cara.ctcr politi.co, e na.quella epoca 
o Sr. Epit;i.cio Pessoa ainda assim insistia. pela. plena publicidade, 
pleno deferimento de todos esses requerimentos. 

. Hoje não. ·Hoje os pedidos de inform~ões deram ao Poder Legb
Jativo uma expàasã.o. inteiramente r.ov-a no conjuncto dos outros po
deres, sem ser uma inte1·p3llação, ~m ser uma. innova,çã.o pariamen
tarista, são um meio pelo q11al o Legislati'vo, quando o Executivo, nn. 
mensagem ou nos relatorios, não presta as ínforma.~õês que lbe 
pareçam snfficientes, requer e pede ao Executivo que lh'as envie pa.r;t 

1 fün e elfeito de bem orientar o seu voto. 
· E', portanto, para a perfeição do exercicio do manda.to, que sei 

abriu, por assim d~r, a pQ.t·ta dos pedidos de informações.· 

. O Sn.ft PnESlDENTE-Advirto ao nobre 0ra.àor que e:;t:i. linda. a hora 
destinada ao cxpediet1tc. • . í .-

0 Sn. MAURICIODE LACEitD.l\'-Concluit'ei. 
Dessa forma a objecçã.o apresentada. é apeuas a. de que o;; pe

didos de informações estão respondidos pelo leader da maioria, que 
dá essas inrormações verba.lmentê á Camara. l::;to é , Sr. Presidente, o 
subter(ugio para abolir uma !Ormu!a. jC~ accentada cm nossas praxes 
pàrlamentares. 

. O lea.dcr pódé dar as inform&çôes e póde deixar dedal-as, mas o 
requerimento do informações, no seu curso normal, umá. vez appro
vado, não póde dcixal' do vir com as informações, e informa~ões eom 
o cunho otficial. ' 

. . O pt•oprio leadar denuncia quo n:to é sua, o sim do Sr. Pi·osidontc 
da Hopublíca., a. ol'ieutaçll.o, relutando na r~jeiçrto simples do~ roquc
rimtutos, 

O Sa. CARLOS DE CA.111Pos - Nã.o apoiado . A orientaçrio ntLO 6 du 
Si•. Presidentô da Hepublica. l"oi approvada pela Gamara. 

O Sn . MA.unrc10 DE LACERDA - A odentaçã.o é do Sr. Presidente 
da Republica, sináo vejamos: O leadar da. maioria uo anuo passado 
assim o salicmtou ; o li:ader deste anno assim o salienta, e outro~ 
lcadars quo vieram, pt•incipalmento os leaclers, de facto, do Presidon1,o 
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da Republica, os leaderB ms-a-viB do leader desta. Carna.ra \riso) 
assim o testemunham desde agora.. 

De sorte que, Sr. Presidente, os requerimentos de informações 
respondidos p3lo honrado Deputa.li.o, como S. Eic. o fez, não rep!"e
sentam mais do que uma. rejeição condicional. 

O honra.do Deputado, repngnando o ..i>ell crilerio de homem li
beral rejeitar esses requeriment.os, disfarça que lhes d;':. deferimento, 
procura. concertar a situação, mas o faeto é esfo: fie~ revoga.da. uma. 
conquista do Parlamento contra a velha doutriua do Sr. Epitacio 
Pessoa, que hoje levanto pe1·anto o.~ seus olhos, como S. Ex. teva.•
tava. perante os· olhos do Marechal Ploriano Peixoto. Neste r cgimen 
positivamente negar informações no Poder Legislati\'O, é confessar 
que se está. .. fazendo um Governo ihconfessavel, sobretudo lJél. mcl~n-
drosa. questão de dinheil'o. (Muito bem; Muito bem). · 

O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão do requeri
mento do Sr. ]';'franor Nascimento . 

Est;i finda a 110ra destinada. ao cx·podicnte. 

·, , Vae-se passar á ordem do dia. (Pausa. ) 

Comparecem mais os Srs. Arthur Collares . Moreira, Anuiba t 
'JJoledo, Souza Castro, · :fiento Mirahda, Prado topes, Agrippino 
Azevedo, Pires Rebello, João ·cabral, Armando Burlnmaquí, 
1'horriaz Accioly, Thomaz Cavalcanti, Frederico Borges, Joaé 
Augusto, Oscar Soares, Simeão Leal, Gonzaga Maranhão, 
Eduardo 'ravares, Gel"lasio Fioravanti, Arnaldo Bastos, . Ale
xandrino da Rocha, Estacío Coimbra, 'NQtalicio . Camboim, 
))edro Lago, Pacheco Mendes, João Mangabeira, klfredo Ruy, 
.Tosé Maria, · l\i'uniz Sodré, Elpidio de Mesquita, t.eão Vclloso. 
Nicanor Nascimento, 'Mendes Tavares, .Manoel Reis, João Gui
marães, Buarque de Nazareth, Ramiro Braga, José de Morae ~. 
Têix:eira Brandão, R1beiro Junqueira, Francisco Vailadarcs, 
.Tosé Bonifacio, Francisco Bressane, r ... amounier Godofredo . 
Josino de Arau.io,. Salles Junior, Carlos Garcia., Alberto 8iur
mento, Barros Penteado, Prudente de Moraes Filho, Sr.mpaio 
Vida.1, Rodrigur.s Alves F~ilho, Manoel Villaboim, Pereira d<' 
Oliveira, Celso Bayma, e Mnrçal de Escobar. (55.) . 

Deixam de comparecer os Srs. Feli::< Pacheco, Andrade 
Bezerra, Ephigenio de· Sanes, Monteiro de Souta, Dionyaio 
J3entes, Abel Chermont. .Tnstiniano de Seron, Chermont de 
Miranda, Hcrmino Barroso, M0t·eira da Rocha, Viceul.n Sn.
hoya, IldP.fonso Alhano, Alberl o Maranhão, A:ffon1:<n B::i.rata., 
1illnha Lima, Solon de Lucena, .João Elysio. Balthazar Pe
reira, Antonio Vicent.c, Correin de Brilto, Pflrcfrn de Lyra, 
J>cdro Corrêa, .Tulio de Mello, Alfredo de Maya, Miguol Pal
mnira, Mendonça · Martins, Manoel Nobre, Octavio Mani;;a
hcira, I.auro Villas Bons, Piro'3 do Carvalho. Gastro R~bello. 
:viario He1·mes- Ubnldino de Assis. Arlindo Fragoso. Arl indo 
Lc~one, Rodrigues Lima, Manoel Monjardim, Ubaldo Rama
lhete, Antonio :A-guiN~c, [feit~:-· <le Souza, Ootavio . da Rocha, 
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!\firanda, Azurém Furlado, Paulo de Frontin, Salles Filho, 
Aristides Caire. Norival de Fr<)i las, Lengruber Filho. José 
Tolentino, Aze";cdo Soclré. Macedo Soares, Themist-Oclr.s do 
Aln~eida, Francisco Mar:condcs, Raul .Fernande.s, José Alv~s, 
Jose Gonç.alves, Albertino Drummond, Matta Machado, Sil
veira Brum. Antonio Carlos. Americo Lopes. Scnna Figuei
redo, Landulpho de l\fagalh[m;. Odilon de Andt'a<le, .Antero 
Bot.elho, Waldorníro de Magalhães, .Jayme Gom~s, Alaor 
Pràta, Yaz de. 1\1'.ello, Honorato Alves, Camillo Prates, Edgardo 
da Cunha, Mello Franco, nau! Cardoso, José Roberto, Cesar 
Vcrgueiro, Veiga .Miranda, Palmeira Ripper, Pedro Costa, 
Arnolpho Aze.vedo, Ramoõ Caiado, •rullo Jayrne, Severiano 
Marques, Costa Marques, OLloni Maciel, Luiz Bartholomeu, 
Abdon Baptist.a, Eugenio Müller, Gumercindo Ribas, Evaristo 
Amaral, Augusto 1Pcstana, Alcides Maya, Nabuco de Gou,,.8a, 
Flores da Cunha, Domingo& Mascarenhas (94.) . 

ORDEM DO DIA 
. O Sr. Presidente - A lista da porta accusa a presença de 

1i6 Srs. Deputados. .. 
Vac se proceder ás votações das ma-terias que se acham 

· sobre a mesa e das constantes da ordem do dia. 
. l)c1;0 aos nob1•es Deputad'O$ que oocupem as suas caCl-.:.i-
ras. (PmJsa.) · 

O Sr. Rodrigues Aives Filho IH~_de renuncia do logar de 
membro da Commissão de· Tarifas Adua11eiras, concebido nes-
tes termos : · . 

Exmo. St·. Presidente da Camara - Cornmunico a. Y .• Ex.. 
que, por rnoLivo . de forc.~a mafor. renuncio o Jogar de mem
bro da Com'míssão ·de Revisão das Tarifas Aduaneiras, para o 
qúal tive a honra dte ser d.esiE,111ado por V . Ex. 

.. Sala das sessõe&, 10 de ,julho de 1920. - Rod1'ígues Aives 
FilJto. 

App:rovado. 
O Sr. Presidente - Nomeio para substituir, na. Commis

são Especial de Reforrou. Tarifaria, o Sr. Deputado Rodrigues 
Alvos Filho, o- Sr. DeJput.ado Palmeira Rippor. 

Acha-se sobre a mesa. o seguinte 

l\EQUF.R!MEN'l'O DE UROENCiIA 

fi(.llquciro urgf'ncia parn n immedinla discussão o vota
ci'LO dos pro.iectog DR. 7B r fl3, d~ Hl20. fümndo aG forens do 
t.P.rra ~ 1'1~vtlgnnclo o hanimflnlo .da i:!X-familiu imperial. 

Sala daH snssões:;. de julho de 1920. ,..... ~! au,rfoio dü 
Lacerda. 

Approvaqo : 
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O Sr. Presidente - Em conscquencia do voio da Camara, 
vou submetter a discussão r. \'ol'tdio os projeotos n::;. 79 e 
93, de J!)~O . J 

3" discos:são ·do projcdo n. ;n, de 1920, fixando as for-
•.:ns de terra para o ex:ercinio de 192-1. . · 

O Sr. Presidente - Acham-se sobre á mesa diversas 
emendes que vão ser lidas. 

São succcssivamente lidas · e postas conj_uotament.e 
cm disiussão as seguinte~ 

T::Ml~NU,\S AO PlWJ ECTO X . 70, l>E i.920 

{3" di~cus~ão) 

Acc-rescenté-se: 
N. t 

Art. . Os •ac.tuaes instmc.tores da E:;cola. de Aperf&i-
11oamento serão m antidos em seus carg-o:; em<1u·a.nío bem . .ser
virem, sendo ·substdt.\.ridos pelos que passarem pela Escola de 
Estado-Maior, A.perfeiçoamcnLo, no caso .de vaga. 

Rio, de julho de i9'20. ~ Octavio Rocha. 

N. ~ 
AccrescenL!.!-SC: 
Art. 1. • Os o1"fi<: iaes ·da 2" linha, (JUC servirem em Jun.t.a 

<lo Revisão. Reo-rul'~menLD e Sot'tr.io e a.listamentó miHta.r, 
<n1e tiverem mait; de cinco {l..nnos de sérvico arregimentado 
110 ExcrcHo de. 1" linha '~ st>rviços militares, em campanha, 
!>erão mn:ntidos em sr. us c-argos por cinco anno.s, podendo ser . 
reconduzidos cmquanto bem servirem. 

Sala da-s scss(ies, ~) tln julho <.fo 1!120. - Octav io llocha. 

N. 3 

Accresotmtc-s o ao art . i º :. 

/e) <le mo PI'"..l(.~US pat•a n. 1" amhul-ancia díviciionaria. da. ,, 
-1~ Dívísüo <lo Exerc ito, ide aceônlt> eom o quadro !lo efíe
d .ivo approvado pelo cieu1·cf.o n. t :l . ·Í30, d o 22 do janeiro do 
Hi19. 

Jw; li(icaçú.o 

Necess il un<io inicia1·mos a consLJtuíoão das uo::;sa.-; r eser
\ as d e pessoal sa ni l-urio dü Exercito, t.al como ::ie procede 
))ara as diversas -armas. faz-so mist.fr dar-se Pfíeclivo cm 
nraca. pe.[o menos, para ia ambulnneia divisionaria da f• 
1:r)mp::mhia de saude d'i1 1.· Divisão do Exe1·cito. co.m sédi:! 
111~sia Ga.pitat ' 
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Ailém desse objectivo, outro é visado e consti1Luc o co1t
siderar-:Se essa. ambulatlcia como nueleo de instrucção 
das companhias de Sai.Ide da Divisão. A instrucção u ,$er mi
nistrada ás pI'aças dessa ambulancia é complexa e variada, 
pois sao eHas distribuidas, pela sua. organização actual em 
pQ,dioleiros, signa:leiros, ·enfermeiros -e conductores. 

Sala das ·sessões, 10 de julho de 1020. - J. Lamµrtine. 

· O Sr. Mendes Tavares ( •) - Sr. Presidente, ao tiro-i 
jecto que extingu-e o. corpo de amanuenses do iEixercito tive a 
honra de apresentar emendas. Essas em0ndas foram ás Com
missões de l\farin'ha e Gucrr:1 e Finanças, que, entreLanto, não 
deram sobre ellas o respeotivo parecer, 11orque, r>reliminar
mentc, opinaram .pela rejeição do pro.i~~t.o e em t<ies condições, 
as consideraram prejudicadas. 

N10sse particular, tenho a notar que houve, talvez, um 
ongano no confeccionar-se o espelho da ordem do . dia de 
hofitcm, na parte relativa ás emendas, pois que, em verdn.de, 
não foram ,julgadas pelas Gommissões e, portanto, não foram 
re,jeitadas, como se diz no referido es.pelho, e, sim dadas c.omo 
prejudicadas, conform~ terei occasião qe provar. 

Assim, diz a Commissão de .Marinha. e· Guerra que «a Ca
me.ra deve rejeitar o projecto n. 493, visto não ter mais 
obj ectivo, e assim sendo, ficam prejudicadas as emendas>. 

A Oommissão de J?fi1ança.s, opinando do mesmo modo, de
clara-se de accôrdo com a de Marinha e Guerra, isto é, - en
tende que o proJecto deve ser rejeitado, ficando, portanto, 
prejudicadas as emendas. 

Explico-me dessa fórma, para. que 'não pareça haver de 
minha parte insistencia em apresentar emendas que já: 
tenham sido julgadas ha poucos dias pela Casa. 

Conforme estou demonstrando, a materie.. das emendas 
que 6i·a snbrnelto á apreciação da Gamara po'r intermedio do 
projecto de fixação de forcas, ainda não .foi julgada, e, pol" 
cogitarem tucs emendas de medidas que reputo extremamente 
justas, alg'Umas mesmo, de caracter ina.diavel, fo·i que insisti 

. em a.presental-as, esperando que desta vez, não havendo mais 
a justificativo da. Commissilo não opinar sobre ellus pelo fncto 
de estar prejudicado o assumpto principal, se pronuncie, a.fim 
ctc que a Camo.ra, como de justica vote as referidas emendas.;' 

As outras, que offereco tambem ao projecto. de fixacão d'e 
i'cm;as em numero t.lo duas, dizem respeito a um assumpto 
11ne não póde nbsolulamcnto deixar de mereoer prompta pro-. 
. viuencia da Camara. ·· 

Justificado nssim o meu ·ponto de vista, tenho a honr~ de 
pnssar tí Mesa as minhas emendas. (Muito bem.; muito bem. )J 

(*) Nifo foi revisto pefo oradot•, 
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Vem :'l Mesa, são successivamente lid::i.s, apoiadas e postas 
conj m1ctamcn to em discussão as seguintes 

EMENDAS AO PROJECTO N. 79, DB f9·20 

( 3s dioSCUSSâO) 

N • . 4 

Ao art. :J. Q' leitl:a (f: 

Onde convier: 
.... denlro das <iis:posíções ·oonVidas no art. 75, da 'lei 

11. 3 .674, de 1919, quanto aos amanuenses. 

Justificação 

O presernte aàdiLivo visa sómenlo evif..ar interp.reta~ões 
divel'lsas c-0mo tem acontecido na f:xecução <la. lei ac1ma 
(3. 674, art. 75), no oMinisterio da GuerJ'a, onde 'ª todo -0 mo
mento surgem eonsulta6 d:eside 1919, QimI>lesmente por n.ão ter 
:=-ido regulamentada aiqueHa 1lei, como de direirto ~ de justiça, 
devia t~r ..sid-0, dando em reS1.ütado avisos que se contra.di
~em. · • .: 1 .;::1i:f!'s:i4 

. Sala das s~ssões, :lO ·àe jutho de 1920. - Mendes 2'avares. 
' 

N. 5 
. Art. i º, l13tLra e: 

Modifique-M o quad.ro dos offic1aoo da 2" linha, ·em !5el'• 
viço, conservando-se os 20 coroneis para chefes das delega
~·.ia;s de 2- linha, ·em 1lo.dos os Estados, visto não parecer con"" 
VL:ni enle entregar t.aes .cargos a capítãcs, ique terão aocú.o d~ 
c(imman<fo sobre officiaes d.e patente- superior~ 

Sala daoS sessões, fO de julho de 1920. ~ Mendes 1'uvares( 

, Justificaçúu 

O cnunoia·do da ·emenda é :.l sua. propria j ltstii'icação. 

N. 6 

,:\u url:. U", u.w1·est•,ente-.so ; 
, Paragra.:f.)ho unfoo. '.l.'ue::> oJrJielaul), bem corno us Sena~ . 

w.11·es, Deput'adns fcüui·aes, ou f! uaeç:;qnor u ul1·.os que ·exercam 
1.·u.t·gos estranho8 ao l\Hnist.erio <la. Guerra., ficat•ão perLen
o(mdo ao quadro o:;upplemcnt:w <las l'Q8'pectivas arma~r 1·egl'ies""' 
~undo :i.os qu.a:dros ordinul'ios, .quandD cesc;aJ:cm suas e-0m-
1níssôcs ou mandatos. 

Sala das sessões. :1 D -de julho de 1920. _, Mendes Tavai:es~ 
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Justificação 

Esfa emenda iwm po1· fim não vrcjudic.:ar o <iircito dos 
ofiieiae§ que estão· prestando scrvic;.os na tropa. 

N. 7 

Ao art. i ", lctfa~ (f, accres~ente-se: 

Os vencimentos dos .actuaes a.manuenses do· Exe.reiw 
('~oldo1 gratificação, percentagens sobre 10 e 15 annos de 6er
vico, .etapa e diaria oá razão de dous mi·l réis cada. uma) fi
cam convertidos em ordenado e gratificacão, ·sendo dous ter
Ç06 para o ordenado e um terço pam a ,gr·rutificação. 

Jw;tif 'icação 

A medida <>ra p1 .. oposta ])elo artigo acima visa, não só 
salvaguardar melhor os direitos desses act.uaes funccionarios, 
como ainda trará vantagens ao Governo, pois actualmente o 
valor menor de ca<la etiapa que -está ~ix:.a<lo pelo Minis.terio dn. 
Guen-a é superior a 2$, isto na Capital Fe·deral, porque nos 
E&tadoo como Amazonas, Pará, Matto Grosso, e ~~te., o quan
titativo da etapa f.oi e será semp.re maior. E ainda por consi
derar que, ·cxtincto o quadr-0; a grande maioria desses fune-

. oionarios atiingiu ao maximo da car.reir.a mi'li~ar, muito em
bora contem mais de 1 O e 15 annos de .sel'Viço. 

Sala das sessões, 10 de julho -de rn20. - Mendes Tavu>"tJ1>. 

N. S 
No art. 1°: 
Onde convier: 
Pai·agraptio. 06 auxiliars de -oscI'ipfa que f-0rom no

meados em virtude deste projecto perceberão Hma gratifi
cação mensal de 40$000. 

Justificação ~ 

A necessidade dossa. gratifica1;ãc comú estimulo e recom
pensa . do servico de cscripta é tanto mais pnl pnvel quamto ,·, 
~f:'l'to que os auxiliares de escripta <las rnparLicões militar"~ 
não tecm, como nas fileiras, dotcrminados llias do folga parn. 
os seus affazeMs. Aliiás, os re.gulamentos pdmitivos jê\ con
~ignavam ~mo medida. <ic justica, essa grat.ificacão em uma. 
épooa em que esses serviços nüo tinham o desonvolvimento 
dt:: hoje nem envolviam tanta re .. ~ponSabilidadc, sendo do notai· 
que os sargentos quo os de.sempenham, ficam, como é prax1' 
invariavel, privados de accesso nos corpos a que pertencem 
como aggrni;ados e, só destn fórma, podem gnr compensados 
dessa pretericão. 

Sala das sossões, 10 d~ julho de i92'0. - Jlfcndes Tavares. 
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SESS;\o r:.::-.r 10 DE JlJLllO DE rnzo 

· Eneer1'ada a. j• <liscus:sãu 'l.b pro,iecto n. 79. Jo i920 .. e 
utHada. a votai,:ão até qu<.• as Comrrüssõe:> <le .l\farinha ~ Gue.rra. 
I' de Finanças -de~m :parecer sobr(~ ai;; emendas offcrecidas . 

.. Ena~rt'ados successivamcnte -em 2ª discussão os art::;. 1. º 
" .;,º do projocfo n . 9:-l, de '1920, revogar.d1) o decreto que ba
niu a ex-famil ia. impe l'ial <lo Bl·asil. el)n1 parecer e substitu
tivo da Commissão ce Const.i!.uição H Jmsli~a e annunciada a 
votação. · 

Q Sr . Presidente -,-- ~\. os te projectD foi offerecid<> pela 
Commi~sãq de Constilu_il;ão e .l\1Sti\:a. o 5eguintc. . 

SUBSTJ'l'ü'l'IVO 

O Gougresso Nacional decreta: 
«Ar"i. 1 . ~ Fkam revogadas os arts . l" 1~ ;;~ do decreto nu

mero 78 ..:\. de 21 do <lezc.Qlbro de 188!l. 
Arl. Z." Fica o Poder Executivo ri.utoriza<lo a. mediante 

111'f."dn R.'.:'!-'cniimcmto da familia do cx:-Imperador D. Pedro II 
.- t!o Governo de Portugal, lr M ladar. pêru. o Brasil os des
pojos mortae.s do mesmo e os de· su~ esposa D. Thercza 
Christina. fazendo-os rci.:olhcl' em mausoléu oondígno e para 
lal fim. espeieialmente construido. 

Arl ; :3." Ficn o Governo autorizado a abrir para tal fim 
1J:-; neces~al'io~ i.:reditos. 

At·t. ·L º Revogam-se as dispostções em contrario.> 
~ Nu. Mrma do c>R.gimento vou submetter a votos o substi

b1ti vo. 
ApprovadO$ !'Uccessivamente Ol> arts: 1". 2º, 3º e 4º do 

n)ferido substitutivo da Commissão de Constituição e .Justi~a. 
ricando preju~icado o projecto primitivo. · · 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão. 
O Sr. l'rancisco Valladares (pero ordem) requer e ontem 

• l i :- 1~1:>nsn dH intersticio para u project;o r:. 93, do 1920, figurar 
tt :i urricm uo dia da sessão Sl'guinfe. 

O Sr. Presidente ~ Passo :í.s votacões oonstantes · da or-
1 l ;•m do dia. 

Votaoão <lo pro,i\.w.to n. !t3ô. de i918, organizando O:-$ 
1·1 ·1 . .d:sf.ros publico::;, e dando' outras provicencias: ~om parecer 
rl:i Commissão dú' Ju.sf.i~a, acceitando o pl'ojerto, propondo fJffi 
1 Pmpo opport.urn:i em ondas (2• discussão) .. 

Approvados 8ucc.esivamente C'm 2• discussão, us seguiu_. 
1 r.·:~ a t't.igos do 

PROJ.~CTO 

· N . . ~36 - :1918 

O Congresso :Nacional dooretn : 
A1·t.. 1." 'A <1xisl.enci~ estado o capacidade das pessous, 

•1S!:!im ~omo a a.uthentieidade, segurança e publicidade dos 
0 . -Vol. m -'~ 
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octos jurtdieos, e ~aúlida pela inscripç~o em Registros Pu-~ 
blicos. . · 

Art. 2." Os Registros Publfcos comprehcndom : 
r. O neg!stro Ci\'il das pessoas naturaos. 
L~ O H.oi;istro Civil das pessoas jurídicas. 
HI. · O H.egislro de immoveis. · 
IV. O. Ilcgidro de propricdad" uttorarla, sclentifica. s 

&rlistica. · · 
·.' . · Art. 3.• No Registro Civil das pessoas nàturo.es serão 

inscriplos: · ·. # 

J. Os actos relativos . ~ nascimentos, cusnmentos e obitos 
(Cod: Civ. art. i2, n. 1). . 

II. A em:incipnc;ão por outorga do p::ie ou mãe, ou por 
. senlen~a do . juiz (Cod. Civ. art. 12, n. 2). 

III. A inlcrdic<,;ão dos loucos o dos prodigos· (Cod. Civ. 
art . . i2, n. 3). . 

· . IV. A sentença declnralorla da auscncia. ( Cod. Civ, . 
. art. 12, n. 4). · · 

.Art. 4." No Resistro Civil das pessoas juridicas íar-
s~-ha: . · 

I. A in3ertpc;tfo dos contractos e Retos ..eonslit.utivos das 
pessoas juridicas de direito privado e as averbar~ôcs relati

'vas ás altcracões que esses actos soffreram ( Cod . . Civ. ar
tigo 16, n. 1, pnrg. 1 º e o.rl. 18 e seu parg. ) . 

· U. A inseri peão · das· soo)cdndes civis que reYestirem as 
fórmas estabcl~cida!i nas leis · commerciaes, inclusive a ano-
eymn (Cod. Civ. arts. 16, n. 2, e i .3<H). . 
· · UI. A trnnscrip~ão do instrumento particular para l)rô-· 
va dns. obrisucões convencionaes, bem como .da cessilo- de di
reitos por ell o craados, pau valer cont1•a terceiros ( Cod . 
Civ . . arts. 135 e 1.mnL.. · · . 

• IV· •• A transcripi;ão ao contracto .. de locacfto no qual te-
. uha sido consignada a clausula de sua vigencia, no caso Je 
alienucão da cousa locada (Cod. Civ., nrt. 1.HJ7).. · 

V. A transcripc,:üo do instrumento particular do mnndato 
(Cod. Civ., arts. 1.35 e 1.289, § 4º e art. iº, § 2º, da lei Iiu-· 

mero 373;' de 2 do janeiro de ! 903) . 
VI. A transeri1)1;ão do contracto d~ penhor, feito oor 

.i.Dstrumcnlo pal'ticular (Cod. Civ. , art. 7i1) • 
. VII. A transc1·i11c5.o o avcrba1 ~:io dos conlractos de pe~ 

nhor de. animn~s. não comprchcndidas nas disposições do 
nrt. iSt, n. 5, do Cod. Civ. {Cod. Civ., a.tt. 188). 

VIII. Os rcgistr·os (]Uo não cslivercm ou nfio forem at
trlbuidos privativamente a outro oi'ficio (Lei n. 073, .nrt. i", 
§ i"). . 

Art. 5.• No registro do fmmovcis serão exaradas: 
1. A inscripc:1o tlo inslru mcnlo publico da inslilt~ ic;ão do 

hem da fa,milia (Cod. Civ . • nrl. 73) . . . 
. . ..II. A inscripciio da ci;criptura publica sobro coO:vencões 
~-:~u~~laes (Cod. Civ --~ :u:t. 2ü1). · 

: ~ 
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ITI. A avrrh::içf.ío da scnl~m:a de separncão do dote {l.od. 
Civ ., art. i~1íJ9, pnl'ngrupl10 unico). . · 

IV. A avnrbai;ão da scnlenca de dl'.'g'1uiie e de millidade 
e anr1111lat·5o do 1·n:-:nmentn <111~ impnrf•~ na i;;oparui,'ào uos 
bens uo ca.~al cxtirn:lo ( t.,;odi 3ci Cí\'il, arL. ~GS! . 

V. A .avcrbadio do ado r~gulur, cm .iuizo compcfenle, 
pl'lo qunl os con,iugcs (foscpi itadus rcisluh1?l1•c1•r1 •m, Plll qual· 
(]UC~J' ·ten1po, a soeicdade? conjugal, nus ll!nno:; cm qw~ f1)t•a 
constituída (Cntligo ·civil, nrl. '.U:l, paragraph1> uniet>). 

. · Vf. A tl'nn.-;crip~i'io dús tilulos trau.:;JaLivos <la 1wopt·1~-
dude irnmovel (Cod. Civ., arí. r,:31 ) . · 

VII. A trnnscripc~ão do.~ .!ulf!ados que nas accj><'ls divi
sorias puzci·cm tenno á divisão (Cod. Civ., art. 5:J'.!. n. 1), 

VTJf. A t.ranscripçáo das s~nlcrn:;as que, lhlS in\'C?nlnt'ios 
e partilhas; adjudirar<'m bens de raiz cm prigamrnto tle di- ..
vidas da heran<;a. \ Cod . Civ., art. 532. n . ~). 

IX. A lra11:-:r.ripçfío da nrroinnla\:ílo e a acJjudica\,'ãO cm 
hasta puhlic~a (Cod. Civ ., art. ·53:!, n. 3) • . 

X. A ini;r.ripi;:io da sentença dcc:lal'atori::t da posse do 
immovcl pnr ~O annos, ~<·m ínt<?rTuµc;rro nmn oppfi~i~ão, para 
!lervir de título ao adquirente Por U:30t:apião (Cod. CJY •t 

Hl't. 550) • . 
XL A trnnscripção, pat'n os effoit.os da perda do domi

r1io, dos tíLulos t1·n11::;míssiveis, ou dos acto~ r~nuucilltivos 
(Cod. Civ ., art. 5~!'.l. ns. · i e 2, e § 1º). 

XII. A transcripção ou inscripi.~•1o dos actos int~r ·vivos 
~·elutívamPnh\ ao8 rlireitos rt>ne~ ... ouro irnnwv1ds, quor para 
a ar:quisi~fío do dominio (<:Od. Civ., nrLi:; . r133 o Oí tl) quer 
Nil'a a valida1Jc r.onll'a lerccíro~ (Co1l. Civ., arts. íJ3, 7!:!9; , 
'i!1v, rmrag1·apfio rmico; f! ·'iS e füíOl . 

XlU .. A. lranscripc;.ão da posi;e íncon!csfnda o cnntinna do 
umll ser·vicliio por 10 ou :?O annos. nos' termos do arl. 5:!1 do 
Codigo Civil e l'~sullanlc da srnfern.:u que julgar consumado 
o u :;ocnpião (Cod. Civ .• art. ü08 J . 

XlV .A trani;;rwipcão das scrvid1ios não npparcntc:q para ' 
a :ma constil ui1,;:1o. o hem 1115sim a uvcrba<:ão pnl'a o cunrd~ 
lam~nto dessas servidões tr:rnscrivtns {(;oJ. Civ., nrls. CU7 
~ 708 ) . . . ~ 

XV. A transerip<-lfo cio Rnctos C'On!'ltitutivos do usofrudo 
qnando nr10 t' f'::mlv~ <lo direito do fam!ia uso-fruclo lci;ai 
(Cutl. Civ., art. 71f> ) . 

XVI. A inscripçfio das hypofhf'cas no ro:?is lro do lo:::rr 
(i 11 ini niovcl, ou no de cada um dultcs (Cu Li. Ci \'., arts. 831, 
8:J::! ~ H:W ) • · 

XVI r. A ifrn~rirct'ío da ·tJ~·polhcca rJn!'l r ,qf r~trla~ do ferro 
dn rn\rnicipin da o:;lac;ão inicial da rcspcdi\'a liulsn. (Cv·.i. 
Civ., nl'f. :3GZ) • · 

X\'I II· - A trnnsc>rin<:llo do conlraeto de penhor ngri
coJ:i CCod. Civ., nl't. í!ltl). 

Art.. G .. " O · r l•fd stro cio propriccfado litfcrnria, scienflfíra 
~~ nrlislic:a SP.ró. feito· na Biuliotlwc·n Nacíonn!. no In::.littit.:> 
nacfouai do A.l.u.&ic:l ou na JC:scola l'\adu~i úo .lJcUa."i A1·t"3 l!Q 
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Distridn Federal, L~onforme a nat.ure:m da 1)t·odue1~ão (Go-
digo Civ., ud. 673, paragrapho unico). . 

.Pa 1·ag t'apl10 unico. Sendo a produccão <!e earactel' mn:.1.0, 
basta que o r<~gil:iLro seja feito no eslabelecnnento qu_e fô1.· 
mais .compativel -com a naturr.za predominante na mesm<L 
produccio. ~ . 

Art. 7. ~ Os r·cgisLt'u:; enumet·ados 11'? . a.rt. ~.. 4estll: leL 
são ínsl.itu i<.;õcs fedei·aes a. <~argo · de 01t'1\:1aes pl.'lvat1:0:.;, 
nrovido.s, no Dislricto Federal, pelo Presidente da Repubhc·a, 
e, nos Estados, pelos respectivos prei;identes ou governado
t es : <.\ serão exercidos: 

· § 1." O de o. I, cmquanlo n~o forem c;rca<lo;:; officios 
privat.ivos, 11a Capi_tai da R1cpublica, pelos escrivães da~ Pre·
Loria~, e; nos . distrido~ ou municípios, pelos ese.rivães de~ 
paz. s ~." o de u. J [, pelos officiaes ue regislro especial , 
c rcado pela lei n. 973, de :!· ue janeiro de "19fr3, e, na falta, 
l)Clo~ officia1'~ do rcgi·::;tro g1~l'al, ereado pela lei n . 16.9 A~ de 
1890. 

S :.L" O de iL IH, veios officiaes do .Regü;tl'o Geral. 
§ ·L" O de 11. IV, pelo::; Junccionarios compelentes · <la:; 

respectivas repartições. 
At~L. 8." o~ escrivães .<lrJ -0rphão~ organiZarão em livro~ 

propl'ios o cadastt·u do:• meno1·es, .orphã.os e interdiet,o:.;, e de 
seus bcn~. 

Art.. !J." Os offic:ios do i·cgistru :.;ão por sua nalut·ez;t. 
privativo:::, podc-ndo os officiaes ter substitutos devidamente 
con1promis::mdo:-:, üm numero nece-:o>sario ao respectivo serviço, 
guarda.!.la a loí <fo organização judiciaria de cada Estado. 

Art. rn. o~ r egistros de .nascimentos, casalJ)entos e obi
Los, urna vez eff ectuados, serão immediatamentc remettidos. 
por extraclo~ pelos offir,iaes <ielles ~ncan·egados, no Di:atri
cto :Federal, ao Arehivo Publico e, nos Estados. ás repart.i
oõc~ desig-nadns nas 1'P.!5pecLiva~ legislações, afim de sorern 
archivados. ~ •. •H·•iHI 

Paragrapho uuico . O B'!rvcntuarío que não cumprir e&;a 
t.lisposit.:ão Jl<.Hl erá s1>r susp<mso de suas funcções, por dou:> 
:i sei~ mC'ír.es. 

Art . 11 . ú i·egist.ro, nm L'egra. ôerá. feito por l~Lracio. 
r. vohm.tariarrnmk ueruo ad-vcrbum, quando os inLeres.=a~o8 
n rt~que1ram. •· . ·· ·"'1'. 

Art.. 1::?. As dcspcz.as 1·0.m o 1·egístro incumbem ao in
teressado qu1~ n requm·er . 

.Art. rn. Tudos O!; facto~ ou actos sujeiLoo "'' regfatro 
não operam i:;cus dfeH01> jur;dicos contra terceiro:; sinão p~l<t 
inscripyão ou transcripc;ão. -conforme o j~aso, e desde o mo
mento cm que ~IJa se realize. 

Art . H. J:.' íca o Poder Executivo autorizado a consoli
dar to<ias as disposicões relativas á ot'ganiZacão <lestes r~·· 
gi~troa. conforme a legi~Iacão vigente, e, no regulamento que 
exp~dil', e~tabelecerá o modelo para a escripturação do~ res
~ect1vos hvros e das ~utelas e cura~las para a 9rganização 
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sEssÃo -gM: 1 o oi .rur:.110 oi;:: 1 ~o { 2i3 

<lo cadast.ro das l)essoa ~ () b1ms dos menores ül'phãt);'; l~ inter-
rlid0·:; . . 

.Ai·t. J 5 .. "\a:' habilitações parn t:asamentos, findo o pra'.lo 
~1 (jlW $1~ rof~r~· r1 at't. i.8 ! do, Codigo Civil, ~erá o pr.ocers!;o 
<·ondusn ao .1u1z. que o ,Julgara m·dcnnrnio m1 não a enf,regn 
, ia cei.•tidão {jr hahilit.ação . · · 

_ Parag~·apho . uuieo. })(I despacho <la deuci;ação da cP-rti-
1lao cabera 1·eeurs n para a autoridade. judici~1rfa, immediata
mentc ~uperior. 

Arl.. 16 . RP.voga1n:-~1! a s <! isposiçõ~s ~•n c1Jllt.t'ario. 

O Sr. Presidente -- O projeeto passa :.'t. 3• discussão • 

.Vot,a~.ão do :projecto n. Ci1 .A, do 1.920, <>uppriruindo as 
pl'ovas de junho e de a.gosto d:e que ira.ta o decreto numero. 
·J 1. 530, de 18 de março de 1915, e dando outras provitienciaii; 
eom parecc.1· da Commíssã() de fln~trucçii.o Publica (oom 
emenda.) (2 .. discussão) • 

O Sr . Preisidente - A este p1·ojecto fo i offerecida a se-: 
~uini.e · 

BMENDA. 

Ac(wescenLe-sc onde convier: 
Art. E' permittído que, até fins <le março -de 1921, 

Oi> :ilumnos das factilda~s livres jufgadas idoneas pelo Mi
nistro <lo Interior transfiram matriculas par.a as officiaea ou 
equiparadas; desd-0 que ,t'enovem, com approvacão, os· exames 
(Jas materias ·do ultimo a.nno qu~ haviam cursado, ~om boas 
notas, no instituto particular. :b .. 

~ia das sessões. 8 cte Julho dP. 1920 • ..:.__ J. Dmna1'tine. 

O Sr. Presidente - · Vou suhmet.te1· :í volo::i. o pro.ioow 
salvo a emenda. 

:.:\ este proj eeto foi offerr,ci<lo nela Comroissão <le In.stru
"'-'ão Publica o -.'leguinte 

sues<rlTUTIYU 

O Congr"sso Nu.ciona1 doorcta: 

AL'L :1." .li'ieam suppt·imida·s a.s provas de j unho e agos~ .. 
,1,. que tr·aia o d1?criJto n. 1,1 .. 530, do 18 de março de :19fa. -. 

Ar!.. 2." As cougregaçõcs dos institutos de inslruccão ~c
i.;uwfaria. e superior . !)Ubo1xlinac!.as ao Minígvwio da Justu.~:.t 
1.• .'frg"JCÍCl~ 'f1Ú-P.l'Í01'1\s <'. do!) ~u.i ~itos ú t'i scali 'l.tu;ão QU infT.pe
,•,;i'ín ·do Com1elho Supnrior 1k Ensino, adoptarão ·noH seus 
·:"'·"Pt.'i: I ivns rp~·imí!nlos i nl•~1·nos os p1·o~e !'l .r·;o ~ t11ie llws parc
~ ~4!1 1 111ai s con,·~uiontt:'s pn1·a nslabelc•cer· a:; in4•clias annuae!> 
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dos n lumnos mn Cricn lados, -~aso t.s julguem ir.dh·pcnsnvets 
nu ft1 ! t;l'c6sc du eu'3íno. 

·Art. :;. " O.~ :.i lu111nos matriculados nC'S· mesmos in3lilu
tcs qt1e não liyet·~m 1.n1júia onnl!tü, poderão, todavia, J)l'l!Star 
cxa1n1~s na pr11n c 1ra l!pocu, desoe que tcnlium satis J'eilo ás 
iliige1ic.:ias <lo arL. 10<.i, uo rofcl'ido uecrclo u. 11. 530. 

Art. -L º Rcvogam-:so todas as ci.ísposi1~ões em contrario. 

O. ··sr. Ju venal LamnTtine (vela ordem) rcqucL" e obtem 
a rct1raua de ~ua cmontJa. . 

O. Sr. Presidente - No. f<kma do !ll'!:l'imenlo vou sub-
mcllcr ·a voto.s o sub:-:ti tulivo da Commi:>são. · 

J'\ r>rrovndos fll1C.<' <'Ssivnmrn 1 e. -rm 2• r]jscuss:io. -O~ a·r..: 
tfg-n» Iº, 2", 3º. n li" do rr.fol'ido s1ihi-Ult1l ivo d .• Commis~ão do 
J n!'l ruc<.:ilo l'ublica, ficando prejudica.do o ·projccto pt·imi
ti \'O. 

O Sr. Presidente - O projccto po.ssa á 3• discussão. 

O Sr . Rodr~guel!. MM'hado (pe1a ordem) requer e oblcm 
di!<pPn~a. de in l orsl icio pnra o p roJodo n. Gt A, d e tu20, fi
gurai· na ore/cm do dia <.la sessão seguinte . 

Vor :-ic:fio do p1·ojc rlo n. H> A, dé!'· f!"l20, aut.orfzn.ndo o 
P ndnr F:xen1l ivo a promover. confnrme mi'lhor conví ~r nns 
inlc~r<'i=srs naciona<'S, a comrn<'mornr:ão -do Ccnt cmnrio da In
d<:pond1•nr in PQlif i r.a <lo Brasil : r.nm parecal.' o emenda dá. 
Comm iss11o de 1'~inanc;as (i" di::>cus!:iüo) . 

Acprovado' em 1.1 discussão o seguinte 

Pl\OJ'.ECTO 

N. t9·A - Hl20 

O CongTesso Ntit:ionai decreta: 

J\rt. 1. º Fir.n o J>orfor E~ncn !ivo :nl toriz:-1tio á promover, 
dr.~àc .i~\ . e r.onformc m<' lhor r.nnvi1•r nn." in ll'r~sses rnwionars, 
n cn.mrnr-rn<wn ~: fio do Cl"ntr>nnrio da Inil<'fll'nd"ncín Poli! icri do 
Ura .~il. nccf'í!:rn<!o a ~oopera~iio n11 r.onrul'~o rll"l todas as clas-
SCE- soc ia ~s. ohsc1·vndns as seguintes condic:<"'.ies: . 

1t. c.rin!'ilíluirftn cfo umll rnmmis~iío !rlnnnn. i1HP- fic:a rfl 
; clirr>dnm<'nlc $11h'01·r! inndn ~o Prcs irlrmtc rJa flrpnhli~n. pnr:i 

011!:-in iznr r. · rxr.c11lnr o pro~rarnmn 01111 I'l'8t1llnr dó <'7'nml' e 
COOl•f11•n nf'iío rio~ fl t'OÍf'.CfO~ ífll B fOrr-m fnrnm l:.i.)O!'I p r>Jo (;nm
gt•C'!'~O. mini~fl"rios. Prrf<'il11ra do n i .5"rrír to Frdcral, Estadoi;. 
munír' i pnlidndr~. f\f:!'lr'll'i:lr1i<'~. on pnr lí r•nli11·r-~; · 

~". nh~f'l'\'nc·iin <ln rrifl"r~o <lf' prr• fr•1·rn ri rt pnr-n M1 r.mpr1~
hcndlmentos quo 'i'cprescnlcm ulilitlado pormanonto) ou àt .. 
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tendam a rt>conl1ecirla3 necessidades publicas. tudo para me
lhor aprovc.>itamrnlo de toda e qun.lgt.11~r contribuh;ão. 

Al·t. 2." O Governo realizará as Õpcrac;ócs de credito que 
:;ejam neccssarias para. a execu:;úo da presente lei. 

. Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario •. 

O Sr. Presidente - O projecto passa u 2ª dlsCU!!!S~O. 

Votação do projecto n. 80, de 1920, autorizando a. abrir 
1J credit1) especial de 20 :000$, Jl:lra. acriuisi1;ão àe um ter
r~no cm Jacarépagtiá, neccs~ario ao abnstecimento do agua 
da Capital Fcd eral (2" discussão} . 

Approvados successiva.mcnlé cm 2• 1discussão os seguintes 
artigos do · 

•. PRQJECTO 

N. 80 - !920 

O Congresso Nacional ~focreh1·~ 
Art. 1. ª Fica o Presidente da Rcpublic:). autol"b:a.do. a 

abrir, prio !\finisl.erio da Via<;ão, o credito C$pecial da 20 
contos de rdis, prtra a ncquiskão de um tc1·reno em Jac3.l'é
paguá, nccoss::i.rio ao aba.stccim':)nlo d'ugua. 

Art. 2 ." Revogam-se as disposicõcs em contrario. 
. ' 

O Sr. Presidente·_:_ O projccto passa. á 3" discussão. 
"olacão do projccto n. l,G-3, de i!l19, extinguindo o q~a

dr'o de amunur.mBcs do Excrcit.o; rom pareceres das Commis
~iu;is de l\lar!nha e Guerra e do Financ:as. contrario á.s emcn
<lti;; . (vide projcclo n. 83, de Hl20) (3ª discussão) ; · 

O Sr. Presidenta A. csle projccto foram orrerecidb u 
,eç;uintes 

EMl!:ND.\S 

N. 1 

ArL O~ ·"11cimcntos dos actuncs arnnnuenses do E~er-
ci 1.o (soldo, g1·: 1rica<:iio, pcrccntngr!ns sourc 10 e 15 annos 
i\ i~ servir;o, s~Lapa e diaria á ra1.fto de dous mil réis cada 
urna) ficam convcrLidos r-~m ordenado. e grnlil'icacão, sendo 
•Juus l.er(,'os Jl:H'a o ordenado l~ utn tervo para· a g~·aliricac;üo. 
_ ..... lJ e11deg 'l'ava1'es. ·· 

N. ~ 

.i'n1·a·.:-1'a1)llo ·-· Os auxilinrPs de t"Sr~ripta que forem no
: ·l!'!t dr?.s ('1!1 vir! 11 cfe do ar·t. 2~ dDslc prL>j cclu perccbetil.o uma 
~ •:u Liücu~4u.1 wi:lliial de 40:t;uou. -- !ú11:wJ,l./11 ::l'a1.1uras. 
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N. 3 
... dentro da5 disposições contidar-; no arL 75, da lei 

n. 3. 674, <le HH 9, quanf-0 aos ammiuenses . - Mendes Ta
~nares. · 

Vou submetter a votm,; em primeiro logar ~s emendas. 
Rejeitada.<; successivamente as ··referidas emem:la.s ns. ~ . 

· 2 e 3. 
Rejelt..ado em 3• discm.ssão ·O $.eguinte 

PROJEOI'O . 

N. 1193 -- 1919 

o congresso ~:aefonal dec.,·et.a: ~· 

Art . 1~º Fíea extinr.to o actual quadro de amanuenses do 
Exercito. · 

Al't. 2.0 Os trabalhos de escripfo <los quarteis-generaea e 
das diversas reparW;ões militares serão feitos pelos sargen
tos dos corpos de tropa, considerados aggrega'(f<>s aos respe
ctivos quadros emquanto naquelles trabalhos permanecerem. 

Art. 3.º Os actuaes amanuenscs de t• e 2" classes eonf.i
nuarã.o nof.> serviços de que ostão encarregados, e a s vaga~ 
que fo:tem occorrendo serão preenchidas na .fórma. d'o art. 2· . 

. !Art. 4.º O Governo ·regulamentará csf.a lei. 
A1't. 5.º Revo:giam-se â1' disposicõies em eoniI:ario. 
Votacão do projecto n. 85, de. 1920, ~stendendô aos in

fet'i-0res do Hospitai Cent-rnl <lo Eooercito -aR ·disposições con
stante~ de artigo que enumera; com parP;0eres contrarios das 
CommissíJes de Marinha l' nuerra R rle Finanças (1." dis
cussão). 

Rejeit.ado f'.m 1 k dis:eussão o ·seguinte 

N . 85 - - 1920 

(Pro.iect.o n. l7, d~ l~t9) 

O Congresso Nacional resolve : 
Ar< .. 1." F\cam nxf.1msivM rios 1~rrí'r.rmeiros do Hospital 

Central do Exerci t..o as disposlç~\ei:; consl.antes dos arts. 6" 18, 
20, 21, 2:l, 21,, 27, 28, 3 .~ ~ 35 do regnlnmcn t.n dn Directoria rln 
'Cont.abilidade da Guri-ra. npprovado pelo decrP.LO- n. 1 ·1.s3r, A. 
rle 31 d(• ·l'ic-zembro rli> l!.H!l , ahe1·!.os n~ tHH~1' ~snrioi,; i· rodifos. 

Arl. 2. Q Revogam-se• a::i disposir;.út'.s Hm contrario. 
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Vot,açãu do pt•oje-c!n n. :!tO C. de• lí>J9. incluindo t11) 

corpe> docentn do lnst.ltnto B~n.iamin t~unstant. ns a:::pi1:anLí~~ 
an magislerin 1' dando ou t.rns prnv id~~ndas : P-om pal'eci>t• da 
Commissão de Instrucç.ão Publica. contrario an pro,iP.c.t.o ·~ 
l'avoravel ao ·pé to do 81'. Prrsi<lenl e dtt H.e·p11 til ir..n (vi de prr"•
jento n. 71, <l-e 1!!20) ( cti~cnssão unica ) ." 

O Sr. Presidente - A votação desf.e projccto P. feií3. pelt) 
l'r ocesso nominal. d<~ ac~ôr<lo 1~om o lll'~inwnl-ll. 

O projecto é o seg-uinte: 
<i:O Congresso !N..ae.ional decreta : 
Art. 1. º Os aspfra.ntes ai) mag'ist(~rio J.o Instituto Ben

jamin Constant serão incluido1' no co1·po docente deste esta
belecimento com o titulo de coadjuvante$ do ensino e as 
rnncções dos repetidores. porcchondo o vencimento annual d~ 
·1 :~.0$, ·dividido em ordenu<lo e gratifie.a~-ão. 

:A.-rt. · 2.º Os -coadjuvantes do en;;ino continuarão sUjeito$ 
ao regimen. disciplinar é economico do nstabelecimento, com 
direito á casa, alimentação . e assisl:fmcin rnedica. mediant<~ 
1·(n1lrfüUição annuaf identicn. ã. <lo!'; repef.idoro!' interno~. 
•Piando r esidirem no cstabelecimculo. 

Ai•L. 3." .Flicn.m. abertos ns nc>ce:.:;snri11~ t'.í'edito~ parn a 
'"'C<c-ução desta 1 ei. 

.Art. 4." R€,voga.Jn-"l><', a~ disposíçõP-~ om contrario.~ 
Os ·senhores que approvarein o pt>oj<>e.to. re,ieitando n 

·1·éto, responderão - sim - e os que approvnrem n 1•éto. t"P. 
j 11 iJ.ando o projecto, responderão - · não. 

Vae-~o procr.der :'t chnm::i.da. 

O Sr. Juvenal Lamartine (.2° Secretario. ttP.rvindo de .f")! 
111·ocede · n. <~hamada dos Sr~. Dep11t.ados para. :t vot.a~iio no-
1nin:al. 

:Feita. a. c'harno.dn. respondf' ·- sim :-· npprovaudo Q i:e -
1'•.:rído projecto n. 21 O C, d'" 1 !M !l 0 ~f'. Mal1l'inio li<l La-
r~ Prda ( t) _ · . 

E' rf>,,spondem - niio - re,i <'itando 11 i·c fori<fo proji•cl.n 
n. :?.10 C, de 1919, e ap-provan<lo o ·vétu os Srs. Souza Cas!.ro, 
l~m1t.o de .Miranda, HMcui·:i.no Par~a, Arthm· Collates Mo
N~íra, Josó Barreto, Agrippirw Ar.evedo, Rodrigues Machado. 
Pirns . Rebello, .Toão Cabral, Armando Burlamaqui, Marinho 
il i' Andrade, Thonrnz Rodrigues, 'l'homa.z Accioly, Thoma7. 
C:iv:~Jcanti, Osorio ·de Paiva, Jor:;é Augusto, .Juvenal Lamar
lins. Oscar Sóares. Oo~acilio <le. A1buquorQt.te, Simeão Leal, 
(;onr.aga Maranhão, (h~rvasio Fioruvantr.. Arnaldo Bastos . 
. \lnxandrino da Rocha, J<~st.acio Coirnbra. Aust.rcgesilo, Aris
l.:t1'C:ho Lopes, Naf.alicio Camboim. Lnií: 8ilveira. CosLa Rego, 
.lofío Mcpe7.es, Rodrigue~ Doria. DeodaLo !\faia, Pndro Lago, 
l ,t•nncio Ga.lrão. Paeheen i\írrn1lr! . ..;, · ~Pn b1•a Filho. Jo~é Maria. 
!taul .'\lves, Tclf'QU:ll.o :\for<•i1•11. \'l'uniz Sodr•~. Elpídio de Mo~-
11 11 ila, Eug-cnio '.l'nurjnho. L1 ' iÍ1l Ydlo!-õo, HAilo1.· de Somm. 
·''ampnio Corrt)n, MC'nciP~ Tuva1·<·).4, ViccntC> Jliragibe, :Raul 
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Barroso, l\Ianoel Reis, Buarque de Nazareth, Ramiro Br:iga, 
José de !\lora.es, Vrrissimo de i\lello, l\larb àe Paul:l, T eixeira 
.Brandão, Herculano Cesar , Francisco Vallatlat•es, Emilio Jar
d~m. José Bonifa'cio, Gomes Lima, Zoroaslro Alvarenga, 
Francisco Bn!ssano, Lamonuni er Godofrcdo, Josin-o de Arau
jo, Faus to Ferraz, Moreira Brandão, Raul Sá, Manoel ~~ul
genc io, Sa lles Junior, Jo::;é. Lobo, J uüo d e Faria, Sampaio Vi
ciai, !\lanoel Villaboiin, Carlos de Campos, Ayres da Silva~ Ole
gario .Pinto, Annibal Toledo, Luiz Xavier, João Pemettn. Al
varo Ba pLis la, l\1arcal de Escobar, Octa.vio Rocha, Joaquim 
Osorio e Carlos Maximiliano (Sü). 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 86 Srs. 
Deputados. 

~ão ha numero ,Pnra se proscguir na volaclío. 
Passa-se ás rnalcrias cm discussão. 

· Dü~cussi1o unicn do parecer n . 8, de :Hl20, indef8rindo o 
l'equerim~nto de An tonio t\ugusto do Oliveira Quintal, pe
di:i:.lo melhoria de aposentadoria. . 

Encerrada e adiada a vctacão . . ;···~~ ..,, . 

Discussão unica do p:lrecer da Commissão de Financas 
!Sobre a cnwnu:i ofícrecida. na 2~ discussão do projocto n. 29, 
de 1 v!!O, abrindo o cired ilo cspc-cial de 520$500, pnra [l3ga
mento a Leopoldo Jost~ de · Silva 'fa\•ares; com parcc\:r da 
Comtní!"são de Finanças, mandanào destacar a emcuda (\'ide 
projccto n. 29 A, do i 020. ~ 

Encerrada e adiada. n votacão . 
......... -

Encerrado em 2· discussão o art.fgo unieo do pro.feoto 
n . ~1 . rio 1920, autorizando · n abrir o cr,~dito especial do 
fO :94(1$8~0. pnrn pagamcuto n D . Maria Isabel de l\faccdo 
Snyão Loh:ilo e outro, cm virtude de scntcnca Judiciaria, fi
cando ndinda n votni:iio. 

Encerrado "m .2• discu~são o nrti~o unfco do pro,Jeeto 
n.· s~. dP. Hl20, aul.oriiando n nhrir o credito c!<pccinl de 
229:li!li$Gi4, parn pai:rnmento a .Joal"!uírn Gonçalves dos f'nn
tos Pt•ri'ira, em virludo de senlenca judiciaria, ficando aJi.o.d:i 
11 votncão . 

O Sr. President& - E~g-otadns ns m-nforins em discussão, 
·vou levantnr a ~<'l'lsão, designando para segunda-feita, 12 do 
corrente, a seguinte 

onDEM DO DIÀ 

Vof.ncíio rlo prn.i<'cto n. 2n. de Hl20. ahrinrio o· <'-'l"f:'óito <'~
peeíol do !í~(i$:1.00. pnra vniz-amrnto n. Ll'onnlclo Jo.só da Silva 
1·avQrcs; com purccor da Commissão de k .. inancas, m11ndand0o 
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d~sfacnr a emf!nda (vide projecto n. 2tl A. de f920) (2• dis
cussão); 

Vol:ic5.o do projccto n. 81. de rn20, rrnforir.nncJo ' a nhrir 
ô e.redil.o el';p~cinl de 10:91t0$330. parn pa;!amcnlo . a D. Ma
ria Jsabel <lc Macc-do ~ayüo Lobato e ouLt·o, cn1 virtude de 
sentença jutl ieiaria (2' discussão); . 

Votação do projeclo n . ~2. de i n20~ m1t1>ri:i:nndo n nbrir 
o cri!<lilo e,.;poci::ll de 2~9:6!:>7$67~. pnra pn;.;nmm1to a .Joarruim 
Gorn::nlw•.s do:'3 Snntos Pereira, em virluue llc scnlcnça judi ... 
cfa.ria {2G discussão); · · 

'Yobc.:?'10 ur.ica do '{)~rrt'cer n. S. de rn~0. tn<lí'fPrindo o ro-
querimchl1' d~~ Anfnnio 1\ug11slo d~ Olivl'íra Quintal, pedindo 
melhoria de ~poscnladol'ia (tliscns,.;ão unita); . 

Yofadi.o do projedo n. 2 fO n. cl<' Hl 19, indnindo no corpo 
docenio do Tnsfiluln .n~njnmin r.nn'."!:"tnt º"' n:-:pirnnl e.s ao ma
gf.c:fPril)~ e da.(ldo onl,ras rrovfclrmcins; com pa.r~ci>r da Com
trifa!lão d~ ,Jn~lrncçün P11hJiC';i, co·ntrndo nn projcrln e f:l\'.ot·n
VP-l no 1~tf.r) rl() Sr . Prn,.i<lrnf i::' da ncvulJlica (vide prúj ee:to 
n. 71, de 1020) (discuss:io unica~; 

~· disr.us:;fio do pro,i0crô n. <i1 A. do 1920. snppriminr.fo 
a~ nrovM df~. :1unh·o ê ele ngo~to 'de qnn t.rnla n dnc.t-d.o nnm~ro 
{f.-630. de tS àe marco rJe 1!H5,.,c dando ontrn~ providencias; 
('em parecer da Commissão d.e Tmlrucc:ão P ublica; 

3ª discllssfio do pmjr.('fo n~ !'13. rle 1920. rr.,·ng-anrJn o de
creto nne hnniu a ex-fatnília irnnoriat do nrn!'H; com pare
cei.• e st1hslilutivp da Commissão de Conslituic:flo e Justiça; 

,3ª di ~ell)':."fin no projrr.f.o n. 95, dr. 1fl~O. abl'indo o l.'re
tfüo '11' 711 ~431$S2G, supplementnr tí verba 8" do orcamenlo 
vigcnlo. 

Levanta ... sa a sessao ás 15 horas. 

' 
5t • SESSXO, El\f f2 DE JULHO DE 10.20 

PRESIDE:N~IA DO SR. BUENO Drtl\NDÃO, PnESJDEN'X'E 
. . 

A's 1 ~ horn~ prnc<'d";..<;:n :'i chnma<'fa. n .<lnr> r"~ronni'!m 
O!; Srs . n11f"nn Rrnnflrí~. F í'líX Pac hí'c•n, 'Annrn<fo n1"1.M'l'n. .ht
\'1111:-i J L11mnrl.in1\ Annihnl Tnlrífo, 01!1.rH?i!in dn Alln11111t>rrrno, 
Fplrig-(•nin de $;:ill<'s. f;osf~ n"~º· .i\h<'l Cl1"rmont. TJ rrci 1Tnno 
P :i r ~ !·a. l';nnhn. l\1nnhndo, 1.\\Íil Dnmini:11<'~. A!!'ri ppi no i\ z<'VNlo, 
~h1·i11lw d<' Anrfrnd<', Thomnil no,li'i~w~s. Tl11 :rn:iz Acdnly-,. 
'J'ltnmnz Cnvnknnl i. Ói:('lrio dn P:iiv11, Ft·PdPriPn l \1lr~1·~. José 
.A 11~u f:fO, C:1mha Lim::i, Edonrdo 'l':ivnrí'~. J\rn:-iJdn H:isln~. Cor-:-
1·cía do D.rHto, Eglacio Coimbra. Luiz Silveira, Jcuo Meneies, 
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Deodato Maia. Leonc!o Galrão, Seabra Filho, .Raul Alves, Tor
' !uatü Mor~ira, Elpídio de Mesquita, Rodrigues Lima, Eugenio 
Tourinho, Heitc·r de Souza. Nicanor Nascimento, Paulo d~ 
Fr·ontin, Mendes ~l'avares, Vicente Piragíbe, Ra\li Barroso, Ma
noel Reis, JVl:ll'iO de Paula. Maurício de Lacerda, Teixeira. 
Brandão, .José Gonçalves, .Francisco Va.lladares, Emílio Jar-

. dim, Senna Figueiredo, Zol'oash'o Alvarenga, Francisoo Bres
sane, Lamounier Godofredo, Fausto Ferraz, Jayme Gom~. 
Honorato Alveo, Manoel Fulgencio, Mello Franco, Carlos Gar
cia, Ferr·eira Braga, Cincinato Braga, José Roberto, Maréolino 
Barreto, Prudente de Moraes Filho. José Lo·bo, Carlos .àe Cam
pos, Ayrés da Silv:a. Oiegario Pinto, Luiz 'Xavier, J,oão Per
netta, Eugenio Müller, Alvaro Baptista, Marçal de Escobar, 
Octavi-0 Rocha e Barbosa Gonçalves (7 4) . 

Ahr1~-Sf> a s~ssão. 

o Sr. Octacilio de Albuquerque (4º Secreta'l'W, seTVi1UlO. 
de 2") procede a leitura da act.a rla sessão ·~mtecr.dent~ a qual 
é, sem observações, approvndn. · 

O Sr. Presidente - Passa-se á. leiturà do expediente. 

O Sr. Juvenal Lamartine (.2" 'focretario, servindo de '1°}: 
proced~ :.'t lAit.ura do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Of.Wcio do MJnisterio dos Net:rocios da Fazenda, di~ 9 do 
corrent.r•. f'nvinndo a seguint.e 

Srs. ruembrof; do Congresso Nacional Tenho a honra 
de submeLter· ú vossa apreciação o projP.cto do 1\font,epio- do~ 
Empregados Publico~ Civis da União, organizado po1· uma 
l"ommissã~- .cornpos~a dos direc_to1·cs. de Cot~talYilidadf} dos di
versos mmH.!Lfir10;;, sob a. pres1dcncm. do d1rr>cf.m• da Despeza 
!Juhtica do 'Th<'~om·o Nar.ional. · 

Rio <fo .rarn~il'o. 9 de jul'ho de 1920, 9~J" da Independeu
cfa o 32º da Revuhlica. - FJpitacio Pes.~ôa. ~ A' Commissão 
e.IP Fína.n~.ns. 

Carta' da viuva do Dr. Delphim Moreira, Viee-Presi
<.lenfe da Republica. 1~ filhos. de 8 do correnf.0, ai:l'radeccmdo a 
rnanifesta<;ã.o 'te ,pcizul' <iesfa Ca.ma.l'n. por ONtsiãn ctn ~eu Jal ~ 
lt.'cimenf.n. ·- ln l.0il'ada . 

.\lanáos. J O dn j ullio P1·esidenl.f' Camal':t Depuladn~. 
H.io ·-· Coimnunico vo~sencia tw.ie instullada solernnemenfo 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 10: 16+ Pág ina 3 de 32 

SESSÃO .EM 12 UE Jtit.H<) D~ 192.f} 

paço i\lunicipal actual legi:>la.Lura. AssembJéa Estaduaí q LU~ 
nppr_o':OU moçã.o soliclarioda<l~ PresidentH Republica f1.•1:1H1da 
adnnnistrn.i;ão tl'azioa paiz. - Benu:n·dfl ]fomos. PrP:'\í(l<~ tl ~-(·. 

Inteirada. · · 

'Bello Hori:r.011l•:. I '! juliJu -- Prn~it11~11t 1.• .f~unrnra lh~IHl
t.a<los, Rlo -·- .Pe.\:o \'. Ex. tran~miLtir augu:;i:i Cumara de que 
,; dig1?0 Prcsident~·, Mrn_a::; homena.gen." facutdade direito Mi
nas ~mce1·os apvluu:;os ctc~sa co1·pora.;:ii.o ~1do~1~:ilo r1~::;tabekd
.rnenlo garantias f!On~t.ít.ucion;:w:-; e::c~l:';n l'nmiliu l1a11id~ l'l'e
dora muitos titulos grat.idão nacioual. - · . 1) d it.'l~d.01·, A rt/1:1.11· 
11.ibm'.1'(1 . -- hiteil'aàu. 

B' lido 11 fica sobre a me::;.a, alé ui tceio1: ddiher<J.1~ãú. , 1.un 
pl'uj1~0io dü Sr. João r.IP Faria. · 

O Sr. Presidente -- Está finda a leitut·a. do expedientl3.: 

O Sr. Andrade Bezerra (pela o'l'dem) - Sr_ Presidente, 
communko a V. Ex. q1110 o Sr. Dr-pulado Ped.ro Conên, tem 
deixado de comparecer ás s.i-~ssõe:-;_ piH' motivo de mole::;~ia. 

O S.r. Presidente - Continua a discussão do seguinte re
querirnent.o offoreeicl() na set1são !ln 1 e.lo cor1·entr-. pelo Sr. 
Deputado NiNrnor ;';aseimenLo: 

Hequeiro sejtiü1 req.uisiLadas eow u1·i-;\J1H:ia, por inle1·mc
dio da Mesa. da Cama.ra, ao Poder ~::.:ecutívo. Minist~rjo da. 
V1a~:âo .Ul':i ~egu intes i nformai;õles : 

a) qua.l •~ ~umma despencJ ida pela J u~pect.ot'ia. Ja::; OJwas 
conka as Boocas, desde 1 de .ianofro dt~ i920 at6 hoje; 

b.) qual a uesvezu. com o IH•~soal e qual a com lnal.el'ial; 
· e) qual o pessoal, nome, com as lfUU.ntia8 que ganham, 

os qu.c trabu.lham acwa.lmente no l\io do .rnndro. e qual a 
J\mc~;ão que cada qual exerce; 

, d ) quaes U!'i obra.:; fritas durante o pra:o:o rd1~rído t' a 
r.; iu::m vertencem. as ten:u.s· Umwf'í!Jiada.s pel-Os meh.oranu:ntus 
woda:;ido.~. especialmeotw no 'K..;Ludo da. Parn.h1Yha: 

e) quantas commisl5õrs Ol't.fio l.nibalhando, i"!m q u u lub~.t~ 
1.'C8 e qual o pP..ssoal de cada commissão. rclttl.:mdo qu~rn te> ga--: 
n!Ja cada qual dos seus membt·os; 

f) qual o plano geral j<i asse1ll.aào 1• a.!JpL'ov:ulo p~u'a ~ 
uhra tofaJ. ~ 

O Sr. Hauricio de La.cerda(") - :-;r. P1·eside1:1te~ 
quem pa.ssa pelo Cattete deve ter nota.do uma. ca.sa. de sobrado, caja 
1)Ja.ca. rooommendativa. ó a. seguinte «Ca.sa Sonoridade". 

Da.fasas aptidões musicaes do:; directores dos i"raba.lhoi; parla.-
1uenta.res na. regencia. da. (corchestra. cpita.ci'ita..i a.qu[ dentro, cn po· 
deria dizer em torno dos :l.pa.rtes de algoas doputados a.vulo;a.mento 
icudercs ou lea.dm· em grosso riuo ayul pelo Monroe tambam se podei.-ia. 

.( ") Est:e discurso não foi r&visto p_elo orado.r. 
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arplir.:tr a me~ma pl:tc:i. ,i(~3<;.1. ~onorl1!a1e» com a· sr.~ninfO lei d3 dl
ViS."iO cl1) tr;ibalho: o lca fr r faria o.; rliscurws o o:; aj udantes do t:a!upo 
do leadcr da. maiol'i .l. dariam ü:> a;partes. 

Estou nc.~tn po11to f:i.zo!1do ~ei·viço pa.1•a um dos hom•ad">S diro
ctorns dos dcl1a L'.!s desta. Cas:l , p:1rqua.11 to outr;") tl:a om v:to pr: jia :to 
Si·. Burlaiu:qu_i q11c 11<10 a partca...:sü mais e ri dc~a.tl.cwl i lo, Jc SOl'to 
quo a~ora ·V:1 11 rn101·::a.r a a11t11r idad:.i 1!0 lca.fo1" pc lin-lo . 11uc 110,;t3 
•Ca . .,;a de :-;o:aorhlad :.i ... a. !rn.l':11011i" se r <.Hl.a!Jeley'l po1· o;.;ta ít'>r.n:t: os 
y31·ios dü iHHJ.d.H a.; 11i;;11s do.1 i 1i·esi\l31\tQ .dio os ap:ti·tcs e o t aJc:r da. 
ruaíor.a fii:t o di:;cu1·:;0. " 

l\";tt11r;ilmnnfc 11ilo mo lornnt.;i rci ~ontra os :qnrtcs, como o. Sr. 
Epita.:io '!! li • 8·,1~ cnn•ra o :; .io ::;r. Loo\'l:..dl lo l"il~ t ac! i1 ·as • . 

'Lin po11co ,·ou trMar- o S1·. Do •tlt.a~lo ll1n·la rÚa•pli eomo o S:·. Epi· 
taclo l'c;.s(ia trnt.•u u Ltcp:rtn. lo .Bed!:1.<11rn, ;i q11 u11l d~darú11 q11~ n:\o 
re;:;po11 lc~1»a ;L03 _!;Q11s :1 p;i ncs . porque l\ra111 con,1ant.t·s, s11ec\!~~1vos o 
tur11 li l t11:\1'i();, n:10 ti11!1a. 111 .i;i·o~c;<\f) uc m da.ram ~o discurso siquer 
uma or c11t:i1; i.ct.para o:; p1Jdcw re;pondci•, 

P1·e :;1) rn1iito 1>~ apartes cfo ho11ra..Jo DC'pnta·lo rr.lo Pia:1hy r. acho 
.qne sto lioje u:n Susi:i., a(;n11:panhamaitto iwll'tnni:;a.\·el d ,:s 111~1.1s dis .. 
cu1·so~, 111 11i1.o c111h1;ra. p:iL'occuJo a barulhada úo buuauJ quo acom· 
paulla a boa 1n 1 :~ú·a. . 

As coi11ci.lc11(;i'1~ mo approximam onormomcnto dl> Deputado do 
tStle. · 

Et1 nunca rerej o ci ísenrsos. sou fort::i·lo, por uma' dcd:c:ição . qtto 
agradi't;O a os t;id1,r;;r a.phos. a fat.<'r a ruvis 10 dos mous o a. cnconrrar 
·encalhad o!'; nutre p;q11Ji,; fJJtC r-ornotte:n .i 111luha. ro~id~acla. os origi
n:i.ns d;L or~L1(-lu pn1fen l:i·, de sortu quo hojt.•, coiTlo c111 i/J~ 2, com o 
di.scurso 'JllO l'o. th,.ma dt> mo11 ultimo, 11" Sr. r:pitacio Possoa, <loixou 
do.s~:1j1· o meu .lc sa ·>1Mdo p:1r 1111tivoj11s1.itkado. • · 
' Fol a dL:st~11lpa qnc o Sr. f.Jli t.ach l·e~sõ:?. dcn om iSn. " 

Va.1111Js pona11to. cm p:irallclismo i1tUl.1ir111ncrnto c~m..,tn.vel o como 
todo o p:iralldHn 11, nlo 110:1 e na •nt.n1.1110:oi s·!n[~<) iiõ \nfiuito. 

O Sr. Ul'putauo Uurlamaqui ba J1as recusou 'a minha adheslo ao 
uovcruo. . 
. · Ai1'4ia nhl o r~rall(\fü;mo. íle!!!pondl') ao Sr. nurlamaqui corno o 
Sr. Ef1(r.ffi<.) r;;.-po,11!:.•11 ao Si•. Azorodo oan i8'l3. . 

c1r~to11 ln11i to s:iti:'fcit(} '~oin a. mh ha ol)g :nra. '1 IH\li1fa fa •ie mem~ 
bro ria ba11r.a.la upp.,.;ic1oms1..1 .,, ·so é q110 lla banca. f;L 01>posí 1n sta 
nos.ta G;u11a ra o em li ~u tulll 1>0 crn Qll e o l'r~slcfouto E11ita.-io 1 '<.:s.;1'>a 
nào é inai,; GüVül'Ul), é 11111 :l pa.lldHmía, poii tode> o lllll ll )O ·é cp:t.l• 
ci-.:ta, e o Sr. Epitacio é uma .~·crJaú"ira gdppe ncspaabofa .. n;s. po· 
liúca ••• 

O Sn. CAni.os Dl'! C.rni>os-~o bom sentido. 
. ' 

. . O Sn, r.1Aun1ao oe: LAcr::nnA _:..Ni.o de_i o sentido. 
V. Ex. dC o setltido o Cll suuscr~\·o. 

o Sa. C~s D~ C.A..Ut>os- QtJcr dú~r quo tem prosolyt<>i' om toda 
a naçao. · . · · · · ·· · · · · 
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O Sft. l\rittl'rttr.to nE LA<:EJt'D,\-~fa!, Sl" ~ Pro~tdcnto. h:i. "m tmnto 
qnc n:\o Pº"~º dr.ix.1 r pa,;s;ir sem rcp:tros. O Sr. Deputa.lo Octacilio 
dís~~ q110 o :;r. Epita.,:ío 1111nc:i formulou um l'OCJ.t1 '.W111Hmto dn inf..•r
maçües e :~a po11ro mo llbso cm palestra.· qll~ só forUiula.nl. a.qucllG a 
que mo vcuho rcfctintio. 

Q11C"ro j11c;t:im!!11tc d .1r a pal:lvr11 a.o Sr. Rpitncio Pcssôa. p.i-ra. 
drflnir c.~sc roquori111ento, <111e as.:;igr1ou om í'l ' log-ar. 8 . Ex. dizia 
cnUio OS"'f!\linto (jllil.O•lo ~u!'tcmtóll com a• p;i.l.wra-. do Sr. Sc1·r.e1l1JllO 
Cor1·1~a, q uo naq.ucllc roq11crimento so « pediam no Es.ec11tirn to l;1s as 
provas, toJo::s os documcutos, em uma. pal:ln·a, toJas as iufü~·ma
ç~c:S••· 

Se isto· n.1\.o era l'O'Jncrimcmto d!' iníorrnn.c:rins 6 só o honr.1do 
Deputado folhear commigo o seu di~nr:;o ondo dlt.> dfa : 

e< ••• isto, porõm, é q11ando so .l.rnta <Jc profc<"tog de lei, 
de p~rcccrcs e nà.o de si111plcs pediiios c..!o infornrnçõ"s o · rdó 
quando se cntri La do dir oir.o tf11n ~la Cons: it11i1;;lo tc·rn a Cit
:mara do pc·lir ~o Vico-Prc:>idc11to lia Rop11 b!ica elo.; doc11mcntos 
cm que 1'.0 !uuc.iou p:i.ra .. exorc.itar uma aitribuiç~o cvusti-

. tuci<mal. » 

So :tinda qncr- mais·. S. Ex. qn3 vá ver como o Sr. Epit.aclo 
P1'~ôa. definia e;;sa direito, di:r.C'ndo : .. E· o cx:crr.icio do ur.1' difaito 
co11!:titu<: ional quo cabo á Cama.ra. e illdMduahncnta a ca•!..l um dos 
seus mcmbrcs. ». , 

Mais p:ira. ':i<ii:tnta cit:i.rol ontr;i.s passagnn<J sustontativas deste 
p0i1to de víst.:i doutrin:tl'io o d:i quest.'i.o dõ faclo. . 

O Sl·. Oc1H1t:i.<io 1)l•.ta.cilio dis;.;o qu~ mine~\ o Sr. EpítacJo rormuiou 
um rcq uc 1·i me ri to do i 11Jorrn:uiõcs. 

Sr. 1)rcsidcmtc, las'.imo muito quo nnma dl ~cn~i;!\o cm qu~ O!i 
dricumontn=; s ·Lo todos <'0111 pu ls:i. \'l'is. o horir.1do D<1 p11ta·I~ 11:\0 tcnhD. 
tUiJ o ~<;Cl'u(lnlo cio an~ri;11:1.r o qno C)(.bt.o uo t>a:iS.1::.lo p.lf4 u.to fazer 
uma. ::i.ílirmativa dcs~a o:úciu, no ar. 

Aqui está, 
O Sr. Epitacio PcsWa nll sossl'l.O de 8 do janolto de i8~1, dizla o 

ICgu.iute : . 

41$,.. Prcsidonto, parli .a pahvra., nesta hora. da 1Cs~:to, para 
enviará Mcs.l um rc'lncrimcnto do infor·111.a<;õ1:s. qnc. estou 
certo. ir:t ror " mesma SOl'to da <1 uantos tcem siJo oltím.imcuto 
aprcsc11ta.dos pela. l>anc:>. fa. oppos'<~icmist:l., was q11c será 111ais 
0111 rrtllc!'.'to, 111ais Hill grito clJ rcsistcnc(a. e d'-' r~vo!ta cootra 
os quotiâia.nas amques do Go'ICl"ClO r'odor::i.l á a.uto.üOUlfa d()S 
EslaJúli». · 

() .requerimento de inforrnar;õ~s, Sr. P.rcsl:!Gnto, era o soguiôte : 

crncqucim ".JllO so p~çatn ao Vico·Pre.sldsnto da. Republica 
1.ui seguintes J.µíorwa~õcs ••• -
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Não era pedido por intermedio da ;.\fes:L, nem de comm1~6 al
guma. 

« •.• se já foi ínsta.ura.<lo p!'oc.;esso coaLrn os comman
da.ntes das glla.rnições do Mara.nhii.o, Pia.uhy, Pa.ra.hyba, Per
nambuco, Alagoas, Espirito Santo, Par·a.ná. o Sa.uta. Ca.tha.rina., 
qne infringiram o art. 6° da Constituição promovendo ou au
xilia.nào a deposição dos governadol:'cs déSSeS Estados ; e bem 
assiro contra o commanda.nte do batalhão estaciona.ao no Rio 
Grande do Norte de depor, prendeu o deportou o presidente do 
Estado, rtlernbro da Ca.mara. dos Deputados. 

t." Si os commaudantes dos districtos militares, e gua.l'
nições dos referidos Estados tive1·am licença do Ministro d.i1. 
Guetra. para fazer parte da junta governativa ' e no ·ca.so ne-
ga.tivo que -providencias tornou por essa inf'racçã.o da. lei militar. 

3.ª Si reconhece a junta. governativa. forma:do no Esta.du 
da. Pa.rabyba. sob a presidericia. do commandantc do 27° ba
talhão de infantaria. 

4t."' Cópia da correspondencia. postal · e . telegraphica tl'O· 
<.:ada.; desde 23 de novero bro até esta. da.ta. , ·. entre o Governo 
Federal e o governa.dor da. Para.hyba, e entre a.quelle e o com
ma.ndante do 27° ba.ta.lbã.o, dil·ectamente ou por intermedio d.o 
chefe do districto respectiV'o. » 

Devo salientar qne o Sr. Epitacio Pessôa. tinha 11a Pa.t'&hyba., 
interes~s politicos ; o i·equcrimento era.i portanto, . tende11cioso 1: 
politico. · .· 

'frata.-se da questão com o Sr. Alv:tro Machado. 
· O mesmo Deputado formulo11 um requelimcnto de iaformaçf)cs, 

na. sessã.o de. 12 de julho d~ 1893. 

Ta.l requerimento reza o seguinte: ' 

«Requeiro que se peçam , coiu ur,;1.mda, a.o podor ox:ecut.ivo 
as seguintes informações: 

.lº, si prohibiu a. sabida. do vapor Ma1·t.c, d1a. Com~nhüi. 
!<~rigorifica. e do outi·os paquetes doste pol'to para. os hstn.do~ 
meridlom1.es da Republica; '."" 

2°, si impediu a partida do Vá.por Ondina da cidade do 
Pelota.s iJa.ra. esta Ca.p1tal; 

· 3°, si vedou ás repartiçOOs tolegraphica.s d~i.ta. cidade e 
1·ec0bimento de telegra.um13S do commet•cio, da imprensa e do 
pa.rticula.res para. todo!S ou a.lgum porto do paiz; . · 

4°, no ca.so aOh-mativo, em qLte lei se fundon para. tomar 
~ua.s providencias; · 

;;<>, si teve conbccirnento dos desa.catos pratica.dos bonte1n 
contra algumas redacções de jornaes, e, no ca.so affi.rmativo, 
que medidas tomoL1 pa1·a. garantir a liberdade de ítnpl'éasa." 

Como o suste ata o Sr. Epitacío Pessôa '! Da seguinte fórma. : 

ccE' sobre estes factos e outros, nã.o 1nenos gra.ves, vc1·da.~ 
• deiras. violações de li verdades · constitucionaes, taes como 1-l 
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impedimento do t~legra.pho á. correspondencia. do 001mucr~io, 
da imprensa e dos partic11lares e a retenção arbitra.ria. de 
todos os navios que dcma.uda.m o füo Graude do Sul, que vou 
mandar à ~íesa um requerimento de infonna.ções . 

Fa"owo apenas para. rcsalvar os bl'ios ria. Gamara, contando q1m 
o meu l·cquerimerito merecerá o a.poio de torlo:-; os deputa.dos 
da maioria. Z<lÍOSOS <: )HlO são r>cla.s t"Cg•tii;i<; ú [)t'OfOgati v as do 
poder que represcu~a.m. . •' 

NãQ ténho cspererinQa. de que o St". 11i<:"e·pre::;identc da. 
Bcpub!lca preste as inforruac;õe.i qnc v.011 pedir: 

S. Ex. nã.o se dignará sem duYida t·c:;poudei- a. - um poder 
cujo desprestigio· tem sido (). sua ill'eoccupa.1/1.IJ de totlos os 
instêl11tcs. Sei períeitamentc · que o SJ' . ~f;irechal l''lol'ia uo 
Peixoto já. se avewu á prepotcuda. e ao arbitro. Seguro do 
a1>oiu leal de seus amigos S. Ex. pur uma. politica. tortuosa. , de 
q uéd<t em quéda, de erro cm l!rro, · de crime em crime, va.e 
ca.da <lia compromctteudo ma.is o fa turo da Hepublica. e. detur• 
paado os intentos patrioticos do:> revoluciona.rios de l :; cJc 
uovem bro. >l · 

.\hi está, St·. h·0sidcuto, mai~ µw t·e1p1el'iÚ1cuto do inrorrnaçõcs 
q110 o ~t·. Epit~uiu Pessoa j1.1stific<wa. j:.í. condemna.udo de a.lltomã.o ii. 
p11s~ivcl rcsistcucia. do :\farochnl Floriano Peixoto, requerimento ~brA 
,1N1111pto politico, fot·mulaclo por dle, politico militante, co11t1·a. o 
t'r~~~idonl.e entfi.o nq pod,13l· . fü> q11at comba,tia. como l<:adc1· intclh.ic1.ual 
da 1 1.~nl'nrla oppo.;;iciouista . 

i; 
n r()quol'imeHto nã.o se diga. 1p1e st'.1 v•.irsava. sol>re assu111pL1.•:! pu

h!11·0~; 11111 dollos ia a.té e~igir qlm í'C violas.-.c o sigiUo da cort·u,..:11011-
dnut'la., podiniJo cópin. de toda a correspo 11dccía. troca.d<t onr.rn p 1111 

·111a11fi11.nf.os, insr.10<.~tm·oli dc 1·,!giü.o o auloddaclcs redoraos, como se \'crá. 
da ~ 11a ,..;imp!c."i leitura . 

M.1s ~- l!:x . ia. além: pugua.ndo p\!I;•. approva.(;.ilo <lu 11111 requm·i· 
1111•11h> do St• .. lu:O:tiuiano de Sol·pa, rotativo :to tl'al;uam1ml.o do tclcgra.~ 
pbo para a. oppostr;ão o inve~tirnndo o ~farcch;i.! l<'loria.uo cni pa· 
la\'ras dtll'<L'i e ' com a (:oim;L de estat' \·i!ipcudia11\to o ro;ituen . 

'üo :m diga ri110 S .. l~x. atacava co111 sm•onilladc, sem pit:ui111ia, 
1'1\:110 .Jii o uobro l>oputa.do, porque. indu:;iVc, •ttliema.v;~ quo \1 hono;;w 
1.idiuic <lo Mn.recha.? él'll urua. 11\Cntira. e que S. Ex. e.~tava. dC'.sbat'itw 
1:111r'lo os dinbeiros. 1>ublicos em mh;teres i1.1~onfo:-;saveis. Nem se rligêL 
que a sua liugua.gcm era. serena, quando dt:r.ia. quo o ~eu pt•ol.e,,to não 
chl:g-ava ao tbrono do Sr. Vice-Prc~idenw da Hcpuhlica, e qu;n1do. 
cornpara11do a. lealdado do Ma.rocha.! com a das dasses :1,r-ma.das, que 

, 1úi1 c~Ol'rospondia.m ao seu appello, concita.v3. o povo ;'1. l'c bolliao. 
1 I~ dav;1. esse conselho que os 11obres Deputados podem cucontr<tr em. 

rlis1:ur,;o~ de 189z: «que os cidadã.os se armas'icm de l>a.c:un<1.rtes para. 
rcsi•ii1· á.iO ia vestidas do podet• constituido !:o> Era.. portanto, um di~cu1·so 
do 1wovoca.ção directa. á..·rebsllião, á revolta. e a.o assassinio. 

0.-Vol. m il"j 
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Pois bem: o Sr. Epltacio Pessoa formulando o seu protesto 
dbla: 

('(Venho rormular apenas um protesto, não tenho nenhum 
requerimento para. envia\" . á. Mesa. ' 

O Governo deixa de -resp~pder a.os requerimentos aqui 
approvados ou só os responde pa:ra. ala.rdea.r o sea desprezo pelo 
Poder Legislativo. -

Ha. alguns dias pedi com urgencia que o Governo informasse 
sl tinha impedido o· te1egra.pho e o porto, o em que lei so 
baseara. par.i. assim pro®dcr, e ta~bem si tivera conhec. mento 
das a.nua.ças p-romolidas contra a imprcnsa·opposicion1ista da 
Gapital e quaes as providencias qoe tomara pa'l'a. ·punir os 
criminosos. 

A resposta Já é · conhecida da Gamara, foi · lida no expo· 
diante da ultima sessa.o. » . 

Vê, portanto, ~ Camara que o Sr. Epitacio Pessôa. formulou ro
querimentos de in!o~ma.~ões qu~ foram ~pondidos. Como conside
rava V. Ex. essas respostas 'l Corno insumcientes, embora dadas di
rectamente pelo poder executivo o accrescentava: 

. tcO Sr. marechal .Floriano conressa ·que tomou aquellas me
didas por exigcncias da ordem publica., mas sobre a soa com~ 
petencia para toma.1-as, o sobre a coacção exercida pelos sous 
&lJligos contra a liberdad0 de imprensa., S. Ex.. entende que a 
C:imara. não mereee as honras de uma. resposta, ist() é, o Sr. 
Vicc-Prc.sidonte d~ Republica confessa que commetteu e cst! 
commottcndo urna violencia. constitucional, mas ontende que 
não "deve disto satisfações á. Carnara dos Deputados, muitó em
bora lhe incumba. velar pela fiel observa.nela. da Consti!uiçá.o o 
das lois. . . 

Não venho, pois, apresentar nenbum requerimento: como 
Deputa.do, nã.o dovo otrerecer--n.o Sr. mo.rechal Floriano mais 
om ensejo do do.sconsidera.r a c9rporaÇã.o a. que pertenço.» 

Abl osti como o Sr. Epitacio Possôa 'formµlou varios reqnori
mentos e tevo doHes respostas. E como as resposb.s não o satisfizessem 
olle criticava os actos e as rospostas do então Sr. Vice-Presidente da 
Republica. 

Respondida. assim, Sr. Presidente, a informação do honrado Sr. 
Octacllio Albuqnorquo, pergunta: Em que situaçà.o fica o honra.do 
Deputado·pela. Parabyba? Ou S. Ex. inl'ormou do oltiva porquo o Sr. 
Presidente da. Republica. lh'o tivessG· dito; cfü S. Ex.. citou em falso. E 
li.O os Deputados amigos pcssoaos do Sr. Presidente da RopubHca qtie 
dizem qus andamos citando cm falso l 

Estã. p0is contesta.da. a affirm:i.ttü.o de S. Ex.. da que elle .nuumi. 
formulou requerimento da informação. Ea citei diversos, suas p&· . 

·lavras, e e honrado Deputa.do ainda. a.s~m va.c deixar de pé sua de· 
claraçà.o? Assim, ou S. Ex. é victima. de uma. mentira que lbc;, pas· 
saram, ou S. Ev. mai informa.do está querendo desviar a Camar~ por 
~ in!ormação falsa. i/ 
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Abi tem V. Ex. , Sr. Prcsidonto, como SG vac procara.ndo desviar 
a ·.a.ctenção da Carua.ra nesta incohcrcncia. quo o Sr. Epitacio Pcssô:t. 
commetteu uma vez no poder impondo. aos seus amjgos a oriGnfaç:io 
do rejeitarem 03 requerimentos do infot•maç,õos. 

O Sa. CAnLos DF;. CAl!Pos-Niío apoiado. · Sobt'e este ponto terei 
opportu~<ladc de responder a. V. Ex. . 

O Sn. l\faUJlICIO iJE LAc:EnnA-Já. sei qua.l será. · a resposta. da 
V~ Ex. 

O Sn. C.uu:.os DE CA111Pos~Sot1 muito lea.l; já a communique.i pré-
viamente. · 

O ~a~ ~lAmuao DE LACE1uJA-V. Ex. já. deu da. tribuna, asseverando 
que a orientaçã.<> não era do 81'. Presidente da Republica, mas de 
V. Ex.· 

' 
O Sa. GARLos· DE CA.MPos-Perf'eit:i.~en~. 

o Sn. MAURICIO DE LACERDA-Acho que vaa muito bem a V. Ex. 
~ sen~ento de abnega~o politiea •• ~ 

O Sa. G.uws DR C.a.m>os-N!o é abnegac;ã.o; é <fizer a. ver--
dada;,. · 

O Sa. _MAorucro Dt_L1timPA-••• mas os filctas ahl está.o 'Pàr& 
desacreditar', pela primeil'a. vez, a palavra da V .Ex., que só pódo ter 
om objectívo .politico. . . · 

O SR. ~LOS DE CAllPos--Slnto diseorcfar, de V. Ex. Sinto multo 
bem que a. minha palavra. ainda ostá. do pâ. 

·o Sn. 1\1.\umcxo DE LActnDA-0 nnno p:tss<l.do, ltmàcr o Sr. Tor
qua.to l\toroira, rompeu com os.:;a oricutnç;1o de so :ipprova1'am' os re
querimentos do informaçõ:3s . Esto anno n1o ó laader o St•. Torquato 
~iorcira; é laadcr o Sr.- Carlos do Campos o a mosnrn. oriontaçJ.t> por
mn.noce, a.panas com a. attonua.nto do quo, homem do ln tclligo:1cia 
&cima. das privilegi.idlls, S. Ex. concilia o seu dovor politlco rrn. <.lltllcil 
omcrgoncfa .com sou dever do hoincm do bc111 e de 1Hto'1lgonda.. 

O Sn. CARr-os n~ CAaiPos-Si V. E:c. so roforo a mim, obriga-mo a 
um agra.decimónto; mas conLrarlautlo csso privilegio da lntolligonc!a 
qu6 na.o teubo. 

O Sn. l\!Au:ncto D:e LAc:t:nDA-S. É~. di as Informações dlrecta· 
menta ao Poder Legislativo para. ovitv.t· quo a. reJeiçJ.o seja pura. dos 
uos rnquerimentos t! quo na.o paire no ospil'ito dos Srs. Dcputíl<los n. 
dt:sfa.\·ot·avel impres~10 do síg1llo, <lo scgro<.fo, da inconf6$$3bilidade49 
da occult:içã.o dos negocios publlcos. 

Sr. Presfdonto, já <loixci fundamentado o rcquet•imonto sobre 10 
sitio; ontretn.nto, preciso repisa.r os pontos ossonci:ies par~ quo o 
llonr:\dC> Deputado, leadcr da m;dorfa, possa governai· n sua rcplicll. no· 
sonti<lo Jidimo do meu requerimento. 

Bem soi que ostam':>s deanto de uma. situaçào do facto, quasi 
intr:insponivel para o etfeit\I constitucional do~ta prest:Lç~o do contas. 
O estado de si ti<> dos tecnpos do Sr. Wencoslá.u Braz, alcam;a.ndo o 
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pcrio<lo do Sr. Delâm ~forcir<~, n;lo 1.;hcgou.siqucr a beijar ;i, orla. do 
governo do Sr. Epita.eio Pcs:;óa. De surte que cm rão teudo da.do 
nem o Sx·. \Vcacc:;lá.u. porque sm·ia dar as informações cm meio do 
sitio co1·rante, nem o ~l" Delphim Mo1·eira. por owissfto <Jue a.té nã.o 
111c explico d11. sua. pal'tc, ucuhuma informacjão a.o Podct'. Lagislat!vo, 
cu o quiz foi salvagnarcta.r o pl"eccitl) constitucional. 

Hem sl'li quo a. f;onstitukão impõe ao executivo fa:t.cr a. pre,;ta.ç;lü 
de contas cspontaneamentc:logo que o Congrc::>so se a.hrir. ·Na. falta. 
des.o;a prestação de contas, por um a1·gume11to ou po1· outro, ou p01· 
clornento pondcravel, ou, a.inda, por ca.nsa impondm·avcl, que sã.o 
ta.mbem elementos de l'é80lução governativa, n:lo vieram a.s infor
lltações d lrcctamcntc, e:;;ponLanea.rucnte,. ;.w Poder Legislativo, ~tàl.1 
podc1uos 116s co1·regü· essa. falta, e::;sa la.cutl'â., pcdit1do <ts info1•m•~çõc:; '? 

Pelo menos, Srs. Dcpntado~, si o St•. Presidente da Republica 
actual nã.o pode int"ormar sobre actos do gm·c~rno <mtcl,"io1·, si vê nisso 
mu dcsail'c. si acha ttrn d<~sprlmor eutrat· na ind01ga.(:,1lo de:'Pe'o;· a.ctos 
1>ara s11bmcttel-os ao Congressó, pelo nu:inos o preveito (.;Or1stituciona.1 
nã.o tcr(i ·sido violado tão !lag1·antemente e com c!Je uiio leria. conci..w
dado um. dos ra:nos do poder pllblico que é o Poder Legislativo. 

A simples pet·g.unta ·indica qno o PodcL· Legisla.l:ivo est1·aultou ;i 
fa.Ha tl.a pro~ta~à.o de contas e approvou o requerimento. . 

O at..:tual !'\·<'~ideutc pocte to1· factos a oxhibiL" o pode n4ô tor 
nonlw111. Pois que diga. francamente: não tenho ínt'orma<;t.1cs dos 
attos prntkarlos pelo outt·o governo, pOL' i'!-;o ni,lo t)rcsto ·as .conta.~ que 
o Con;;rcs,;11 pede. · · 

· Na.tura.lmonte ísto u:io é ~olrn~.!n don.tl'o <fa letra CO!tstítuciona.l, 
m:Lli é. uma sol11çfto a latc1·1J e fü;a um procudente. e ú cou(ra, li pt•eco-
don~e qllC 111c estou levantando. · 

~i o~ prcsid~ntcs silinciarem sobre o:-; actDs do sitio por dlc pr;~tl
cados caminharnmos a passo:-; la.1"go1> para. a iiídadm·a dul'm1tc n 
tcmjl1J de suspc:1sf10 de garantias con~~itueion.a.e-;. 

1 •:> 1h'04idcmt.c:- 11110 toi·ã.o nO:ilie>' ca.~o:> 11cm :i. t·cmota. do:;v<1tagow 
de ~u '1~rn111 julgado.o: da tL'ibuna d;~ Ca.mara. · 

Dii·.:;.o-J1a 4uc o requerimento já 1n.•oq11r.iu :;uu:i etfoitn~ visto corno 
a Cl'Íticn jã so vac ra.;:etH.lo cle~t.a u·ibuna. Nao ha. rhivida; pt•oduúu 08 
aifoitos lllOi'aOS, ll)<l.S O:. t~tlhiL1)i> c1ua.nto á pt•axe, quaato fL ÍOl'lllttc~cl.1>, 
p<W a.ssiu1 dito.t', costumoírn., cousuotudi11ari1t do HO:iso direito. sor;V1 
ontros. 

W pruciso q11c uão liqncm ~ p1·ccodenu:s contt·a. o dh'aito n~cripf•t 
para ost.i.l>clc~or mais ta.1·uc. om u11fü prova~el 011 imprcwarnl l'<!vislo, 
~1uo su rotirn di, toxto cons.Lituciona!, osso. a.rtígo, por i11;p1·u~tavd. 
J>Ol' íucapa.~, qitantn ás fmwr,.ües do Pod0t• K\:CCHtivo o 1lo 1 'odm.· Lo
gi~lativ<J. 

Eu collocava •~ qucstfLo ncsst' torl'<mo um 4lllC esporo que o uolJl'i~ 
D~putado, leadcr da. ma.iot·ia, . .,;o e11cvuLre a \ '1>11 Ui.do pa.1•:t .i ulg1tr. ir1-
dl~pondentemcnte de no~sa.s sympathi;ts ou an1,ipathia.s pes;oa·~s o po
litica.s pelo Sr. !'residente lia. Hu1>uhlka.. 

Devo até dí;m1\ já que toda <L gente tom a g~·i ppc do cpit11-ci.~mo, 
que eu ta.mbcw dello n11.o me liberto. 

Para mim a iridivi<lua.lidMfo uo Sr. l~píta.cio é ·t·ea.lmcote u1u;l 
individualidado ql1c um he!:ipanhôl chamaria. osqui'::iita., uma. individua-
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lidade marea.nt.e, anomala, anormal. E' nm Pl'esídente como os 011- · 
tros; 'i! um presidente divel's~ desses outt'os, sobt·etudo quando so t<'.m 
neste Presidente a ompolg::iote individualidade do parlamentar c'lo 
t.!'iP.nnio de 1.801, pa.ra. restaurai•-lhe as palavra:' de :i mor á lib~r.:J;tdo . 
de. zeJo pelas fllncções do Congre:;so. ~ entras ftj1·ma~ positivamnnto 
l ilierae:; do nos."o regímen. . · 

O Sn. CAnr.os nt::.CA'!ttPOs - E qnc está ma11t.endo: 
O Sn. MAt!HICTO J)E L .u:1rnJ>A - ••• o quo .'.lgor;t S . Ex. no podor ..... 

·11ão poderia. fazer, como di~sc ha pouco o nohre J)oplli::tclo pelo. Ceará , 
v q11e foi o ma.t'CCha.l Flori:t110. · . 

1}.;: nobres. DBputado~ S<lo opitad~tas, eu · ta.mbcm sou; a.pe'trn.s 
- sinto dizcl-o - sou um epita(~ista anti·cliht\' iano; ~S. EEx. sfto · 
~ipitacista.:- depois do diluvio ; on sou cio prindpio do regimen e 
SS. EEx. o são dopoi~ quC' o regimen, não quci·o dízm· quo estc.i•~ , 
J10 seu final. ma:-; parece estar. sobrct.udo eom o amô1· aos cNchats, , 
á~ ordens honorificas e ontra.s r.orõ:~s rr.a\011gas q\lc se quf!r rest.aurn.1· 
11os nossos costumes republicanos. · 

Passando aos requerimentos 1!C informa~.õcs q11e t.irn occasião do 
rormular, preciso mostrar pcr:u1te a Cama.ra q110 o reqne1·inionto do 
Sr. D0pntarlo Nicanvl' N~scim<;nto não é <laquellcs de q11e se µo~a 
dizer, como dii;sc o $1·. Burlam aqui com 1·a1·a. fehdda.dc do .illlgC1.· 
wmto, que ó um requerimento te11dcncioso 011 politico. 

Nüo é tcndennio:-io ou politico, porqpe l'ac:o o S1·. Nit~a.nor adv(n-
!iario rio· SI'. Epitacio Pos.-:;oa. como nã.o cr:i. te11détt!:ioso ou politico o 
1·(1q11crimonw qt1e fez o St•. E1)itacio !'.Ontr:l. o SL·. FlMíano, dC': quem 
r\J'a advorsario. . 

Quem o diz'! O ~l'. Epitacio com a.s seguinte~ ckcumsta.ucias: o 
1·equet•i111cnto do 1.892 , como toú~ or; dnmais do Sr. Epita()iO, ver
sara esse. sobt"o o esta.do do sitfo, quaot.o a. u1u:L quostão 001incoto
lfto11te política num as!5nmpto relativo a um:t r1wolta, u. uma. çouiopi· 
r ;1çrlo. ·Portanto; polilico. a um cdmo poliHc:o. ·· f-azia e~ 1•oqt1ül'i· 
rncuto um Deputado que se rlízi;t amigo, (mrrcligíonarío do \':trio.<: 
plllir.Icos pl'<'sos r! J1~port.:idos. 1~rm10 cumpli<:c.' desso mo\·írncnto. o o 
1', 17,Ü~ ~m favor dessos IHllllOllS: po1•t:1.ni.u, um rNpJCt'Írnontn c:lt':Wto-
1·izadamonto polifico. . 

Pois beru, ffi;Se rnq11crim1111t.1), muiro cmborn o c;;.,;il'ito q1rn reve
lara a !;Uêl osscncia pólit.ic1l ü muito e mbora a qlialid:i.tlo do quo111 o 
f0 1 1 •111ula.~n. ora 11m direito co1~!il.it.11cio11al do Deputado 1'a:o:ol·o e uma. 
i: i>1'í~a1;:t.0 constitueionnl do 'Podm· lho1\11t.ivo :itrnndol-o. O S1·. Epi~ 
r ;IC'.iO. r <Npondendu ·a. um . :lpa.rt•!, naturalmente . ,.;omcfhR.nl<i <LO ,ro 
...:. , .. Hurlnm:u111I, 1Ji;~i:~: (ltJ) 

cc Não é mu i·equor•imento de moro interesso p:irtidado, ó 
:rnw~ o rn(nl'cido de 11111 diroiio coui;tituciou.11 quo cabo á. 
C:tma.ra ''· indhi<lualme11te. a cada <los sm1s mr.m1J1·os. N;\o 
é uma. arma d(l combn.to contl'a os homens qu"' se aclla.m n:t!I 
cu.miadas do poder, como e11!.c11de111 o~ nobl'cs Deputa.dos da. 
mnfol'ill, que, ôe:)Contiados l' prcvon irlo.:;, veom mn ·g1·it.o de 
guert·a, um cartel des:tfio, 1tn1 brn<lú tln vingança, na..-; l"Civiu
dícaçõcs ai.: mais ,Íll'-'t.as, as mais 1wudn111.11~, a~ mai;: non!lti~ 
t11ciuuacs, i,ntontacI11s pelo.~ :td\'Crsario;: do flornmo. ~;to ú 
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uma ~rma. política.. nlto é uma. arma de combate qoe vimos 
a.qui manejar contra o Sr. marechal Floriano Peixoto, é antes 
o cx.ercicío dQ um direito qµe nos confere claramente a lei 
fundamental do . paiz e a.o qual é correlato um dever, que 
S. Ex. não soube cumprir.» 

Qual era esse dever, Sr. Presidenta? s. Ex. dil-o a. seguir: era. 
.- dar informa.«>cs mais completas sobre o estado ·de sitio. Não se tra~ 

ta.va de dar informações sobre uin periodo supra.-lcgal, do qual · nã.o 
tinham vindo not.ícia.s, como no meu r e querimento, mas de._complétar 
informações; que, ajuizo da maioria., tinham sido completas e satisCa.
tori:i.s. 

Ainda. assim, a. maioria. não r~jeitou o requerimento do S. Ex., 
substituiu-o '{lOr uma indicação, afim de que viessem. indirectamente, 

, as informacões pela Commissã.o de Constituição, Legislação e Justiça. 
O Sr. Epitacio Pessôa. quoria que as informaçoos que pleiteava 

viessem dircctamente, porque era um direito do Deputado podil-as, e 
um dover do Poder Executivo prestal-as. Em virtude de que'! Da lei 
!n11damcotal da Constitniçllo. Ora., a. Constituição não foi revista, o 
cnso é o mesmo, trata-Ee de estado de sitio, o nom incompletamente a 
Ca.mara foi informa_da, ficou sem informa.çü.o alguma. Como, pois, o 
Sr. Presi<lento da Republica., com a. me:.:ma Constituição, sobre o mes
mo facro, vae va.t·iar n3 doutrina, deixando que variem seus amigo~ 
na Qimara., para. derrubar. as pro roga tivas do Legislativo 'l . 

Dir-sc-hn, Sr. Prcsidonte, quanto ao requerimento proposto do 
esta.do de sitio, qtzo clle n!l.o enyolve esse caracter politico mas que- o 
requc1·imcnto do honrr..do DGputado Sr. Nicanor Nascimento envolve 

.. tendcncia. oppo~lcionista.. Qual, poróm, o requerimento de inforrua
çõos que alo envolvo sempre preliminarmente o animo de criticar? 
Crllicnr, quer para tcndenci:l governista., quer p:i.ra. t(mdeocia opp<>· 
sicionísta, na.o pôde ser s!nilo dlvcrgil'. Si faço um requerimento do 
informações sobro um serviço publico, para., de posse dessas informa
ções, critka.r. estou, ipso fato, divergindo. ·Ató certo ponto, divergir, 
oomo Dcput~<lo govcrnist:i, li.mita.da.monte, o como Deputa.de> opposi-
clonista., illimi t<idamonte. · 

l\Jtts isto 6 do dominio dn. conseioacia. dos Deputados requerentes, 
sC1bro a. qual a. Camnra. n ão tom o dit•oilo do pcsquizàr nem dG entrar 
cm i11d~g:11;õcs1 pois 6 dominio onde os cren tes só ao seu D:311S coofiam 
a a11to1·idauo do guia, do juiz, e, ao mcsmQ. tempo, de suppressor ou 
tutela.dor de suas manifcstaçoos. . 

O honra.do ncputarJo pelo Oistricto Federal, apesar da. sua qMli~ 
dado poHLica. foz um rcquetimon to não poli tico, que não versa. '>Obro 
8$Umpto politiCo, como o do ~2 , ncin sobl't\ interesse do sua politica 
pcssôal, como os rol:itivos á Para.hyba, om ~:~ . n i\.o versando tambom 
sobro assumptos pa.rt id:i.l'ios, como os demais do antão Deputado pa· 
rabybano; vcwsa., unica. o exclusiva.monte, sob1·c serviç() publico, sobro 
um credito glooal. ct1ja disl.ribuição oomp~tia. ..ao Congre$0 e que, 
~or dclega.çà.o abusiva. o· Coug1·es.so attribuio ao Poder Executivo. 
Qnor dizer: é dover do Congresso bojo scieatiticar-se desM distri· 
buiçã.o_ . 
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Dlrã.o ~ Srs. Deptttados : O Sr. Nicanor Nuelmento gryphou 
ttParabybal>. Mas, que importn que S. Ex. tenha gryphado Para.
hyba 'l Quer Isso dizer que suspeitava. qne na. Parabyba. tivesse ha
vido abusos? 

Pois dai' o Poder Executivo essas informações era justamente re.. 
tira.r o grypbo que o n.obr.e Deputado pozera no Esta.dn da: Para.byb& 
o collocal--o sob o nome deste. para. mostrar qus S. Ex. !ormalara 
um requerimento malevolo. N~o dar essas informações é gryphar, 
n~o om typo .pequeno, mas em .caixa alta, aqnillo qtte o nobre 
Deputado assigna.lou, ainda. muito discretamente,com um·simples traço 
de chamamento á attençlio do leitor . 

Agora., Sr. Presidente, posso responder áos argumentadores, 
mais ou menos caca.racãs, que nos tém sabido nesta. questão com 
dialectica de ordem muito inferior a intelligencia do cada um, Que 11 
recosa á. :i.pprovaçã.o' desse requerimento sobre dinheiros pnb!ieos, 
a..~ sim, é que faz presumir a quem della é victima que honve mã. rê 
nossa recuzações. . 

Dil".-se-ha: mas as intcrmações roraoi prestadas . pelo honrado 
lea<kr Dr. Carlos de Cam~ E' preciso distinguir esse ardil do hon-
rado leadn d:i. maioria.~ · 

O Sn. C~Los. DE Cu!Pos - N.a.o apoiado. Não é ardil. 
O Sn. l\Uuiueto· DE LACERDA ••• de um preceito regimental à con-

f;titucíonal. · · 
O preceito · é reg~do, o Poder Legislativo pede as.informações, as 

:ipprova, ·o Executivo as envia. Si o Executivo, pelas mensagens e 
rela.torios oã.o dá. informações sufficien:.est o Deputado as pede por 
meio desses requerimentos, como o Sr. Epita.cio em i892, onde a men
sagem do Sr. marechal Floriano Peixoto sobre o esta.do de sitio, -eor 
elle reputada insufilcicuto, foi a.ccrescenta.da do requeriment.o de m-
formnções. . . . . .. · · 

Si o Poder Executivo dá essas informa<t1es, mas as dá. insafiiclentes, 
aind:i a.hi nos assisto o direito do reclamar, protestar por outtas, co
mo fez o Sr. Epitacio Pe5$oa, quanto aos negocios da. Parahyba., ao 
trancamento dos Tolegraphos; á. liberdade do imprensa, commereio a 
c:orrespondancia, ·no tempo. do Marechal Floriano, nas palavras que 
já. li. á. Cam:i.ra.. 

Dir-so-á. que essa é a. opini~o de S. Ex. e que a maioria da Camara. 
póde divergir, ruas é incrivcl que num r<l9imco de constitucionalismo, 
<icotro do qual nós •;ívemos á. ufa, e ato o honrado Sr. President.e 
da. Hepublica, que sustentava essa. doutrina liberal, venbà agora a. 
tl)t'nar.:.so um liberticida e am·onta.t·, como oHo dizia do i\farecbal Flo-
rl::tno, o Congresso pela sua i·ecusn formal em nos prestar e~ in-
formações. · . · . · 

O que é \!crdade, Sr. Presidente. é que o Sr. Epitacio Pessoa se 
~.ente dimínuido a cada pergunta do Congresso Nacional ••• 

O Sn. CARLOS bE C,rnros-Nã.o apoiado. A pro,·a. está. em que o 
'.;ovcrno deS. Ex. fornecê as ial'ormnçõcs solicitadas pelo leader por 
um dever de cortezia. parn. o deputado 1·equei:cnto, e por' um de11er de 
orientar a Camara, em face da opinião publica . 
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O SR.11Amnc10 bE LACT.KDA-A prova. está. em que, SL·. Presidente, 
6 honra.do Deputado Sr. Burla.m::iqui,· como o Sr. Octacilio, ambos vie
vam aqui declarar que na.da. mais faltava que repartições publicas õe-
ressem responder' a todas as p~rguntas do Legislativo... · · 

O honrado leader da. maioria. recebe do Sr. Presidente da. . Repu
blica. a expressão ela sua vontade politi_ça, ma.s no fundo o resicluo pes
soal dessa. questão quem as deve recetier sã.o os seus intimos. 

O SR. CAa1.os DE CAMPOS -- Terei opportunida.de de respondei· 
a V. Ex. . · 

O Si·. M.1!.i:J1Uc10 DE LACF.RDA-V. Ex. firme aqnelle contracto : 
tiq ne com os discm·sos e elles com oc; :>.~rtes. 

O Sr. C,\lu.os D~ C,urvos-Não apoiado. Dcse,jo'tambem fic~c· com 
alguns apartes para. dcRois 'me .defender, pouco a pouco. 

O SI\. MAt111.1cio DE J..ACEJ\DA-l\füita honta. tenho nis"-O, e gra.ndP. 
prazer. V. Ex. u~o dá. :iquelles a.partes que perturbam os discursos, 
marca Burlamnqui, que declarou, contra -o Regimento, que dava os 
a.partes para interromper. · ' 

O Sr. CAIU.os ni;: C,o1Pos-Nào apoiado. Ella oxpfü•ou depois o s~n 
pensamento. . 

O Sa. MAUR1Clo DE l.ACF.Rt•A-Explir.ou oã.o. Appareceu. corrigido 
na. prova. tachygrapbica. . 

Sr. Presidente, o honrado leade1· da maiot>ia. ir1sisto cm que ello 
dá. as intormações. 

O Sa. CnLos DE CAMPOs-Em primeiro lo.t?;a.r, quem dá. as infor
mações sã.o o~ departamentos officines, por men mtermedio, como 
leride?·. 

O. Sr. l.\l11.UR1c10 DE LACERDA--PoL· se u intermodio como leader ? t . 
Em primeiro Jogar. nã.o é m11ito roais facil occupar um do qcm 

dois? Si pe~.o :is informações e os depa.l·tamentos o_fliciacs podem 
dai-as, é mais facil dal-as directamcnte a mim do qne por intermedio 
do. leadet·. 

· Parece-me qtie directamenf.c é mais r~pido do quo indirectamen· 
tn: essa. cabotagem att·a.za na.t.tira.lmente a mn.er.ha. oos pedidós. 

Agora., ~l'. Presidentn, ~imos ~\cr.eitar qnc $eja sá.bin. a. orienta· 
r;1í.o equilibri~ta ..• 

o. SR. CARr.os DF. CAM!'os - - Não apoiado. 

O SR. MAUR1~0 nE LACF.l\t>A - •• _ do honrado lcadi~r. entre o~ 
P-scrnpulos e os caprir.ho~ pcssoacs do Sr. Epitacio Pessoa, d(I quP- o 
leadm· <la maioda. d<w'~ dar essas .inforrnaçõcs, porqu:i.nt;o ó p1·efo_1·ivd 
discntit logo essas r()rg11ntas , para não doiic:ar a.s suspeitas sobro o 
Executivo, a. deixa.1-as permanccet' sem resposta., nn dcpendf\ntn~ d1~ 
um<L resposta remota, 1rntrindo"7sc a1'sim o m urmurio .ruhlico. 
· Sr. Presidente, t);i.o ha. corr•nptella maior rlo regimen do que oss:L 
d o primeiro ministro :-;cm p ?.st.a na Cam:-1ra dos ~r:-:. Oepnt.;tdos •• • 

t) ~K. Ci1.nws m~ C1.uros - Já. 1ledit1ci rlC" ~3- hÓ11 ra. ;1q11i 111 
Cama!':~ . 
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f;~SSÃO EM ·12 )")E .TtJLITO Dl!: '1920' . 

O Sn. l\JAURtr.10 DE J ... A.CERDA. - Os i·equerimentos <le inf01•m:t\.<lo 
· tomam um c:Lra.ctet· de verdad~h·a intcrpclla.çrt0, com tAldos os ~) n,; 
defeitos e sem nenhum dos seus meritos. · 

• O representante do Podei' Executivo . arvora.elo c.m pri'mcirn mi~ 
nistro do lmperio, recebe a iotcrpellaçãu, "ªº para. a trib11o;L e :i. 
rnspond~. A minoria declara que a informaç11.o é insufficiente, insh;tn 
pela. approva.<{ão do seu requeri monto·: a maioria. está. t'o.ag:ida : 011 
acceita: as informa1:ões incomp!et.a.s cio Pcpu tado seu leader, dentro d:i.. 
confiança que o sen voto politic:o i1npl'imc a. f!•;sa exp1·e~s:io da su;~ 
\·onta.de, ou· a.;; rejeitn e ·ipso facto vota cont.r:t o j)overno. Qlicr 
dizer. quem dá cat·acter politico [1 a1>proY:i.1:-r~o do 1·eq11el'imeoto ú ju~
tamente :i. intel'veni;.ilo do lt:ade7', dando a.s iut'o~·m:Lções prt:vias. 

Agora, nií.o ha rluvi<la. alguma; cu ~wccír.o a. 1:01·1·11pt.ella., a.cceito 
tutloque rlesfigut•o este rei:;imen, contra o qnal so11 ; accf:lito V . Ex:. 
como ministro sem pasta :i.qui dcntt·o.. . · 

O 811. f;.A.Rr.os DF. C,u:pos - 'Eu é que nllo ac1•.(lito . 

. O~Sit. ;\iAURl(,10 l)E LA.CERDA. - ••• mas quo ai) menos fa.cnltc il.•) 
Deputado ser rcspondirlo ,~or outros mitlistros. 

Por m.:ernplo, quo intiuit.o pt·aze1· wi.o seria pa1•:1 mim ouvir um:i 
l!Xplii:.a«ão dn Sr. A7.evedo '.\la1·4ucs. sohrn o t!ll.~o dos na rios. do qun 
clle tanto s~be como ou·? Seria um d.esses in·a.iet·e~ infindo:>, um 
desses gozos n1e11taes, :tos quacs a .itú1~te não se l'urta qu:1.t1do p.'idc 
fruil-os. 

Veja-se, cntret:a.nto, a pt•atica 1lo leacle,. · a.o qno- .leva . Primeiro, 
ha rcqnerimcnto:'õ que s;i.o appl'O\'a.do~.;, roas com esses requerimento,.; 
a.ppt·ovados a. Secretaria da Ca.mara foz o seguinte : o meu, 1'clativo ;'~ 
Confel'cncia. Policia.\ de Bn<mos Aire:;., vae ao Mini~tl'o . elo Interior , 
este responde -- nã.o {~ comroigo, é noru o do Exterior , e, s; cu não 
fizer um uovo requerime nto, tlc.diudo a s iuforma.çües. ena~ n•io .v~<~ru
.1á. a Secreta.ria. ahi ganhou alguma vant.<tgem para. ;Ls doutrina:': cpi
ta.cistas contemporanc~~. Si divirjo e faço nm reqoerirneutn rol;1.tivo 
á. Conferencia. de \.Y ashingtmi, 1) Minis(·erio do Extoriot• 1·~,.;po 11de --
11ão é com migo é i:om o .da Agr.icultura. <~. q11a.nrlo eston peusando crn 
fa.:r.er nm ref.']ucrimon1.o ao tia Agrit~Uth11·a, o do Exr.ori~t· r·e.~pon r:le - -
i: com migo, mas uã.o teu ho todos .·o,; pn.peh:. , os outro,.; 0,.;t:lo l!L mu 
Nova York 1~m o papa. Wil~o e ,.;i quizer v:~ bmw<Ll~o,.; . 

Positiva.mente os roqucrimcntos qne faço t\ q11e ,.;fw 11 pprorado;; 
está.o sendo respondido:; por Pssa túrnrn.. Agorn , os outrn..; , que uão 
. .;ão approv:uios , quo sito rejeitado;: ·? 

O hoot·aiio deputado, lea.rler dn ma.iorí~. i-ec~.bC1 a,.; i11l(l1'1na.\.õe:-; 
1l0 primeira mil.o do porlnr m;::ecuth'o e a:-: tra.;.: ;'~ Camar·a. P1·cst.n es;;a:
i1ilot'01açõc,.·. ma,.; l1 a m11itJ1.S elas i11fo1•maÇ,.iic~,.; :-;olicif;a.cl:i.,.; qun n;io 
podem ser fornecida,.; em c::;1)alh :~111<m t.o rl0 nm disc11rso e dm·em sct' 
p1u•as, dc:";pidas de sopbismas, •la m r.~ t;a.physi c·.n do ra.docin io. qne é 
~empre p.-:irturliadora. O honrado l1:iidt11· vem pal'a aq1:i, c1)11stró~ o >:O!l 
1 ·.;~stdlo d~ ca.l'tas, tlá as ,.;nas iu fot'maçücs 1:om aquell:t :u·t:(? ma!!'11 ifü·.:i 
do dii!fl l', q11f'I é toda sua. o dc-mtl'O de po11co tempo t.t"m :-;ati,;fnito ao 
1.edido rl~ informações . F si o or:1dor· ll~i.o é tm~t.:wf.e alerta. p:1 r·:i sr) 
1lefP.11t\or dos l1'1/r:.<: O sophi,.:nia.~ cll'.1.11)f jc'S, dent,fl) dc) :Lfgu11,.; i11,.;t ;1.11tes 
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fica mais epitacista do que ·o proprio leader 1 e, arrependido, cobre-se 
de cinzas por ter pedido sem~Jba.ntcs in!ormaç.ões. 

Portanto, o perigo das iníorinações virem directamente é . este : 
é a. intervenção de uma intelligencia como a do Sr. Carlos d~ Cam
pos, torcendo os casos broncos que o Governo podia. ter mandado • 
para aqui, para serem ana.Jysados o apreciados segundo o nosso cri
terio. De sorte que a. maioria s6 recebe as informações do Governo 
por iotermedio do Sr. Carlos do Campos~.. · 

O SR. CAitLos DE CAMPOS-Porque V. Ex. não diz-o "6ad&r ? 
O Sn. l\fAun.."'Clo nt LACEBDA.-Porque V. Ex. foi o fprlmeiro a · 

dlzer que ossa opiniã.o ·era sua. e não do Governo. 
O SR. CARtos DE CAMPOS'-0 proces..~o é meu ; &gora as infonna

çõe s São Cornecid~ a.o leader. 

o SR. MA111UC10 DE LACERDA-O processo é seu e as informações 
do Governo. - · 

O SR. G.\ai.os DE CAMPOS-Nem pode ser de outra forma. ""'"· 
O Sa. Munu:cxo DE LACERD.\-Vê V. Ex., Sr~ · Presidente, que o 

processo ê do Sr. Carlos de Campos e as informaçóes sã.o do Governo. 
Quer dizer: o Gov-t. .• 10 faz a pillula e o Carlos · de Campos ê o dout 
rador. 

O Sn. CARLOS "Dl: Cniros-Nlio ha hypothese de, por um jogo de 
palàvras, encobrir-se a verdade dos factos. A idêa de encaminhar. os 
requerimentos de informações por essa forma é minha. As informa
ções nao podam deixar de ser do Governo. 
- o Sn. MA~RICIO DE LACERDA-Sa.o do Governo e V. Ex. recebe 
essas informaçõos e as dá da tribuna. 

O Deputado que pediu as informações diz <<Essas, que V. Ex. 
prestou, nito me bastam: queria mais, como consta. do requerimênton. 
E o leadér responde: <•Essas, eu as considero sutlicientes. » 

· O Sn. CAntos DE CM!ros--Estou esperando quo se aponte onde 
toram insufficientes. , · 

· O Sn. M.&.un1cto DE LACERDA-O Sn. Doputa.do Nicanor do Nasci
mento apontou contradícções ••• 

O Sa. CAnLos nt. CAMPos-Responderei, rnosttancto que na.o aão 
contradictoria.s as informações. 

O Sa. MAtrmcro DE fa.CEJ\DÃ-· •• e os gafanllotos do Sr. Epitacio 
eahiram na sua ro~a ••. (lli$o). 

O digno leader ignorava, por exemplo, qué houvesse um enge-
nheiro percebendo mo; 000$000. • • · 

O Sn •. CA'l\tos DI!! C1.m>0s - Explicarei tambem isso a V. E:L 
O Sa. MAUR1C10 DE LACERDA. - ••• e o confessou... . 
O Sa. ~ABLos D& CAUPOS- Ainda. não tive opportunidade de falar, 

do}X)ls do nobre Deputado. 
\ , .. 
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SESSÃO EM :f.2 DE JULHO DE i 920 235" 

Ô Sn. MAunrcxo DK LAC!l\DA. - ••• o que proV"a. qae S. Ex. pre..: 
cisava. tanto de inrormaçõcs quanto qualquer dos Deputados; e o que 
S. Ex;, leaàer de direito, uaio sabia, os leaders reaes do Sr. Epi
taoio já vinha.m a.ffirma.r ã. Camara.. 

O Sn. CAnLos DÉ CAMPOS - V. Ex. terá· resposta para taào - não 
resposta. babil, ou ~irmosa, ou intransigente, como já. se disse ª'!ui, 
mas resposta. com fundamento em factos·. -

O Sa. MAURicto riE LA.cElU>.t. - Sr. Presidente, sei que o honrado 
.Ceputa.do vae praticar esto feito da cavallá.ria andante; do dizer que 
essa orientação é inteirar.tente sua., que o Sr. E:pitacio Pessoa dá 
todas as iuíot·m:i.Ções. 

O Sa. CAru.0,s DE CAm>os - Aliás, não é sómente minha.: é da 
Camara. que já a. approvou. · . · 

O SR. MAmuCio DE LACEitDA -.Agora, como e leadcr tem o pro
cesso de fazer axcrcicíos oratorios, dando essas informações. ellas 
teem de passar, em seus <liscut'SOs, pelo cadinho, pelo à.lambique da. 
ln télligencia _privilegiada. de S. Ex. . . 

o Sn.; CARLOS DE CAlllPOS-0 quo V. Ex. ~Uega. teria a.pplicaçlLo, 
quando muito, ao caso dos esclare~ím·entos verbaes; mas, quando el
les forem escriptos, Mm«? os que aqui trouxe'? ••. 

o SR. l\fAUlUCIO DE LACERDA-Pois bem, a.hi é que.tomo a questão. 
e dese,jo que V. Ex. responda.: Si o Poder Executivo informa., ou ver
ba.l:mente, ou por escripto, porque o mesmo Poder Exécuti:vo não doi-
4? approvar os requerimentos de informações. para mandal-a.s sob 
csta;·ultimn. fórma., isto é, por astripto? Que m:i.l haveria nissc? Tra-
ta-se, ou nlio, de um capricho? · · 

I . . ... .. , , 

O Sn. C.A.nl.os DE CAuPos-Em respostá, perguntarei' a V. 'Ex_! 
Que mal ha em que taes informa.~ões seiam préviamente trazidas à 
Ca.mara, para qne esta fo1•me seu juizo sobro ·a v.pprovaçã.o ou recusa 
dos l'equerimentos? 

. O SL". l\IAuarcm DE LACEaDA-0 mal nllo escapa á intelligencia lu~ 
cidl! de V. Ex . 

o Sn. CA.JtLOS DE CAMPOS-Desde que a Ca.mara. vao resolver sobro 
am requerimento, '()S esclarecimentos, préviamente trazidos, não otre
recem sioão um elemento a mais para orientnx- a. decisão que ella. tem 
de proíerlr. 

' O Sn. 1\fAonicio DE LACERDA--0 mal está nisso: Si V. Ex. , cm lo--
i;ar de obter urna sentença., obtivesse uma carta particular do jul:t 
incumbido de julgar o seu Coito, declarando que inteira. raz:Lo lbo ~s
;.;iste, 3 cal"ta va.li~ o mesmo que a. scntonça? 

O Sn. CARLOS DE CA?ilPO~Nã.o ha. semelhança absolutamente entra 
·.1m e outro caso. · 

O SR. MAun1c10 DE UCEnDA - Que é quo a fórma. da sentença ga· 
~ante a quem tem raz!lo ? Garante justamon.to a sogurança. da que, 
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U!lla vc:i: dada por aquclle feitio, só pelo mesmo feitio po:,:sa ser re\'o• 
_g;a.d:i. . . 

Que é que nipresenta um requerimento do .informações. rle.sdn 
qnc a pprova.do pela Camara. ? O excrcicio de uma prcr·oga.tiva rlo L~~ 
gislativo. no inquiril• do Poder Executivo como proced e~ na ~ua. a.dmi
nistr:u~.iio. no emprego rlos Cl'cdito~ votados, no oi•ienta~.rw gcrnl dos 
negocios nacionacs . 

Que & que representa p,1.ra. o Podel' Leg-isla.1 i vo a. rcjei1:.r10 de nm 
requerimento desses ? A priva(~ào <lc um dir'cito ~!ementar, que pela 
Constitnic:.ã.o lhe ca.oo, qual o de indagar do :i.nda.m.ento do-> negocios 
rmhlieos, seja e~sa privação condicional ou incondicional. 

~rw importa-e :Lhi (~ 11iha que;;t.ã.o de dou t:riu:i.- uã1) i mpor ta que 
o hon ra.rlo leadei· da. ma.ioria. à('. :ts in!'úrma.ç.ões escript.as, que o Exe~ 
cntivo podci'ia cinviar rlirectamcnte ao Deputado r equot"mltc, e até as 
dê roi::lhol'. explicando as, verhalmen tc accresccntnndo-lh€Js c...,;cl::irc-
1·.imcntos ~ens, posso:rns, it0 sciencia propria.. O qnc importa para o Po
dei· J.egisla.tivo. 1! sustcn t.at· uma pl·erogativa de sna soherao~t n.11t.ori
dadc, no 1·c.o:;peito á qual o Sr. Epit.11cio Pessoa. 11J'10 qlle1· tlc modo ;ilgnm 
ser um tiol e 11hr.iiie11te eoncidadão nos~!-.. 

~) ~R. CA1tt.os .n" CA;-.tt>o~-Ni'"Lo a11oiado; a pt•crog:ttl.~a está de pé, 
p01·que à Caninr :i_ approva on rc>jrit;t os rcquci·iincntos, eo-i:>W CTltende. 

O Si:. :\i.Amucw m: LACF:flDA - O Sr. Epita.cio p1•efcre dar a.s infor
ma1<õos pessoalmente . pot· intermeüio do lcadcr, da.l -a..<:. por todas as 
furmas, comt:mtó qn~ a prcrog:Uiva costisncional do Logii'la.tivo nl!.o 
_seja exccut;tda. · 

O SR. Cuu.os DF. CAMPO\;.-Ess:i. J ll'crogat.i -;a, l'Cj)ito , (}5t(\ e conti· 
nuar;í, a. estn.r <le pb. · · · 

O ~r1. .\hnmc10-- rn: Ll\CEitOA-E ó ex:ictn mente ahi a nossa lucta., 
coní.ra o poder· pessoa l. absorvente, do Sl·. Presitlentü da H~1>uL\ica. 

· S. Ex. jul~a que púdc e. drwr. dar essas inl'o1·rna.~õe!'. porque 
tamb~rn o<: 1:r.mpos cvolufrar:i de rrwito, e urw seria mais cabivel quo 
rccusac:se i·cspos1.n a tad ~t~ as perp;unLai; cto Congr('.\'\Rq : ma\;, coltlL) 
S. Ex. i't~ in~11r~n. visivl•hnent.c. ccmf;rn. a. 1n·m·og:tti\•a do outro poJor, 
e;;tabnlnce O!l.~a 1•011cili:i.(:.ã.o ~n:rnolirista. j)Cla qual o SI' . G:'ll'lo;; de 
1:a.1r1po.;;, ou o l eatla tia m:lioria, é ·c·ondc m11ado a su1:ces."iiros àiscnrsn~ 
iu!Orrna.tLvos. omquauto o Ch('fC rlc E>:f.:i.dt) fica livrt~ d<1 V(H' o~ podido~ 
de osclareci mcntos appr O\'i'tdos p1~lo Le~i~l at.ivo, h;tn 6, de t.er as sna;; 
att.rib11içõcs de Ew•eut.i rn limit:i.d<\8 polias a. tt.rihníc~õ<>. :' c1mst.it.uciouaos 
cio Congl'eS!'.11). 

O 8R. CARLOS 1n: CA~1i •os -- Os factos fa.Ha.m co11f.1•n \" . Ex-. Qna.nl.os 
l'O•jllel'iornn tos te<:m sido app1·ovado:; !.. . lliV0.t'SOS o t'ol'am, :ipez:w 
das iníoi·m:ú;.i:le~ d o lcr1d.1•r. 

() Sn . '.\IAUJUc10 111-: l.11 <:~KDA··--E' verdade que ho11vc roqnerimontos 
appt·ov::i.dos ; rn a.s, q11a.11do o nobre D<~put.a.do ianpugi1a.v:i :l app1·ova.-
1:ão do uin r r..4uel'imc n to men, qne 1~rg" 1llltf\\'a ·i1>dividna}lllente sobm 
um J'actn de c xp1tl !'ü.<1, t~ e11 um lev1rnt.l!i p~u·a mostr<Lr qm~ .i-' ft)i·a a p· 
J>l'Clvado requel'iuicuto 4ue inüagava, ent ge11c.il'o, 1H11ucro e casu, 
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!lobre todas as expulSõcs, S. Ex . me rc:;pondcu quo u re,1ucrimc11t11 
cm questão tinna sido approni..-lo e m sua. ;iusc1 tda, e, pois, dessa a.p
provação niio· podia. ter rcspon:;a.bilidarlc. 

o SR. CARLOS CAMPOS - nercria-u1e á. forcntt do rcqucri111011L•), nã11 
ao rondo. 

·o Sn~ l\IAURICIO Ili:! LAClmD.\ - l 'Crd:"tO, n:i. Í<.11·m;t e no f1 mdo ; t_ 

ltypotbese Cl'a. a. de dom; requerimcutos, na.:; condiçõc::i seguintes : 
um, dizia. - Quero saber porqu l\ so expulsaram do 1.orl'itório eh. 
Uepublica os. cida.dã.os tae,; e tacs ; e uu~l'o pel'gmita.\'a - --. Pcwq 11e ~e 
expulsou ocída.dão t.a.J, que e brac;iloil:o ua.wrati;.:a.dn"! u hourndo 
lcader da maioria. ua. sua ausencia viu ilpp1·ova.r o p1·irnoit·u, ge11erleu. 
~omprehcusivo daquellc que ma.i:-; ta.rdc~ S. Ex . rnjcútou , a.po7.:tL' de Cil 
declarar que repre~onta. v<~ isso mna iniquid<tdo, poeq ue, sf "" outros, 
cst.rangciros, já. tinham tido pedido· de in(orm:t1;1>0:; a.ppmv;u:l.o, jn1Ha
men1.e 1> L'elati''º át)uclle <1ue devia 111e1·~;ccr maio1· carinho, porquo 
era. natura.li:tado, coneida.d<to .itos.->o, a :o;cr rojcit;"Ldo. ~om assim fo[ 
apj)rova.do. 

O $n. CAnLo:> DE Ct.~!l'os --· V. Ex. se rel'c1·e ;w roquuri111c111.u 
sol.ire a. União Civil'! · 

O !':ln. l\fAUlUCto m: LAc1rn11.\ - - Allwto ;tos rei"ct•üo tcs {L exµ1rh;ii.n, 
não a.o rl<l. Constt·ucr;ào Ci vi 1. 

O Sn. Í.:ARLos CA)fl'Os-0 uuic.:o mn t•eta.çiw ao qual ou tt'ouxe irjj.01 .. 
ma.çúcs individuadas, pedida~ por V . f:x . , to[ a quellc da. Coos t1·uc1::1.u 
Civil. 

O Sn. )lAuR1c:1.o oi; LAc1mo" · -· . .\go1:a, S1·. l'rcsid(~11 tc , ,1uu n 
'!tiestã.o ficou firma.da nc:;tes d1ms p•.·nto:'l , direi que, quanto a o c :-:tac-lo 
de sitio, uii.o quern nem des~jo forc;a.1· o ::;r. Epir.a.do êt adivinhar o~ 
actos do-seus a.ntecosso1·cs. Qupro qttll o p1·~cüitf) corn:Citudoaal da. 
prast.aç.lio de contas dos a.ctos do sitio - nfto seja. obum b1·a.du polo 

. ~il(;ncio, Já. que.o Pot.lcr Executivo ua.o se dil'igiu ao Lcgi:; la.tivo. ao 
mooos que osto fo1·niule a 8t1a po1·gu11ta. tfo modo a. deixar, 110 . proce 
dente que assim :;o c:;talJolccc, o se11 protesto tfrmaclo. 

~i o Poder Executivo ni.i.o forncc:er ueuhuma. irtformaç:·w 011 .. 1c 
qufaer foruecct' a~ <]UO entender, 11{>,; tcrumof;, na. scgrmd;~ Jiypo!:lw:-;c, 
base p3.1'a.julgar os acto:; do poder q~ie uã.o applicuu .. -0 . .,;itio o u, 11a 
primeira., si os!;a:; informações não v1el'CtU, si nã.o 1n1Lfo1·mos vm· c11t11 -
f>I'ido c~sc dever t.onsl.itul:iona.I, tnrn1nos h:~so p1u·a. deixar l:tm ;a.dn n 1i 

t;aminho lia. prax.tJ, q ltc a:-:sim so proLe11 da. e.;;tabelccor, a ro luta.ucia cio 
.Lcgisl:Ltivo, o Scll chamamcnlo cn1 t l.! mpo _do l'odel' E:c•!t.:utivü ao 
ter1·cno do c.mm prinwnto uo refol'ido devct· eo11stitncio11<li. , 

:-5ahctno8 qi;c o Govm·no é conti nuo. Pouco imp•Jl'l:a qut: G: :tct.o~ 
do sítio uã.o sejam do ::.lr . Epita.cio n que r.ouha.111 ~ido do St·. \Von-
1.a.isla.n Bra:t. Oll do Sl'. Oolpl1im ilforei t•a, u CJll<~ r 1. 1 :ongre,.;l;\Q 
Legislat ivo jnlga. s;1.o o:; ac to,: do (~ovot·nu dura nt•i o sitio pa.r:i. 
a.pproval-os ou roprova.l~os. :::io o,; r opt·ova. e qllct' 1)erqui1•ü· d.'1. 
rosponsa.bilida.do urimi11al do:; 011trf.o agontcs do Podet' Exect1tivo, ail i, 
sim , ó que lhe i.:oinpeto saoot· q1wm prafüiou, c:;sas <Lc.Cos. Fóra. dog,;a. 

• 
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pesqntza, o Poder Legislativo tem o dever de 09 julga.r, quando 
vierem ae> seu conbecimcnto. 

A Constituiçilo manda que venham logo após a abertura do Con
gresso. 

O Congresso está. aberto e elles nã.o vieraUl por circumsta.ncias 
e factos muito conhecidos. O Poder Lc.gisiativo, n ã.o se conformando 
com a falta de prestaç.'i.o do contas, peda informações ao Executivo, 
que pó<i0 da.1-as, si as tem, cm responder qne não possue nenhuma, · 
que não conhece qualquer desses factos passados, mas o precedente 
ficou, pelo meoos da parte do Legislativo, que é o juiz a quem côm
pete julgar. a.pprovando ou rejoitando esses actos; ficou o pro
te.,to do CongrP.sso contra. o silencio do Executivo em ma.teria de 
tão grave importa.ncia. 
·- Quanto a.os requerimentos de into.-mações, sei perCeitament.é que. 

no que se refere aos factos, o nobre Deputado por S. Paulo tem, 
parcialmente, razão. 
·1· preferível que o Governo respondat na. tribuna., e logo, aos 

requerimentos ou pedidos dé informações em voz de demorar na 
resposta • 

. _ Mas, si o proprio leaàer da maioria é quem confessa. que a.panas o 
procés.50 é seu e as inform.a~es são do Executivo ••• 

O Sa. CAIU.os DE CAW'Os _.,;Nem podia deixar de ser. 
~O Sn. MAun1cio PB LACRitDA - ••• claro que o Executivo relata. 

Não ê om dar as informações, reluta no processo. . • _ 
O Sn. CA.ru.os DE G.wPos - Não apoia.1o. 
o Sa. -MA.URTCIO DE Li\mmp,\ - .•• tanto que substituiu a.s infor

mações constitucionaes pela. corruptella ianovadota da presta~o da 
contas pedidas, por um vrimeiro minfatro sem pasta . . 

O Sn. CAnLo.s DE CAll.Pos - Renovo o meu aparte: só podorei 
. responder a V. Ex. · da tribana . Por meio de a.parte é impos-
sivel. · 

O Sn. MM·mcio D& LA.-CEllDA - Em a.parte só quem p6de falar é o 
Sr. Burlama.qui, V. Ex. nã.o poderá, nessa terrena, concorrer com 
elle. 

O Sn. CAnLos DE C.tmios - Não, ali.o daroí a.partes, porque o:W 
qnoro intottomper o ora.dor. 

O Sll. l\lA.uruc10 n& L.\CEl\DA - A thGSe a. es~beleceE', etn ma.teria 
de requerimento de inforrna.cõas, e a. sogtiiote: o Poder Exeeutivo 
nã.o qnor se submottcr a uma. preroga.ti~a... · 

O Sn. C.UU.os DE CAMPOS - Na.o apoiad"l. .. 

. O Sn. I\!AtrR.ICJO DE LACERDA - •• • que partenGe a.o Legislativo. 
Para esse fim reccorte ~ todos os meios . NJ.o podendo reccorrer, 
porque os tempos não p~rmittiria.n1, estabeleceriam como uma cala
midade moral para o Governo, ao simples silo11cio, rocor're ao pl'o
cesso a.uritia.tor io (} osc:.i.t>atorio do illustre Do puta.do por S. Pa.ulo, 
&fim de não se submetter a essa cousa crystaliua: responder aos pe.:. 
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didos formulados pelo laglslativo, em virtude de ullla. pr0roga.tivn 
constitucional desse mesmo Jegi:>lativo. O que o Poder E1ecufr;o não 

· quer reoonhecel' é essa. prerogativa.. Está cl~ro. , 
o S: •• CARLOS D'B CAMPOS - Nã<> apoiado. 
O~. 1\1Aun1cro DE LACERDA - Portanto, a. luta. que se ~tabelece 

entre nós Congresso e o Sr. E pi la cio Pessôa. ó j ustamente por uma 
preroga.tiva. contra. o seu capricho pessoal, que recorro a todos os pro
cessos fotcrmediarios metaphysicos, mais. ou menos misturados, de dar 
iníorma.ções para não dar a unica~ direcção regimental, constitucio--
nal, ao pedido de ioCorma.ções formulado nesta Casêl. · 

O Sa. CARLOS DE · CwPos - Não apoiado. 

o Sa. MAURICIO DE L>..CERDA - Agora, SI'. Presidente, permitta 
qoe conclua. Plantadas assim as duas questões , espero do hourad<> 
Deput,.do lea.der da maioria a sua. costuma.da li~ão de direito. . 

() Sa. CilLos DE CAm>os - Não apoiado, tambem. 
0, Sl\. ?41..UBICI<> DE °LàCERDA. - Estou ha muito habituado a admi

rar V. Ex... · 
O Sa. CAru.os Cusros - Tenb.o o de\"or de receber e não dal" lJ.. 

ç6es a V. Ex • . 
O Sn . . MAml.1~0 Dtr Ll.CbfiA - •••. as suu qualidades, da uma. 

dialetica sem par, collocada. ao serviço de uma. cultura · fan· 
damentada. Tenho a certeza de que a mais lntellz das causas, oas 
mãos do mais eximio dos adTogados •• , 

O Sll. C.Rr.os n1 C.urpos - V. Bx. ostá me creao.do ama UPB" 
ctativa muito difficil. · 

o Sa. MAllBICIO J)E LACERDA - ••• póde emparelhar com aqueUes 
que nn.scoram ja feitos, de facto, para. a. vlctorie. 
. Sou advogado ·o conbeQO bem ·quanto podem a força da dialetica 

e os recuos de um ta.lento nutrido pola cducar.,ao, pala lllustração, na. 
luta. tribunlcia.. 

Sei perfeitamaoto que o Sr. Epitacio Peaoa não poder•ia. encon
trar mclbo:." adversa.rio para dostruir a~. suas d.outrlna.s passadã:\S do 
que o honra.do Deputado. . . . . . 

.Permitta. S. Ex., que, nasto furor 1conoolasta com quo Yae in:ves
tindo contra. o idolo, cbamo a attençã.o do V. lb:. : destrua com cal-
dado! · 

Nessa esta.tul>., que ~ posteridado .ii começou a ruodlr do perfil 
opitnciano, S. Ex. vá. tocando com cuido.do nM linhas mab~ formosas 
e mais dofinitva~ da suc1. figur<1. hL.,toriea. · · 

Troco de boamente o Presidonte Epítacio Pessoa pelo Depuf.ado 
Epitacio Pessoa. . · . 

Ao soo passado, á. sua. galbard1a.; á sua coragem, a soa figura 
combativa; a.tê á. fórma peregrina . Jitteraria. de seus discursos de 
entã.o r.ada ha que se possa prercrir no presento. 

As suas mensagens tocadas pelo dedo algido da idade a crestadas 
pelo tempo que apagou o verdor brUba.ote de suas primeiras pas1Du 
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11iio t:cc-m mais '1.quellc vic~o, aqnellc vigor estupendo ctc sna. 
prima veta política. 

Então sim. o St· . Akindo Guanabara (.IOdia prophotisat· a9uc.lle 
futuro e o Sr. Erico Coelhu cm 1m1a polemica. pessoal das ma-1s 111-
te.1.·essantes poderia chaiuar o Sr. Epit.ado o futuroso Deputado. 

Acho, Sr. Presidente, que o maior futuro do Sr. Epita.cio Pessoa . 
está. no ::;eu passado . . . 

O Sr. Epitacio, realrnento tem um bello futuro no seu iueguit-
la vel passíl.do. . . , 

O nobre Deputado por S. Paulo, portauto. t•efuta.n<lo essa dou~ 
t.ríua. do deputado liberal, peço-lbc que se recorde , não o raça como 
fez S. Ex. 

o S1\. c ... m.os ).)!:: CAi11POil - A inda. não refutei cou:.1,a alguma. 

u Sa. l\'1Ap111c10 ui-: LAci::ttDA -· Tambem qU€t·o, sem pretensóf:l~ 
a profecias. rlizer a.o nObl'c Dcp t1tado, que, por indole, por te1upera
mento, por 1,;ultur:l.', a S. E)5.. se abre neste instante , um futuro bem 
largo ncsLe paiz. · 

Eu nã.o desejaria nunca,. si· tivc.:;sc a.. ventur~ de podet· a.pói~u· 
um governo de que S. Ex:. fosse um dos príncipaes , assistit· a. essa. 
evocação do Cu mulo historico em que ja..i:em já esses disuursos archi
vados. do~ scns dise prsos de a.got•a, para. eurrentar as sua.s dout;rinas; 
~u não desejaria, sobretudo , que o leude1· Carlos de Ca.mpos, tio Go
verrw fosse uma t·cpetição a. rebul do Presidente Epita.cio. 

O Sr. Presidenté - Lcmbl'o a.o 11obre Deputado 11uc r,sr.á. 
· fü1da a. hora ·do«ixpcd ien te. . 

. O Sr . Ma.u.rioio de La.cerda · ··· Sr. Prusidcu!.ti, 
erubol'a. muito mo pese fatigar cm extremo a attc11çfLo dos mous col
legas ( não !tpc>iat.los ) a.ffast;~do, cntt•ctanto. do obje1,;tivo do mou 
requerirne11to 0111 diseussã.o, polo cncami ulta111cnto <1110 dei ao sett o 
Deputado pelo llistl'icto Fedoral, ou vim c m so0cor1·0 das ti.nas thcsos 
-0011stit.u1.:ionacs :i. que acabei de ruo i•ofel'it', q11a.n1.o ao esl.ad1> sitio e aos 
podidos dt: it1for111a.t~õus . Hela.ti11amot1!.o :io rcqut:L'itnonf.o om discussCLC. 
deverei voltar a t ribuna. o ontão, ainauhã. boi 1le s:dieutar 11111 dos 
episodio:; ma.is cat·actcl'ist ic11.o; o iw 1nostuo temp1>. wais f; l'il.vcs da 
11wta. sooia.l, t.ra\'ada ont1•e a.,.; d;Lsso~ 11o·Bl'asil, nu. lfUILI o :-5r. 1'1·nsi
dcntc da llnpnblk;L tirtha a. i11supporta.vol imtwuviue1wiu. e :.1 •. :-;u!-ipcit:l. 
ímpcrt.inn11<üa ile tomar p:i.1·Lido docisi~·o por uma •ias partos t~•)tJtl.'a. ;i. 

outre1., j11st:&.mcnLc p~! ;~ J1J:L i:> t•iea o n. mai1> forte cont.t';L a mais puhro ô 
a. m:i.i:-; fraca. . , 

Amanha tcmli ol!r·asi.W do p1·oforir J'á.lavra.~ so h1·c O!\ aco111.oci 
mc1\tos <io Pilr<Í. o 1'01Jt'e 11. gr1ivo c1e .íct.t·a~u!i, quo a 111011 ospil'iLo so 
aproo;;cilt1un , diatlf.c 1los 1';1 .c f;l)~. ~obt'útudo 1111 &![llüntt·i:~o, fJtm 
posso assegura.1· a. sit11 :L<;.ã.o érn. dus ma.is tunli 11d msas, u dcu1 ;~uda vaw 
nmior circumspeíi;i!.o HO:'i 1><1doros publico.i; 1.nui divors;~monto . da a.fo
baçtto, vamos dizc1· como diz o poV'o, di!, p1·odpita.~.;lo cotn qua o Sr. 
Epitacio Pos.->oa c:;Lá. litla.11du t\O a.ssumpto coin o;; elllmon.tos up1.wa.rio:; 
d~ ciíh~ilc de Belém do Pa.1·á.. 

Amanhã. proseguirei ua~ minhas co1isidcl'<l<íWS. ( .lfüito . hc11i ; 
muito bem }. 
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O !Sr . .Prasldettte--Fi1,;a :1uia.üa :1 cii:;c;u;,s:to oio r...: .. 1u<:r ;
•t..ento d<J Sê'. Nicanot· .\awi1uento. 

' . 

Fcani sobre a. Mesa. ';:i.té ulterior tielibera~L' 1)!-. .,1;1gu'int~.-

~. 1 ' 

Requeiro que, pelo iritermcdio da Mesa. o Govóroo preste intorma,..· 
çOes sóbre o estado de sitio que vigorou dt.!ranto 13 !l:Uerrs até dezembro 
de19i9. · 

Sn.la das sesSl'les, !~de julho rle 1920 . - ,.Ytwritúi ti~; 1.rv.e-rda. . 

Hequéiro ::.eia.ui rel1uisita.das do Podm· Exeéutivo, ~1iniste1·ios da 
J11stiça. e Fazenda, por intermedio 1fa )lesa da Ca.mara, as seguinte-· 
.oformaçõcs.: · 

11) se o cínadão Epítacio da. Silva Pe-:~óa. jã. ·1·estituiu ao Thesooro 
Federal as quantias que l'CCebeu da Uniã.e, a t.itnlo íle •encimantos d~ 
Ministro do 8u1wemo 'l'ríb1mal o aposen~ado, qoa11d<> em exarcicio do 
,,n1·go de Senrdol· Fedenl e Pro•idcr1tc da fiopublica: 

ó) u. quanto montam as qnantiai:; ir1flevidamenLe recebida~ pelo 
r·ore1•ido cidadão e a quanto montão a::; rcc.;ult1idas ao Thesouro; 

e) caso não tenham s ido as rlitas quantias restituidas ao ThcsoLiro 
i:e!o cidada.o .acirna citado, ::m o Pl'ocnraclo1· da Hepublica já. iniciou ;1 
:l.c</to uecessa.ria. pa.1•a. que ~- re9.tituiçã.n do indebito se torut! 
t·tfcctiva. 

::;a,)a das ~ssoos, 1 :! tle julho de H•2u. -Nican1>:1· ;'Va.scimeutu. 

O Sr. Duzo-val Porto (pefo urdvrn) ·--Sr. Presidente. 
•~chando~se a.usontes os ~r:; . José 1\1'1es e~. Pedro Con·êa, peço :.i. V. E'X . 
%1 digne nomMr dous do8 nossos ct11leglls qun o:;: substituam m1 Con1 · 
111i~:flà.o de RedacÇã.o. . 

O iSr. Prctlrideu'te ·· .\iomeio p11ra. sul.Jstiwirmn •),.: 
:-: 1;.., . José Alve.s e C01rêa. os Srs. Raul Sá.~ Oeod&to Ma.ia. 

O Sr. JOfilino de Ara.ujo (pela ordem) ·- S.r. Prtlbâ• 
.tento, na qualidade de presidente rlâ t.:omm:~:>.o de Contabil.dade, 
'.!:~1:0 a V . Ex. se <ligne nomear substituto~ pn·a os Sr:;. Raul Far
H.tndcs e Alfredo de Mnya, que se acbnm ausentcB. 

A proveito a. opportunidade pa.1•a,, na qna.lida.dc de membro ~ 
Co1run issão do Côdigo das Aguas. solicitar . :i nomeaç;10 dü quern 
~mb;;titua V. Ex. nessa cou1roissãó· . 

. _ O Sr. Preisident.e - Attendendo a.o JJC3diúo do nobre 
ll<~puta.do, nomeio para. a Commiss•'" rle Conta.bilidade o~ Sr!';. Buarque 

O. -Vot. TTJ . i' 
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SESSÃO li:M i2 DE' JULHO DE 1920 

.. 
Yac se protcd1n· á.:; votaçõe,; da!:i malet· ius que se acham 

:iobrc a rnesa e dus e.onstan Lcs Ja ordem do tlia . 
h-\tO aus nol.•V::!> J>epuLadus que 'occupcm as suas cadei

ras. (Pausa.;. 

Yac ser j ulg-ado ol:ljc<.:tu Je uelíberacão um projbcto. 

. E' lido, j 1ilg·ado ob.i ecLo d e úelibe1·acão e enviado ás Com
uussões de Obras -Publicas e de Finarl<;a.s o seguinte 

PROJEC'ro 

N. 101-1920 

A:utoriza a execução de obras no leito do Rio ·Grande, no in
tuito de facilitar a navegação 

O Congresso Nacional resolve: · 
ArL. 1 . " Fica o Governo autorizad-0 a mandár executar 

as obras neees~arias no leito do rio Grande, desde a ponte do 
;Jaguarão até a fóz.. do rio .Paranahyba, de modo a facilitar a 
navegação em todo aquelle percurso. 

Art. 2 . º A' medida que forem sendo removidos os obsta
r:ulos á navegação daquelle rio, o Governo o franqueará ao 
u,;o pub1ico, não podendo conceder nenhum privilegio ou 
monopolio . . . 

Art: 3. º Com este servi<;o o Governo despenderá. ánnual
niente até u quantia de 100 :000$, que será consignada nos 
orçamentos da Republica. . . 

Art. ~." Para· o mesmo fim, poderá o Governo· aeceitar 
;10.: conl.ribui~<1ns pecuniaria:. que forem concedidas pelos Es-
1 ados de S. Paulo e Minas Geraes, no intuito de ser dado, 
:l. obra, maioti desnnvulv irner!~.o. · 

Art. 5. u Sempr·-0 que houver interrupcão dos trabalhos, 
d11vido ás encl1entl's, o governo occupará a eommissão de 
11hras e seu pessoal. no sanearneuto das margens do rio 
1:1·ande e seus affluentcs, como medida de prophylaxia do 
iinpaludismo, df? accõrdo com o r·egulamento sanit.ario. 

Art. 6. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sn.la das Sl.'S'.-.!Õe!; , 12 de julho d" 1920. - Jo4o de Faria . 

o Sr. Preatdente - Acha.-so sobre a. mesa. o seguinte 

UQ11EJl.llm?U0 PB UBGDCIA 

N. i 

Requeiro urgencla para immediata 3" discu&ilo e votação do 
projecto u. 03, c:J.e i92U, que figur& oa ordem do dio.. 

Sala das sessôest i2 de julho de i920. - Maurioio de Lacerda. 
Vou aubwetter a. votos o requerimento de urgencia. 

Approndo. 
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~ ·. 
O Sr. Pré~icl.ent.e - Em commqnencrn. cio voto àa. ca · 

mura vou submetcer á discuss..1.0 e votaç. °Lo o pNjccto n. 93, de i 92Q. 

~ .. di.scussí.o <io projecto n 93, d a i9~0. t•evoga.n1o o deere~o qne 
baniu a. ex-f rnili1t imperial do B.r.i.:;il ; com parecer n substitutivo ~. 
Commi:>s.lo da ConsLit.ui~ã.o e :Justiça. 

F..ncerrack. e an11unciada. a votação. 

ApprovaJo em 3" d.iscu~o é eovía.do á. Commissào d~ RedacÇão 
o ~guu1to 

. PMJÉCTO 

N. 93-Hl2C 

O Congresso !JacionaJ decreta. : 

·Art. L º Ficam revoga.dos os arts. 1" e 2 .. cio decreto n. 78 A, d(. 
2:1 de dezembro de :188'3. 

Art. 2.° Fica o Poier Executivo autoriza.do a., mediant.e~·prévio 
a.ssentim(~nto da fatnilia. do. ex-Imperador D. Pedro II e do Governo 
de Portugal, tJ'aslad;~r. para o Brasil, os despojos mortaes do mesDJo 
e de sua e:jpOS<\ D. Tl.lereza. Ch!'istina., fazendo-os recolher em mau
soléo condigno e para tal fim espe<"ialmellte con:;truido. 

Art. ·3.u Fica. o Governo autorizado a abrir para tal fim os oece,s .. 
sarios crodit<>s . 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. F:ra.n.cleco Va.lla.da.res (pela ordem) l'equ~r 
o obtem dil3pensa. de impl'es;;:io da L'edacQJ.O final do projecto n. 93 A. 
de í 920, afim de &er immediatamcnte discuti.ia e votada . 

F.' lida e , sem observações, approvada a. seguinte 

KEl)ACÇÃO 

N. 93 A - i920 

1'«laecao //1ial do profecto n. 93, de -19!0, que revoaa os artii. 1° 8 .Z,. 
ci., decreto n. 18 "•de 'U :le dezembro de 1889, que ban.iu t 1 

~x-f'(J,milia imp~ria.l do Brasil 

C) Congres5o Na.cionitl deerat3.: 

Art. f . ° Ficam revoga.dos os art:;. iu e 2° do decrat.o n. "JS :\. 
dt? 21 de dezembro de !889. 

A1·t. 2.° Fica. o Poder Executivo autorizado a.~ mod ia.nte prévio 
assentimento da familia do ex- Imperador 1). Pedeo Il o do Gove1·a(l 
de Portugal, trasiada.t• para. o Brasil os despojos moL·taes do mesmo 
o os de sua esposa, D. Tiwr~·za Cllri .. tfoa, Cazonrlo-os recolher on-1 
m~usoléo (iondigno o i>n.r!t ta.l fim ocpecialmcntc construido. · 
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SESSÃO EM ·12 DE JULHO DR 1920 

Ai·t. 3." Fie~ o GoV'erno a.utoriz:do a a.brir par~ tal fim os nece&
~a.rios crediLos. 

Art. 4." Revogam-se as disposições om cvntrario. 

Sala da.; Commi>i3ões, .1.2 do julho do l<JiD.-Dorval Po1·to , - Pe-
reira de Lyra". - Dcoàato Maia . · 

O Sr. Pre9ldentie - O projecto var;1 a.o Sanado. 

-\cha-se sobre a mesa. o seguinte. 

tl.EQUE.RIME:~TO DF. UJ\GE~C\<I 

N. 2 

Hequeiro uq;oncia. para immed.iata 3.. discuss.to e votaçãO do 
pt•ojocto n. 61 do 1920. 

Em 12 de julho de i920. - Paulo de Fronti~. 
Vou submetter a votos o requerim:lnto de urgencia.. 

1\pprovado. 

O Sr. . Presidente - Em consequeocia. do 'iOto d.a 
Gamara. vuu subuiett.~r a discus..i;;.i.o e vota«<à.O o projecto n. 6i A, 
d!! 1920. 

3:1. discussão do projocto n. tH A, do 1 !HO, snpprimindo as provas 
ue junho e de agosto de que t•·ata. o decreto u. H. :J 30, de iS de 
març'> de HH;; . e dan.lo outí'as providem:ia~ : <".om pa.l'ecer da Com
llliS.iào da lnstrucção Publica.. 

Encorrada e antluociada a votação. 
A pprovado em 3ª diScu~sã.o e enviado á. Commi~O de Hedacçã.o 

·1 ,.;n~uinte · 

PROJECTv 

:'li. iH A ·-· 1920 

' 1 t ;ongresso N a.ciona.I docrota. : 
Art. 1~" Fic:im ~upprirnid:1s as provas de jnnho (~agosto de que 

trata. o dorrcto n. 11..r.:io. rio i 8 itc m3rc;o de i9·H». 
A t't.. 2. 0 As ,con:; r·egai:t>.~~ dps institrttus do insti·r1cção i:;cc und:trfa 

'' supGr ior. subor lirt•L<las ao Mini~t~rio d:i .Justiç;i e Nogocio8 l11torior~ 
•) dos Sll jeitos á llscaliza.ça.o 011 inspncç:i.O 00 c~ngclho Superior do 
En;;ino, adopt.a.rào nos seus r nspectivo:; rcgirnent.os interno!-: os pro
·~<1~sN.; quo lhes pareçam mais co11venh1ntes para l"stahelcccr f)s mó<iiàs 
<_innuaos <ios alumnos mai.ricula·fos, caso 3.S julguem índi.<;pcmsavcis no 
1nle1'<lssc do ensino. · · 

Art. 3.0 us alumnos matricularfos nos mesmos inst;tutôs que na.o 
: lverco.; m~í<". a.nnual, p0dor.io. todavia, prestar exame:, na primoir~ 
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é~a,' desde que tenham satisfeito ás exigencias do art. i05, do rero
ndo decreto n. H.530. 

Art. 4. 0 Revogam-se todas as disposições em contra.rio. 

. O Sr. Paulo de Front;in. (pçla ordem) roquer e obtem 
dispensa. de impressão da redn.c~ao final do projectQ n. ôi B de 1920 
afim de ser immediatamente diséutida_e votada. 

E' lida. e, sem observações, approvada a seguinte 

UI>.lCÇio 

N. 6i B - i920 

Redacção firial do projecto n. 61, de 1920, que supprime as prooos de 
___ junho t: agosto de que trata o decreto n. 11.530, de 18 de março 
, ·191 5; ed edá outNIS provid,:ricias 

~ . 
O Congresso N &cional decreta: 

Art. i.° Ficam supprimidas as provas de junho e agosto de qu<' 
trata. o decreto n. H .'530. de 18 de março de i 9i5. 

Art. 2. 0 As congregações dos institutos de instrucção,secundarb 
e superior, subordinadas ao Ministorio da. Justiça e Negocios Interiores 
e dos sujeitos á. fiscalização ou inspecçfl.o do Conselho Superior de 
Ensino, adopta.rão nos seus respectivos ~regimentos internos os pro
cessos que lhes pareçam roa.is convcniontes pa.ra. estabeleeer as medias 
annuaes dos alumrios matriculados, ca.so as julguem indisponsaveis no 
interesse do ensino. 

Art. 3.0 Os a.lumnos matriculados nos mesmos institutos que nao 
tiverem média annual. poder~~ •. todavia~ pres:en• .. .._exames na. primeira 
época, desde que tflnha'!l.t sat1sle1to ás e:ugenõ1a.s do art. iOô, do refe
rido decreto n. H . 530. . 

Art. 4." Revogam-se todas as disposiÇôes em contrario. -
. y 

Sala das Commis~ões, i2 de julho de i'l20.- Dorval Porto.
Pe,.ftra ~ Lyra. - Deodato Maia. 

O Sr. Preslden;te - O projecto vae ao Senado. 

Passa-se âs votações conBtantes da ordem do dlzt • / , 

· Vota.Çllo do projooto n'. 29, de 1920, abrindo o credito .especial de 
526$tiOO, pa.l"a pagamento a Leopoldo José da Silva Tavares, com pa
rticer da Con,miss~o de Fina.nças mandando destacar a emenda (vide 
prt)jecto n. 29 A, de :1920) (2ª discussão). 

O Sr. Prellriden-te -- A esto projonto foi. offürccida ;'\ 
seguinte 

EM'1:ND ... 

«F!ca o Poder E~eo11tivo autorizado n abrir, ;tlóm do ci·eilito d 0 

7 :4.JSS, para pa.gam0l1to do dospm:a. uo10 aoq ulal~a.o de ruobiti:u·i0 
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para a 2- Pretoria Crimin~J, constante do projocto n. 67t, jâ. wtado• 
mais o do !2:773$, par& dospou. de igua.l natnrou. com outras 
pretorias. » 

A esta. emonda. foi offerecido pela Coxnm.Iasao de ·Finanças o 
seguinte 

IUJISifiünfO 

-o Congi:-esso Nacional rcsolvt': 

Artigo unico. Fica. o Poder Executivo a.ntorbado a abrir, pelo 
'Ministerio do Interior, um érodito cspnci:il de i2:i733 (do1e contos 
setecentos ·o setonta e tres mil réis}, para. acquisiçilo do mobili&rio 
preciso ás pretoria.s criminaes do Distncto Fedoral; rovogada.s as dis
posições em contrario.• 

Vou submetter a. votos o projecto, salvo a ~manda substitutin. 
Approvado arn 2ª discussão o seguinte artlgo do 

. fttmcro 

~. 29-- · {92<) 

O Congresso Nacional resolve: 

1 

Artigo unlco. E' o Po<fer Exocutivo alltorlzado a abrir, pelo 
Jlínisterio Ja . Via.~ao e Obras Publicas, o cre<llto especial de 52&$500 
(quinbontos e vinte o sois mil o quinhontos réis), · nflm do pagar a 
LeClpolclo José da Silva Tavaroi; a gratifica(ilo loc:\l a quo tom 
dii'cito, por tor scr\'ido no :wno do rni2 como cont~dor da Admlnis
t :·a~ilo dos Correios no Estado do l\faranhi!.O ; revogadas as dl'!poslções 
l\:n contrario. . l 

Approvado o rofclrido substitutivo da Commfsslio do finanças á 
cmoncla, p:s.ra sor desta.cada o constítnir projocto om separad~. 

O · Sr. Pre;tden.te - 0 projiJCto passa l s• discnssl\o. 

Votação do pr~jacto n. 81, do 1 !J20, :LUtorizando a abrir o cr.e ~ 
dito ospecfal de iO:'lk0$330, p.wa µag:imento a D. :\faria lzabel · de 
.\facedo S1yii.o Lobato e outr<>, .01n 'lirtuda da. soatença judioiaria 
(~ dlscuss.10). ~ . 

..tppro.-.adop eni ~ di..tollS!la.G o sagulnte art. do 

N. 8f.-USO 

O Congres.'lo Naoional rO!IOlYe: 
A t•tir;i> nniec>. E' o Poder· E:·rnl',utivo autorizado a abrir pelo Mi

·1: ·. ll11'li1 d :~ l"~Lionc.11', um oro:lito ogpociai 1ie llJ:~OS330, para oooorrcr 
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:1.~ pil.gamento do que é devido a. D. :.rn.ria. Isabel · de Maoodo Sayã.o 
L_obato e . ~farco:; Evangelista de Negreiros Say.'l.o Loba.to, \nvcnta.-
1·lantP do espo'.io de D. Maria José de Macedo Sayã:> Lobato, em vil"
wde da scnteaça. judiciaria.: r~vogadns as disposiçõs cm contralio. 

O Sr. Presidente - O projecto passa. ~ ~& · discussão~ 

Votai-~o õo projecto o. 82, de 1920, autori7.ando a abrir o cro11to 
especial do 229:&97Sô7~. para pagamento a. Joaquim Gonç:ilves <lo"l 
~oto!.I Pereira., em vit'tude de se11tcnça juoiciaria (2"' discussão). 

Approvado em 2" dil'cus..<Jão o seguinte artigo do 

N.$2-1920 

O Congresso Na.ciooal resolve: 
Artigo unieo. Fica. o Póder Executivo autorizado a. abril', pelo Mi

nist.erio da. Fazcnia , um credito especial de 229:6978&74 (duzentos P. 
vinw e nove contos seiscentos e setonta e quatro réBj, para. o fim do 
pagar a Joaqoim Gonçalves dos Santos Pereira. a importa.neia ·a qu~ 
tem direito, cm virtude de ,;entenoa .iudi.ciaria.: ·revogadas as disposi-· 
cões em contrario. » 

O Sr. P:retJiden:te - O projecto .µ:i.ssa. á. 3'' discus~o. 

O Sr. Juvenal La.Dl.a.rêia.e (pela 01·dcm) requer\) 
obtem dispensa. rlc inte1·s.icio pal'a. o pr~jecto n. 82. de f920, figura!' 
na oi•àmn do ctia. da. se~i\o seguinte. . 

Vota1~lo do parecer n . is, <ia 19~0, indeferindo o requerimento d f! 

.\ntonio Au~usto de Oli.vcir<t. Quintal pedindo melhoria oe 3.poqerit)i .. 
rforia (di<icussão nnic:t). 

Approvado . 

Votac;.ão do pl'Ojecto n. ;!10 G •. de i\H\t, inclUindo no cu1•pú do
cente do tnstitllt.o Ben.ia.mín Consta.ót os aspirantes ao magi3torio t•. 
dando outras p l'ovitlendas; ·~oro parecei· da Commissão de ln!itrucç'íc.. 
Publica, contra.1·io ao projecto e r,yoravel ao véto do Sr. rrei:;identAI 
.l:t Republica. r'vidr. projectõ u . U. de J'J:!O) (disc u!';sil.o unica). 

o Sr. Preigiden-te - A vota.çiio do~t:o rw~;ccto éi feiL• 
pBlo pt·oces:;:o nomiu:i.I, 1fa accôrd() 1:0111 o RP.~iment.o. 

o projectn ~ o seguin r,e: 

.. U Congr~sso Naciona.l de1;l"et~t : 

Art. 1°. Os a.<ipir:rnt<"'"' :w ,,.a,~st0rio . do Instituto Ue11jaruin Co•i .. 
•<a.rit rer:,o iQcluido~ 110 t::) 1·1iv • t1K:~ntc oc<>t{'. '3Stabeleclmento corn <: 
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titulo de co:i.r:ljo.\'antes do enslno e a8 fnncçôe5 dos repetidores, per
bcecndo o vcncimettto amrnal de -i: 200$, divi:lido em 01·denado e gr:i~ 
tificação. 

A rt. 2~. Os coadjuva ri tes <lo ensino contio11arã.o .;;ujeitos ao rC'gi·· · 
men tlisdrli11ar e cconomico ilo cBta.\Jelc•cirnento. com direito a. casa., 
~limeot:1~1.o e as,;istencia m.~dica. m~ .iallle ('Ontriblliqã.o aunual Uen
rica á. dos i•opetid .res intern:.1s, qnanào i·esidirem no estab ·lecimenlo. 

Art. 3". fieam aberto;; os aecessarios cr~dito!?. pa.ra. a P-xocuçac; 
11esta. lei. 

Art. •Íº. Rcvoga.m-!'.e a.s di!';posiçõos cm contrario. 
Os senhores que approvarem o projecto. rejeitando v TJéto, re· 

'pon•lara.o - sim - e os que approvaram o ·uéto. rejeitando o prn~ 
ieeto, responder<l.o - não. · 

Vae-se procederá chamada. 

O Sr. Andrade Bezerrà (-1° Secretario) procede á. 
1~ha.ma.da dos s.·.:;. Dflpu~a.dos p:Lra. 3. \'Otaç:i.o nominal. 

Feit3: a chamada. responde - sim - approvando t) reíet"ído pro-
jecto n. 2.tO C, dB 1~'1:1.9, o Sl·. Mauricio do, l.a.1Je1•da.. . 

E re.s.pondern ·-· não - rejeitando o referido project0 
.~l. 2!0 e, dJ~ l.JH), I~ appt•ovando o vHo os Srs. IJol'Y:-0.l Put'lO, 
r:phigenio dA Snllr.s, .Antonio Nogueira, Souza U1Hro, Abel 
C.bermont, Pradn Lopes, Hercmlano Parga, Cunh~ Machado, 
Arthur Collare8 Moreira1 Luiz Domingues, José Bal'l'eto, Agri
pino Azevedo, Rodrigues l\Iachado, Felix Pacheco, Armando 
BurJamaqui. Marinho <fo Andrade, Thomaz. Rodrigues, Tho
maz Acoioly, 1'homaz Cavalcanli. Osorio de Paiva. Frederico 
Rorges, .. To:-:ié Aui.:-uslo, .Tuvc.mal Lamart.ine~ Cunha I..ima, Oscar 
~oares, Ocf.ncilio- dP. Albuquerque, Gonzaga Maranhão, Antonio 
Vicent.e. Eduardo Tava.t'NI, Gervasio Fioravante, Arnaldo 
Bastos, ~orreía de Britf.o. Alexandrino da Rocha, Estacio 
Coimbra. Ausf.rogl"silo, Andrade Bezerra, Aristarcho Lopefl. 
~atalicio Camhoim, Lu ii SiJv('!i ra, Costa. Rílgo, João Menezes .. 
R.odrir.;ues Doria, De>odnto Maia. r...eoncio Galriio. Pacheco 
·\fendes . .Toão' l\fang;ahl"ira. S<'ahra Filho, ,José l\1n1·in, Raul 
\lves, Elpidio du i\lt)squHa, Rodrigues Lima, Eugenio Tou
l'inho, Lefin V1>llrnm. Heitor de Souza, Sampaio Corr~a, Paulo 
de Frontin .. Vicont." Piragíbe. Raul Barroso, Macedo Soares, 
,\fanoel Reis. R1unfro Braga, .fosé de Mora.e.s, Verissirno df" 
~folio, Mario ifo Paula, Teixeira Brandão, .José Gonç.alves, Her
•JUlano Cesar. Augusto de Lima, Albertino Drummond. Ribeiro 
.runqueira.. Silv~ira Brum, Francisco Valtadares, Emilío ,Jar-· 
dim, Senna Figueiredo, Gome~ Lima, Zoroaslro Alvarenga.. 
.Prancisco Bressane, Lamounier Godofredo. .Josino de Araujo. 
B"austo Ferraz. Raul Sá, Jayme Gomes, Honorato Alves, Ca
míllo Prates, Manoel Fu!gencio, Mello Fr~mco, Car1os Garcia. 
Ferreira 1Brnga, .José Roberto, Alberto ~armem to. Barros Pen
teado. MaI'colino Barreto . .To~ó T~obo. João dP. Fnria. Rodri~UN:l 
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Alves Filho, Pedro Costa, Manoel Villaboim, Carlos de Campos, 
Ayres da Silva, Olegario Pinto, Annibal Toledo, Luiz X!\vier, 
Jpão PerneU.a, Eugenio l\füller, Celso Bayma, Alvaro Bar tista, 
Gomercindo Ribas, Carlos .Penafiel, Marcal de Escobar, Octa
vio Rocha, Domingos Mascarenhas, Joaquim Osorio e Carlos 
Maximiliano ( 112) • . · 

O Sr. Presidente - Respondêu - sfm - uni sr. Depu
tado e responderam - nao - H2. 

Vae se proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados 
que responderam - sim e - não. 

O Sr. Andrade Beterra ( Iº Secretario) procede ã leitura 
do nome do Sr. Deputado que respondeu - rim. 

O Sr. Presidente - Respondeu - rim' - um Sr. Depu-
tado. · · '; 

Vae se proceder á leitura dos nomes dos Srs. Deputados · 
que responderam - nifo. . " 

- - O Sr. Juvenal Lamartine ·-rr Secretario) procede á tet
t1·.,.a dos nomes dof! Srs. Deputados que responderam - ncfo . .. 

- U.2 Srs. O Sr. Presidente ..,.... Responderam - fl4o 
Deputados. 

O pro.iecto não foi mantido por um voto contra i12 
Total H3. 

O pro.if1clo vae se rarchtvndo. 
Estí'io findai:; n.~ votacões. · 
1:Passn-se n mnteria nm discussão. 
Enr.errndo em 2• di11cnssiio· o artigo unico do projecto 

n. 95, do rn20. nhrindo .o credito de 7 4: 43 i $826, suppternen
tar ú verba S" do orçamento vigente. e annuncia.nd'o a vo
tàção. 

...... 
Approvado em 2" discussão o segundo at'tl~o do 

, PRO.JECTO 

N.· 95 - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. 'E' o Presidente da Republica outortzodo n 
abrir, pelo Minislcl'io da Justicn e Negocios fnteriores, o cre
dito de 74 :43i$82G, snpplement.ar uo nrt. 2º, vorba 8\ cSo
or<'lf.aria da Cnmarn dos Dcpul.ados, dn. lei n. 3. 9!H, de 5 de 
,janofro de :1020, pnra occorrer ao pagamento. no correnk 
exerc icio, de . dcspez:>.s norrnapondentcs n varias sub-.oonsi
gnnçllos do <Mnteriab: da mesma sccretnrin, que, p~r insuf .. 
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:ficiencia das respectivas consignações deixaram de ser etre
tuados; revogada3 as disposicões em contrario. 

o Sr. Presidente - O projecto passa ã 3• dlsouseão. 

O Sr. Ràul Sá (pela ordem) requer e obtem dlspensa de 
in tersticio para o projectci n. 95, de 1920, figurar na ordem 
do dia da sessão seguinte. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar vou ·le
va.ntar a 3essão, designando para amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

3° di.sc.ussão do vro.iecto n. 436, de i9i8, organizando os 
registros publicos, e dando outras providencias; com parecer 
da Commissão de JÜsti<.:.a, ac~eitando o projeoto, ·propondo, 
nm tempo opportuno, emendas; · 

3" discm;3ão do· projecto n. 95, ·de i920, abrindo o ore
d'ito dP. 74 :431$826, supplementar á verba s• do oroamento 
vigente; 

1° discussão do projecto n. 21 A, de f.920, providen
ciando sobreo provimento de lagares creados no Depàrta
mento Nacional de Saude 'Publica: com parecer favoravel da 
Commissão de Saude Publica; 

3ª dfo:cussão do projecto n . 82, de f920, autorizando a 
abrir o credit.o esp~cial de 229 :697$674, par.a pagaBJento a 
.Toaqu im Gonçalves dos Santos Pereira, .em virtude de sen-
üm~.a .;ufliciaria; . 

111 discmssão do pro,jecto n. tl.3 A, de i920 abrindo o cre
dito de 300: 000$, pura auxlliar a melhoria.. do edificio do 
Club MilHar; com parecer favoravel da Commissllo de Fi
nanças .. 

Levanta-se a sessão ás i4 horas e 4lS minutos. 

52• SESSÃO, EM t3 DE JULHO DE Ul20 

PRESl'·J~NCIA DO ~n. BUENO SRANDÃO, PRltSIDENTS 
'< 

A'~ 13 horas proce<le-se á chama;!,., a que respondem os 
Sr~. Bueno Brandão, Andrade Bezerrsi. Juvenal Lamartine, 
Annibal Toledo, Octacilio <Je Albuquerque: Costa Rego, DorvaI 
Porto, Antonio Noí"ueira, Dic1~ysio Bente~. Abel Chermont. 
Prr..do LOl.J~S, Herculano Parga, Cunha Machado, Luiz Domin-
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gue-s, Rodrigues Machado, João Cab1·al, Marinho do An<!raôe, 
Th~maz Rodrigues, Thorr.az Cavalcanti, Osorió de Paiva, Fre
der~co Borges, Jos~ Aug1 .• sto, Cunha Lima. Oscar Soares, Gon
zaga Maranhão, Alexand.:-ino da Rocha, Aristarcho Lopes, Na
talicio Camboim, Luiz S;lveira, João Menezes, Deodato l\laia, 
Pedro Lago, Leoncio Galt ão, Sabra Filh .. l, Raul Alves. Torquat.o 
~oreira, Eugenio Tourinho, Leão Vellot:o, Ubaldo Rama!hete, 
Oclavio da Rocha Miranda, Sampaio Cor·rêa, Paulo de Frontin, 
Ramiro Brag-a, Verissimu de Mello, Maur.icio de Lacerca, Tei
xei-ra Brandão, Augu:;to de Lima, Emílio Jardim, Senna Fi
gue!redo, .Zoroastro Alvarenga, Francisco Bressane, Lamou ... 
nier Godofredo, Rau! S~, Jayme GomeH, Manoel Fulgencio, 
Carlos Garria, Ferreira Braga, José Roberto, Alberto Sar~ 
mcnio, MarcoHno Barreto, José Lobo, C11rlos de Campos, Ayres 
da Silva, Olegario Pinto, Pereira. Leite, I.uiz Xavier, João Per
netta, Eugenio .M.üller. Alvar.o Baptista, Gomercindo Ribas, 
.Evaristo Amaral, Domiz;gos Mascarenha!'l, Barbosa. Gonçalves 
o .Joaquim Oso1·10 (7 4) . 

Abre .. 1;e a sessã.o. 

, O Sr. Octacilio de Albuquerque { 4° Secretario, sermnào 
de 2º) proceae á leitura da acta. da sessão antecedente, a. qual 
Á . . sem observações, :.ipp1:Gvada. 

O Sr. Presidente _: Passa-se á leitura do expediente. 

o Sr. luvenal Lamartine (.2º Secretario. ~<::ervindo tk .fº) 
pl'OCf:dt> n Jeilurá do ~eguinti~ 

• 1 

. J~~XPEDIENTE 

Do Sr. 1" 8ec:retario do Senado, de 12 do corrente, eom
municando quP- aquella Casa do Congrec;só Nacional não man
tev~ as emendas á pror,osicão desta Carnara, autorizando a 
abcrt.ura do erf'dito de ~· :200$, ouro, para occorrer ás despeza~ 
··om a manutenção, no estrangeiro <lo alumno da Escola d<' 
Minas · dP. Ouro Preto, .:·:oaquim Ribeiro de Oliveira, e . nessu 
dnt.a enviou á sancção n. referida. proposição. - Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, rommunicando que o 
Sf nado. · cm sessão de 7 do corrente mez, manteve por dous 
l.l'!rços de votos presentes a emenda n. 25. das duas C.e que t.cve 
o Senado conhecimento de haverem sido rejeitadas por esta 
Camara dentr e a~ 25 que apresentou á proposição que fixa 
a alcada dos .luiz<.>i:: frderr.M. - A' C,ommissã.o rl'A Const.it.uicã< .. 
~ ,Tucstiça . 

Rf'!qnerimentos: 

De Vic()nte Ilha .Bl'asil, pedindo que seja. aberta con
currí'ncia para uma nova conce!!lsão de loteria. ~obre- as bases 

· QUf.' ·~~t.ab~l"-" C', · - · A' Commíssão dP Financa!l , 
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1.h: D. ~\mciiu Lu:ito!;a de ':S•»1:;•,;:, vmva do angenhein; 
.'.!.~1·<'!~01nr· .fo5o Lm.to~a GC Souza, pedinllo rel~vaç.ri.0 dP> pre
scri p~fü>. -- A' <.:omru1~i:;fw d•.>. Finança~: 

Tele~ammas: 

.\lanáos, 10 julho ~\cuoid~ ses::1ão PL'6paratoi·ia 5 c0r-
1•ente, Assembléa L<-•gi~lall'\'a. reeleg1m Mesa composta Drs. 
~\lfreJo l\Iatta, Presicleur.e; Franklin 'Va~bington, Vice-Presi
dente; Virgílio llamos,,Aureliano Oliveira, Primeiro, Segundo 
S1wretatios . Tenho sat:isfac;ão fazer V. Ex. esta communica
ção tambem nb<'.I'lllra ~olemne segunda ;;.:_ ,;~ão ordinaria de
cima legíslatur<1 i\6sembka h<'·je realizada, comparecendo Go
vernador. proc(\dcu lcilura men3agem perante autoridades. re~· 
presentantes varias cla!;:::c~ . Oordeaes saudações. - Alfredo 
Jfattc~ Pre;~identn As~nmhlóa Legislativa. . - Inteirada. 

Manáos, j O - Uommuníco V. Ex. \nstallação solemn~ 
Lrabal.ho;,; ~-.!~lln<l·.i. ~e.ssão ordinária deeima legislatura ':Assem
bléa Legi~l:llíva. Compareci acto procedendo leitura mensa
gem t;OVf' rnamentai, r.er:: .. r.tc Deput.udos, autoridades civi~. mí-
1 itarc::, União .. Estado, munieipios. Attenciosas sautlacões: - 
_\lcantara B<1CeUa1', Gcvc1'nador . - Ir.teirada. 

Camara Dcputatlos -- Campo::;, ·!2 - Camat'a Municipal 
1 ;ampo.;; :W.<:são ho.ie approvou mocão applausos · suggeslão. 
·~minente Pre::->illent., Republica pedindo -revogação decreto 
J1anirnento familia. imperial e reso!veu· tel<'graphar ao Senado 
(\ á. Camat•u scnhore~ Deputados vcdindo apoio e approvação 
fJrojecto i·cvogador praticando assim acto patriotico medtorio 
t.: republicano . Ilcspllitosa~ saudações . - Cesar Tinoco, Pre
:->idente Camara. - Inteirada. 

Exmo P1·ei:;idente t..:amaru. Deputados - Rio - Manáus. 
10 - Honra Mnhecimimto V. Ex. abertura Congresso Legis
lativo Amnzonai; . Saudações.. -- Bento Brasil, Presidente 
Senado. - Tlw1né 1Je:e7"l'a, Presidente Camara. - Inteirada. 

_E' lid"' /'> i'i<'a sohr1• :-i m1:1sa. até t1lterior deliber~iio (1 

:-::+)guint<· -

l'l\OJEC't<o 

O Con~~1·cs~o ~acinnal rler.:rota : 

Arl. :1 :, "\ Usina de electricidade do Cotlegio Militar desta 
Capital terá o seguinte pessoal: . 

Um '11cctricista, com os vencimentos ann.uaes de 5 :400~. 
'-~ dous fotrnistas, ~om os vencimentos annuaes de 2 :40Q$, cada. 
11m, pago; pela Director1a do Contabilidade do Ministerio <la. 
l..°iuerra. . 

Art. ';) • O cosinh~iro-che fe do referido instituto de en
sino percnbcrá os ver.cimentos annuaes dA 3 ~600$. pagos pelo 
r.ofrc d0 Com.;elho Administrativo. 
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Art. ::Lº Os acluac$ serventes dial'istas do quadro effecll
vo, dos i11stilulos militares de ensino, pas:>arão, d~ 1 de ja
uoiro de 1!/J l, em deante, u. perceber seus vencimentos pela 
Dil'ccl.oria da Contabilidade da Guerra. devendo ser equipa
t•ado.:; aos de igual categoria da mesma· Contabilid~. .· 

.lJaragrapho unico . Nas vagas que se derem no quadro de 
serventes effectivos, serão api·oveitados os serventes e:xtra
numerarios que tíverem mais de dez aunos de casa. 

Art . 4.0 E' o Presidente da Republica. autorizado a abrir
os creditos necessarios á. e:x:ecucão des~ lei, revogadas as dis
posições em contrario. 
. Sala das sessões, 13 de julho de i920. - Mendes T<;:vares. 

: São successivamenle lidos e ficam sobre a mesa. até ulte
rior delibera<;;ão dous projectos dos Srs. Juvenal Lamartine e 
r-iatalicio Camboim. · 

São successivamente lidos o vão a imprimir os seguintes 

PAl\ECERE~ 

N. 9-.1920 

Reforma · o Regimento Interno da Camara, com pa:recer &Obre 
as emendas 

(Vide parecer n. 39, . de i9i9) 

Tendo a Gommissã.o ·de Polici8, da Camar.a dos Depu
tados ôe emittir ·parecer ·sobre as emenda.s apresentadas ao 
projecLo de reforma. . do seu Regimento Interno, a.presentada 
pela indicn.i;ão n. 6, de 1919, estudou-as vor grupos, de ac
cOrdo . com os capitulo@ a que se referiam, aASim QPin&Ddo 
sobre todas ,ellaa. · 

N. l 

A Com.missão não recommenda á approvação da Gamara 
a emenda n. i. . 

A syslematisacão da n1ateria. regimental obedeceu a uma 
norma tal que a. exclusão de sun parte primeira. determina
.ria grave falha na lei interna da Camara, que deixaria, . por 
exemplo, de consignar <> processo legislativo dos projeotoa ® 
reforma constitucional. 

N. 2 
Aoceitando as emendas aos arta. 70 a 73, a Commissão 

ofíerece-lbes eau substitutivo: 
CAPITULO III 
008 , DEPUTADOB 

· Art. 70. SerãO membros da Camar:i doa Deputados oa ci
dadãos brasileiros, nato.a, ou naturalizados, que :r-0rem elei~, 
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• 

nt' fórma ~ lei, pelos Estados e pelo Districto Fedei-a!. e 
uessa qualufade recon.be~1dos pela mesma Gamara. 

, A.t:t. 71. O::> Deputados a.:;:sislirJ.o pontualmente ás ~~
~ues da Ca.mai·a e uen.hum se retir~ú. do ;>eu odüício durante 
•~ sessão, ;:;em o part.ícipar a.o Pr·esident.e. ' ,, 

. § :l.. º Qua_n<lo qualquer Deputado l'ôr obrigado, ~or ire-
ped1men_to legitimo, a fa.g::u· a.~é il'es sessões, partipal-v- ha · 
ao .Presidente; quando por mais Lempo, fal-o-a em oft'.1.cío 
dirigido ao 1 º Secr~tario. ' 

§ 2. º Quando um Deputado solicita1· iicenca ·para se a.u
sentar deixando o e~erciciio <lo mandato, <lirá., por escri
pto, os motivos do pedido, afim de Que a Gamara, ouvida a. 
Gommissão de P.oderes, resolva como fôr de justica.. 

Art. 72. O subsidiOi! previsto pelo art. 22 da. Con·•títui
ção da Republica, será pago ao Deputado desde o dia da 
installa~ão do· Congresso Nacional. 

§ 1. º Nos casos de vaga o subsidio será pago da data le
gal da ·reunião da junta apuradm:a das elei..;ões. 

§ 2. º Quando a data _le8"al da reunião da junta apura
dora recahir no interregno das sessões legi~lativas, o sub~idio 
será pago desde o dia da installação do Congresw. 

§ 2. º No caso do Deputado não tomar posse dentro de 
trinta dias. contados do seu reconhecimento, o subsidio ser
lhe-ha pago sómente da data do compromisso em deante. 

§. 4. º Ajuda de custo, tambem prevista pelo art. 22 da 
Con<st.ituicão da Republica, compete, por igual, a todo.s os 
Deputados • 

. A.rt. 73. O:i HBl>l~hJo:; . .;;erão tratados por seu. 'lome, 
comp· elo, ou abc·c.via•io. ;em antecipação d~ tltulos scienti
ficos, ou de quaesquer outros ae que sejam pol.'t.adorea. 

§ :i. º O uome completo só será ex.igido nas actaa oon
ce.rnentes aa reconheoimentio, ou perda de mandato legi&
J.ativo. 

§ 2. º O n9me abreviado será o que o Deputado adopLar, 
cabendo á Mesa resolver os cou.fliot.os que se lev&P.t.&rem & 
respeito. 

N. 3 

A's emendas 7 4 a SO a Commiss~ offerooei este sul>11titu .. 
tivo; 

SECÇXO UNIOA 

DAS VAGAS 

Art. 7 ~. As vagas na Caroara dos Deputados verificar-
~c-io: 

a) por falJecimonto; • 
b) por op.;:íi.o entre dous, ou mais mandatoe; 
e) pela renuncia eXJ>ressa; 
d). pel~ perda do mandato•, 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 23J0512015 10·11- Pâgina s de 234 

..... 

c\.rt, . "fa. (Juaudo urn <Y~fü1didato r6r ele1eLo e i·et,;0nhooidc, 
J.101· mais de um districl-0 eleitoral, deverá opta.r por um Qôi:; 
mandatos, dentro de .~8 horag, a. contar do ultimo 1·econhe
.11-imento. 

§ 1. u Si, put· oceas:i.au de ser rccouhecidt.J po;· um distri
t.ilo eleitoral, ·o Deputado já estiver empossado por outro, pre .. 
sumír-se-ha optar pelo mandato d'e que houver tomado posse, 
si ro.o prazo deste artigo não declarar o contrario. 

s ~-º Não estando ainda empossado e não optando, den
t1·u em t1$ hora5, o candidato eleito (! reconhecid'O por mais dt: 
um cN!:iLricto, presumh'-se-ha optar pela representação do dis-· 
trict0 em. que houver alcançado maiçr numero de suffragios. 

Art . 76. A r enuucia de mand::i.to, por escripto, ou vel'
Pa.hnentt-, da tribuna será desde logo:.definitiva e irretractavel. 

Art. 77. O mandato legislativo é incomtiativol, durante as 
:;essõc~ do t:ongrcsso Nacional. com o ex:ercicio de qualquer 
doira funct;ifo publica. 

§ 1." O exercicio tlc qualquel' funcçãt1 publfoa por um 
J>eputa.ci•o, durante a~ seBsÕeloi do eongTP.St:.o. determinará a, 
1~erda do seu mandato. 

§ 2-." Não 8C eomprehenctel'a uu dispo~ii;áv dest~ artigo v 
desempN1ho <le missõe~ <hplomaticas, ou de commissões, ou 
commandol'. nülitaref', de\.-ide que houvpr precedido licença d~' 
Camara r, indcpendc~ntemente de tal licen1.~n. no!' casos d•! 
guerra, ou naquE>Jles em que a houra. 1.111 a intl~1n·ida<le, ,fo 
.Nação ~e ai::harom empenhadas. 

,_ .:\rt. IS. Quando u Deputado iuconer utu pena de per(.h1 
do mandalu , ~) Presid~nle da Gamara, 1!x~officiu, ou a reque
l'Ímento de qualquer cidadão, dará M.nhocimeuto do fucto á~ 
Comroissões de Pode1·cs e d10 Constituiciio u .lu~tiça, quo, e111 
reunião eonjunh1 .. da.rfo parncer a 1·~~oeilo. at• prazo do cinc\I 
4\ias. 

~ i. ~ E!-1::-11.: purecer :iér;í :;ubmuttido :1 dist"ll"~~" unica " 
J.)Oderá sei· emendado ein Runs conclusõt~~. 

§ ~. u ~emp1·~ tlUe houvc1· voto nm i-;eparndo, ou omenda. 
ás conclusões do JHtrecer, o l'resident0 da Cnmara, ex-of(icio . 
ou a requerimento do ·qualquer Dopuladú, 11t~n~ulf.ar;~ n. Ca ·· 
•nara i:;obre u preferen.eia para volucS.o. 

§ 3." Resolvida, preliminarmente, a preforencift, a. C:~ · 
mata pronunciar-se-ha de meriti$ <.'m vota<;ão nominal. 

§ 4. º Decretada pela Camar:t a perda do mandato, o .Prt~ ·· 
~idente declarará aberta a vaga para todos o~ 'cffeitos legH.es. 

Art. 79. Sempre que ·se di~r vaga na Camara dos De.pu· 
iados, a !\iesa, por int~r~dio do iº Secretario, communicar:i 
o facto ·ao · Governo d() respectivo Estado. para ó seh imm~-· 
dia to preenchimento. 

Pn.ragrapho unico. Si a''vaga. houve1· occorrido :no repre
senta1;ãô do Districto Federal a. com.muni.cMâo r('f'lpectivtl ~er:• 
feita ao M inisteril) ào Interior. 
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A!'L 80. ~\ v~.ga na. Gamara. .dos Deputaoos devet'á ser 
pn~cnctlida no prazo ma:tim0 de trf'i-; ,meze:;, a ~ontar da data 
em quo se verificou. · 

§. i.0 Si o Governo do Bsta<iu em cuja representação ~ 
abrir a vaga, ou o Ministro do Interior, no Districto FeaeraL 
u.ão dt•siguar o dia para a nova eleição, dentro em ~O drns, a 
~ontar <la data da sua verificação, a .'.\.lf:sa da. Qunara deei-
"'hal-c-ha. ··· 
;; § · 2. u A attribuição conferida pelo puragrapho anttmor á 
.. ~esa da Gamara. dos Deputadoa será exercida, no i:ntevaU0 
da-s scssótfo leg i,-lativas, .pelo seu Presid'entt\. · 

§ 3 . ~ O praz.o para o preenchimento .d.e vaga proveniente 
de pel'da d e mandalo ('r.rnta.r-se-ha d& r1at.a nm que. esta fõr 
decretaclil pela Cam:;.ira . 

N. 4 

A Commi8são acceita. as ·emendas aos artigo:; do capitulo· 
1 u do titulo ll. da parte segunda. do R~~im.~nto. ofíerecendo
: h"~ "~tp ~ubst.ltutivo : 

TITULO Il / 

Da constituição da Camara 

Q.\PITULO J 

l>AS SESSÕES PRb"PAR.ATOkTAS 

Ar. 81. No primeiro anno de cadn fegislaturtc, a 1l> de 
;ibril, reunidos os c-andid~tos diplomados á dcpulaçi\o fedcl'al, 
no. sala das sessões da Camara. ái5 1::J horas, O<;CUParú. a pre
"itlencia o Deputado que foi eleito e serviu como presiàent€~ 
u:~ uIUma sessão legislativa. si houver sido diplom11do pu1·a a 
uova legislatura. 

§ t. " Na falta de candidatú quo tenha sido Presid1mte ou 
1dtima :3Cssíio lP.~i!ilativa, cal.lerá. a prcsid~ncia ao candidato 
diplomado que foi, então, 1" Vice-Presidenti~ ·~. na falLa 
d-este. ao que tiver· sido 2" Více-Pl'es idente. 

§ 2.º Na. fali.a. de candidatos djplomados que tenham sido 
he.sidente, 1 '>, ou 2" Vice-Presidentes, 'ao fim da ultima ses
:>i.ío legislativa, c:l.l;>erá a presidencia 60 qu~ fôr o 1üais velho-
"m idade entre os presentes. , 

Art. 82. O Presidente convidará quati'o candidatos di
r.•lomados para Secretarias. declarando, · ent.ão, installada a. 
~1e:m provisoria da Camara. 

§ L" Até á eleição dá .Mesa definitiva, o Presidente será; 
tub:itituido, em seus 1mpediment.os, Delos 5ecretarios, ero 
>uccessão ordinal. · · 
~-~.m u 
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i 2. • Na falta de '1Uàlquer de1ao1 S.ecretarios o Presi
dente convidará quem os substitua, d&ntrti os candidato& cli-
-olomaaos. · . 

§ 3." A.s.aim or8anizada, funcoionará. a Mesa provisoria 
até a ~leicão da definitiva, no princípio das sessões ordinarias 
da Ca.mara. 

§ .4.º A Mesa da. Camara tem compe~ncia para ae dirigir 
aos Governadores ou Presidentes dos Estados e . a todas as 
autoridades administrativas e judiciarias, federaes. -est.a
duaes e municipaes, solicitando qualquer ini'ormação ou de-
cumento referent.e á materia eleitoral. · 

Art. 83. Organizada. a Mesa provisoria da Camara, cada 
um dos candidatos entregará o seu diploma ao Presidente. 

§ i.~ !lo,r diploma cntenàer-se-ha o titulo, ou documento, 
que como tal íõr definido pela. lei vigente ao tempo da 

eleitf .2.~ Um dos Secret.arios fará a relação nomm.a1·' db.i~~ai~! 
ploroados, por Estados, do norte para o sul, e por di&t.riet.os 
eleitoraes, em sequencia dt'dinal. · 

Art. 84. Organizada a relação dos diplomas, o Pre1i
denlo nómeará, dent1·e os candidatos diplomados, uma com
missào <le membros par.a organizar, no prazo maximo de 24 
hm·as, duas lisias: . uma, dos candidatos legalmente diploma
dos; ··ouu·a, daquelles cujos diplomas não revestirem as con
dii;ões lcgll'.es. 

P&.t agrapllo unico. O parecer da Oommissão doa OiDeO 
será. suhmettído, sem discussão, ao voto dos caudidatoa ln
cluidos na lista dos legalmente diplomadoa. 

AI·t. 85. Os canciidatos· diplomados reunir-ee-hio dia~ 
ri~euto, ás 13 horas, em sessão preparatoria. 

§ i.º Nas sessões preparatoriu a Camara :tunooioimrá 
com qualqueI' numero. 

§ 2. • Os candidatos diplomados. que não puderem oom
parecer ás sessoos preparatorias, remetterão â Mesa exPOai
ção, por escL•ipto, dos motivos dos seus impedimentos, na 
Qual · decla1·fil'iio quando poderão estar presenLes. 

§ 3." Es::;as escusas serão remeltidas, com os reapectivo111 
diplomas, ás Gommí::;sões de loquerito. . 

... Art. 8ô • .No.!:l ouLrns aunos da legh!laturn as sossc1ca •Pfll
paratorias comc~a1·üo a 2$ de abril, ai'im- de se yerifioar a 
preseücã do 11ume1:0 de Deputados nccei:osario ó. iustallnçât• 
do Congresso Nacional, pàra a partioipaçil.o de que trata o 
art. f15. 

~ 1.º As sessões _preparatorias, nas convocal(õos extraor
dinarias do Congrtisso Nacioual, terão inicio oinco dias anto .. .: 
da üata mure.ida pa~·a a sua reunião . 

§ :.!." As sessões prepant.orias, a que se refere· este ai· .. 
tigo, durarão o tempo preciso ào pt·eenchimenlo do nm. a qua 
se del!limm1. 

- § ij.~ A ~foga <lli\ sessão legii11utiva àtllerior presidirá ai 
ae1eõ~1:1. J?ro{1w:atoriu.a, bem como u ordWria-. ·~ á el~ieáo 
<ta. <J~.l.u.uU.va,.. 
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N.5 

A'~ emendas aos arts. 87 a iOO a Coinmisaão of!ereoe ute 
i:;ubstitutivo ~ 

CAPITULO ll 

DAS COM.MISSÕES D& lNQUBR.l'l'O 

.A.rt. 87. Approvadas a$ listas organiza.das pela Com
missão do8 Cinco._ .a qu~ se i'eJe1·e o art. ~5, serão oonstituidas 
á soo.·tc; cle11t1·e os" cuud1JaLo::; legalmente <.lJp!omados .seis Com-
missões de inqueri~'?· ~e <;inco me~ros cada. uma'. ·. · . 

§ 1. º A's <..:.or.nm1.s.-:;oes de lnquerllo oompeti.rá o ~e das 
d eieões por -~};)lados, \lSsim dist.rihuidas ~ · 

á primefra. . - Amazonas, .Pará, Ma1'aIJ.hão; .Piau.lly, Ceará 
e Rio <.Xraade do NorLe; · . · 

á segunda - Paruhyba, Pernambuco, Alagôàs e Seirgipe; 
á terceira ~ahia, .Espirito Santo e Dist.ricto Federai; 
á quarta·-.· Rio d'e Jaue1r0 e $. PauJ.o; 
á quinl.a. - .MinM· (;ioraes; 
á. ,.sexta - Paraná, Santa Catharina, ruo Grande do aw, 

.Malto Grosso e Goyaz. 
§ 2." · .Nenhum caudidaLo pod.e~á. Cunccionaor em comm.i8· 

~ão, á qual caHJa examill.a.1: eleic,;ôe!:l ao ll:.:itado, molUJ:iive o Dis
triclo b'edeni.1, por oud~ 1taja !:li<lo di'11omado. 

§ 3." Na llypoW1e::>e <.le .sorteio dl:l um candidato: para uma 
~omroi.s~uo em que não po.ssa funccionar, o seu nome voltará 
~ !isurar eut1·e os ~odeaveü; para_,~ Commhl.sõe~ ainda não 
coLlstUuidês. . · 

~ 4." o Presidente .não pod~á. f~er parte de qualquer 
· ·onuni.ssãu de Juqucrito. 

§ õ ... AOd ::>ecrelarios que ion~m sorteados para. as Com
H1issc.e.s do lnqucrito o PL·e::;idonto <.lará substitutos .aa Mesa. 

AL·t. 88 • .No cal>o do vusa~. ou de impedimentos de quaJ
.:1u~r . uaLm·czu, do illl!tnbros dai:r Commi~ões, a ~ubstituioão 
Jul'-se-ha pOlt' sorteio. 

§ 1 .."' Con:;idm·a1·-:;c-:-ha insub,.;ii;lente o sorteio do c.e.ndi
ilalu <.liplt_1rnado uu.:;cutc tla Capital .l!'ederal. s 2." U.s membroi:; dé)..-; Corumi;;;sões de lnquerito. que. não 
c~Llverem reconhecidos até a insLallai_:ão do CongreBso Nac'io· 
ua!, serão sub.stituic.!os na primeira .':>essão ordinaria da. ca
m~r:l·. · i 

s 3. • O membro da 'Gommissão de Inqueri to que faltar a 
n1m.f:! reuniões consecutivas, sem ·motivo devidamente justifi
C<Hlu, será considerado como tendo renunciado á Commissão, 
<i;.muo-lhe o Pre::iidcntc <ia Uu.ma.ro. substituto por sorteio. 

A1·t. 89. As {jommi::lsões .do l.rtquerito reuniir-se-hão, no. 
n-wsrno dia em quo forem sorlettdn!3, pnra pl:'ocederem á elei
C~t> do seu I·>'i:esiuenl.e e Vice-~residente. 
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!a...°"NAES OA GAMAM 

9 1 . º A~ Gommi..:;sões de Inquerito celebrarão as i;uas 
reumões cm salas do edifício da Gamara dos Deputado...~, an

. uunciadas pelo Diaric do Coug»esso, com autecedencia de doze. 
boras pelo mcno~. o día e hora dos rcspoctivos trabalhos. 

§ 2. • Esta.:> reuniões serão celebradas de dia, ou á noite, 
tantas vezes quantas S lJ fize1~em necessarias, .podendo os tra
balhos ser inte:rrompidos ou adiados, para recomeçarem, ou 
não, no mesmo dia~ . . 

§ 3. º A'õ reuniões <las Commissões àe Inquerito admittir
s;evhão tod'os os interessados, que o requererem, verbalmente, 
ou por escriplo. - · · 

§ 4. º · Na me~ma reuniiio em que for el-eito. o Presidente 
da Commissâo de lnquerito designa.Tá os relatores, dIBtrlbuid 
os papeis .eleitoraes o convocará, pelo · ])iario do Congresso, 
para. a reunião do dia seguihte. ás 14 horas, os inter~sados no 
pleito. . - · 

Art. 90 . Compete aos Presidentes das Commissões de In-
queri to: .. . . 

á) convocar as · suas re.uniões; 
b) designar lr'ela.lore~; . 
e) dirigir todos ·os seus ttabalhos; 
d) manter a ordem em suas reuniões; 

· e) resolver, no.s termos deste regimento, as questõea da 
Grdem; ' 

f) remetter á Mesa os pareceres nos prazos regitnentaes; 
• . a) 1'er orgão de communica~ã.o entre a Commiss~o e a 

lfesa. . · , · 
Art . 91. . As Commissõe . ., de Inqu~rJto só podet'ão delibe

rar com à presença lia- maioria . absoluta dos ~u& membros 
4'? por maiot'ia ·-de vot.os. "' · ·· -.. 

Art. 92. Na primeira reunitio dn Commissão, convocada 
pelo Dforin do Con(Jresso, sern clla informada, vcrbnlment.P 
por cada um do~ rclafor('!:I, da~ questões suscitadas petog do-
cumentos prf'sentes á Cnmara dos Deputaãos. · 

§ 1. º Si nes~a reunião nlnguem se apresentar, contes~ 
tando. on rf'ctamancio, lavrar-se-ha, na seguinte, o . pat·eccr. 
de ·accôrdo com os documentos presente111 (t Commis~o. 

§ 2 . º Si u.parecer~m contestantes, ser-lhes-ha concedido 
o pr~zo improrogaval de quatr.o dias consccutivog para o of
feree.mento· d<-! suai; contesta-. ·:; . 

§ 3." E' Nisalvado a cada ...:ontestante o direito de· desls·
U:r, total ou pa1'cialtn~nte ,do prazo que lhe couber ·para of~ 
fcrecer a sua contestacão . · 

~ 4. º·o ~xnm~ dos papP.is 'eleitora~s será feito na sala dn 
rei:ipccf.iva <::ommissão ·de lnqucrito, i:iob na vistas de um do5 

. seus membros, ou do funecionario da Secretaria da Cama.i·11 
para C'sse fim designado. 

Art - 93. Findo o prazo a rrue sa refere o artigo antertor. 
o conf.<' .. ~t:mte apresentará. a su:1, contcsta<;ão escripta.. 
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§ :1. () A ·contestação deverá conter: 
a) ·a indica cão de cada se~ão eleitoral euja. an_nulla~ã.o é 

pleitead~, com os fundamentos l~gaes d.e sua nul_hdade; 
·b.) a rela.ç.ão de todas as ser-çoes ele.t~raes c~Ja ~p~ração 

for proposta, com os res;ultados reSpPclwos, d1scr1mmad~ 
por candi~at?; _ . . . . . 

e) a mrl1caçao dos candidatos tneleg1ve1~ CUJO nllo reoo-
nheeimento · se.ia. pt'opoAto: , . 

d) a indicação dos candidatos, por ordem dec1·escente ele 
votos, que, por fori;a- da appro"Vação das conclusões anterio
res. sejam proposto::; ao reconheciinentp. 

· § 2. º Impugnado um diploma por inelegibilidade dt> can
dirlato. a contestação, além dos requisitos do pát'agraµtlo an
tecedente, prt'C~sará os fundamentos legaes da impusnacão. 

§ 3. º Será veda.do ao contestante ler a sua contestação ao 
~ntregaJ-a .i Çommissão, não lhe sP.ndo, tambem, p~rmitUda, 
nesse momento, qualquer consiQ.eraç.ão oral. _ 

§ 4. º Fiudo o termo da contestação, o Presidente da Com
missão dará, immedia.tamente, vista dos papeis aos opntes
tado~, para, . em iguaii.lade de ·prazo e de co"!ldicões, offere-
oerem as suas contra-contestações. ·~~ 

· § 5. º Havendo mais de um contestante, ou de um con
teshuJa, por dir:itrir.to eleitoral <'a<ia grupo de inte1essad.Js 
fará o ~xame d!ls papeis em conjunto, dentro do mesmo _ prazo, 
il'nprorogavel, rle quatro dias. 

§ 6. ª Quando: a Juntn ·Apuradora não expedir diplomu., 
tiu quando os expedidos forem julgados illegaes (arts. 85 e 
87), os candidato~. que se apresentsrem, serão considerados.. 
l'I. um tempo, contestanles e, reciprocamente, conte~tado.; • 

.. § 7. º Na hypotllese do parng-raph~ anterior, todos os 
candidat.o~ terão ví~ta; dm1 papeis ele~toraes, para exame em 
conjunto, nc:i prt.11.0 regimental. abrindo-se-lhes, após a en
tJ>ega . d·af: ""justifieacões eseriptas de suas pqetenções, nOV:!. 
~i'3ta, para a analyse reciprl"~a dos trabalhos apresentados. 
guardadas as 

1 
prescripr,ões d01· paragrapho!! antecedentes. 

Art. 94. 'Recebidas todas as cont.estacõea e contra-oon
testacões. relativas a um dístricto eJr:toral, o Presidente da 
Commissão de . Inquerito declarará, immediat.amente, aberto 
(> debat.~ oral entre os interessados. 

§ 1. º Ne8">es ·debat.os, que terminarão na reunião do dlà 
immediato, Jnllarão. p.l'imeiram~nle, os contestantes e, por 
oltimo. os contestndos, prefixando o Presidente prazo lgua~ 
para cada re:tposição Qra!. 

§ 2." São ·absolutamente vedadas al1usõcs pessoaes, nc.. 
decorrer dos debates. sob pena de ser- cassada a palavra ao 
0andidato. 

§ 3. º Enéflrrada a discussão, irão· os papeis ao Relato?", 
qu1\ no prazo de tre~ diai-, formuJará o relatorío do pieii.o; 
mencionando todos M pontos sohr~ q11e versaram e.s alle
~cões da8 .partes e mais o que julgar digno de referencia. 
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Art. 95 .. O relatorio terminará em parecer constante de 
rionelusões, que precisem: · ~· 

· a) as secções eleitoraes cujos resultados não devam ser 
apurados; 

b) as ~P.CCÕP.s elP.it.nrnes rrue i:'evam ser approvadas, men
eiclnados os candidatos nP.ltas votn<los e o numero de voto! de 
cada um, na ordem decrescent.e da vai.ação; 

e) os candirl::itos inr>tr>giveis. -qnnndo os houver; . 
d) os candidatos que, em conse(Jnencia das conclusl5es 

anterior<'\s, devam ser reconhecidos. . 
§ i. • Será da Commissão ó parecer do Relator que ob

tiver a assig-natura da maioria dos !':eus membros. 
~ 2. • Eli a maioria. da Commis!'ltíO manifestar-se contl'a

riamente . ao parecer. o Presidente desig1brá outro Relntor. 
para, dentro de dous· dias.'· redigir e aprésentar novo pa-reeer. 
pas~ando a constituir voto em separado· o do Relator pr1ml-
tivo. . . . . . ., 

§ 3. º Si algum membr~ da- Co.mmis8l1o diseol'dar do 
pareeer e quizer re.digir voto em separado, ser-Ihe-ha. para 
isso, con~didR vista dos panei!'!. nn Senri::tarfa. pelo prazo de 
dous dias,1 a conf.ar dR data d:t . . assiJmaluri! do pRrecer. 

§ 4. 0 O prazo· de dous dias para n· rPdaoGão de voto em 
. separado ~P.rá comrnt!m a todos os mem~bros da Commiasão. 

que .o soJlcit~rem. · 
: ~ 5 . 0 0 V('fo em separado S~ri redi€?ido ftn condic.ões iden-
ti cas ãs do 'Parecer. · -

~ 8 . ., SP.mnre que o pareêer. ou o V(lfo em sep:trfu1o, pro
p11zer ·a anmilfaefto, 011 o não r.f\c-onhecimPnf.o dn. vnlidarJe de 
diploma o RP.fat.nr. dentro de vinf.P. ~ Quaf.l'o horns, desdo-
brat-o-ha. 11or fMma a diseriminnr: • 

a1 n<: cnndir.Jntos n!ío •ff P.cf.adof! ~m · !;c>US dfntomss; 
b) o~ candfrfat.os dn dlplomai:i affebfndos · e ·as nfio dlpfo

m3do!'1 oroposloR no t'econhPclmento. 
. Art. 96. OA t>epuf.adns porforão nrr~recer P.~endas ao 
parPr.er dn Commf B!õ!ão de Jnquerito. 

Pnral1'1'aph() uni\"º. Para 11 t'PrfoC'r-1to dP. em1>nda ll~ 11Pnu
tádM fl"r!lo. "m roommum. a. eontnr dn. ?!'Si rmntura deflnUlvn 
do pel'PCP.r. o pr1l?:n õe vfnte P rrnafro hMM, Rfim rfo pndArPm 
Pxnmfnar, na S('leretnrfa d8' Cnmn.ra. IH netas e panefs elei-
tornel!. · · 

.Arl. ~7. S~ podeTli. ser rn•opo.::tn n nnm11lar,ão da8 ele!~ 
~rJPi:; ·noe cn.aos S('P-'ltfntes: 

1•. ('flJnndo rl'~lfaadas Tlflrn.nfo mesas r.on~Utujdns por modo 
!ffvPr"o cfo prP.Mripf.n P.m le!; -

Z". quando Y'l"nliz!ldRc:i P.m· dta e fo;mr c.1fversos dos legal~ 
mcmfP. de'!lgnadM~ 

3°, QtHÍndn '"~ livro~ em m1P. forem Invrari:tA ai; acfn'! nn:o 
o~tfverem rubrh~".rto!I pelo .fnf?. federal P pelo Juiz t!o dfreff.n r 
não eont.iverem termos de nberf.urn e encE'lrramento assfgnsdof: 
p~lo primell'O~ · 
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.f•, quando so fizerem eleíQões -por alistam!futo elnnda8-
!.ino. ou fraudulento; 

5º, quando ns actas não e~tiverem devidamente assignn-. 
das pelos f!!Pítores e pelos me::;arios; 

,6º, qunndo houver PI"OVa. evidenfo de recusn ae ff~ne~ 
apresentados petos cancidatos: ou por -cm grupo de elettoret": 

7". cruando houver prova de fraude, aue altere o resultndo 
da cleicao. 

Art. 98. · !i'inr:fos os trabalhos da Corr.mi'l?lfo de Jnq-uerlto 
rererRntes n pf P,foão em 11nalquer ctistricfo f'leitorat. o seu I>re
"idP.nt<-' cnvinr~ fi Me~a o rei;;pectivo narPrr.r, com os votos em 
c,r,pnra.11o. Amendris "' documentos. eu.ia publlcaç!io houveI" sido 
.itll!'!"arln n4'>c~~sària. 

Par;)grapho nnfoo. As Commisst'Je3 ce Tnin1PrUo que n~fo 
derrtP.1 o~ pnrecere~ rle!'tro dP- dP.z dias. 11 eontars rf~ ferminaçfio 
dos drhatC's entrP. os rnf.P-l'PS!;adM, s1?-r5o-substttnidns. . . 

Art. 99. Ai:: Cnmmi~st'ies º"' IntnrnrHo durnrlio af.é que 
tf!rfnínem .os tr;:innlhos de recong.eclmento de poderes para s 
renoviJcão ~n. Cnmnra. 

Parai::-raplrn un ico. Jtnra o ex11me dn~ f'lefi:rif':s á!'! vairne 
'V~rmcadas anó~ a . inp:t,allar,{'io do r.(lngre~so Nacional, servtr6 
:i Gommis~!l'o de PodPres. . · 

i\l't.. _mo. Ommrtn .<;P renlhrir' a .el"1c'in -r:rrn n renov?i~ft.o 
rh Cnm~l'a fins Dr-mnfndo~. nu vara TJT'F'i>nrhfmc>nfo r1P vnllf}. o 
o ~,,n PrPc:irlPntf' fàt'~ ilnhticar. nn .Dforfo rin Cmlt'/'T'e~$o. nor 
'F:!':f~4'io~. dí~fl'if'f.o~ 1>JP.it.nraP~. municinim:i. P.m rrrdem alp'h!!
hPfi~a. "' i:::r>cer"írc: pJplfnrnns. em ~r-mumr,ia orrlfnnl. - 4 m11>
rtirln mw forem rr-eehirlns. n!'I "hol1>1in~ f'1r--flornr.i:l P- n Y'P.fftCllO 
nn~ livrM rnt.rndn~ m1 SP.crf'f.nría da Camal'o, com as datas da 
~11?. "''n"r'ffrl'in e rnrP:btmronfn. 

Pnr:i !?l':mhn unfon. A' PX~Pnlll'ín <fos rinre~P.nfoílos pRlM fn
f í'rr~"'nifnF1 nR rf'Sf\f'f\flVM (;nmrni~~i'\PS (fo )TI(fUeritO, ll ~pr,re
fn1'ill cn Camnm ~~ T'P.C,.,hP.r~ õ'oenment.os. 011 pnpefa, elelto-
rne~ por via lJOo;tai. ou telegrnphlcn. 

A Commfs!!ltfo offerece ti.~ l'!mPmfag ftTll'e~Jfmt.nr1n ;-e llll~ Bt'
f.iros i 01 ~ ti 6 e a esses artigos o seguinte substttuUvo: 

àAPrrur..o m 
DO R'l!!CON'R1':Ci 1-.flrn'I'O 

~~- HH. O •rrnrMl'lr d:i. nnmmf f!Rfto de Tnrf!lf"'.r!to ~e
!1M() pl'la 1\fosa· ~erâ tino. Pm <;11mmtrrio. P. mnrnlnrfo pubTlmu· 
n.-: prfmeiro m1mero <lo Dinrfo rio Cnnarf':.~.~n ~ <'m svul!!OI, 
r0m ns resnr:ict.lvos vnf('I~ rm ~(1n~r~r'lo. PmP.ndas, contm1f,ncfi,as. 
"nn l.n-conf,p~f~r,l'iP:s (li cfocumfln! O~ <fAstJnrrlo~ ~ i nbtfo(dan'e. 

§ t.• O -Presidente dn Camara, em Qualquer fompo antee 
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._.: votação, ttevolverá á. Commissão, ez-olfi.ci-0, ou a reque
l'imento de qualquer Deputado, o parecer que não estíver 
formulado de accórdo com o art. 95, ou que contiver erro~ 
·arithmeticos, que affectem o resultado_ . · 

§ 2.º O voto em separado e a emenda, que não estiverem 
redigidos de accôrrlo com o art. 9'5~ não serão tomados em 
..-ionsiàeracão pela Mesa. 
· § 3. º O voto 'em separado, ou ernanda, que apenas propu
zerem a substituição de · candiqato ine!egivel pelo immediato 
em vo~os ao ult.im~ eleí.to, só ser~o acceitos pela Mesa quanqo 
o eleg1vel nelles f1gura1· com mau: de metade dos votos obh-· 

. dos pelo 1nelegivel . . . · 
Art. 102. Vinte o quatro ho-,,·as depois da ·publicação n. 

que se refere o artigo anterior que não poderá ·ser dispen
sada, o Presidente da Camara dará para ordem do dia se
guinte a v.otação, sem discUS§âO, dos ._pareceres unanimes,l'lqµs 
não propuzerem a annullaçao de diploma. 

. § 1.'} Poderá ser concedida a urgencia para a immediata. 
votação dos p.a.reçeres a que se refere este artigo, por d~li
beracão da maioria dos· pre11entes e a requerimento· de qual
quer candidato diplomado, oú j á reMnhecido, de vez que te
nha sido preenchida · a formalidade da publicação pelo Dia.rio 
do Congresso. 

· § 2.º Poder.á. igualmente, mediante as mesmas condiçõe:> 
<!Xig'idas pelo 1p.aragrapho anteriOr. ser concedido o adia
mento da votação do parecer, mesmo unanime . sobre elei
ções àuvido8as , atl · quo n Gamara se haja devidamente con-
~tituido. . 

§ 3.n Para. a.:; <lelibel'açõcs r elat iva;.; aos pareceres una
nimes, que não sofi'rem discuss.ão, será necessaria a presenoa. 
:pelo menos, de quarenta · e dous candidatos, diplomados, ou já 
reconhecidos. 

. § 4.º O~ ~recere& não suje-itos á dtscussão não admit
t.u·ão encam1nthamento da. votacão. 

Art. · f03. O parecer acompanhado de voto em ~eparado 
ficará. su.jeito á discussão. . . 

§ 1." Esta discussão só poderá ser iniciada vinte e qua-· 
tro horas depois da d istribuição, cm avulso impresso, do pa-· 
r~cer, voto em separado, r,ontestações, contra-contestacoes. 
emendas e documentos. cu.ia. publicação a Commissão de In-
QUerito determinar. .. 

§ 2.º O interst.icio dderminado"' no paragrapho anterior 
nã·o •poderá ser dispensado. 

~ 3_" Os parec~~res com voto em se.parado só ·serão VO·· 
tndos eom a. p rescn<Ja de 107 deliberantes, pelo menos . 

Art.. 104. Quando (\ parnr.er, unanime, propuzer a annul
lnoão, ou o não reeonhecírirnento da vulidade de diploma. u 
,-ma diseussão f.\ vot.acão só terá. loi;ar nas ses~õel-1 l'ea!izadas 
após a installacão do Congresso Nacional. 

Art. 105. Quando o parecer fôr acompanhado de voto em 
::;epar::i.do, prop()ndo, es~e ou a quel.le~ a anuullação ou 9 não 
teco..,hecimento .de vahdade de <l1·Dloma, será submetttdo ~ 
díee ... ssão e votação "m !ies.qão preparatoria . 
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§ 1 :" Sí as conclu9ões que não propuzerem a annullacão, 
"'u o não reconhecimento de validade de diploma, obtiverem 
preferencia para a votação, essa far-se~ha imrnedialamente. 

§ 2.º Si as conclu.sões que propuzerem a annuilação ou· o 
não reconhecimento de validade de di·ploma, obliverem pre
ferencia para a volacãô, ou. si forem rejeitadas as conclusões 
que a não propuzerem, adiar-se-ha a votação para as ses
~ões realizada:-> após a inliltallação do Congresso Nacional, 
quando se tMbrirá a discussão. 

Art. 106. Quando o parecer fôr acompanhado de emendo., 
propondo a annullacão ou o não reconhecimento de validade 
de diploma, si a emenda obtiver preferencia para a vota<;ão 
será essa ac!iada pa1·a as sessões realizadas após a installação 
do Congresso Nacional. · 

Art. 107. Quando todos o<; candidatos por um districto 
eleilot·al não houverem sido diplomados, si. o parecer sobre 
o seu rP.r,onhecirnenLo i'ôr .nnamme. ooderá ser votado, antes 
da abertura da Camara, por 10!7 deliberantes. 

H.1r.agrapho unico. Quando nesse caso •. houver voto em 
separado, só depois da abertura da Camara poderá ser dis
cutido e votado o respectivo parecer. 

Ar:t. .108. Todo o parecer sujeito á discussão terá. vo
tação nominal para a sua primeira conclusão. 

Art. i 09. Os candidatos não tomarão parte nas vota
cões dos pareceres sobre os respectiv~s districtos eleitoraes. 

Art. 11 O. A votaoão das conclusõei.o de pareceres, de voto 
em separado, ou de emendas. far-se-ha por meio de preferen
cia previamente~ deliberada pela Gamara. 

§ . 1. º Ac~eilas as conc!Usões preliminares, considerar·!t>
ha, ipso facto, approvada a indicação dos Deputados que, em 
1~onsequencia dcllas. forem propostos a.o reconhecimento. 

§ .2.º Exceptur-se-ão do 4isposto neste artigo as emendu.R 
~hminatorías de candidatos f}Or inelegíbilida;de, com os sem 
substituição delles· pelos immediatos · em votos ao ultimo 
eleito, às quaes serão vúladas depois da proposição que houver 
obtido a preferencia. 

Art. 1 H . Quando as conclusões preliminares a serem 
votadas forem duas - a primeira annullando certas eleições 
~ a segunda a.pprovando outras - e a . Camara acreitar só
mente a ~egnnda, o par~cer· voltará á Commissão para·fnzer 
nova apuração. de ae<:ôr<lo com o vencido, dentro de vinto e 
quatro horas, sob pena de destituição. 

Paragrapho t.mico. Si a Camara não approvar neohuma 
dessns con~lusi5e~. n Mesa' fará, immediatamnnte, -0 sorteio de 
uma outi'a Commif;são d!! r.im~o membros, á qual serão remPt
tidos todo~ os papeis eleitoraes, para novo exame e re~PP
.:.tivo parecer, que dfJverá ser apresentado no prazo max:im.o 
d!ICI' tres dias. 

Art. 112. A' propor~ão que se for votando, o !>residente 
proclàmarn Deputados os can9idatos reconhecidos. 
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'Paragrsy)ho unieo . Um <los s~creh1rios fará a lista "ºs · 
csndidaf.os reccmheP.}dos. por Estados. de. norte para o sul. e 
na sequencia ordintil do!'l resnedivos tJ\striclos . 

Art . t 13. A <::amara rn mdará procedei' á. nova eleiç:'il'). 
semr.rre · quA. no t'MonhPcimfl~ ·t.o dfl pod~res de seus mP.mhros. 
annullar. por qualqnr.r fnnnam1mtn. mais de metade dos 
votos de candtdaf,o diplomado. ou n~o . 

§ 1.0 Para N~~P. raJrrnln ~~r:Sn dPdnz-Mos os vofos de du
nlfo~f.as de Mfn.s. despr1w:::i dns nr-la impos~ibilidade de se ve
rificar qual dP.Tlas ~ a ver.dadeira. 

§ 2.• P~ra a vP.rifir.ar,!fo eh vot.::ic~o dos candidatos n~o 
diplomados, s Cnmmisstio de Tnqt1r->ritos fatã. -prelimlmn·
mente. a a.pnrnr:-.i'io, em fnM dos livros da. elafç!'io, envindn!.' 
ao pr.der v P.rificado::- pela .Tunta Anurndora. · 

§ 3.0 Si. aind~ assim, o candidat.o dip1omado ficar Mm 
mft.forfa dP voto!' ~obre OP demais candidato!'!. dêverã ser reco-
nt1e~fdo. · 

Art. i H. 'J'odns ~!'! ve7.eS que a Camara. na VP.T'iriC:tl('~o."' 
l"econhP.cimPnf.n nP. p0dl"lrPe dos sen~ m~mhro ~. inlo-"lr millm;, 
ou nã.fY apnrnl" . . Pºt' vicios e fl'audeq. 3r,fac:; ou onfros do
rmmrritos · f'\foifo-r·H:~ rPl"l'."tfri-oS-:-ha. no-r in~··nnt-•'Hn :h Ml'!sa, 
ã ant.orir'lnrlP.. r.nmn!'.'f.Pnf P. nara a P-ffpcf.iva r"~rionsnbiltdn.dP.. 
pP,OS mP.ins lPga~!'r. ·<!os ·r.nlondos. ' 

Par~.l?'t'::tT1hn imfoo . Bsf.a nrnvidP.~eia d~vet•:i ser tomnda 
pe1o 1° FtrrrP.b.1'.'io rle>nfro -<fo mrnrr.-nt.~ P. oito tioras após a 11n-
prnvadin cbs C(ln~Tn~~P~ qnP. n dP.fel'tninare!'n . · 

.A"!"f.. H!'l. 'VPrifü~ rufa n. ?Pg-alidndn dos po~erP.S rfo mafs dP. 
i07 D('rmf.::ir'ln~. si sP ~chat'i>m · nrPsP.nf Ps ·nes~e numPro. pelo 
meno'l. fnr-st>-h~ a ·ne·virfa ~cmmuniC'a0ão no PrP.sMrmf,e dn 
Rep11'MiNi 'l :ln ~Pnnr:lo . ns:1r:l cn1P se nr.r.nrdA 110 er'lificio em 
que devP-rá f Pr lnP.:nr n. in~t.nn~l}tin f'fo. ~i>-ssl'\o lel?isl:l.t.iva. 

'P~.ra!?'rirphn nnfoo. Ommdn a Cnmnra <los Dt>puf:lrfo~ n!fo 
1)'1ldf>t' inir.for ns ~"m1 fl'ah::ithM .no ifüt rrill:'ri:'indó n:i r.nmt.H.ni
~§o. o.n fim tP1 orrHmrrh. l'IO't" nl'io hriver numP.rQ lPl?nl. fnr-sP.

. 'ha indPnf.lr.n commuriirnG~o. e nrnr~P.der_.;.se-ha do mesmo modo 
lo~o qne o rmmPro P.~f.iVP.'r· r.omnfefo. 

Al'f:. H n. Nn nlf.imn MS!"~o pr~mmtt.oria. ó PrllllsfcT1mte 
co11vf.dará. os D~rmt:irlo~ n contrair"'fl1 o formal C'OT11nromfsso 
l'!e bemsumprir os se.us dP.vP.l'P.!'l ·:PeJo modo por que nassarã a 
rnzel1 f) . . · - · · . . -

~- t.• f_,evnnf.:rndo-se. nn. Q1H'I ~r.rr~ acompr.nha.do por foda!': 
as pesAoas anP. se Mh:trem m1 sala fias sessl5es, o Pt'esidentP 
pl"01'Prir~ .. PTif.§.n. ri sP.~1inte 11fl'irma~fio: 

-«l>rometf.Cl mnnf.F!r (-1 eumnrir Mm TH'.t'f"its. le~lrfaô~ n 
fW,QM~fif.u i~~o F""~ml. l)l'nmovP.r o . 'hem ~Pl':itl dn. RP,rmblfon . 
nbsP.rvnr ~.s ~la~ le>.i!';. ~usf.ent.::n·-Ihe n. tinHio, a inf.PP..Ti<farfp r ~ 
1-nnPnP.n<.foncta . 1> . . 

~ 2.• l\'lm S"'~uirfn. o Pr,,~ldr-mtP m::inl1~-rã. fitr.rr a rhnmn<h 
rJn~ nl'n11fndos f' r,:Hfa nm cfollf~S. a -rOmPCrtr pP)OS m embroi;; r'fn, 
MMn. IHT'~ .. 1t prrmorç.~fo '1'\lA fnl" 1:rro1'P!'irto o seu nomP.: «A"lfiim 
·fll"OmP.f.t.O>. 
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~ 3.º O D~pufado 'lll0 comparecer depofs da abertUMl do 
r:1mg-rnsso. Sf'!rá rPrebid-o. á entrada da sala. pelos 3" e t..~ Se
rrPf.arios, e prorerírá, cm s·essão. perante o Presidente. o com
p romisso desfo .artigo. 

N. 7 

A Commif=são acceif.a as emendas 37, 38 e 39, parn Ih~ 
lhos dar e ao capitulo. a que se re!erem o substitutivo se
~uin t.e: 

,~· TITUI.0 III 

Da legislatura 
·. ' 

CAPITULO 1 

DÀ MESA 

Art. 117. A' Mesa da Cnmara dos Deputados compm 8 
dí-rPcrno de t odos os seus trabalhos. · 

· §. f.º A ~esa compõe-se de · um Presidente e de quatro 
~ccr~f.arfos. · . · · 

~ 2.º Par~ i::upprir a falta cfo Presidente e dos Secretarfos 
h:wP.r~ dous Vice-Pref;identes e dous supplentes de Secreta-, 
l'iolS. 

~ 3.º () .Presidente convidará qualquer Deputndo paTa 
snhstit.uir os Secret.arios, na falta accidentn.1 dos • . respectivos 
~nnp tentes. · · 

Art. 11 $. A l\f11sa. elriita no inicio de cada sessão teg-tsla
f:fr:i s~rvirá_ fambern Jias. sessões extraordinarras. e em todM 

. :1i:: fl,rorogar:oes. . . 
§ 1. º RP,mprp qne i:;e vertrir.nr vaga na Mesa, durante o· 

r:inrcionamP.nt.o do Congresso Nacionnl. por morte, renuncia. 
on nr>rdn riP, mandato, de um dos · seus membros, f igtll'lll'Ó, em 
nrim0ir0 loriar. na ordf'm do dia immedia.ta, a eleicão do seu: 
~nh;:;f.Hut.o. · 

~ 2." AFl ftJnccrlt'S dos m ºembros da Me!lfa. da Camara do9 
n< pntndg~ s6ment.e ce~sarão: 

· a ) no~ nnnos inicincs d=t t~dslnt.ura., com a const.Itufelo 
(l~ QnP. dt>vP. pre!llr'!ir- ás sessões prcparatortas para o -reconhe
r·i'!"lif"nt.o 1fo podPres~ 

h) no!'- (fomais nrmfl~ da. fogi1'1lahtl'tl. eom a eleioão da nava 
M<'~:'l. . . 

,., rt.. 1'f 9 . O PrPFlfde.nf~ e 'Vfce-Pr~sfden~s subetituirtlo 6 
v;,.,..._ Prr>~ir1Pnf.(! nn 8Pnnrlo. f!m ~PUS fmpedfmentos, quando 
·· · ~~ 1 ;vPr fnn~donondo o flont?resso Nacfomtl. · 

Parri~nnhó. Hnico. O 1• e o 2• Seoretarfos t!er-YirRo eomo 
'.' " r. -~º no Cont:rrPRs~ Na.oional e, ne!!sa caracter, slJbslituirlo () 
i)residentr e os Vice-Presidentes, em l!leu~ impedimen~. 
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Arl. 120. O.:; membros da Mesa, bem eomo os Vice-Pre
sidentes e os supp!enles <lc Secretarios, não poderão fazer , 
parte de qualquer Gommissão, permanente. ou especial. 

SECÇ.l.O J 

Da eleição da Mest: 

.Art. 121. A' ultima sessão, preparatoria de cada sessão 
legislativa ordinaria o seu Presidente $rá para ordem do dia 
da prime~ra sr.ssã.o da Camara a éleiç.ãó da sua Mesa~. 

Paragrapho unico. A eleição . do Presidente e dos Vice
.Presidentes· da r,amara far-se-ha, simultaneamente, na pri
meira srssão ordinaria em que houver trnmero para votações 
e a dos Secret.arios logo na sessão seguinte e pela mesma 
fórma. · · · 

Art. 122. Os membro.s da Mesa serão· eleitos por escru
tínio secreto, e por . maioria absoluta de- voto~. 

§ 1.º Si ninguem ·obtiver maioria absoluta do votos. pro
ceder-se-ha a segundo escrutínio entre os dous mais votados . 

§ 2.0 Si houver mais de. .dous com. igual numero de votos, 
a sorte decidirá quaes os que devem concorrer a segundo es
erutinío . . 

§ · 3.º Si houver novo empate, em segundo ·escrutinio, a 
80rte decidirá qual o eleito. -

§ 4.º Os ~mmediatos em votos ao 3° e ao 4º Secretarioe 
serão, respC>ctivamente. 1º e 2° Secretarias. 
s~rão. respect ivamente 1" e 2º supplenf.es. 

SECÇA:O 11 

Da Pre11ide:nte 

Art. -12~. O Pre!:lidente é o orgão da Camara, qUando 
ella houver do se enunciar collectivamente, o regulador do.:. 
.seus traablhos o o fiseal da. sua ·ordem. tudo na oonformidadr 

- deste Regimento. · 
Art. i24. São attribuições do · Pre!lodiente, além de ou-

tras conferidas neste Regi mm to : . . 
1 .. , presidir as sessões da Camara; 
2ª, abrir o encerl'ar as sessões ás hora.!:) competent~. 

nellas manter a O'r<iem e fazer observar a Constituição, as 
leis da. Republica e este RegunenLo; 

3", ·fa:ter ler as actas, pelo 2" ~ecretario, su}?mettel-as fl. 
·;.; discussão e ao voto da Camara a ass1gnal-as depois de appro-

vaaas; · · , 
4", fazer ier o expediente pelo i º Secretario; 
5 .. dar posse ti.os Deputado~ reconhecidos; 
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. ôª.!. concede.t· ·a palayra ao!' Deput..ados, na oJ'dcm da m
i;c-r1.pçao, aos rrue a solicitaram verbalmente, nos termos do 
Regunento, e negai-a aos que a pedirem sem direíto· 

/

4

, convie.lar o -0radõr a declarar, pré\'iamente, si 'vae fai
laz· a favor, ou contra, a mat.eria cm discussão· 

s·, interromper o e>ra<lor,_ quando se dc:3viar' <la questão, 
quando fallar conti'a o vencido, quando faltar á consid(}
ração á Can1ara, ao Senado, ou· n. algum dos seus membros, 
e em. geral, aos l'epresenta.ntes do. poder pub!ico, advertin
do-o, chamando-o :í <>r<ioem e retil·ando-lbe a pala'\-Ta si não 
for obedecido; 

94, ciHi..:nar a· atten<;ão do orador, a.o t erminar ás horas do 
.;)(.pediente e <la ordem· <lo <lia, ou ao ·de esgotar o tempo a 
que tem <lireiLo de occupar a. tribuna; 

. 10\ annanciar a ordem do dia e o numero de Deputa.dori 
presentes; 

11 ", submett<ir á discussão e á votação a materia a isso 
destinada; , 

12", estabelecer o ponto da questão ::iobre. que devam ser 
feitas as votações; 

13ª-, annunclar o resultado <ia.::; votatôes; 
1-i•. co.nceder a palav·ra para explicação pessoal, aem ~-. 

l}rejuizo d.a. or-Oem do dia; 
15", communicar á Camara o recebimento de mensagens 

o outras correspondencias do Governo e fazei-as ler pelo 
1 ~ Secretario; _ . 

16º, nomear, por autorização da. Gamara. Commis~s es-
pooiaes, mixtas e externas~-

17ª, designar substitutos para os membros das· Commis
:iôes, em suas vagas, o·µ em aeus impedimentos. exceptuada 
a. (J(.)mmissU.o ode Policia; 

·'·8ª, promovei• a . publicação dos debates ·e de todos os 
1.raball'los e actos da Camara; . 

i9", não permittir . a publica1~ão da expressões o ccrnce1to~ 
ve-dados pelo . Regimento; · . . 

20"; organizar e designar a· ordem do dia. segumte :· 
· 21ª informar á Gamara sobre qu&lquer ponto de ordem. 

v\! de pratica, parlamentar; . 
22". suspender a. · sessão, deixando a cadeira ~a. Pre-s1-

dt·ncia, quando não puder manter a ordom, ou a.~ c1rcuµistan-
1.~:as o exigirem; 

23ª, levantar a. Ressão; 
24'", assignal' todas as resoluc?e::i da Camara; . 
25ª, a.ssignar a · oorrespondenc1a. ºº1!' o Pres1d~nte. da 

Bwpublica e com ns assem?:>léas le.~1sla~1vas estrangeiras , 
26ª, convocar sessões extra.ordmar.1as; · . . 
27, presidir as reuniões da. Commisslfo de ~ol~c1a, tomar 

parte nas suas discussões e deliberações, oom d1re1to a voto, 
~ assi/mar os respectivos p~recercs; . , 

2s•, substLiuír, I~üs termos . do Reg1ment,u. Commwn. do 
Ct.ngresso Nacional, o seu Presidente: 
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29•, substituir. nos termos da ConstHuição o Pre:si:Jeute 
.u~ Republica; ~- • . . , . 
. 3u~. reso!ver todas as questões . dç ordem que c.ccorrérem 

au.rante as sessões. - · · 
:Af't. 125. O Presidei.nte da Camara não poder~ ::>inã.o na 

quallúaue de membro da Commissão dti Policia. offer& ex· 
.pr_oject_os, indicações. ou requerimentos, ou votár. excepto 
noo casos de empate, ou nos eserutinios soor·t.\tos. 

Faragraph~ unico .• Para .to.rr:.ar pcute em qualquer <fü;
. ero..ssu.o, o_ Prns1denle deixará a oaeieil'~ interina.mente, ao 

seu sub_st1tu_to, em.quanto se trataJ.• <io obJecto que se pl'OPU;
zar a discutir. 

'Art. 126 • .Na fali.a, ou no impedimento do V :ce-P1·esi
doute da_ li.epublica e do Vice-.Pres1dente do :::ie:uado, o ·1Jre
.s1<1en te aa t:alllára · será o suJJstitu~ o eventual <io 1>1·esiaer:.te 
a~ llepubliea;. 

SECÇ.i.() Ili 

Dos Yice-Preaidentea 
·· ;~ 

Ál't. 127. Sempre que o .Presidente nlio ite a.cha.r n6 i·e-
f cinto á. .b.o.ra l'egimenLal do inicio . d.os tl'abalhos, o -1º Vüa·.:

P1•esidente, e, em S'lª íaita, o 2º, substi~uiJ.-o-lla. no J.esem
p~nbo das s.u~ füneçõas, ()e(Jen<io"'"ll>.e ·o loga.r logo 9µe for 
p1·esente. ·, . . . . . 

.Parag.rapho unico. Quando ·o Presidenta tiver n~ess1-
dade de deiDr a oaàeira, prooeder'.'"se-ha da m~mll. íó1·m~. 

,~ . . . . 

• '· $.&CÇÃO IV 

/)!JI 16CJ'efG1'ÍOI 

Art. 128. São atttil>ui.gões do 1º Secretario: 

•... ,. _ ... -... ... ~ ..... 

~ • •.:. "!:.. 

\ . 

tª. fazer i. ehamnda ·dos DopuUlidos, n0s casos previs~~ 
llt:ste Regimen ~o; . . 

· 2"', ler á. Camara a integra de · todos os officios do. Go
verno e do Seoutlo a, em summario, qualquer• out.ro papel, 
que deva ser :ido em se.ssio; 

3\ despachal' toda a mnt.eria de exp~d:iou.to; . . . 
4ª, recebei· e fazer toda a cor1·e.spoudeuc1a. offlc1al d.a 

C&mara; 
5'» reoebe.r, igualmente, · todas :.s repres~ntucões, oon

:vitos, peticões e memora.isa dirig-ds á Ca.mara; 
õ·\ fazer recolher ~ guaraar em boa ordem todas as pro

. po.sicões, pnra apresentai-as opportunam~nte; 
1•, assignar, depois do Presidente, as acLas das sessões e 

as resoluções da Camara; . . . 
8'". coutar os DepuLados em verificaçio de votação; . 
~. dirigir e iDBpeccion81' ~s u•abalbos àa .Secreatr1a e 

lisoalíz.ar u suas d~1a1; 
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iQª. Pl'OVicienciai· para . que se.iam en.tresues aos Depu
tados, · á medida. que Jorem chegando á Camara. os avwsos 
11opresso~ rela.~ívo:> ã matei:ia designada n& veapera para a 
oraem elo dia; . . . , .... 

:U•, tomlll' not.ü' da~ UiscusSõe-' e vota~õe! · (i&.''eaiDaràt'·ém 
todos os papeis sujeit.Oõ á .sua guaJ:da, líluUlenl.icando .. 01 com 
a .sua ~sJgD.atllr~. · 

.Al't. 121:1. Ao 2" :::;ecretario compete; 
1 \ .üscalaar a recl.ac~ ~ act.a~ e proceder i. ~· 181-

tm·a; · · .i · · •1 ·...l.~ 
2", a&ji&ruu·, depoi.~ do 1" SeoretaI·io, toaa.' as. àctu e 

rc:)olu~ões da Ganlara; 
3"» escrevei· a act.a das sessões sooretaa; 
4"', contài· os l>epu.Laaos em verifioacão de votação; 
õ .. , au.xilia.i· o 1" l:iecretario a te.ter a corre.spODdeocia olfi-

cial da Gamai·a, nos termos deste Regiwent.o. . 
Al't. uso. o a~ e o .!a" Secreta.rios receberão á pom da 

~ala das sessões os Deputado~ que aillàa .Dão bajwu prestado 
i.:iompi·omi~so, para que o façam • 

.Paragrapllo unieo~ Coml>ete-lbes auxiliar o t• a o z· 
::>ccret.arios na verificação das 'Vot.agõe.s .. 

Art. i31 . Os Secret.ario.s e os seus suppleiltes substit.uir
::;e-hão ~omorme ~ sua numeraeão ord.iwU e ~esta mêSDlo 

. o.!.·dem subet.it.u.i&ão o P~·esidente, :ua falta doa Vi~.Prui
deates. 

111. 8 

A.'s emend!àa aos artigos do capitulu - Da Policia iutorua 
da Camara ....:.. e ao.s prcpríoa artijfoa off81'ec8 ~ commiHAo 
este substitutivo; 

DA POJ.ICJA qf1'BI\NA DA ~ 

A.rt. 132. O policiamento do erlificiu da Cawara e de suas 
dcpendencias compete, pt·ivaLivamente, ó. Com.missão de Po
lida, sub a SU!Jrema direccão do seu i'residante, som illter-
v ::oc;l.o de qualquer outro podei•. · s i . u Pat:a esse poiiQiameuto podert. a Commissã.o (le PO
i ~d a 01·g~oizar o Ç.orpo Policial (til Ga~üra, Que se COID;pOrá 
ue um :5upe1~iutendeute e de gunrdas ate o numero de \'lllt.e. 

§ 2 . º .Essa policfameuto poderá ser feito por fol'ça ~u
liiica e agentes da. policia commum, requisitados ao Governo 
i}~la l\lesa e postos á · sua iuteü·a e Cl.:clu.siva disposiçã1>. 

Al'L. i~3. Será pet·miltido ll ci uaiquer pcs:0oa, deceute
mcn Le V()Sliàa, a.\isitir, uas galerilÃS, ás ~esse~, desce QU& ea
tcJil, desar mar.ia e guaL':ie o maio1· silencio ,i\em üar qualquer 
sii:;l\1&l de ap_plausp ,ou da .reI>rovaQio. tàO . . ~uG. ee ~ a.a 
~ mar.-.i ,,. -~ 
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-·· 

§ 1. º Havez·á tribunas reservadas para senhoras, Senado
i'ef!, Membros d<? Corpo Diplomalico, magistrados, e allo& 
funccionar·ios, e~. tambem, logar reserv3do para os represen
tantes da imprensa, no effecliver exercit.io da sua profis:lão, 

§ 2. º No r~cinto das sessões e em ~uas dependencias só 
9erão ::i.dmittidos ne.putados e empregado~ cm serviço. 

§ 3. º Os espect.adores que pertubarem a sessão S~i'ão 
obrigados a sahir, immediatamente, do edificio da Camara. 

§ 4. º F"r-se-ha com o espectador que perturbar a ses
são a aemonei.t.ração que a Camara julgsr conveniente. 

ArL 134. Quando, por simples acvertencias, na fórm~ 
deste regimento, não for po:,sivel ao · Presidente manter ~ 
ordem, poderá. suspender) ·oc. levantar, a sessão. 

Parag1•apbo · .unico . Si algum· Deputado commettei-; den~ 
tro do edificjo da Camara, quálquer c·:nesso que deva · ter 

··represi::ão, a Commissão de Policia conhecerá do ·raeto, ex
pondo-o á Camara, que delibel'á ·a ~respeito. em sessão . se-
creta.- . · . 

Art. i35. Quanco no edificio da. Camara se commetter 
algum <!clicto, realizar..;se-ha a prisão ~o' criminoso, a.brin~o
'le ínquerít..o, sob a direcção de um dos reembros dà Comm1s
são d~ Policia, designado pelo Presidentt- . 

§ 1 . º Serão observadas no pro<:asso ª'=' leis e regulamentos 
policiaes do Distrieto Federal, no que Ih~ forem · applicaveis. 

§ 2. º Servil'á de e~cdvão nesse .processo o funccionar10 
da Secretaria que for para isto cesigr.ado pelo Presidente. 

§ :1. : O inquerito, que terà rapido andamento~ será. en
viado, com o dtilinquenle, á· autoridade judiciaria. 

N. 9 

· Acceitu.$ a8 emendas 42 a 59 a Comrnissão apresenta á~ 
mesma::. e am~ a:rtígos do · capi.tulo a. que se referem este sub- 1 

ititutivo: 
GAPITlJLÔ IIl 

DAB · COMMlSSÕEe. 
' 

Art. 136. A Camara dos Deputados 'iniciará os seus trt.~ 
balhos, em cada sessão legislaliva o~dinaria, organizn.ndô 11-~ 
~mas Commissões. & 

Paragrapho unico. As CommissôP." serão: 
a) permanentes. as que s.ubsistem atravt'f! das legisln.-

turas ; . · 
b) t~mporaríai:;, a!'! que se extinguem com ·a terminacão 

ela le.gisfatur;i, ou Jog<> que hajam preenchido o fim a que SI.~ 
destinavam. " 

Art .. f37. As Commissões pt!rmanentes são doze: 
t•, Policia; 
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2ª, Agricult.ura, Industria e Commel'cio; 
!J•, Constituição ~ Justiça.; 
4.ª, Diplomacia e Tratadoa; 
5ª, Finanças; 
6ª, Instr11ccão; 
7•, Marinha e Guerra; 
8 .. , Obras PubUc.as; . 
~. 'Poderes; 

to•, Redacção; 
11•. Sa.ude Publica; 
12", Tomada de Contas. 
Pa;ragrapho uilito. As Commissões permanente8 serão 

constituiàas: · 
. a) a de Policia, pela Mesa; 

b) a de Agricultura, Industria e Commercio, a de Di
plomacia ·e Tratados, á de Instrucção, a de Marinha e Gu~ 
a de Obras Publicas, a. ' de Poderes, a de Saude l'ublica e a de 
'l'omada de Contas - · de nove membros cad~ uma; " 

e) a de Redacção, de . cinco membros; · · 
.d) a de 'Cortstítuição e Justici. de onze metnbros; 
·e) a de Finanças, de qinze membros. 
Art. 138. As Commissões permanentes exercerão as . suas 

funcções durante toda a sessão legislativa ordinaria, nas ei
traordinarias e nas prorogacões, até nova eleição. . 

Paragrapho unico . Na ultima !'!essão legislativa de cada 
le..gí~atura cessará o exercicfo das funcções das Commissões 
com a realização do pleito para a renovação da Camara dos 

. Deputados. . 
Art. 139. As Commissões t~mt>orarias · serão internas,. 

externas e .mixtas. · 
-.§ 1. • As Commissões internas serão as que· se desti°ª'

rem ao e~t.udo de determinado assumpto sujélto á deliberação 
da Camara. e dividir-se-hão em Commissões de lnquerito, 
c~pl'.!ciaes e geral. 

§ 2. • As Comtnissóes t?xternas scrGo 118 eonstituidas para 
participar dos actos em que a' Camara doB Deputados haja de 
~e 1•epre~ent.ar. · · 

~ 3. º As ComMfssões mixt.as serão as constituidas de 
Deputados o , Senadoree. · . 

Art. 140. As Commíssões de inquerito, em numero de 
ttéi~. serão constituidas e regidas pelos dispositivos do capi· 
1.ufo II. Titulo II. da Parte Segunda deste Regimento. 

Art. Hi. As üommíssõê9 es{'eciaes . serão· constituidat11 · 
r101· determinação da Camara, a requerimento de qu~lqu.er 
Deputado. · . · · 

Paragrapho unico. O requerimento pai-a a constituiQão 
<fo umn Commissão Especial indicará, desde logo, o aasumpt-0 
de que a mesma haja de tratar, bem como o numero de mem-· 
bros que a deverão compor e a fórma da sua escolba, ele
t tiva, ou por nomeação do U>resldtnte dn CQmara. 

u-YoJ. m · · · :ui • 
~ . J. :.. 
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Art. 142. A Gamara poderá constituir-se em Commissü.o 
geral, para o estudo de qualquer assumpto, 011 outro fim de
terminando, desde que a sua maioria o permittir, a requeri
mento cscripto !]•e Qualquer Deputa(,lo. 

!Jaragrapho unfoo. O requerime.nto para n. constituição da 
Camnra em Commissão geral deverá 4esde logo, indicar o 
obj eclo, o dia e a hOI'.a da· reunião. . . 

Art. 143. As Commissões c~t.erntts serão constituidas pela 
mesma fórma das especiaes, por deeterminàCã.o da ·C'amara, a. 
requ:erimenLo verebal do qualquer Deputado . 

. Art,. H4. ·As · Commis~ões mixt.as serão, tambern; co.nsti
tuicras pela mesma fórma das especiaes, f)Or determínacã.o da. 
Camara. mediante prévio entendimerito com o .senado, a re
querimtlnto escripto de qualquer Deputado. 

· Art . 1.45. · As Commissões temporarias durarão: 
. . a.) as -O.~ inquer.ito até ~ cop.ch1são dos trabalhos de re

co.nhecim.ento de poderes pàra a renovacão da Gamara; 
b) aif espéciaes, a geral, as externas e as mixtàs, o tempo, 

dentro da legislatura, necessario ao e:ítercieio das funccões pura 
~ue fota.m eoilstituidas. . . 

SECÇÃO I 

l>a eleicão das Comrriis&óes 
., 

Art. 146. As Cornmissões permanentes serão constituídas 
por -eleiciio e · as temporarias poderão ser eleitas, ou nomeadas 
pelo Presjdent.A da Camar!'f.. · 

Art. U.7 ; As · Cornmissões p ermanentes serã:o eleitas n.l).s 
duas st?ssões que se· seguirem ás da eleícão da Mesa e em que 
'1.ouver numero para votações. ~ · · 

Para,irrapho uníoo. Para a: sua eleicão as Commisi;;ões sn-
1.'lib desdobradas em dous grupos. um de ~ei~ e oul.rq de cinco: 

· o primeiro. formado. pelns de Constitu iciio e .Tusti~a·. · Agricul
tura. Tnduslría e ·Commcrcio. Diplom:wia. e Tratnoos. Inslru
ccão. Mari.nha e Guerra. e Obras 'Publicifs; o seg:i1ndo. pelas de 
Finanças, Po<lcrcs, Ro.udc PuhU.ca, 'l'omada. •fo' C0nt.a~ o ne
àacção.. . . . . , · . . · · .... ;'?.. 

Art. i4S. A' deição das Commissõcs permanentes será feita1 
nor· cscrutinio s1'erc to, á riluratídadc relativa .de· ·vot<'·S. 

. § i. ° Cama Deputado votará em tant.os nomes qnanto1; r.or
t(!gpntidam n ·dons ten:os do numero rle m0mbros ~:la· Com-
misr;1tlo a el0.~"r-se. · . 
· ~ ~. ". J>ái·n n~ Commi~sõrs rfo Cr0nR t.í h1ir,~n ·e Jnstiça ri do 
RP1~1: 1."<'fln . r·n .in n11n1 0r n de nrnmhro~ não f> divi siv~l por f.rrs. 
er1n:-i. Dl'.'pulatlo ,· oi.a i'~\. r <':;nomi·\'nmf'nlP.. P.m oito e <'m 'lualro 
nomM. · 

§ a." Em e uso í.l,c cmpa to, a sort-0· decidirá. 
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_·\.t·t. H9. A cleicão uc Commissõcs temporarias será feita 
iw se~são seguinle :.í.Quclla em que fõ1· deliLerada. a sua coi;i
:;liLuii;:ão. 

Paru,grapho unico. A uomeaf.;ão de Commissões tempora
.rias será · reita pelo iJresidente da· Camara llenlro de vínte e 
t!uatro ltoras auós dclib(~1·a t·-::;e a sua nonsliluiçã"o. 

Art. 1GO. Quando so realizar. ::;imuH.anearncnte, mais d·e 
urna eleição, liaver:\ so1J1·e. a me.sa igual numero de urnas. de
Yi<.lamcnlé rotuladas. · com a indicação clara de cada uma das 
elei c;ões a se proceder. 

Att. 15'1. Proceder-sc-ha ú. eleição com a c\lamada àos 
Deputad'Os, o que se fará por Estados, . de norte para sul·. em 
:w(1u~ncia or<linal dos respecli"vos disl.ric Los eleiloraes. 

§ ) . º Terminada a votaQão serão as ccdulas retiradas da. 
mna, conta das e lidas pelo Presidente. . . 

§ 2, º Os Secretarios procederão aos respectivos assenta
mentos, proclamando em voz alta, á· rnedi&a. que se fôr- veri
fo:ando, o resuli.udo da apurac.;ão. 

§ 3." Não serão apuradas as cedulas refe1·entes a uma 
cl eíi:ão que se enccntrarcm ~m urna destinada a outra·. 

§ 11. v Quando uma codula contiver numero de votos maior 
t\I) que e d'eierminado pelo Hegimcnto, só serão apurados os 
primeiros até completar o limite regimental. · · 

§ 5.º Terminada a apura-0ão o 1 º Secretario redigirá bo
l1~tim oom o resultado final, collocando os votados na ordem 
docrescente dos suffragios. 

§ 6.º . O . Presidencte procedeerYl á leitura do boletim da 
apuração final e proclamará os eleitos. 

SECÇÃO ll 

Da audiencia das Commi3sóes 

Art. f52. A distribuícão de pap1üs ás Commissões será 
foila pelo i "' Secretario, em nome da Mesa. 

~ 1." A rr.mcssu dcsi:;r.s papeis ao J>r~sidenle de cnda Com-· 
lll !~:-:ão i;crft fc i la por int(!rmrdio dn Secretaria da Cmnara. 

§ 2. º Os pal.'í!Cerf!s (' papds riw iad'Os pelas Comml8sõas á. 
~J, ·~a. ~d-o-ão, i:!1 1almcnlc, no 1º Sncrctario, por intcrmcdio 
da 111n ~ma srcrclal'ia. 

o\rl. Hí3. Quandn for disLr ibuida qualqu(W proposfclio a 
111:ds rfo uma Commissã0, cadii qual dará o seu parecer scpa-
1·:tdame.nte. 

~ 1." Quando a l\fosu enviar quuesqucr papeis a uma 
f!nmmis~fto, e esta prP.t.ender -- m1 que outra se mnni)'osle 
:<1) ht'f' a rnatcri:.'I . ou r.om ella sr rrunir, para· doliherar a 
l'~'~pr:ilo. o sen Prcsidenlr, nnvia1·á :\ Mesa rcqucrimeulo es-· 
l'l'ip l o e fundiamonta.do, que o Pr('~idc.ntc da. Camara. despa-
l'l1 ará. ' 
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§ 2. ª 8empro que fór deferido um requerimento de :-eunião 
conjunta de duas. ou mais, C:ommis::;ões, o 1.º Secretar10 dar
lhés-ha conhe-0imenl.o desse despacho. 

§ 3. º Quando um Deputado. pretender que uma Com-; 
:missão se manifeste sobro <leterminada rúat~na, o requ~erer:1 
por escr1nt~ • . sendo o requerimento subrneitldo á votaça~ ~a 
Camara, 1ndek.Jendentemente rle discus!"-ão, ·presente a 'minoi-l;1 
absoluta. de Deputados. 

SECÇÃO III 

Das 1•euniões das CÓ~n.missõe. 
J 

Art. 154. As Commissões permanentes, ou especiaes; re
unir-se-hão, ordinariamente, todas as semanas, em dias pre-
fixados. · · 

§ 1." O Diario do Congresso publicará, quotidianamcntr~. 
3 'relação das Commissões, com a designacão do local e cln 
hora em que se realizarão as suas reuniões. 

§ 2~ 0 Quando o Congresso Nacional .. estiver funccionando. 
as Commissões da Gamara effectuarão sua.s reuniões nos ·dias 
marcados. preparando todos os papeis que estejam depen
<lendo do· seu estudo e enviando-os ao 1" Secretario para a 
~ma ;publicação no Día1·ío do Congresso. 

Art. :155. As reuniões extraordinarias <las Commissc1r ~ 
terão Iogar por convocação deis respectivos Presidentes, e:r:
officio, ou a requerimento de qualquer dos seus membros. 

Paragrapho unico. Qualquer c.onvoca~ão de: Commissã~\ 
será annunciada pelo Diario do Congresso, com vinte e quatl'n 
horas de nntecedenoin. e designac~o do seu. local, hora e ol.1-
jecto. · . 

Art. f56. As reu1liões ordinaria:s, ou extraôrdinaria.~. 
<las Commissões, durarão o tempo necessarin aos seus fim:. a 
.}uizo do. seu Presidente, que as poderá interromper, cruar11lr1 
julgar conveniente. 

Paragrapho 'llllico. As Commi.ssões não se deverão reunir 
:.o momento <:las votacffos em })lena.rio. e, quando antel'im
mente l'eunidas, deverão suspendot· os MUs- trntialhos l'm
qunnto durar aquello acto, para dolle participarem os se11~ 
membros. .. 

Art. 157. A.s i·cuniões das Commissõer;, por con\'enient~i:1 
ele ordem publica, poderão ser secretas. 

§ 1. º Serão :i;ocretas as reuniões das CommissÚt'S pn !':1 
deliberàr .sobre : 

a) decla~acão <le g;uerra, ou accôrdo sobre a paz.: 
b) trataaos, nu convenções, aom as nacões. estrangeil'uE; 
e) concessão, ou negação, de •passagem de forças csLean-

geiras nelo territorio nacionnl pnra operD.\~õos militares. 
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§ " 0 Nas r ,uniões secretas servirá como sec1·ela-rio da 
Commi;s·ão, por ·designação do Presidente, um Cios seu.s 
membros... 

§ 3. 0 Os DepuLados podcríio assistir ás reuniões secretas. 

SECÇÃO IV 
,.:. 

Das actas das commi.<>sõe.s 

Art. !5&. Das reuníões da.s Commissões lavrar-se-hão 
::wtas, com o summario do que durante ellas houver occor
rido. 

§ 1 . º As adas das reuniões ·publicadas serão dadas a. .pu-
bliddade no Diario do Co'll(Jresso. 

§ 2. º Dessas actas constarão : 
<t) a hora e ' o local cm que houver logar a i·eunião; 
b ) os nomes <fos membros da Gommissão que compare

c.e!'am e o dos que não compareceram, com -0a:us3. jusUfioa.<la, 
r.u sem ella; . ··'.-:: - · 

e) a distribuicão das ma.terias, por assumptos e rela
lorcs · 

d) -os pareceres - lidôs, em smnmario; . 
e) referencias succíntS:s aos relatorios lidos e aos çle

bates. 
§ 3. 0 Quando á. importancia da ma.teria l)ffi ei:;tuao con

ri rr o registro stenographico dos _seus debates, o seu Pre
si<lentc req·Uererá ao da Camara, as providencias neeessarias 
á sua execução. . . 

§ 4. u I,i<ia e approvada, ao·/inieío <lc cada reunião, a acta 
rln ant.erior, serú. assignada pelo Pl'esidente da Commissão. 

§ 5. º As Commissões sórão secretariadas. em suas re
tmifins publi<',as, por funccionar_io"3 da Secretaria da Camara . 

§ 6. º Aos secrctarios das Commissõcs compete, a.lé.m da 
rr'l!:u:1.~ão das suas actas, a organizar;ão da synopse dos seius 
!ralmlhos, com o andamento das respectivas .Proposicões. 

Arl. 159. As actns das reuni<fos secr~tas serão lavradas 
Jl!!lo membro da Commisão designado pelo sou Presidente para 
servir de secretario. . 

Paragrapho unico. Ae aclas das reunit:Jcs secretas, . uma 
w;,, aipprovadas, ao fim <la reunião, serilo lacradas, datas e 
rnpricadas polq Presidet1te e pelo Secretario e assim reco.:. 
lhHla:'l ao 1\.rch1vo da Camara. 

SECÇÃO V 

, Dos Preside-n.tes e sew: :lUbstitutos ' " 
Art. 160 . As Commissões, Jogo depois de eleita~. ou no .. 

nJf'nr!a!-l. reunir-se-hão em uma. das salas da Camara para 
'\J"g''r 1.) ... , p • · ,J t v · p ·a t .~,---,u . 1 eRti . .i'l~n .~ A 1eP.-. rP81 cn .e, 
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Paragrapho unico. t=Ú não se reaÜzar a .,eleição do Presi
dente e do Vice-Presidente de qualquer Commissão dentro ele 
tres dias o mais velho em idade dos seus membros assumirá 
a presicténcía, até a eleição;. . . . . . -

Art. 161. Quando o Presidente ·faltar ás. reumoes da 
Commissão será substituído pelo Vice-Presidente .. 

Paragrapho unico. Quando se verificar a. ausencia si
multanea do Presidente e do Vice-Presidente de uma Com
missão caberá, ,.a sua presidencia, ao mais velho. em idade dos 
.SHlS membros presentes. . . . , 

ArL Hi2. A presidencia de commissões reunidas caberá 
ao presidente mais idoso, que será substituído pelos outros 
presidentes, na ordem d,ecrescente da idade. 

Paragrapho unico. Na hypothese de aüàeneía de todos 03 
presidente de Cornmissões reunidas caberá a presidencia aos 
vice-presidentes, na ordem decrescen~e das respee.tivas ida
des, e, na falta destes, ao mai3 velho em idade dos seus mem-
bros prei::entes". · . _' , 
· Art. 163. Ao Presidente de Commissão cm:ppete: 

a) determin~r. logo que for eleito, o dia, ou os dias. elas 
reuniões ordinarias da Comm.issão, o que fará publicar i'lelo 
Diario do Conore~so e comrnunicará\ á Mesa; 

b) convocar, ex-officio, ou a requerimento do3 rnemh{o,s 
da Commissão. reuniões extraordinarias; · 

e' presidir todas as reuniões da · Comniissão e nelias 
manter a ordem e a scilemnidade necessarias; ·, 

d) fâzer ler a acta da 'reunião anterior, submettel-a á 
discussão e vota~ão; · , · . . · 

• e) dar conhecimento á Cpmrrii3são de tod.a a materia re-
cebida; . . . · . .. \ . . 

l\ designar relatóres e distribui11'-lhes a · materia sobre a 
qual devam emilpr parecer; .1 . · 

g) conceder a. palavre. aos membros da Commissão, ou 
aos Deputados, que a solicitar&m; · ... \ .. 

h) advertir f) orador que 'se exaitá'r no dec0irrer dos de
bates, ou faltar á consideracão aos seus pare3~ •ou, de um 
modo geral, aos repreêentantes. do poder publico; 

i) interrompei' o orador, ai estiver falla'ndo sobre o ven-
cido, ou fóra da questão em debate; · 

Í) submetter a votos as questões sujeít-ç>s á Commissão e 
proclamar o resultâdo da votação; .·•·.· 

k) conceder yista doa pareceres, ou documentos, aos 
mAmbros da Commissão, que a soliritarem nos termos elo Re-
gimento; . 

l) assignar os pareeéres e cónvidar os demais membros 
da Commissão a fazel-o; . • 

m) enviar á MAsá toda· a materia destinada á leiturn. em 
se~são e á publicidade .na acta impressa dos .trabi!.lhQS da Ca-
mara · ·.. · 

. ~) promover a publicação das aétas da Commissão r:o 
Diarw do Congre$so; · 
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oi ser o orgão de communicação da Commissão com 3' 
Mesa; _ 

1>) solicitar ao Pr~sidGntc da Gamara substitutos para os 
memhros da sua Commi:ssão, ausentes, -0u impedidos de com ... 
parecer; · · 1 : i • q. 

q) resolvf'r, Qe a~ct>rdo com o RC!gimcnto. todas as ques
tões de ordem suscitadas na Ccmmissão sobre os seus tra-
lialhos. . 

Art. 16.'J.. As proposiÇõe3 e papeis que forem remettidos 
pela~ CommiE-sões ao archivo da Camara só poderão ser des
arrhivados, ou por ordem da Mesa. ou do Presidente da respe
diva Commjssão. 1l requerimento de qualquer Peputa.do. 

SECCXO VI 

Dtfs attribuições da.s Commüsões 

Art. 165. As Commissões permanentes l<'em . po~ attri
lmiçfio gcr.al estudar e manifestar a sua opinião clara sobre 
tortos os assumn!os submettidos ao seu exame e· que lhe forem 
,~nviados prla l\le3a. 

Art. 166. A' <:ommisão de Policia compete. além das 
funccões aue lhe são af.tríh11idas no capitul-0. -· - Da Mesa -
e em outras disposicôes regimentaes = . 

a) tomar todas as provid1mcias nccessarias á · regulari~ 
dade dos trabalho:;; legislativos; - · . 

b) dirirdr todos os serviços da Camara, durante as ses-
sões J~gisiat.ivas e nos sc-u&. int.erregnos; · 

e) a policia Interna da Camara; 
di nr·CJPôti á Camara a nomeacão. dos funecionarios da sua 

~ecretaria; . . . . · . 
e) nromover 03 funco-ionarios da Secretaria, nas vagas 

occofrenteA: · · · · . . . 
f) nomc>ar o pessoal subnl terno necessarto ao serviço da 

(jumara; 
(7) assignar os títulos de nomeacão dos !uneefonarios do. 

Gamara; · · · 
h) concncf Pt' Iir.P.nça, coin ou sem vencimentos, aos t'un-

1\C'ionnrios clR Camara: . . 
· Art. 1.67. A' Comm1~~íi~ de Afn'fclt:illura, lndmtria P. 

<;nmmt>rcio compPt.I' manif~sfar-se sohre lodos os assumpto~ 
rP.laf.ivn!'i á nvolnr.ãn er•onnmica do PA Í7.. -·· . 

ArL rn8. A' Commis~fín de Const.ifuklfo e .Tuslica com
r1~tn manifP~fnr-S:P! MbrP.· f.odM o::i n~Rumplos QUan!.o aô seu 
aspecf.o ,iuririico. lNml. on r.onstiln~ionnt. 

Art.. rnn. A' r.ommi,.;~fín dri Dinlnmnl'ia e 1'rntndns com
n0!P. m:'l.nifr~fa:r-i-·a~ ~ohrP. f.onrs os nr.fos internnriona~s 1fo onc 
honv,,rrnn<; pnrfi<'inado. nt1 01~ T1nrtiripnr. e sohrn a Organiza
c:fio rJ,., 1\fínic:f,.rin rhn Rnlnl'fÍ<'R F.xft"rj()r,.,r;;. 

i\rt. 170. A' P.flmmi~c:rin l'in Finnncas comr0fe, alfSm l'fo 
prripnro do!'l nrçamentos. m:mifeRtnr-se ~obre todn e qualquer 
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proposição· que, directa, ou indirectamente, immediata, ou 
rem~tamente, augmenLe, ou diminua a despeza, ou a receita 
pubhr.a. . · 

Art. 17f. A' Commissã-0 de Instruccão compete opinar 
sobre todos os assumptoa relativos á · instrucção, publica ou 
particular, e á educaçãQ. cívica. 

Art. 172. A' Commissão de Marinha · e Guerra compete 
manifestar-se sobre as propostas do Poder Executivo de fi
xação de forças de terra e de mar·· sobre todos os assumptos 
que interessem ás forcas armadas . . 

Art. 11:1. A' Commissão de Obras Publicas compete o 
estudo de todas as questões relativas ás obras e 'Viação pu
blicas e á conces$ãO a particulares . de construcoão, uso e goso 
das mesmas. 

Art. 174. A' Commissão de Poderes ·cqmpete: ' 
a) verificar os poderes do.s Deputados eleitos para o pre-

Pnchimento de vagas; · · · 
• ô) opinar, juntamente com a Comissão de Constituiçã@i 

• e .Justica, sobre a perda de mandato de Deputado. · 
Art. 175 . A reda~iio final dos projectos approvados pe~~ 

Camarn, em ·ultimo t.urno regimental, compete · á Commissão 
de Redàcção. · · · 

· § 1. º Compete á · Commissão de Policia a redaccão final 
dos projectos de resol~cão da Oamara ·dos Deputados. 

§'.2. º Os proj ectos ·de leis orçamentarias serão . redigidos 
pela Commissão de Finanças . . · 

§ 3. º A' Commissão de Marinha e Guerra caberá a re .. 
daccão Jinàl dos projec.tos de fixacão de forcas. 

§ 4." A redacção para a 3ª discussão do projecto emen
dado em 2• será feita pela Commlssão que o hop.ver apresen~ 
tado, . ou sobre elie emittido parecer. _ 
. § 5. º Quando mais de uma Commfssão houver emittido 

parecer sobre uma proposição emendada em 2• discussão, a 
Mesa designará a ·que deva. redigir o pr9jeeto para a 3• dis .. 
eussão. · · · 

Art. i76. A' Commis~ão de Saude ·Publica compete ma~ 
níf estar-se sobr~ todos os assumptos de saude publica, hi
giene e assistenoia. . . 

Art .. ·177. A' Commissão 'de Tomada de Contas competem 
as aítribuioões que lhe.· slio conferidas na eecc·ão Ill, capi .. 
f,uto ll, tf t.ulo I, da part.e ::segunda deste Regimento. 

Art. 178. A's Commis~es temporal'ias compele o des
empenho das attribuições que lhe forem flxpressamente .oon-
fM-ida.s pela Camara. · 

SECÇÃO VII 
Do~ t'rabalh.os das Commissões 

Art . i 79. O f.rabalbo das Commi.S'sões obedecerá. á se .. 
r;uinf,~ ordem: 

ll) dist.rihniçífo <l(' mnf.f1rin pelof.l rPhitor~s: 
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b) leitura de pareceres definitivamente assentados; 
e) leitura. disoussão e delibetacões sobre relatorios <lU 

requerimentos. 
§ 1. º Esta ordem poderá ser alterada ri~la Commissão, ou 

para tratar de rnatcria urgente, ou a requerimento de prefe
ren<~ia, de qualquer dos seus membros, para determinado as
sumpto. 

§ 2. º A dístribuiç--ão de ma teria dev(lr{L constar na aotai 
-publicada no Diarfo do Congresso, por materias e relatores. 

§ 3. º O Presidente fará a disLI'ibuição de todos os "f)apeis 
recebidos no inte1·regn9 das l'cuniões. 

§ 4 . ., T'l'atando-se de materia urgente, o Presídenle de
signará Relator independentemente de reunião da Commissão •. 

Art. 180 .. As attribuicôes dos membros da Commissão dl:l 
Policia são discriminadas no capitulo - Da Mesa. 

Art. 181. Dos assumptos que ·comptcm- á Commissão da 
"\gricultura, Indust.ria e Commercio, pc>derão ter r,elatorea 
t1réviament.(i dceignados os q\lc se refet'irem: 

a) .á agricultura; 
b) <Í. imm:igracão e OQlonização; 
e ) á. eslatistica. economica; . 
d) ao ensino ·technico; 
t1) á industria; ·~; 
f) aos inventos iridustriaes; 
!7) ao commercio interno; 
h) ao commeroio internacional. 
Art. 182. Dent!'e os assurrtptos cujo estudo compete i 

Commissão de Diplomacia e Tratados, poderão ter relatores 
pt·éviam~nle d~signados os que se refcril'em: 

a) á Secretaria das Rela~õês Exteriores; 
b) ao Corpo .Díplomatico; 
e) ao Corpo Consula~·; 
d) éÍ inter-esse.s commérciae:;: 
<~) aos tratados; · 
f) á~ convencões; . 
g) aos congres~s int.tlrnaéioi:aes. . 
Art. 183. A' Commissão d1~ Fman1,.\llS cabe organ1.za.r~se .d~ 

rIH1<l<i ql.H! ~l mut.C'.ria sujcilR M sem (>Studo seja distr1bu1da 
pi>lns relatores: 

c1) do orçamento do Interior; 
ó} do on;amento do Exterio1·; 
e) do orçamento da Yiacão ~ 
1-ô) do orçamento da Agricultura; 
1•) do orçament.o d~. Guerra; 
t). do orca.mento da Marinha; 
11) do orcamento da .F'azendn; 
Ji.}' do or.,;amenlo da Receita: 
f \ rlP. crPditos do M'inist.erio da. :Fazendn.; . . 
J) d<~ credito!'; do~ M i.ni stPri o~ do lntN"ior e do ~xterlor; 
I;) de '"redit.o/:l <IM mini1-1f Prio:-\ dn Vinção ll da .Agrun1Itura.~ 
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l) de c1·cdilos dos ministerios da Marinha e da Guen(l.; 
m} tlc tarifas; 
n) do inlct Esses e vencimentos do funccionalismo e ope

rarü1do · . 
' ·o) de reformas e aposentadorias • 

..i:\!'t . 18-1.. As materias subrnettidas ao 1 ~xame da Commis
.: são de rnst.rucção, poderão ser distribuidas aos relatores pe1n 
· .Seguint.o fórma: 

n ) ensino .p.rimario; 
b' ·c•n$1n6 secu.ndar.io: 
ci ensino medico e t.odo o que com elle tiver Mrr-elacão: 
d) erisino jur-idico. e todo o que com eVe tiver correlação; 

. e) ensino de engenharia e todo o que com elle tiver cor-
rclaç.ãti: · · 

n "r.nsino prqfi~sioµat~ 
Õ') 'ensino artistico; 
h )- org;anizácão g~ral..do emino; 
i ) educação'"Civic-à: · 
Art.. Hs5. A dit=:trihu icão de materia na · Commissão de 

Marinha o Guerra far-se-ha relalar\tament<': ., ,;;. - . 
a) ;1 fixação de .forcas de terra; 
b) á fixação de forças de mar; . ·IP·· 
e) a assumptOEI militare$· de terra; 
d) a assu.mpt.os militares navaés; 
e) ás promoções e reformas; 
f) ao sort~fo e ao alistamento; 
o) ao ensino militar; 
.h) no l'!nsino naval; . 
·i ) uo materiaJ-..de giierra. 
ArL. 186. A' Commissão de Obr·a·s Publicas compete dis

tribuir àos setts relatores,· além de outras materias, as se-
gnii\tcs: .. · ·· · 

\ 

a) ohras publicas; 
b) viacão terrestre; 
e~ viação marítima; . 
d) viacão aerl"a; , . 
e) servir.os de portos, rios e canaes; 
f) servie.os postaes, telog-raphicos e telephonieos; 
g) aguas. e esgotói:-; · 
h) concessões de serviços publicos; 
i) · concrssões para construcção de vias ferroos e para a 

organização de emprezas de viacão. 
Art. 18i. As at.tribuiçõ<>.s da Commissão · de Podere<>, 

quanto ao e"'ainc d~ elP.ições, diw~rão ser "distribuidas, ao co
meoo da se~são frqislativn, de modo q\le a cada um de sous 
memhros caiba relatar as el ricões dos Estados: 

a} Amazonas, Pará e Maranhão; 
h) Piauhy, · c~ará e Rio Grande do Norte; 

• 
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e) Paf!ahyba, Pernambuco e Alagoas: 
6J) Scr;iric e Batiia: 
e) E&pirito Santo e· Rio de .Janeiro· 
f) S. Paulo e Paraná; ' 
a) Santn Catbarina e R.io Grande do Sul:·· 
h) Dist.ricto Federal , .l\fatl.o Grosso e Goyaz;. 
il l\Iinas Geraes. 
§ 1.º Quando no P:wreiei1J de ftmcçiíc1:1 relativas a reco:.. 

:iheoim(Jnfo de poclc.t·cs, a Commissão respectiva cingir-~e-ha 
ao rlispns to 110 capitulô dn~ Commi~sõ~s ele Inqueri to. ' 

. § 2." Sempre qu(~ a Commi.~i-::io <!e .Poderes houver d('! 
tomar cnnhecimento dP- elci t.:õcs de I·~stado ~ que pe::-tNil}a 
qu:ilqn0r . dr ~1>.n::; m~mbro$, <'SSC Sl'r(~ impedido de funccionar 
eomo tal. . 

§ :3." Na hypothc!H' do parag-rapho anterior, o Presidente 
da. Cmnara cta.rú sub~til uto ar:J- 11 oc ao Deputado impedido. 

§ 4.º O · Peputado impf'dido, de func.cionar na Commissão 
dn P octcrP-s pot1er;í. cliscu tir e Yotar em plena.rio, as eleições do 
seu Estado. · 

Art.. 188. Na Commissão de l::\aucle ·Publica a materia, 
cuio cxaml' lhe cabe deverá ser assim disttibuida aos rela-
tores: · .,. 
i 

a) saude pubiica; . 
bl hygiene; 
e) assistencia; 
d) saneamento; · 
e) prophyla~ia; · 
{) clefrsa sanitaria; 
a> problemas h ospltaiarcs: 
h ) ensino mcdieo; · 
i) orr;nnizac:ão administrntiva. . . 

b 

Art.. 18!l. Na Comm issffo de Tomada de Conta:;. o <!st"ud'.'> 
da de8pczn publica ordínnria poclert\ ser feito por rninisterios 
o o da 0xtraordinaria o <los creditas registr!ir:los sob protesto, 
pelo 'J'rihnn~l nc Conins, por outros relatorês. 

• SECÇX.O VIII -.. 
..• 

Das delibV;Jrações das Commissões 

' 
Art. 190. As ·Commissõcs da Camara. dos Deputados de-

liberarão por maioria, ·com n. presonca da maiorin n.hsolut!\. 
rios seus rncrnl:>ros. -- . 

· Art'. 1 ílt . A CommisRífo q ue . r~ceber proposicão, mensa 
gem, ou qualqw'r outro papel. que lho for enviado pela Mesn. 
poderá propllr a sua ncloncão. on a sua rc.íoicão, total, ou 
parcinJ, o.prescnt.nr projcctos dclles decorrentes. dar-lhes 
.substif.u LiYos e. apresentar cmcn.das, ou sub- emendas. 
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A.rt. 192. As Commissões requisitarão dos Ministros de 
Estado, por interrnedio da Mesa, todas as informações de que 
tenham necessidade. 

Paragrapho unico. As CornmissôPS poderão requerer a. 
audiencia dos :Ministros do Estado sobre determinado as
sumpto. 

Art. HJ3. 'Ser'á permitLido a qualctuer Deputado a$_sistir 
ás ·reuniões das Commissões, e · ahi fliscutir, apresentar ex
po~i,cões escriptas e sug:;erir emendas. 

· .Paragra{Jbo unico. As· c~posioões escriptàs, assim como 
o resumo das oraes, si os autores redigirem ..as exkactos, po-
derão. ser publicadas. ~ 

Art. 194. Quando um membro de Commissão retiver em 
seu poder, apôs q~clam~ção escripta do seu PI.'esidente, pa
peis á mesma per·tencentes, sel.'á o facto communicado ã. 
Mesa. 

§ 1.ª O Presidente da Camara fará appello a esse mem
bro de Commissão nó sentido de attender á reeiama.ção, fi
xando-lhe para isso ·breve prazo. 

§ 2. º Si extincto esse prazo não houver sido attendido 
o appello, o Pt·esidente da Gamara. dará substituto na Com
missão áquêlle seu membro. 

:Art. ,·195. A Commissão Geral, que será presidida pela 
Mesa, db'servarú as mesmas disposições regimentaes appli'-
caveis á Gamara. · 

Paragrapho unico. Em Commissão Geral nenhum reque
rimento de encerramento de discussão. será permittido, mas 
uenhum Deputado poderá fallar mais. de duas vezes e por 
mais de uma hora, cada.. vez, sobre o mesmo assuropto. 

SECÇÃO IX 

nns 'f)(treceres 

Art. -1 OH. A's proposições, mensagens e mais papeis su
jeitos á declaraçito da ·Commissão deverão ollas apresenta.1• 
parecer. 

§ :1.º Parecer é a proposi.ção com que o. maioria, ou n 
unnnimidadc de qma Commissão se .pronuncia sobre qual
quer materia sujeiLa ao seu estudo .. 

n § 2,ª Será «vcncido:i> o voto de um mernl]ro de Commis-
sao contrario ao parecer_ 

§ 3.º Quando o voto vencido for fundamentado e termi
nar por conclusões diversas das do parecer, tomará. a deno
minacão de ~voto em separado». 

§ 4,'° O membro .dt~ uma Commissão que discordar do 
:fundamento do parecer, mas concordar com as co'nclu8ões, 
assignal-o-ha: «pelas conclusões». 

§ 5.º Si a dível'.genc\ia de um membro de Commissão com 
o respec.Livo parecer nao for fundamental. assignal-o-lla: 
~com restricr;ÕHS». 
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.Art. 19i. Os parccorc~s serão redigidos po!' oscripto, em 
termos cxnlicit.o~. SL)b1•p. u. 1;onvf1nícneia da n.pprovacão, ou 
da rejei1~ãÕ, da nialeria a que se l'cporlam, e terminando por 
conclus0:;.!S · synf.!teUcas. 

Paragrapho uuico. Excopeioualrnentc. nos casos expres
.samentc prev1.stos no He~irnento, 0s pateccres poderão ser· 
verbacs. 

Art. rns. O rncmbi·o da. Comnli~.são a quem for distri
huido o estudo de qualquer materia deverá apresentar, den
tro de dez dias, um relatol'lo a respeito, que terminar<J. em 
parever. . 

· § 1." O Presidente da Cornm issão poderá, u requerimenLo 
fundamentado do Relator, proro;;ar poi· mais dez dias o prazo 
que lhe é assignado neste artig'O. 

§ 2." Lido, discul.ído e Yotado cm reunião da Commissão 
o relatorio sobre qualqu.cr materia, o Hl:llaLor terá o praw de 
(Juarenta e oito horas, impx·orogavcl, pal'O. redigir, de accôrdo 
com o vencido, o riarecee. · 

§ 3.º llelatorio e pareenr serão lidos em reunião. da Corn
missão e su,jeitos á disuus.são, r>clu vrazo que o Presidente 
julgar neccssario. 

Art. 199. Si o pal'ucer do Helaior ·não for acloptado pela 
maioria da. Commissão, o Presid1~ulo designará, dentre O!:> 
tl_Ue constituirem maioria, Dovo Helalor. 

§ 1." Para a ariresctnta(:ão do novo parc~er será concc
t.lido ao scp;un<lo fielatm.· o .prazo de tres d ias. 

§ ~." Nn. hypothcsc du. Commissiio aceeitar parecer di
verso do do primeil'o H.claLor, u snn imsfmr:í a const,ituir voto 
cm l:ICPUl'U,dO. 

§ 3. º Ao8 mern bro:-; da Cotmn issfio que pretenderem re~ 
tiigir vok• mn ~cpurado ser<\ i;oncodid.o, cm commum, o prazo, 
improroi;avel, de f.l'c!S dias. 

§ -1. º Para o effeilo du l'OnLa~)(.'lll dos votos 1relatívos ao 
]iUl'!'Cül'", os «Vc'licidm;~ •! «cu1 ::<Pparado:i> sc1·ãu consider·ado:i 
1:onl?·uriol:!, e o.s ~pelas eo1u.:l Hsôe:.:» e «l\Om resLricc.ões» favo
uveis. 

A1·t. 200. A'~ Co1mnissües· surú licito <.lividire<m, para fa
cilidado <lc c:sl.udo, qualqnci· malcl'ia lôU,ic>ifu ao seu exame, 
comlanto que: i:;eja um s1:> o parrn:Pl' enviado á MP-sn. 

Art. 201. Os pureecl'C<'> ass1mf.a(!os em reuniões publicas 
das Gommissões serão cnviadcis t\ l\tesa para .serem lidos· e 
impressos. 

§ 1. º Deli!Jerar-so-ha. sempl'c, 1ms i·eüníões secrota::i. so
JJ:re a convenienei~ do scn'·lll os p'areçerei:; nellas assentados, 
rliscutidos e votado~ rnn ses~ão publica O'l.1 •SD(~rcta. · 

§ 2. º Ü:'I par(lceres, votns l~m separado e 1.~inendas, que 
<.levam ser discutidos e votados em sessão secreta, t;erão en
h'egues, em sigillo á Mesa, dirc1.;tnme:'nt.e, pelo Presidente da 
Comhlbsão. . ' 

~ 3. ~ Os Presidou íe dn.s Commissões poderão dP-terminar 
a impresf.liío nm avul$oS. parn nst.udos, doi:l votos dos fü"Ia ... 
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tores, ou de qualquer membro da Commissão, bem como de 
documento.'-; que interessem aos assumptos em exame. 

Art. 21)2. As proposiç.õcs enviadas ás Commissões, que 
rião Lvc.1·en1 ;)areccr no. prazo de trinta sessões consecutivas 
d.a Camat':~ . 1)odcrfü:> .5er incluidas cm ordem do -dia, indepen
de·ntemcnfo <Jelle .. on ex-of ficío, pelo Presidente, ou por de
terminação da Camara, a requerimento de qualquer Deputado. 

SECÇ;i..O X 

Dos ímpedimentós temporarios · 

Art . 203 . Smpre que o membro de uma Commissão não 
puder comparecer, por qualquer motivo, ás suas reuniões, de-
ver'.\. disso dar conhecimento ao seu Presidente. ' 

§ 1 ." O Pre.sidente da Camara, ex-of ficio, a r equerimento 
<lo Presid~nte da Commissão respectiva, ou em consequencia 
á commnniraçfí.o d~ qualquer Deputado, designará substituto 
inter'ino p:ira o membrn aj1sente, ou impedido, por qualquer 
motivo, '1~. ton1:n· })art•~ nos t rabaihós da Commissão. 

§ 2. º Logo que . ce's.sar o impedimento, previslo neste ar-
U;;o, tet·min&.rá a $'Ubi:líf.uicão respectiva .. . 

f:i ;: . º Será verlada a parmanencia do substituto na Com
mis'ilío d1::sclr. que o substituto compareça ás seasões da Ca
mara. . 

SECÇA.Q XI 

Do.s tragas 

Art. 20il. As 'Vagas nas Oommissões verificar-se-hão: 
a) com a extinccão do mandato legisla tivo; 
b) com a renunciá.~ 
e} por opçüo; . 
d) com a perda do logar. ' 
Art. 205. A renuncia do membro de qualquer: Commissão 

será. acto ac&bano e definitivo. · 
.A.rt. 206. Nenhnm J)~putado poderá fazer parte de mais 

de uma Commissão permanente. . 
Parap;rnpbo uníco. O membro de uma Commissão per

manente que for eleit.o, ou de.s ignado, para outra, e não -optar 
'(>Or uma dr.llas, dentro rle Q\1arenfa e oito horas, con~ide
. l'ar-se--ha. como tendo I)!t'êfcrido continuar naquella em que 
já t'i,:?un-..·a. 

Art. 207 . Ao n epntado que deixar de comparecer ás 
reuniõe~ da c ,)mmissão para a qual ha.is sido P.leito, ou desi· 
g-naclo, dnrant.r~ trinta i:.o~sões com;ecutiv!ls . tfo Camara. sem 
(!llUfin justificada e opportunamente· communicada, o Presi
d~nfe rin· Camnrn, e:r:-officio. nu a 1requerimento de qualquer 
P eiP.uta'tlo, dará substituto definitivo. 
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Art. 208. O Presidente da Carnar-à preencherá, por no
meação, as vagas verificadas nas Commi.'3Sões, dentro de vinte 
t:l quatro horas. · 

Paragrap!Jo unico. Qunndo a vaga se vcrificoc na Com· 
mis_são de Policia o seu pr<Jench1mcnlo 1':.tl'-sc-ha por el~ição, 
des1gnada para a ordem do dia da .sessão irnmediata, em l'ri
meiro logar. 

N. 10 

A's emendas .a artigos do capi~ulo I do Titulo · IV da 
parte II do Regimento e aos seus artigos. em geral, a Com-
missão apresenta esta substitutivo: · 

"i'ITULO IV 

lJos trabãlhos da . Gamara 

GAPITULO 1 

DAS SESSÕES 

Att. 209. As sessões da Camara dos Deputad.os serio pre-
paratorias, ordinarias, ou extraotdinarias. . 

§ Lº Preparatorias são as sessões que 1precedeui á in-
.stallacão do r.ongresso Nacional. . 

§ 2." Ordinarias sií.o us sessões quotidianas de qualquer 
sessão legislativa. · . 

§ 3." Extraord inariP.s são as St!ss5cs realiiadas em dia, 
ou hora, diverso dos prefixados pura as sessões ordinarias. 

Art. 21 O. As sessões preparnLorias reger-se-hão pcJoe 
:tl'tigos o respct'tivos pnragrapllos tio tilulo II da 2• part.e 
deste Regimculo. 

Art. 21 i. As scssõe·s ordinnria.s seruo diumas e realiiar
:)1?-hão todos os dias utr.i~ . dll1'a1it.n a época regimental. 

§ 1.º As sessões ordinal'ius lí.•rão inicio ás i3 horas e du-
1·u.rão qu:itro horas eft'C'c~ivns, prlo rnlogio dn Cam~ra. 

· § 2.º Quando fig·urar cm ordem do dia projcctos de leis 
annuas, para discussão, ou volat:.ão, ~s sessões durarãr, cinco 
horas . . 

§ 3." '.Na hypothesc de se encerrar a discussão, ou vot.a
~ão, dos .projoctos de leis nnnua::, que figurarem em ordem 
i.10 dia·. antes de decorridas quatro honras de so~são, essa du .. 
rará apeh~s esse tempo. . 

> Art.. 212. As sessões exlraol'dinal'iru1 serão diurnas, ou 
nocturnas. · . 

!-$. •u As se!>sffos Axtrnordinarins serão - ou convocadn!I, 
e:i:-offir.io, pelo PrP.sidr>nte dn Camarn, ou detorminndas por 
ossa; a rl:'quPrim4'nlo de qualrmP.r De11uto.do. · 

~ 2." O PMsidC'nff> prPfixará o dia. a hora o ·a ordem do 
d ia. das sc:>SÕes exlraorlnaria~, <iando-as a r.ontiecer, prévia .. 
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mente, á Camara. ou em sessão ordinaria, ou pelo Diario d.G 
Congresso e, nessa hy·p-othese, far-se-ba communicação te .. 
legraphica aos Srs. Deputados. 

§ 3. º A duração das sessões eAS.ir aordinarias será a mesma 
das ordinarias. · 

§ -í.º Quando o Congresso Nacional estiver funccionando 
poderá a Camara dos Deputados realizar1 separadamente. ses
sões .extra.ordinarias, em .horas differentes, préviamente an

. nunc1adas. 
Art. 213. As sessões ordina.rias ou extraordinarias , se~ 

rão publicas e poderão ser secretas. 
Art. 214. Existindo materia urgente ipara .deliberaeõ~ 

e não havendo numero para votação o Presidente suspenderá 
a sessão por tempo prefixado. · · . 

Paragrapho unico. O tempo de suspensão da sessão não 
se computará no rrazo de sua dura.cão. . 

Art. 215. O prazo oe duração das sessões será proroga • 
. vel, a requerimento de ,qualquer Deputado . · 

§ 1.º O requerimento de prorogacão da sessão será es
cripto, não terá discussão; votar -se-á com qualquer numero. 
pelo processo symbolico, não admittirá encaminhamento de 
;votação e deverá prei'ix·ar o seu •prrazo. . · 

§ 2. • O requerimento de prorogação poderá ser apresen
tado á 'Mesa até o momento do Presidente annunciar a ordem 
do dia seguinte. 

§ 3. • Si houver orador na tribuna, ao momento de findar 
a sessâ'o e houver sido requerida a sua proroganão, o Presi
dente interromperá o 01·ador para submet.ter a votos o · re-
querimento. · 

. § 4.º A prorogacão approvada não poderá ser restringida, 
a menos que so encerre a -discussão da proposição em de
bate. 

§ l:i.!!- Antes do findar uma prorogac;ão poder-se-ba re· 
:f'ucrer outra, nas condi~oos anter1ores. . 

· § 6.º Na prorogaciio d11s sessões a Camaru. não deliberará 
sobre a materia da ordem do dia. a exoepção do~ projectos de 
lei annua .. 

SECÇJ..0 1 

Das actas 

· ~rt. 216. De cada. uma das sess6es da Camara Iavrar
se-l:ia uma acta manuscripta, que deverá conter o '.n~1mero ~o!-! 
:Deputados presentes, o ·ctos ausentes e uma º:tPOStç:o súccm· 
i.a dos trahalbos. 
· §. 1.0 Depois de approvada, a. acta será a.ssignada .·pelo 
\Presidenie o pelos fº, e 2° Secretar1os. . 

§ 2.º Essa aeta será lavrada ainda que não ha.ia sessão, 
IPOr falta. de numero, e, nesse caso, mencionar-se-hão ~ellv . . 
os nomes <los neputados quo comparecerem, dos que denrn
rem do comparecer, com causa justificada, ou s~m ellà. e o 
~spedíent.~ ctespnchndo, · .. . .. .... _, 
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_ \.l'J.. • :! l T • O 
;1 cl,a d à- s1~s:>~il1 d tJ 

di rns lt·aballw::;. 

, 
JJi11ri.11 du l'ü//!Jl'l.' 0 )8!_1 pll}J] Íl'ill'Ú l'-aua dia a. 
anterior. r:1m1 Lodo.-; oii d1itallw.-; do::; re~µu-

:\L'l.. ~ 18 . O~ µL'Oj ccLos, emu111Ja~. 11~n·ei:1~t·1!s, <le Goum1i:::
:;.-íe:5, indita(.:fü~~ e ueí.1ue1·ii1ieulo.-;. S1!rfü1 1n1!ut:iuuadof:; na ada 
JUllllH>ei·ipta, 1~m :-;11n1mario. o Lr<mscri.pto~. ·na Llo Diario do 
l'o11r1rcssu, poL· c:xLcn~i>, ~on1 a dl'(:larac;il.11 do:; ::;eus autores. 

$ 1." Tudos os di sc1.1rso:-:: p1·oferido:; tlu1·ante a sessão :;c
r:io publfrado:s por <'xknso na acLa im[H'l!S!:'a. 

§ :.!-." .\li i-nformar:.õcs 1} os <lt>l.'.lllllr'.1tlui; nãu 1>ríkiae:;, ! i do~ 
pl'l u 1" S1.•c:ret.a1·io, á hora chi 1~xp~)tfi1•1ll.e. 1~1n :-:;um:inario, ;,;1~.-
1;iio B~ín11mtc indí,·adod ua ada imp1·essa. 1."0lll. ;1. dc1.:Ja1:a<,;.ãtl do 
nl1,j1•do U. QIW -8C rnfr'l'ÍL'l'lll, ~alvo ~i 1'01· ;~ SUtl !)tthficilçáo Íll
tef;Tal requcri<la á Me~a 1~ po1· ella ~fot'1!ri<la. 

§ :; . ~ :\~ ilil'nrtna1;õel;en-viadas á Camant }H!lo l'otfot· I~~rn
•'G Livu, a r·equ c1·ímr-t1 lo <Jp, q tm!quet· ller1l1 Lauo, serão pub! i
nida:::, írllc)gt•almeult\ iw ada im1n·1\-:sa. :wl,1.•s cli! cutt'<'gtws 
•. i quem solicitou. 

~ 'I." Xs inl'm·in;.1i~ões ufficia<:s dn <:at·ud.ct· · rc:;e1·,·atlo !ião 
,.,~ tlarü publkidnclH. 

~ 5." .'fo 11d a ruaru.1s<:t'ipla, ou 11a ou /Jiario du Cunur1ts.so, 
rnio :::l'l'Ú irn:>erido ncnbtm1 docu!ll l-'ntu sern uxpt'l~SSU permissão 
• h1 CanHll'i:I. ou •ua Mel)a, pm· dc~pad10 . do 1 • 8ei;rctarjo, no1'l 
eê::::us 1n·cvisfl!s pC'IO Hci;imenlo. 

~ · <i . " :-i1!t'á 1 icil.o a. tJualqur.i· D1!LJul<1do Jur.cr iHSOt'Íl'. na. 
a<,lu i mpq·~.'·;a, :b ra%ties 1~::;ct·ivta::; .. 10 1'<:\l vol o, ve-nct'Úut', ou 
\'1.nuido. t'(~dig.iúo om 1.ermut' c-onci.::"'s 1.• s e-m allusü(~s ·1wssoant; 
•!• · llJ,l~lcrtwr uai.ureia . 

• \1·L. :! l \). 0.-; furn:1.'inna1·io . ..: da ~f!('.t'dal·ia PHeart·e~a~los 
do Sl~r·viço das ael:1.s a::;sisl frãu a !vda:,; <Jd ::11~sst><'i" publica!.', 
' '"~·~mpcnhandll u 1•,m•al·fms q1.11.' lhl':-; fon•m 1.: onmwt..lido~ J)l~la 
.\1 ('~li . 

Al'I. :!:!O .. \s u.clas i111p1·1's:;a ,.; s1·1·ã1i 1>1·g-uni:1.a;fa~. por n1·
d1 1.11 d11·1.111o!og·,ieu, Pll\ .·1mwcs, ufi11t d1! :;el'l'Ill 'diskihuidas •1.os 
1 kpu l,l.dO:O::. 

l'ar·a;:;·1•aplw un i1:0. .\s ad,ts nwnn::;c.:l'ipl.as s1·1·iio ew:a<.11,1·
nrtda!'::. 1101· se~sflo lc;;b:;l:it.iva. t: assim 1•e1:olhidas ao .\l'chivo 
11<>. CamanL 

Al'l .. '..l:! L .• \ s ae t-as da~ ~<~ssGt~':I ~e~n·ta!:i sel'ão l'Plli:;ida~ 
11110 jV ~<:<H.'dar: io. apm·ovadas pela Camar:a. :mf1!s de lovan
lada~ ns ~'~ssile,.;. assigriaclas pefo !\1e:-;a. [t!cl'Hl.das r•m pm·olu
f' ros la~1·ado f'. 1 ~ i·uhrfoados JWlo 1º 1.• p1do ::.?,, 81N:n:w1·ioi;. <;om 
~1 data .Ua ~t1s~ao, e asfiint l'Céolll iuti s ao Archivo da. Can1a1·a . 

.:\rL j:!:!. A ada znami~<wipl.a da ultima ~c!~s'ão c11.·t]ina-
1·ia nu 1.•xu·a.ol'din.al'ia, :;m·á r(•di).rida dP morJo a. .;;1.•1· subnrel.l,ida 
:í <li:-e.us:-;ão ~ _approvu~·ão. q1w se i'al'<Í com 11ualquer rnmi~ro, 
:.111Li>.~ d.P :'<' lrivanlar a. 8ü~~ão. 

C. - Vo!. 111 i.U 
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SECÇ.ii.O II 
I 
' [)as questúes de ordem .· 

. A.rL 223. 'rodas as duvidas sobre a interpretacão. dest.c 
fl.egunento, na sua praticat constituirão questões de ordem. 

§ t . º Todas as questões de ordem, claramente formula
das, set·ão resolvidas soberanamente pelo Pt·esidente da Ca ·· 
i:nara. . . 

§ 2. º Nenhum Deputado poderá ex.ceder o prazo de mn 
quarl.o de hora ao formular uma, ou, simultaneamente. mais 
de uma, questão de ordem. · 

§ 3." Ao. momento <las deliberações qualquer questão <le 
ordem ~ó pod:erá ser formulada· e justificada dentro -do praz<l 
dí" dez minutos, que cabe a e.ada Deputado para encaminhar 
a votação. . 

§ 4. º Em .se tratando d(') detiboraoões sob1·e as leis annuai; 
seni. d~ cinco mi:r.mlos o prazo para encaminhamento da vo
tacão dentro do qual poderá ser formulada e justifica.da qual
quer questão de ordem. 

§ 4. º Em qualqJ;Ler phase da sessão ,poderá um Deputado 
solicil,ar a palavra «pela. ordem>, para reclamar a observan·· 
eia de disposição do Regimento. 

§ 6." Sobre uma me-sm.a questão de o~dem ca:da Deputadr1 
poaerá fallar sómeut,e uma vez. 

§ 7. º Nàs termos deste artigo, o Presidente não .dever:. 
recusai :1 p11Javra «.pela ordem». . 

§ 8. º Para regular eom exactidão o tempo que. póde gast~r 
cada Deputado n.a discu$são das questõós de ordem.e enoam1-
n_hame.nlo das votacões, hav~rá sobre a mesa a.mpu1 net.a1 'pre .. 
cisas. 

SECÇÃO ili 

Das sessões publicas 

Art. 22-1. A' hora do inicio da sessão, os membro5:1 d•• 
Mesa e os Deputados occupal'ão os seus !ogares. 

§ 1." O Pre.sidente verificará, pu1a lista de presença. o 
numero dos Deputados ·presentes. 

§ 2. 0 Achando-se presentes 53 peputados, pelo menos, n 
Presidente, declarará abe:r:ta a scssao. 

§ 3. º Si até quinze minutos depois da hora: i·egi.mental 
não se acharem presentes 53 Deputados, o Presidente dec1a.-
rará que não pódo haver sessão. . .. 

§ 4. 0 Na hypothese--do paragr~.IJho anterior. _o 1º S_ecre~ 
tario despacha1·á o expediente. i.ndepr:ndentemenle d1! le1t11rn. 
e dar-lhe-ha publicidade no Diario do Con(rresso. . 

§ 5. 0 Si a se$são gomecar até quinze !Ilinutos :·depois d~~ 
bora regimental durara o tempo necossar10 "!ara completa. 
o seu prazo do etfectivo trabalho_. 
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r 6. º Para ro.;istrar. na lista de presença, os nomes dos 
Deputados que cornpa.recerem, t\ Mesa designará um funccio
nario da Casa. 

Art. 2~5. Al.lcrta a sessão, o 2º Sccrcíario fará a lei lura. 
•la neta da unlccedentc, 11uc se consickl'arc~ approvada, inde
pcndcntcmer) lc de voLal)ão, sí 11ão houYCL' ímpugnai;;ão, ou 
1:eclamaeão. 

§ 1. 0 O Deputado só poderá fallar sobre u acta para re
di fical-a . 

~ 2 .. º No cuso r.J e qualquer reclamação, o 2º Secretario 
prestar:.'\ os ncccssn.rios esclarecimentos e quando, speza:r 
delles, a. Camara reconhecer a proccdent~ia da r'ectificação, 
:::crú ~s::;a eonsignada na acta immedialu. 

§ :3. º Nenhum Deputado poderá fullar sobre a act51 msi.ts 
de uma vez e por mail:! de dez minutos . . 

§ li." A disc,ussão -da ncf.a em hypothese algu ma ex:ce
d1~1'~\ á hora do expediente . 

§ 5. º Esgotada. a hoea do exp~diente serà a acta sub
iuctt.ida á approv<i\_'.ÚO tJa Camara, pelo voto dos Deputados 
1 i rcsen Lcs . · 

Arl. 22f•. Approvaua a acta, o 1 Q s ·ecretario fará á le1-
i 11ra dos officíos do Governo e do Senado, e, .de accôrdo com 
" Presidente, dm<-lhes-ha conveniente destino. 

§ ·f . " O 1.° Secretario, em seguida, dará. conta, em sum-
1nnrio. dos offi oios, re_pre~entaêões, petições, memoriaes ,e 
mais papeis enviados á -Gamara, dando-lhes, tambem, o de
vido destino. 

§ 2. ª Si qualquer Deputado requerer, por escripto, a re
messa n. determinada Commissão. de papeis despachados a 
"utra pelo 1° Secretario, ou p:ira lhes dar outro destino, sel"i 
·'.SLe requerimento opportunamcnt.e aubmcttido á dlibcracão 
dn maioria absoluta dos Deputados. , 

§ :1. º Scguir-sc-ha a leitura. em summnrio, ainda pelo 
JnP-smo Secrelnl'io, ·oo~ pareceres de Commissücs, dos proje-
1:1.os, indicacúe.~ o l'equcrimcntos dos Ocputndos, quo se acha~ 
r·om so~it·~ :t tm~sn , e qnc ~m·ão mamlados publicar no Diario 
rio Conurc.~so e impressos em avulsos. · 

§ !i . º Os projcctos vindo.:; do Senado P, as cmcmdns por 
·'1lc propostas u pl'ojectos óa Cnrnn.ra, serão lidos pelo 1.º S~
'"retario r env iados ás Commíssõcs competentes. 

§ !3." Não se gastnrá mais do que a primeira meia hor::i. 
·la ses~ão na . leitura cio todos os papeis a isso destinados á 
hora elo e~pedjentc. 

§ 6. º Si n discnssão da acta esgol:lr a. hora do expediente 
;11.1 :-ii se cs!;olur a meia hora dnsfinada á foitura dos papeis' 
:-;em .. sue esses hajam sido todos lidos, .c;crão dcsp(lchados pcl~ 
~ ... Secretario os que .nao houverem sido e mandados pu
bllcnr. 
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§ 7 . • Os DrJputadoa que qu izcrem. fuudamcn~u.r , vcrba!
rnente. pro,jer,io;,, indicat;ões. ou requer1menlos, so o poderao 
fazer á primeira hora . da ses5ão. . . _ 

§ s. " Si algum Deputado julgar convcnientf? _:'l mel usa~ 
1H~ ordem do dia seguinte d<' qualquer pro~os1çao, podera. 
fazel-o. {lirigindo- se. em y:mr l icu'lar· ao Pre8'1dente, ou lhe 
rcqucróndo , à primeira hora da sessão. . 

~ !l. • A hora do expediente é im}írorogavel . 
Arl . 227. Finda. a primeira hqra da sessão, . tratar-sc-ha. 

da malcria dcslina11a. á ordem do dw .. 
§ t. " O d" Sccreta1•io lerá o que se houver d e votar, ou 

díl cl i5rmLit'. no caso <k n ão i::e achar impresso . 
§ .~!. ·• · Prcsent0i; 107 Denu taôos, · pelo meBo~. dar:..sc-ha 

i uicio :ís ·vot.a1.~õe~. .. 
~ ;{ . " . '"\" vota<:;õcs obed<>c:erão ú seguinte ordem: proje ~ 

ct.08 'a s01:nm r.onsiderudos ohjf)cto de deliberação ; redacções 
finaos: m ále!'ias couslnntcs da ordrm· do dia ; requerimentos 
escriptos, ·q lie não tíverem Rid11 votados e d ependam de dis-
cu!-:são '~ d~ numero para votai~ão. , 

§ .'J . 0 Não havenôo numero para votaçõe~, o Presi(lentc 
'tnmune iar.i o d cbal.e da materi:J ém discussão . 

§ 5. º Logo que I10uver maioria legal para delibei·ar, o 
J.>residonto solfoiãará ao Deputado que estiver na tribuna 
inl.crro1upa o ~cu d i~clir:::o paea se p roceder ás votações. 

§ 6 . ., Durante f odo o tempo · destinado ás vota.cões a 
rn.mhmn Doputado será licito deixar o recinto das sessõe:). 

~ 7. º Onando. por mot.ivo de fo1·1~a maior, ha,ja q ualqui•r 
Dcpufado cfo .;;<> ref irai·. mesmo por momento!';, dever<.í. c-om

, munical-o. expt·essamcnl.~. ao P 1·esid cnle, afim de não ser 
computado nnl re os votantes. 

·~ 8 . º O ae!o de vutar nunca s~rá íntcrromp ído. ::;alvo 
ao Lí~rmi M I' a !1ora del'tinada à vol a1.·ão. . · · 

§ H. " :" e:! L~ uJlimo caso. a vota(:ão fi cai·á ad iada.. na 
im1·U· Pm qu<' ~'~ achar. ·para a sessão ;:;cguintc. . 

§ 1 o. Q1iandCl, no decol'rcr da votação', s~~ veri1'iea1· a. Jalla. 
de numpro. rn!·nt~ionar- sP-ha, na ada ·imm·essa. os nomcis do" 
•1 w~ s1~ lio11vo1·Prn 1.·rl frado, com cauisa part.icipada, ou scrn 
dlri .. 

~ .1 1 . :\ f'n H a rh• 7H1 rw·1·0 pu1·a. ÚI' vohu:.õcs não 1H·cj u<li-
~~rá. a di ~<:u.~siío da rnateria a isso destinada na 01•dom do 
dia. 

. .Arl. ~:28. Tot· 111irnlll~ll a°" volaçõl:'.:>, u L>rt.:si !.lente aunuu
c w ra o dchak da malerm em discu:;:são. 

. ~ 1." ~i 1JC•11llum lJcpula<lo ~B houve1· irn~r.~rí pf.o, ou :sol i-
etl.ado ª· pa lavra. sobrP a m,af.1~ 1'ia cm debate. o Pl'l!~idcnt" 
de1~l al':tl'U cnecl'rada a s ua d1.;ctH:1!:ião . · 

. M :~ . " JI_nyr~n\fo num r.ro para votacão. a clla será !:!ubmetti-
da tt nin (.<n·1a cn,1a (fi :scu ~stfo fot· encerrada . 

~ ~." J~nc:crl'ada a d iscussão de uma maLe1·ia. ::i i não hou
ve!' 11y111e1·0 para a :.ma. iumw,diala votação, deverá figural'. 

. pa1'a l::it:u ua ordem tlu d1a .:::cgumle. · · 
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ArL 22!l. A . ordem estabelecida nos nrl igos an f.er.edente.' 
Hí podcr(t ::;e1: alleradn, on interrompida: 

I ", parn. a posse dr. Dcpul.ado; 
:?.", C:.e\'ido ú pre!crcntio; 
:!". pOJ' ::idiamenl o: 
!l'', •~m c:a!;o dê urg·::>ncia . 

Arl: 230. Finda a hora dtt Sf!s~fio, o Prn.~idenf.e, depoi~ 
llr~ ~xaminar a11 peopo;;içües a ser·crn eCJ nsidel'ada!-; pela r.a
inat·a, org-an iíluril a ordem do d fa da sessão sPgllinLe. 

~ l." NãO' h :w<:'ndo mnl.eriu a. SM' de$ignar:la. pn.ra a orcem 
do dia. o Presi<lmifc tl••R! i na.J-a- ha ao~ l.t•a.haJhos <la!=: Commi~-
SÕl'S . . . 

~ ~-" $i n ordem' do dia J'or d ivic!:da. P.m du:i~ partes, n 
1flmno <lf!s:: l.inndo :í. primf\irn nilo podP.J'á sei• nxeerlido por mais 
ilP. nm qunrlo de ho.-a. 

~ ::t. " Para findar n ~es!=lfi.o. o Pl'C'<:: idf'nl.e usar;í 1Ja fór-
111ulà: Le1:m1t11-~w (t ~rn~sno. · . 

Arl. !?3'1. A Mesa clnr:'t ronhecim~nl.o :í Cam:tl'a, f>rn sun 
11 lfi ma Sf'1'Mio. da. synop~P. ç!n::i tr-aba \lrn-.; t·~al izacio:-; dut·ant1~ a 
:t s e::~ão legir,:bf i \'::\. 

Arl. 232. A üunnrn poderá rt:'nliz:n· sessões sMret.as. !'li 
fnr assim rPsolvido, a l'P.rtucl'iment.o escript.o º" <JtmlqUl' t; 
n~pulndo, dil'igi1lo ao s~u P1'P.SidenlP., t'Clm indicnr;.fio procisa 
1.I•) seu ohjN~1 n . 

§ 1 • º E~s'' l'1'111rnrim c:-nto s.er:'L s nhmef.Lirlo :í. dr.liherneuo 
. .;PrrP.tn dos. Pl'f' :; id<- nt P!; t!a~--Commissõe~ perm:me.nfos. 

~ :?. • º · íl<'11nidn a maioJ•in dos Presidr.nl.Ps .das Commis&íl's 
1.r.rman~nl.e:-:. rlnl'-1111•-lrn o Pr11sic ente conheeimP-nf.o do !'f'
qUP,l'im11nf o. 

~ :l." A 1~!' :;a t'i»uniün sf'ritn nf!milf.idos o~ :ml.or1•i; lf(l r1•
l1 lWrinwnto. qur pod111•ãn fundamP.n!al - o vcrhalmnnf.f'. 

~ ~. '' J)f'f1>rirl11 o l'f'QUl'rimP.nlo. o llre <1. ident1> da Cnmr•rri 
t · n m·cw.~n·:\ a S<'$1Sãc1 f.t'l'l'f·la rlf'nD•o dr' \' ini.t~ e rpmtro hr1r:1~. 

~ r;." TnJf'fP.ridn o rl"f'flHWirrrnnf.n. :,:~r:í flf'l'mit.1.ic!n a ~ ll:t 
1'1"!1nvMiio I>i>rnntf• a C:imara, Pffi s -~~~ão publica. 
. ~ 1;. • :\~ il>r>SSÕP.i'l se~rl"!.:tl' r Ponm·idn !" por mui~ dr tio 
P!•rn1Laclo11. Clll por nlgumn C:omrni~~ão. r.:ira trntar dn mal.cria. 
'!!hlllef Lida UO Sf'U l'Xll.ntr. . OU cff;! SUn (o.ómpct.cnr,in, serii.n C()Tl-
1·1~( ·adn.:; indPprndenf."mcnf<' d" r,on~1ill.u aos P ri~sidentes íln~ 
('.Hmmi:-f'-ões pt'l'mnnente~-. 

ArL. 2:1:1. D"líhf'rarln n :-:e.~sfí.o ~rcr~la, o Prt>sic!ent," fnr:'t 
;;:\h i 1· d:l sn.l!l dll$ ~('Sf:Õ:'.> .'i. das l ri huna~. 1:1ns µ-nJm· in s fl das !'111n :-; 
c! r·n~ndl'nr.in~. lorln !' a~ pf's~ons eslt'trnha i:;. inr.Jnsi\'n os encnr

· 1 ·1•:.:.aôn~ dn!-; sP.rvic;oi:: de <lebalu r r.\P s lnooi:rruphia P locm: os 
1ii:·mnis f'mjlJ'Pg-ndo~ da Ca."'a . 
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ANNAE!) DA CAMARA 

§ 1 . • Si a sessão secreta houver de . se seguir á sessão pu
blica, O::!Sa será suspensa. para .serem tomadas as providencia~ 
deste artigo. 

§ '2. ~ Reunida a Gamara em sessão secreta, deliberar-se
ha s·i o assurnpto, que motivou a sua convoeação por esta 
fórma, c!evC' !>er lrataclo becreta ou publicamente, não podendo 
tal debale exceder á. primeira hora, ném cada orador, que 
nclle tomar parte, !allat· mais de uma ver. e :por mais de de'l. 
minu tos. 

§ 3. º Antes de se encerrar uma · sessão secreta, a Camara 
resolverá ~i deve1·ão fic::i.r· secretos, ou constar da acta publi
ca, o seu. ob.i ect.o ·e resultado. · · 

§ 11 .• " ·Resolverá, igualmente, a Camara, por simples vo
tação e sem discussão, si os nomes dos ·r equerentes da sessão 
secr eta deverão, ou não. ser dados á publicidade official. 

§ 5. " Será pcrmittido aos Deputados, que houverem· to
mado parte nos debates, reduzil-os a escripto, para serem 
archivados com a acia e documentos referentes á sessão. 

N. f ::.. 

A Commissão. P.Studando os artigos do Capítulo Il &o Ti
tulo IV da Parte Sf'i;runda do projccto d.e modificação do Regi~ 
mento Inlerno da Gamara. offerMe-lhes este substitutivo: 

CAPITULO li' 

OAB PROPOSICÕES 

Art . ~3{L Proposicão é toda -ª· materia sujeita á delibc
raQãô . da Camara .. 

~ 1.º As p~oposiçõcs podr.rão consistir em -Projectos d<~ 
lei. on -de reso1u0õcs, emr.ndns, indicações. requerimentos t~ 
pareceres; 

~ ~.º Os pr<1J0.r l os de lei, ou de resolução, e as emendas 
porlerão Sf'r clr in if'ialiva rt:i Gamara, o,u do Senado; as indi·
car,õ~s. ro11uerim011tn~ f' parcccros serão <:le iniciativa da Ca--
mnrn: · 

~ 3." Só srr1ío nrcnit:.u:; pC'.la Mesa proposições sobre a !<· 
sump!ni:; d:-r cornpnf.r.ncia da Cnmara. · 

A1·L. 23!1. 'l'nrl:i a proposioão deverá. ser redigida com cln-
r_eza. em tt·rmns P:Xplil'itos e, tanto quanto possiveI. ::;yntlw-· 
'Ll C.:0~. 

§ :1.e A l\·fo~:1 doh:ará de a~ceif.nr qualquer proposi1:ão 
que dcJe.gu0 a oul.rn poder afJribuicões privativas do J_,egi!'t-· 
1ativo. . 

§ ~-~ Nenhuma proposição poderá conter cit.n.cão d<' lei. 
ou r!c n.rf.i!::'o de lP.i, S('l'll que a transcreva por extenso. 

§ 3.Q Todas as franscripcõos serão feita~ antes ou depoi:-: 
<la proposil_:,:fo e nunca <'m ·seu corpo. 
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$1'.:SSÃO J.~M i3 DE .JULHO DE 1920 

§ 4.." A Me;ia providenciará no sentido da Secretaria ado
f)tar as proposições vindas do Senado ás <lisposicões dos dou~ 
paragraphos antecedentes. 

~ 5.º ~ão serão admittidas. em qualquer proposição, ex
_nre!'lsoes od10sas, ou que offendam a. quem quer que ·aeja . . 
. Art.. 236 . A Mesa da Camarn. s6 tomo.ri eonheciment.o 

das propo~ições redigida!'; de accôrdo com esto Regimento. 
Art. 237 . Nenhuma proposicão será sujeita á discussão. 

~:~u á v_ot~5~ão. sem qut:! ~eja interposto parecer sobre ella. pelas 
Lomrmssoes d11 Carnara. e:i.:cAnto nos ca.'l<:1~ expre.ssamentP-
·~ .rev istos neste R.('giroento . · · · 

SECÇÃO l 

Dos• projectl 

Art . 238. Pro,iecto é toda a proposicão que tem por ohje-
1·1 ivo Sf'r transformada e111-.;srei;:0Iuçrto legislativa. 

~ :!.. º Re::;olução Iegisláitiva é todo o a~to do Poder Legis-
1 ::i Uvo destinaçlo á sancção. ou rromul~uctio. da qual, por~m. 
independem as . resolui:.ões relativa::; an adiamanto, ou á pro
~ ·ogaçã0 . dn~ s~ssõés 'legislat.ivas . 

§ 2. º Pro,i ecto de lei é a pl:'oJ')Oaição que. contendo norma!';. 
::craes e djsposições de natureza orgnnica., ou tendo por 
fi m <"Mar direito. n :wo. d<>::;tina-!-':" :i ~ t~r transformada em rc
s1)!ucão. legislativa. que. sancciouadn. ou promulgada. consti-· 
: ~!e lP-i. (Def\. 3 . 19bde 7 do .iaMiro de 1899). · 

~ :~." · PrqjPr.tri d~ rnsoltlção é n proposição que. corua
;.-r·nndo mPi;iida, r.l <' '"nrar.ter' _;1idmin i~t;-nf.ivo, ou politioo, d C' 
' nteres~~ in<l ividn:i.l. on t.ra n sitorio. rlP~f.ina-i:;e a ser . transfor
mada P.m r P.solnciio l0p:j~lativa.. qu e·. sa.ne<.-ionada. nu p-romn1-
;.~da. : con8tituc dP.c r<-it.n le~islativo. (De.e. 3. i 91. de 7 de ja
~ 1,..l!'o de 1899). 

. ~ .~.º Pro.iecl:o de resc:ilução dn Camara. dos Deputados .~ 
:1 proposir,5o ,desUn::i.dn :í cl clihcr:11.:.ão apenas dessa Casa Legis
!af.iva. sobre ado ti f' sun c-xr. Jusivn r-ümpetencia. oue, :ippl'(l
\'ada, <'-Onsf:it.uir:L Msoh1çffo dn r.amnrl\ rloci Deputados . 

Art .. 2~9. o~ p ro.iccto11 dcVf'l'Ú<l ser n.sshmados pelos seu:c; 
: · nf.m.·~$ 0 1~sC'ri rt.o >: cm arf,igri:c; nnm11 ·rndos, ~oncisos e claro:-e;. 

. ~ 1. º Carl:i' nro.fod.(I dcv.ern ·~· ·1 11 t <•r sfmple~ment~ n. 1mun-
1"i:lção dn vonfad <' legisfat.iva . 

§ 2.° O nntor do pro:iPct,o roi:ie'l":í funriilmental--0. uor 
• · ~1-.rioto. ou VPrhalmenf.e . 

. ~ 3 ." Nenhum atfi~6 dP. pr<J(íecto podP.r:Í cont.er duas. ou 
111:ti?. prop0s iç.õ<'s. indP-pendenl.1'~ ent.r~ ~ i. dP. m<H.lo crue SP 
·~· r'c;~n arlopki:r nmr.1 0 rt'.iei tar ·Outra. . 

~ - li." ~~mprf\ qi1e Hm . pro.ir.ctn n5n csf.ivor rlevidalpent<~ 
:'1•1ii!!irlo. :i. Ml!sa r 1.•f':fifnil-n-hn ao ·se u nnt.or. p~ra o\"g:tmzal-o 
. ,,.. acr-ôrdn 1·nm a:-; dí'tP.rminaçõ0s regimflnt,nes. . 

A d , . .'?-'iO. O pro.í f'cto :1:prescn tn.d n á Cnmnl'n. por <TLmlqnrr 
l>rpulndn ~r'T':'i lid11 . :í hora ri f"I P~-pP.dienf. (' '" qn:rndo s~ -pa&.•n r 
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" :í. :rrdem do dia. se.r;í submAtf.ido a votos. para sl"r consi-rlf'!tadn, 
ou ni'io. ob,jP.r.fo <.le delibera<,:ão . 

§ Lº Consi<lr.ro.do objP-1~to de de.li:O.crnção, -0 projcr.t.o snr(t 
despac hado :'is Commissões rospr..ctivas, por intcrmedio da ~C'-· 
m·r.larfa da. Camaru. onde SC'r-lbP-ha. primeiramcnt.e. dadn. 
llma P.pigTaphe synthr.-f.ira. $1mdo rr.met.f.i<io ao seu destino dl'
pois de nnmcrado, registrado e e:x(.rahida cópia para. a àe.vi riet. 
_publicaçlfo. · 

§ 2." Si o proj('.ct.o não for consi<ler~clo oh.iecl.o dP. d<'.
liberac,;ão, esf ará desde logo rejc'itado. 

§ 8." Irtdepcmderão dn Julgamento preliminar, sendo. dt:;
<le logo. consid('rados .objPcfo dP. delibcraç.ão. os nrojeclas cl1• 
Commissõcs. os cio SP.:r.mdo, os o-i'forecidos p~lo Porlor Exe
cutivo e os qú0 obt.iverf~Tl'.l a8 assignaf.nra~ dr:-, p?-Jo m nno:;, 
<foz Dí!putados. .. • 

Art.. 2íl1. !\ão serão admissiveis p roJ.cctos : _ 
<1 ) IPndenr.~~ a abolir a fórma rr.puhlícana foderat.ivn: 
~J) propondo a desigualdade da r<~pl·esent.nçã'o <108' Estn-

<lo~ no S1mado; ~· , 
() ) del e:;ando a. um dos poder!'~ da Reptiblir,a at.t.ribniçõcs 

prjvat ivas rie outro. · 
Art.. 2·'t_2 . Todos os projectos enLrarão em ordem do dia . 

. Logo qtw tiverem parece-r tias Comrni~sões a cujo exame forem 
subm~tf.idO$, ·a. .iu izo do Presidente> da Gamara. 

§ ·J • º Os projectos e pareceres respectivos irão a impri
mir na ar.ta do$ trabalhos da Gamarn. " em a~ulsos, que sr..i·ão 
ctistribuidos pelos Deputados. .. . 

§ 2. º Em cni:!o . d" urgencia a Camal'a poderá, a r equeri
mento escl'ipt.o de qualquer Depuf.ado. indep~ndcnte de dis
cussão, d-iSpensar a impressão a que se refere. o · paragraphn 
nnterior. -

Art. 2·'13 . Sah'os as f\Xr.C'p~·õe~ do art. -29 da Constituição 
da Republica. todos os proj e.elos do lei poderão ter Ol'igem in .. 
distinct.amenl.1\ na C:mmra, ou no ~enndo, sob a iniciativa do 
qualquer <lo~ seus membros . · 

Art. 2·H . O projec f.o <fo l<'i, adoplado em uma das Ca~ 
maras, sm•:l submeti.ido á outra. que, si o appro~r. envial-o
l1a uo Poder E:xer.ut.ivo, para a sanc~ão, ou pf'omulgacão. 

ArL 2·~G. O p1·0.ieclo de uma Camara. emendado na ou
tra .. vollarú :'1 prinrnÍl'a, 11ue, si ncc ciLar a!=: emendas, en
vía.l-o-lla, modificado em eonformidade dei las. ao Poder Exe
cutivo. 

§ 1. º No caso contrario, volverá o project.ó á Camara rn
visor'u.. e si as all.eraçõc-s obtiver<'ffi dous tet·c.os dos . votos doii 
mt-mbros prnsenlPs. r.onsidP.ra.r- se-hão appr.ovadas. Sfmdo cn: 
tifo rl'mP-tti-das ~om o pro.i c.cto ~í ' Oamarn. inicindo.ra, quA •::v 
· po1forá reproval-ns p1".1a mí'Sma maioria . _ . ..' 

§ ~." Reje.H.adas <lr>i,:(.e modo as altr-raçues-, o pro,1cct.o s•~t .l 
i:;ubnw1lido. sem /ellns; :í sancção. 

Ar!.. 21iG. Os pro.iN~l.o~ rejeit.nrln~ não podm·fio sN' 1'<'-n o
vadog nn mc:;:mn Sl'Sstí.o l••:;islaUvn. 
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SF:C(:..i.O II 

1),;.~ proJ.edos 1i:ío sm11·rúm11dn.<: 

Arl.. J.\"7. i-;pmp1' f\ que u .Pt'l'Sidr•nlP da f\i>puhlicn julµ-ar 
nm JW<•.iN: 1 o i n<·c.r1::d.il t.H.:. ional. ou 1:ontl'ario aos inlen'SSP.~ da 
Na<:ão, :J f ~ga r-l il0-ha a sn a ~ant·t;ão. dm1l1·n <.le de7. dias utf.\i~. 
ri eonl ar ·uariuelle c•m Que. o rc~ceb~u. uevolvE>ndo·-o nest.~ 
mPsmn prazn :i. Cnmara inif:iad<wa. t'-c"ltn o:..: nwi ivos da t'f'l'U~a . 

§ '1 ." O :-;ilc'nrio e.lo Pr<.>:-;ifl1:•111 . (~ !la ílt'J)ltbliea 1ú1 d1•ef'11<lio 
importarú n i::anc~;fto .1 . 

~ ~- A .!\o r·asn do s(-r m'ga<la a !;an1·1~ão. q11 a11ln já esl.iver 
c>n cf\rrado o 1 ';1rnµ- 1·~:'iSO, o P 1·p;-;idc•ufl\ dar·ú Jll tl>licidarl<· á,;; snas 
razúP.~ . 

~ :L " D 0vnlvidü o projP.1'fo tt Catnara in itiadora, s11.ie itar
f.lí' -ha a uma di:;w11.~s ii.o •' ú yofa6h1 nominal. c•11n~idPT'atHln-s~ 
npprovadn ~i ohl iv<' T' dnt1~ t.r.t·c:O!'. do:; suffragios dos prc
srntP.~. 

§ .'i ; " Appr'oYado o projncl:o pela (;amara in ieiadora, s:~r:'i,' 
remi>llido :í outra, <!IH' , si o approvnr'. 1wlos me!;mo~ t.ramil1~~ 
P pPl:l. mt~sma rnaim'i a, 1'nv ial-o-l1a, eomo lei, ao Pod(';r Exe-· 
c· u l i\'íi, pa i·a a formal idad~ da promn lg-aeão. 

§ 5." A discnssão e votaeão do p1·0,ieclo i-;prá l'•'it.::1 .:u\ 
!!lobo r. não admitl.f:" adiamento . 
· § 6. º A~ Comm!ssõcs a énjo exame fclr f'UYi~do o pro-
.i~cto deverão emiU.ir parecer den tro dL~ dez dias. · 

~ 7. n Si as Commissõcs não SP. m:mifostarem dent.ro de 
clP.z i:fütf; sohr~ nm projecto não :ia11ceionndo , o Prcsi11ent.~, 
1:.-r- offiâo. o'tl por d'c liheral}ão da r.amara. a re.qur.!'imento de 
qualq1.HW Deputado, podf'rá inrl11il-o, indr.p0ndenf Pnwn l.(! cl'l 
11arcc·P1'. em or<lcm do dia. 

~ 8. • Os proj eclos não sancr.ionndn!< nfi.o pod~rãr; ~l!r r~~ 
nova do~ na mel'ma sessão Iegiii lat Í\'a. · 

SECÇiW Ili 

Do Rt>(l im:cn to fnforíM 

Art . 2.rn. O Regimen to lnl.~rno só notler :"t ~er mo<lil'ir.~do. 
mrd i :rnll.~ projerto dn rP.so l 11cão da Caml,\ra. · 

§ ·t ." A Comm h;são de Polieia Ul)l'l'!Sf'.n~.ar:í, dm1lro ún .tr·in fs 
dias . par~1lN' sohr(• q ualquer proj t.>do ne!l!'le s~nl ido. 

~ 2. n Projmilo e pnrecer entrarão_ c.>rn di smt!'8:ÍO nnicn,. 
c.Ho dins d c~poi s d~ publicados. · . · 

~ :1." Enc~nadn a di sou8são. ~i for~m apri:>sl'.'n tadas cmen-
1la~. n r.ommissão l.lP Policia dar-lhes-ha parr>r.f!r. dP.ntro <fo 
r inc'o dia~. ·sP.i1do C'S l.P. su jf• i lo .. t:.unhP.m :i ·í:1 mn nn ic n. ff i!;-
1 : t1~"ião. · 

§ !t. • Enrr.-rrndtt _:'!. disr.u:ss5o do patecl~ r. votnr-~e-ha . o 
f)l'ojecto. N1ja l' f'd ilc.~ão final . cabe :'t Commíssiin ele Polfr.ia .. 
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t\N?>tAES D./\ C,\M.ARA 

§ 5 . º A Mesa fará, todos os annos, . ao inicio da sessão le
gislativa ortlwaria, a consolidação de todas as modifieaçõe~ 
feitas no· Regimento. .• 

SECÇÃ.0 IV 

Vo. p1·orouação e de> adiamento das seuões 

Arl. ::!49. Qualque1· Deputado .poderá propor, por meio de 
projecto de resoJucfio, a. prorogacão dia.s sessões do Oongrel:!l*l 
Nacional. 

§ 1.º O pr.o,iecto de prorog-ação da.s sessões do Congresso 
!Nacional ::;erá considerado materia urgente, terá uma só dis
cussão, em gloõo, ém uma só sessão, independerá d·e. parecer e 
prefirir'á, na discu~são e W!l votação, a qualque out.ro pro
jeoto. 

§ 2." JJogo depois de ap.provado, independentemen~ d(~ 
· redacção final, será o proj ecto . remettido ao Senado. 

§ 3 . D O proj ecto de prôrogação das sessões vindo· do Se~ 
na.do !rngu irá os n1esmos f..ramites determinados neste artigo. 
. § .~." Approvado o projecto de prorogaçã.o das sessões, 

vindo do Senado, · dar-se-ha· a es.te e ao Presidente da Repur 
blioa immediato e-0nhecimento do facto. 

§ 5. º A discu~são, ou votacão, dos projeÇ:tos <le ·prorogaçã;i 
&as sessões do Congússo Nacional não a.dmittil'á adiarneinto. 

A'I't. · 250. Para ter logar o adiamento das sessões do 
Congresso Nncional" cuja inicia.tiva pertence á Camara, ser:'í 
impresoindivel que o projecto r~speeüvo contenha, em sub
stancia, o~ motivos que n det~rminam, e ·indique o dia· e o 
mez em que oevc ter Jog;tr, de novo, a sua reunião, de modo 
que os quatro mer.~!'> d~ sessão sejam completados dentro d0 
mesmo anno. 

§ 1 . " O pr·oj er.t.o cfo resolução sobre o adiamento deved 
c.Onter, pelo menos, cinco assigna.turas. 

~ 2 ." D0pois 'iP. julga.do obj~ct.o de dclib<iraçãó , pela main
ria dos prcs<•en!.e:s. sed. o .proJecto remcEUdo :ás CommiRsÕ<'S 
de Policia 1~ de Constituição e :rustiNt paro. interporem, · l~m 
r~união t~on,inota {' rrontro ele cinco dia8, parecer. 
· § ~. '' Si e!;~ol;,\d() e!'-c:;n lH.':lW, nã.o fôr · aprcsent.aclo o pa1·1·
cer podí!rfi. entrar o pro,jecto em d isttussão, indepcndentemen(c:! 
dolle, por deHn('rni:;fío da Camara-. a requerirnc-mtn de qualquer 
Dt~.puta<lo. . % · 

§ li.º 0:'> i;rumiks.: dos projer,tos do aài:.iménto das sessõc ~' 
do ConzreH'O 1\l'nr~i"-nnJ . ~er'iío os mesmm: ifp rtualqu~r prO.JPl'fn 
de CkJmmis~~·o. ·_,,,. / 

SECl)XO V 

Das leis annuatt 

Arl . 251 . A Commissão de Finan~.ag apre.sci1f.a.rá. á Cn
mai·a, dentro do~ 30· <füts seguint()s. a0 do reconhecimento dn 
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proposta da Receita e Despez.a •: tabellas explicativas, orga.ní
:1.adas pelo . Poder E.xccutivo, os projectos de lei do orcamen
to - um para a dcspcza de cada ministerio e o da receita. 

§ 1.." Si u Cornmis·3[io - dll Finanças não apresentar, den
tro elo prazo determinado uuste artigo, esses projeclos, en
teneder-se-ha hu.xct· adopLado os mesmos offerecicros no anno 
anterior. 

§ 2. º Casei. al<~ o dia .20 do maio nao hnja a. Ciommissl'io 
de Finanças reQoebido do J1oder Executivo pr.opostas e tabel
l::i.s, baseará. o sou trabalho sobre as do anno antecedente, 
purn, o.prcse:ntal-o dcn f.fo do pt'azo deste artigo. 

§ · 3. º Na hypothese do paragrapho anterior, proceder
se-ha. de accórdo cotn os arts. 2º do decreto n. 27, de 7 de 
janeiro de 1892, e 51, do decreto n . 30, de 8 de janeiro de 
1892. 

Art. 252. · Reeel.Jido.::; · pela Mesa. cm qualquer hora da 
sessão, os projcc:.tos de oror.mento offerecidos pela Commis
são, ou adoptados os do a.1mo anterior, serão, independente
mente de leitura no exped•iente, mandados publica.r e distri
buir pelos De.putados, em avulsos impressos . 

§ 1 ." Dul'ante as cinco sessões segui:ntcs á distribuição 
desses avnl$OS recebel'á a l\fosa emendas a cada um desses 
p roj e cios. 

§ 2." Não serão · admiltidas pela Mesa. mesmo em fórma 
dt> autor1zacão, quacsquer e·mendas: . . 

a) que nfio lenham rclaç.ão immediata co ma materin J,, 
or0amento annual, ou das financas publican; 

b) com o caracter de pro-posii;:ão principal, que deverão 
scguír os tramites r0g-imentaes dos p rojectos àe lei; 

e) que, de .. qualquer modo, importem em delegacão no 
Pod•er Ex0.1~ul.ivo d0 attribuir.:üo privativa ct0 Congresso; 

d ) que, de qualquer f(>t'ma, augmcntem vencimentos. or
ue:nad'Os, ou g'C·atificac:ões de funccionarios, ou modifiquem a. 
:naturc~~u e o t.i Lul0 dos que · ellcs percebem; 

e) que aulorfacn1, ou C()nsig-ncm, dotacão para scrvicos, 
ou 1·eparti cü1:s. não anlcl' iorrnenk ci·cados. ou previstos, em 
lf:'is orça.mC'ntarias permanentes: , · 

f) que cnuo mencionem e ~1 fr0 limitem o quantum dn. des
lH'za, hem como o q1umtum. a natureza. e. f.anto quanto pos
~.i vel. as r.ondi~ti<:>~ií· da ooer:v:i:í n d,':\ crod i Lo que ordenem, ou 
autorizem: 

a) ífU<'. <'m !!"ern 1, dirP.r.t.n e prccisnmcntc não caibam cm 
l cd de oro:imenf.o. ~ <tual °'~'"' apenas indicar. espcctficaõa
rncntP, com ·pr·rcisfío r\ cl3·rC'7.a. o total das receitas cuja ar
rr.cacão ~<:> autorir.a " 0 d:is dcspezas a . t'calizar dentro do 
•'Xcrcicio ·fin:m('~fro. 

~·· 

§ 3. • Findo o t ermo do § 1 º. serão :.is emendas manda.das 
!JUblícar. pelo P·reside.ntc-, devidamente classificadas. 
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§ ~ . ~ Do acto d.a. Mesa recusan{lo emendas que incidirem 
nas disposições deste ·artigo. haverá rscurso .pat·a a Ca.mara. 
por occas)ão de ser discutida a act.a, no dia em que forem 
nnblicadas no Dia·r(o do Congresso. · 

§ t>." As deliberações sobre as reclamações, formuladas 
do ac:cC1rclo corn o par-ai;rapho nnter-ior, serão toma·das em or
dr~m do dja e desde que haja maim·ia absoluta. de Deputado~ 
pr~senLes. • 

§ 6." O Presidente rernetterá, em seguida. as emendas 
acceitas :.'L Commissfio, que as <levolver:i, dentro de doze dias, 
t~(Jffi o seu . parecer. . 

§ 7. u Este parecer, com o pro.iec!..o e as respectivas emen-
<fa.s, será. publicado e distribuído em avulsos. . 

~ 8 . n D isf.T.' ilrn idos os avulsos. o ·projP.cl.o entrarú . para a · 
01·dcm -c:lo dia. ,:;endo, p0!'(!Jn, ·.ob1·ig;:üo1·io o intersl.icio dP. !18 
'horas l'Jlft'e o ínirio da rlislribuicão "' o cln ·· <li~('ussii.o· rc~~PC?.
ctiva. 

~ \l." As (l.Jnc>rnlns nãn admil.Lidas cm projoct.o de lei or
c;irnenta1·i:1 Sí'l'âo í'"nviadas. dentro de 48 itoras. pelo Presj: .. 
denlo. uo 1" $1"(·.rPlat'io, para fjne as des~inP. ús Gommi~sões 
rc ::;p1'1 ~ l.iv:i.~ c'orno p1·0,jc>ctos separadoi:; . 

;:: ·to. O }l.rPsid<'nlr. d.ará publicida(Je a flUrt.lqnr..r emen
da,. ou ·1fo::.posi0r:âo, iJ'lH' !tu.ia 0liminarlo, in<l.ionndo sC'!mpre o 
f11ruiammt10 .fli• sua <ler. i:-ii.o . ·. 

· § 1 ·1 .' 8<~ mpr1! <J lH' conviei· induir :na ·lei que frxn a 
flesp1'7.:l ~e>rnl {ln. H<>·publica qualquer <iisposição que d.eva ~e::
commnm a to1los os mini&t.nrios, srirá "~lla apr·p,scnt.nrla ao 
pro,jPr.t o dr• <m:amrml.o . do Ministí\.rio da .Fazenda. · 

Art. . . '.:?::i3. Esl.a discti~são, qne corre$.ponder:í. á segunda, 
.:0rá rri !.a pol' artigos. 
· ~ ·!." EnP1'1·1 ·a-da a {fiscnssã.o. se1·(t o pro;iect.o snbmef.t.ido 
a vol.us. •·orn a~ •"nwn<las respectivas. · 

§ :;, " l~~m c•as1) :ilgum ·podcrít qun.Jqu'cr Deputado, por 
ocf'a~ifto ria vnl uefiu. 1wc11par a tribuna por mais <l~ cinco 
mi nu Los~ · 

~ ::1." Vol.adn c"nda proj1>d.o. Mm aR emendas r.m Re.gun'.ln 
diseusBflO. voll:.it·;'1 ú Cnrnnii:;:r,iiio. afim ·d0 r<?-digil-o, no 'pr·azo 
maximo d~ l.rr!' d ia:;:. para a t.crr.P.ira <ii~(H.issão. 

Arf.. ~51 . Fl'ilt1 . pnhiieuda. <' <lürLribnicTa nm avulsM. in
d1' Jlf'lHJC\nl.t•nwnt.D <fr lf'i.l.nt':l 110 ,ex.pedienÜ\ :l 1"0004,'.~0 Jlal'a a. 
h~1Tf'ira ·uisc·11ssãn. t'l.'l' <'bf'r{t a Mesa, C'tn(.'ndas, clnranl~ ~rP.s 
~essüPS, sPguinl.r•s Ct distribuição . 

~ 1 . n N'1 tC\l'c :P. ira àiSl'.\lí'SÜO nrln \ SE' nfimWfrno emen1n~ 
1111~ inc.,i<lirPm nn p::il'agTuplw segundo do nrt,i~o antc!r.ior, nem 
:t,.; t1U.C', dt• qual{11wr modo, t.1~ndam n .fliminuir a racj>.i!.a. 1)11 :t 
;111µ-nwnl ai· n tlt'~pr;m. salvo. apr:nas. riuantln propnzl)rem O· 
1· r•s ln.lwlt~rim"11Lo d" n1c•1Jirla f'r)n~ig-nn·da na. pt•oposla Jo JJodel" 
Rx<>f'\ll.in1. 011 cnn s i:.:::na1 · 1~ rn vnrba pn.ra rlí'spez:::;.; .i:í dr.11.~rrnina
tlas 1>.m lr>i . 

~ :? . " Firnln n l. r>nnn ·drflf.e arl.i~o . sm·ão t.olln~ n.s emP.ml~;: 
manJadu ~ p11hl i r·r1r. ·rfoviclanwnl.f'.' cl :rn!-:ifir.u.das. pelo .Prrs1-
de-nl e. qtH~ r·enrnt.ti>r:'I :í f~mnmissão as ac.(~ei Las. 
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§ 3.'' .\ Cummissãu devul\·f?l'<..Í. nu r11·azo tfo de~ d ia~. ;~,; 
emenda::; cum u ~eu parecer, que scní. publicad u e <li~l~·ihui do 
~m avulsos . 

§ 4. u A ' Commissão s~r;'i pcrmHtido. [Hll' iaLerm cdio .Je 
:;eu Presidc>·nLe, r·cquerer ü Camal'a a p1·1.1ro:;a1;.ão do:-; f.• t·t1zo:-; 
para a apresenl.ai:ão de parecer â::; emendas. em segur.1Ja, ou 
Lt' rceira.1t1i::cus:sf\.o. por . mai~ cinco dias. 

§ 5. Ess1~ i···~querimento não terá di.-;cussão '~ pud•!-~·ú :""': 
ap1·ese1üado 1~1n qualque1· rnomeulo ela :-.;1!:ssão. i;ubmt.>.L(.1m<.l:J-o 
a Mesa. i1.nmed ial.amenlc, a voLos, com t1ualque1· numr?t'C•. . 

§ ti. v :\. Comrnissão d e Finan11as, quanto ao o.ffot•ec.inll.'nl <> 
de L~mendas, que1· na. :;cguuda, qucl' na terceira disuussão, p;:. 
tnl'á suJL•.ilu ú::; 1ü'esmu~ 1.·nsl.rici;ões irnpust~:i:; aos DepuUhl •.l ~. 

§ 'i." S cmpr<l que l' Prcsi·dentc vet' il'ical'. em qualquer 
plrns e da diseussão, ou -da votai:ãú. · (ltrn u111a 1!1Ulmcla, 1)tl 

qt1ali.1uel' disp<i.~icão du J.H'oje.ct.o, i·ncidt~ na l~e·nsnra · do ª '.'-
1 igo 252. em l:.éu § 2º, -i:leixa1·ü. dô !:iub1nettel-a á Gamara, e l1-
minan<io-a . 

_.\r.t.. ~55 . O pnijecto, 0om ai:; ·~111 1.mda:.·t e pa.re~ 1~ 1·, euLL'Ul':i 
para a 01·dr.m uo ·dia, ::;1mdo, porém. indi~:;iJ<•u,;a vt'L o in t.c•t·:.;L i
do de vhüe o qual1·0 l101·u.::; entre a ·1Jistribui1:úo de lu1·miuada 
pelo § 3" do artig-o antm·íor e o inicio da discus~ãtL 

s -1. º ·E!:ila di ::;cussão, que co1Tespu1tdPt'á. ú Lcrcui t·a. v~r
~a1•á sobre eada um do!'l p1·0.i eet.o::: cm t:011junct<1. 

§ 2. º Encel'l'ada a d isc ussão, ~el'úu submeLtidu :-; <'l vota1;fl1) 
1.• projeeto e a:s emendas. . 

§ ;3." Em t~a!;O algum, por uccusião da votai: ão, pud<'t,'a 
qualquet· Del)ulàdo oct:upar á Lribuna pu1· lllab de c iueo n11-
llufos . - -

§ "1." ·ecrmínada a Vtllat,;iio. irão o~ 11apci:-; ú Con1111i~sãu 
d·~· l?inatu.:. a::; ~ pai·a a r1•da<.:1:ão fiuul. . 

~ 5. º A rodat:.i;ii.u final tlev<.!t'á. s~'l' feita no pt·aw d 1.• t:111 1~u 
dias. · 

A1·L. ::.!56. A' t.:í}111mi:-.;são de Vim111t.:as st•J'Ú p1·1·millido. an 
opinat· sobt'e t'ln t"tllh.1:-;. p1•11pot· n1onifil'a!.'t1es iw pl'ujf'• ~. 1 0 ~· {1:-: 
PIUCndas, offm·1!t."e1· 011lras twvu~ n apt·1~sPnLa1· suJ1 :-l.tlul 1\'ns , 
4le onlrm ~N·at, a varia.') l'mcndu.s . . ou a ;;rupos d1•ll 11 i;. <tU" 
versem sobre o . mci:;nw us~umpt.o. 1111 snlH·e ohjcdo •I•· i;.:-uol 
twlul'e:m. 

Pai·agt·aplrn u11icn . :\ app1·ova1.:i'io do sul1sUl.11l.iv11 Pl'L'.i11-
dkarú a n1l.a1,;ão <ia s t!IJll! JHlas a qu e :-;, ., r nfr·ril· . 

A.ri.. . ;;57 . .-\ l;onnn issãn ·dt' l<'i1ian(:as iudi1·ar;í. . ~t·11 1pl'1.• , 
<'ttJl\O ob:::1.•rva1;ão, na pal'l.1: dv lH'n.iPd.o 1fo nr1:um1.1n l11 l'c• la Li va 
iJ, dnspeza~ 1 ~0U1 ::ie1·vi<: o.':i que pr11u1 1:r. ern rnndu. o tul.a! .d t•i-l::;a. 
:111 lado <lo da despe-ia 1·c~pl'ctiva. (\ o r esull.a{fu 1~ 11 L1· 1.~ as duas 
Pta·c.ella::; . 

. .Al'l. :!58. O euuerramento de quulqtw1· rias dis<.:11:-:::>õ<'.-; tln~ 
1;1·ujectos U(' le i 01:c.arnc11laria :;ü podei•t't ~ct• req Ltt•t·ído d1Jpois 
111! ler a )Jwsma logar cm duas Sl~ssões ciial'ias . 

A l'L . 25!1. Os p rojo0Los de fixa~1âo ·d o Jot·i;as tle terra e 
rlc u~a.r te1'ãQ l) ~udament.o ~·9gimcnLa! do::; d~ Commissão. . 

• • • • • . . .. .. j 
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Paragrapho ·unico. O encerramento de qualquer das dis
cussões dos .projectos <:le fixaoão de forcas estará, .porém, su-
.ieito á disposiçã.o do artigo anterior. 

Art. 260. A discus::;ão e a votação dos ,projecf:os de leis 
annuas serão incuidos em ordem do dia de preferencia 
á~ de quaesquer outros, salvo os de prorogaoão das sessões do 
Congresso Nacioual, o::; pareceres sobre verificação d~ pod~res 
·e os projeGLos, iniciados -por proposla do Governo~ons1de-
rados urgentes. · 

§ t. º Quando faltarem apenas oitq dias para o encerra.
menta dos trabalhos legislativos, os projectos de leis annuas, 
devolvidos do Senado, com emendas, serão incluidos na ordem 
de dia, independentemente de impressão, de distribuição em 
avulsos e, até mesmo, de parecer. 

§ 2." Na hypothese do paragrapho anterior, 'ficará· á 
Cornmissão de Finanças o direito de se pronq.nciar sobre o 
assumpto, verbalmente, durante a discussão, ou no momento 
da vocação. 

--. § 3. º Ainda dentl'o dess.es oito dias a. que se refere o § 1°, 
poderá. a Mesa determinar, conforme a urgencia., a immediaLa 
discussão, . ou · votacão, de qualquer dos proj ectos de · leis 
annuas, com pretericão da ordem do dia. 

§- 4. ~ Caso sejam dadas á. discussão, ou á votaçào, emendas 
do Senado, sem a prévia. impressão e distribuição em.. avulsos, 
e 1 º Secretario lerã,. ao .momento da discussão, ou da votação, 
cada uma dessas proposições. · 

SEOÇ.iO Vi 

Dos codi(Jos 
·..: 

Art. 261. Na. discussão e votacão dos Codigos Civil, Com
mercial e Criminal da União, n ·ordem dos trabalho& da Ca-· 
mara. será a seguinte:· 

§ i. º Apresentado, impresso e distribuído o proecto, :i 

sua discussão só. será iniciada. na sassl'io da Camara do anno 
seguinte. 

§ 2. º No interregno, a Mcsn :fnrá enviar exemplares do 
vroJecto ás seguintes corporações e autoridades, convidan
do-as a rcmetlerom, no prazo de seis mezcs, á Secretaria do. 
Camara, as emendas e obsGr'vacncs ane julgarem convenientes: 

a) o Supremo Tribunal Fed~ral e juizes sec~ionaes, que 
igualmente serão convidados a mandar affixar editaes 0 . p-u
blical-os nas folhas orficiaes, avisando do prazo os interes
sndos que queiram formular emendas ou observações· ' 

b) Tríbunae.s Superiores do Districto F'3del'al e 'dos Es-
tados; ._ ·· 

• e) Faculdades de Direito; 
d) Governadores ou Preside~te.e dos Estados; 
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e) Institü.to da Ordem dos Advogados Brasileiros~· 
f) Juri'sconsultos, que julgar conveniente ouvir. 
§ 3. º Iniciados os trabalhos da sessão ordinaria, nos ter

mos do § 1°, o Presidente da Gamara declarará. que, e~tau.<10 
11istribuido o projecto, fica o mesmo sobre a. mesa, afim de 
receber emendas. durante .10 dias, tern;i.inados 03 qunes, será 
submettido, com essas emendas e as de que reza o § 2º, de
r·ois de ünprcs.'$as; .a uma Coxnmissão de vinte e um repre
;;;entantes . 

§ 4. ~ A Commissão sed nomeada pelo Presidente da ca .. 
mara, de fórma que todos os Estados e o Distrit:to Federal 
tenham nella representação . 

§ 5. º Na sua :Pr:imeira reunião, a Commissão ~legerá, por · 
maioria absoiuía de votos, ~·eu Presidente e um R,)iator~ salvo 
o diep"slo no art. 20<). . • 

§ G." A Commissâo Junccionará. em dias prévia.mente de
signados· e as suas decisões, que constarão <le actas <iiarias, 
,:;erão ~empre tomaau:S por maioria. absoluta d-e votM, .sendo os 
debates devidamente slenographados e publicados no Diario 
do Congresso. · · 

§ 7. º A· Commissã.o. poderá ouvir no decurso de seu tra
halho a quem entender conveniente. 

§ 8. º O parecer sobre o projecto será apresentaoo á. Ca
inara. no prazo maxiino de 60 dias e contemplado na ordem 
,Jos trabalhos 15 dias após a sua ![)Ublioacão, podendo ·a mesma 
Camara, mediante representação da Commissão, prorogar esses 
pz·azos ·pelo tempo que julgar conveniente. 

§ D." Haverá. uma só discussão e votação do !Projeeto, 
:1.mbas por· l.itulos. podendo ainda ser apresentada:;; emendas, 
•1ue, depois de 1.mcenada a discussão, irão ã Commissão dos 
vinté é um, para sobre as mesmas elaborar parecer. 

§ iO. Na discussão u votação dessas emendas observar
s<.!-ha o dispof!to neste Regimento para. Ofl projectos em geral. 

§,;·H. Nenhum Depulado poderá. !aliar mais de \lma vez 
:~• 1i!lre cada titulo do projecto. 

§ 12. A redáccilo final do projecfo, conforme o vencido, 
~t·rá feita pela Commissão dos vinte e um, que é tambem 
competente .para emittir 1parecer sobre a.s emendas do Senado. 

-. 
SECÇÃO Vll 

Das emendas 

Art. 262. -Emenda é a proposicão apresenLada. como ac
c1~ssoria a out.ra. 

Art. ~63"'. As emendas serão suppressivas, substitutivas, 
arlditivas ou moaJficativa.s. 

§ 1 . " Emenda sUpl)ressiva. é a proposii;;ã.o que manda er
r·adicar qualquer par~e de outra. 
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~ ·~." .\. ~1·pa1·a0i"1<• <·111 d11a:::. tiu 111:ti" parte:-: , dt! · 1.1~alqu1~1· 
proposic.ão, para. o effoilo de :ma yot,a.ção, sei·á considerada 
emenda 8Uppi·css1va . . 

§ :J." fü11cnda., sub:;titu.tiva .<! a proposição apresenta.d~ 
co1rw sw;i: e r:laiu~n a outra. 

§ .1," J~rncuda addH.iva é a proposi(:.ão que se ::i.ccrcsccnta 
á vuiti·a. · · -

~ J." Nãu.. s1wú udmittida · ernenda. ::;ubstitutiva ou addi
Li va. "citw não tenha rela.<.:ão direct.a o ímmediata com a mu-
tcda úa J)l'OJJOSÍ(~iio priucipal. · . 

s n:· "' ·:1.1'esa JaríL publil:ar na a(;t.a cfo~ l.raba.lhü:s t!a ·t:a
marn qunlquPr <!lllenda que 11uuver · recu::;ado com funda
m e n Lo no 1 HH'H ~.1·u t> lw an ter i 01· • 

- ~ '/." .l':tuenda modit'icaliva ,; a l}Ul! uão alLcra fü.nd<l.mcn-
lalrnr~nl:n a 1.11·0.uOSi\Jão ·pl'inciP<L!. · 

~ K" A~ PllH.~nda:::: .11·1octifir:ativas pollet·üu :~WL' an1plialivH~. 
res (.1·i<:Li \ ·a~. ou t'-t!l'I•ectivas. s ~)." ,\ ernen<la ampliai iYa t~ a que e::;Lende a oult'a lJCl).
soa. cm 1•b.i~~cl n~. a <lisposi\;ãn a t.lUe se refere. 

~ J O. A 1•111ernia rest.rii.;t.i va Lliminue a cXLen::;üo da di~-
Pl)Si!:ão qu1: nwdifica. 

~ H. A c•mcnda t·o 1·1·1 ~d-ha 11ão n1otl i íit:a a sul.JsLauda 
da dis1)1)iíi•;üu a que se réferc, mas apenas a sua redacção. 

~ 1:2. A so11aração ('111 duas, ou mais, partes, de qual
q1101· a1·ligo, paragrapho, numeto, ou letira 'de uma propo
);i1:·ã.n. parn u dfoito · de sua vol,adic, será considerada emenda 
modifit:a l·iVH. • 

• .\1·L. :! li.i. Oi; projeclo::; em P di::lem!lão não udmitLirãv 
P1ncndai:: . . 

~ l .''. A~ 1•rn1~t\(la~ a111·i!sPnLallus lH'fa.:; Couunbsõí':i., t' lll 
::;eus 11arc>L'P1·1~;;. :::ul.we in·opusit;õcs consideradas objecto de 
rli~ libr.•1·a ~·fio. -O:l11·füi l 1Jtnadas em consjderat-ão na 2• discu:ssão. 

~ :! . " As 1 •m1~ udas ap1·csentadas cm 3~ discussão dc.verãf1 
lif'l' apoiai.las lH•I' l'Íncu Deputa.dos. 

~ ;L" Ai,: c•lllNHfa~ ol'ferecidas em ::J" discussão d&..·el'fü> 
i-;tq• a pn iad as 11• • ((1 l.cq;o dus Der>u tados pre~rmt1~:,;. . . 

~ ·Í." ; \i; Pllll'lldas du.s Cllnunissõcs, as do t;cuadu. us q1rn 
1.i,·<!1·1·m d11cu :issi;:oaLuras ·cm ~· di::cussiiu e dez em 3" iit-
1 1 - 1 . ' ' , • .: (·pene e1·au t" apc11ainenLo . . 

. ~ ri.'' :\ 1.•111c>nd;,1 ú. J•cdac~.üo fiual sú ser:i udmiLtida µal'a 
1 ~v1 l.al' illeot'l'l'C•~•l11. i1woherencia. conf.ratih:não ou abu::;o ma-
11 i 1'1.':sLu. , 

~ <'i ... .-\s 1•ul!'11das (!'Ul' c1·carern ou uu;;mcnLal'~m d 1~ s 1.1 ;.~-
z~s~ ou l'eduzi1·1•111. 1!e qualquer modr.•, a r1\ccita publica, "'~~ 
l'tl<I Sl'll1(H'e 81.lbllldlt(las :.tü va1:eccl' da Cormnhssão de Ji'i
l lHl ll,;as. 

. :\t'l .. :!üG. A' 0111t!11da a1wcsontada a ouL1·a emenda deuo-
llil 1w 1· -s<~- l1a sub~1·me11da. . 

PtLra~· 1 ·a1>ho llll icu. A.s Commi.s8ões, ao apre1wnt:u·em pa-
1·r.t:et· .-;obr·1: cmenda1;, i•od<.H'âo offct·cc.ei·-lhes sul.1-<.!menda::;. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 23/0612015 10: 17 ~ Página :55 00 234 

· se·cç.-tu n rz 

Art . 266. Inclieacão t\ a PL'O(J08ÍÇ·ão com que um Penu
tado suggerc a mauii'estação da ·camara, ou de suas Commis
sões, sobre determína.<io a::;sumpto. 

, § 1."" As indicações serão redigidas JJoi· escrípto, em Ler
mos cx.1Jlicitos e l?m í'órma syntheLit:a, e as::1ignadas pelos 
~•!US autores. . . 

§ 2." As indicações reecbitlas pela Mesa serão lidas ern 
$Utnmario, <lcspa1.fü.a.da~ ás Commissíjcs em· que tiverem cor-
1·0Iacão e mandadas publiear na, integra na aef,a imPl·cssa dos 
tt·abaHios da Camara .. 

§ 3." A::;. índical)Ões indepenucrãb de qualquer julgamento 
preliminar <.la Oamara ~ 

Art. :2.Gi. A Commissão que receber uma .indicação de
' er<i interpôr parecer dentro do prazo de dez ilias . . s ·I . º A. indfoacão e o seu respectivo parecer , serão su
i ei tos a uma discussão unica . 

. ' § 2.:., " Si ã indicação for apresentada emenda voltará clla 
ú Comnlissão, que lhe çlará pa1·ecer. · . 

§ 3." F...ste scgu.11<10 parecer terá uma discussão. 
Art. 268. ::;i o parC!cer de UliiU. Commissão sobre uma 

indicação c.onduir· pot· um proJ.ecto ·de Ie!,· ou resoIU.Çãú, e f<?r 
arJprovado pefü Gamara, o proJecto sesu.1rá os tramites t'eg1-
rncntacs a <iuc se acham· subordinadas as proposições dessa 
imtureza. 

SECÇ.i.O IX 

. Dos ''equerimeril'os ·· " 

Ad.. :.rnn. Requerimento é toda a peticã.o dirigiúá ao 
l'1·csidente da ·Camara. sobre objecto de ex-pediente, ou de 01· 
... 1 .. m, por qualquer Deputa.do, ou Com missão. . 

~ ·1." S erão · verbaes, independem de apoiamenLo, de dis
•'H iisão e de votação, sendo despachados immediatumêntc pelo 
J •i·e~iúeu!ie, o!; requerimentos r1ue solicitam: 

a) a p:ilavra, ou a ~ua desistencia ; 
r, ) a poi:;se de Deputado; 
e j a Ieitux•a de qualquer maLel'ia: 
'' J a i·ectíficaoão da a.ela; · 
,, J a inse1•cão du de0Iaraçã.o em act.a; 
{) a observancia de disposil;ão regimental: 
a.J a remessa de documentos, livros, ou publicações; 
h J a rP-ifrada de requerimento, verbal, ou escripto; 
t'.). a retirada de proposição com pat ecer contrar io; 
.i ) . a verificação do vot.ai;:.ão-; 
k) permissão para se retirar nntes de finda a sessão: 
l ) informações sobre a ordem dos trabalhos; 
e._..... Vol. III ao 
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m) o preenchimento c!e iogares na.~ Commissões; 
.n) a. inclusão em crdem do dia <le proposicão com os 

respecLivos pareceres. 
. § 2. º Serão. escriptos, 1ndependern de apoiamento, de dís
~ussão e de· vctacão, sendo despachado)-"; pelo l?residente. os 
reQueriroentos: ~· ' 

. a) de uma. Comrnissão,, -..solicitandv audienc~á de outra, 
ou outra~. sobre qualqul'.lr assuropto; 

b) de uma Comruis~ão, solicílando reunião em conjunto 
com ouka, ou ou~râ$. . 

§ 3. • Serão verba.es e votados com qualquer numero, in
dcpenctentemcnte de apoiamento e de discussãQ., os requeri-
mentos que solicitam: · 

a) inserção em a~ta de voto ce regosijo, ou .de pezar; 
b ) representação d::i. Caroara por Commissões externas; 
e) levantamento da sessão, em rcgo~ijo, ou por pezar; 
d ) manifostacão de regosíjo, ou de pezar, por officio, te-

legramma, ou por outra quaiquer fórm3. escripta; . 
e) publicacão de -intormacôes offici!\ea no Diario do Con-

gresso; . 
f) permjss:io· para iallar sentado; · 
oJ prorogac,:ão de prazo para a apresentação c!e 'parecer 

ás emendas dos projecto':l de leis or~amenlarias. 
§ 4. º O requerimepto de prorogacà.) .da se!'isão é cscripto. 

inceper.de de apoiamcnto, não tem di:;cussão · e . vota-se com 
qualquer numero. . . 

§ 5. • São verbnell, independem de apoiamento, µão teero 
discussã(• e ~6 podem ~er votados com a presenca ,de, pelo · 
menos. 107 Deputados, os requerimentos de: •,, 

a) dispensa de interstício para a . inclusão de determi-
n3da -proposic.5.o em ordem do . dia; . · · 

b) <iispeni;a de iml)ressão de qualquer proposição; 
e J retirada de proposicão com parecer favoravel BUb-

stituti'VI), emenda, ou suh-etnendo.. · 
§ 6. º Serão escriptos, índepcnden: de apoiamento, não 

teom discussão ~ só podem ser votados com a presença de t07 
Deputados, no mínimo, os requel'iment.o~ de: 

o) remessa 3 detetminada Commissi1o de papeis de!!pa
cbados a outra; 

ó) demissão de membros da Mesa: · 
e) discussão de proposicôes por ca~.itulos, secções. grupoa 

d!! artigos, ou de em~t\flas; 
d) .adiam_ento da discussão, ou da votactío; 
e) oncerrnmento Je discussão; · 
f) votação por det~rmínado processo: 
g) pref erencia; · 
h) urgencia. 
§ 7. º Serão cscriplos, sujeitos n npoin1nento e dfscusslfo, 

o só podem ~er vota.cios com a pi-esenca de f07 Deputados. no 
miuixx:io, os requerimentos sobre: 
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o) informaCi)es solicitadas ao l'Od(:r Executivo, ou pol' 
seu intermedio; 

l>) in.~ercão, no Diorio do Conuresso, ou nos A.nnacs, da 
documentos. cu irublicacão, não olfic1aas; 

e) inclusão cm 01·0.em do dia de proposicão sem pa
recer; 

d) ,·otacão por partes; 
e) audicncia de uma Commissão sobre deterniinada. ma-

ter1a; . · .... ~ ' · 
f) nomeacão de Commissões internas, ou mixtas; 
g J reunião da Camara em Commissão Geral; . 
h) sessCies e:dN1.0rdinarias; . 
í) sessões secretas; · 
i) quae$quer outros assumptos, que se não refiram n in

ciJente~ sobrevindoF-· _no éurso das' disc,ussões, ou das vota-
cões. . 

Art. 270. Os requerimentos suJcitoc; á. discussão s6 de
verão ser funtiamenladois verbalmente dcr.1ois dé formulados e 
envíac!ns á l\Ie~a. . · . . 

Pal:'agraph_o unice. Independerá de npoiamenlo o requarJ-
mento subscriplo po1· cinco1 ou mais, Deputados. ,. 

N. :1.2 

E' s. Commissão de opinião qne, de accôrrfo com ns emen
das apresentadas, lenha o capitulo - Dos dcbnlcs ~ a EiO
guinte redaccão: 

CAPITULO III 

DOS DI!ll..o\TES 

· )lrt . 271 . Os debates deverão reallzat-se com ordem e 
~;olemnidade. 

Art. 272. Os Deputados, com excepciio do Presidente, 
fallarão de pó. · ~ 

Parngraplio tmieo. ·O Deputado só por enfermo poderã 
•)bter permissão da Camnra para fallar sentado. 

Art. 273. A nenhum Deputado será. permittido fallar sem 
pl'.\d!r a palavra e sem que o Pre . .,:;idonle Ih'il. conceda, 

§ i. º Si um Depnf.C1do pretendnr, ou fallar, sem qne lhe 
haja sido dada a palavra, ou permanecer na f.rihuna. anti
rc~imenta!mente, o Presidente advérlil-o-hn, convidando-o n 
sentar-se. · · 

~ 2." Si, npúr,ur dessn o.dvcrt.encía e desse convite, o 
Dcp1Haclo insiste cm í'allar, o Presidente dará o seu dlscur3o 
por terminado. ·. 

~ 3. 0 Sempre <]Ue o Presidente ~cr por tcrn:iinodo um 
discurso. cm qunJQucr pho.se da orar;uo, ou da discussão, o 
sei•vico de stenographia dos debales dcl:l:ará. dll apanbal-o. 
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§ 4. h Si -0 Deputado insistir · cm perturbar a ordem, ou o 
processo i·cgimental de qualquer discussão, o Pregidente eon
~·idal-o-li a '1. retirar-se do recinto, durante a sessão. 

~ 5 . " O .Presidente poderá suspender a sessão, sempre que 
julgar conveniente em bem da ordem dos debates .. 

A.ri. :n-í. Occupaudo a tribuna, qualquer Deputado di
!'igfrá ::i::; sua::. palavras ao . P1·ositlcnto, ou á Camara;- de um 
modo r;eral. . . · ·~ 

§ J. ·• ltd'erindu-:::;e, em diS<.ltll'SO, a um collega, o Depu
tado dc-vm·ú pl'ece<ler o seu uoml.\ do Lt'alarnento de Senhor . 

· § ~. º . Dirigindo-se a qualquei• collcga, o De~utado dar-
111~-ha :-;em1we o Lt·alamculo ri<- '\. . Ex. -

§ :L ~ !-icnhum .D<.:pula<lo pcdcrá rcferi1·-i>e a óollega, ao 
Senacki . 011 a qun.lqu"r dos s r.uf: mcmb1·os, e, de um modo p~
ral, u qualquer rt.~pn!~t~ntanLc cio 1loder- publii;o, em fórum ín-
jurio~a. uu 1fotieortei.. . 

Al'l. ~~15. O Dcpu Lado ~ú poder:i fallar ! 
a ) riara anrn~cnlur i1i·ojectog; indicações ou rcquort-

mcn!.os : 
/J) · soh1·t• proposição cm llis0ussão; 
c.) pela ur1fom: 
cl ) pm·a 1~n1mminhu1· a votação; 
e) em 1':xplicai:ão pessoal. . 
Art.. 27G. Para fundamenLar pro.ieclos, indicações ou re·· 

<iuorjmcnlus. qu~ uão sejam de ordem, ou. sobre incidenteH 
verificados no cfoscnvolvimenfo das discussões, ou das vo
i.açõe!:', d(~vcr:i o Deputado incrtwc1·-sc em o Livro ·do Expe-
dit.m te. u í s8u f.'!o; pecia lm ente cfosLinado. . 

.. .Parngrapho u .nico. A irn;cripção de oratlo1•cs IJara a horn 
do cxpNliPnl e só podm·á s r.r f eita no dia cm que o Deputa.do 

· 1rr·oten<la ocn1pa1· a tribuna. . 
. ~~rt . '"27?. O 1!c11u!udo qur.' solicitar a JJalavra. ~obre f,ll'.O-

posu.:-ao em d1srussao na.o poderá: : 
a) cl~!'viur- i,a• ela . <Jlic8Lão mú flebat~ ; · 
b ) fall::u· sob1·<· 11 venDido: .. 
(~) usar .u." lin;;1iagcm impropria; 
à } nlt.1·ap:ts::.:a1· o 1wazn qut\ lhe compntP-: 
e.) deb:ar dl' al.tn11dü1' á:,;;; advet'f.enciuH tio Pt-es1dcnt~. 
Art. 27S. () Dt>put.ado (JlHl não pudel' 011i;upar a t.ribumi 

1Juranfo a lun·:t. do <•xp1~clie11t.C', ou durante as àiscussõe~. po
rfor:'í. fazel-o ao fílll da ordem do dia pa.t·a ci:cxpli.c:ú;áo pcR
:-:oab. 

. Art.. Z'Hl. Qua ndn mai~ dr. nm Deputado . pedir a pi. .. 
hvra. sinmltanc~umnutt\ :::;ubrfl um mesmo a.ssumpto) o Pre ... 
i;ídrnt" 1·.onced•~l-a-ha: · 

11~ mn prímefro loRar, ao autor; 
h) Ptn i:icgm1do lug-~1· , ao Relator . 
r ) .. m lm·c<-i r o lni;ar, :i.o autor do voto em separado•. 
tl) <'m quarto loi::-nr. nm:1 autores das emendas; 
e ) Pll.l quinto Jogar, a um Deputado a favor; 
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f) r.m sexto loga.r, a um Deputado conlru. 
§. 1 . º Sempre qne mai~ de dous Deputado8 se inscrevc-

1·~m- para ·qualquer discussão, ?everão declarar, préviamente . 
.-:1 · sao pró. ou contra, a ma teria i:tn debate, para que, alter
nadami:nt.r>, a mn orador a favor succeda nm contra, e vice
Yersa. 

- ~ 2. n Para a insc~ip~fi.o (~ú Ol':';làOl'es' á discussão da ma-
te.ria em debate havera um J;1vro··dos Debates. · 

~ 3. º A inscripcão cl<• ' oradores no TAvro dos Debates 
r,oderá s'1r foita logo q11 r> n proposição a ser discutida fôr 
!.~1c111 id:t f'm ordem do dia. 

§ 4.º Na. '11.ypothese de todos os D.eputados inst.ri·pLoH. 
!Para o debate de determinada proposição ser·em a favor, ou 
contra, s~r-lhcs-ha. dada a palavra pela. ordem da inscripção .. 

Art. 280. Compete ú. Mesa · expungir os debates a serem 
publiuados de. todas us ecr:pressõe~ anti-regiment.aes. 

SECÇÃO I 

Da.~ dis,tu.s s<il?.ç ·· 

Arf~. 28'·1. Discussão é a phase da :p·roposição de.M.inada e'lo 
~lebar.e P- ú. deliberacão cm plenar\o. 

§ Lº Os projectos de lei, ou de resolução iniciados na 
f:amara, estarão sujeitos a t.res discussões. 

§ 2.º Estarã-0 sujeitos a duas <liscussões apenas, que cor-
l't>Sponclt~rão á 2" e 3•, os · proj~ctol-1 dn tei, ou de resolução:. 

a) oriundo::;· de Commissões; 
/1) vindos do Senado. . 
§ 3." Terão uma só· discussão. (JUP. corrP-sponderá á se

~'lmda, as seguintM proposições: 
a) auiori:r.ancto o Governo a declarar a gnerra, ou a fa-

i'.1'r a par.; · 
b) concP.dendo, ou ne[.::mdo, passagem a forens estr.an

g·oiras pelo terri!.orio elo paiz para. operações militares; 
e) resolvondo, 'àei'initivamcnt.e, sobre Lrat.ados. n conven

':fiei; com as naoões est.rnngeir.as: 
d) mobilizundo, on utilizando n ·ei;undn. linha do F,xer

<·ilo. nu milícia civica. no:r,i casos prcvisl.os •pela. Gon~tituícão; 
. t?) declarando em esl.ado <le sit,io um ou mais pontos do 

1 r.rr-it.orio nnr,ional, na. emergcncia. de uggressão por forças 
1·~r.r:rngniJ·ns. nu de commocã·o inLerna: 

{) · npprovando, ou nú.o, ~m suspendendo o estado de sitio 
q111'. na auscncia do Congrnsso, houver sido <lecretndo pelo 
l 1nr!c1· }jxccntivo; · , 

fl) approvando, nu nüo os projcctos de lei, ou de reso
lt1(:ão, no~ quaes o Podr.r Exneutivo hn.ia negudo sancção: 

lt 1 a<I íandn, Oll prorognndo, Uk .;.;es'.'lõcs do Congresw Na-
1· innaf: 

i ) nH pa1·ecm'f'f; f;obre ·l'cnnomia interna da Camnrn; 
j) as emflndu~ cio 8enado. 
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ito 

§ 4.• Terno uma. só discussão, que corresponderá 1\ ter
ceira: 

· a) nc; emendas deslacad~s para constituirem projectos 
separndos; . 

b) as indicacões; 
e) os rccrnerimcnlos a ella sujeitos. 
§ 5.º Si for aprescnfª'da a qualquP-r pa:recer e approvada 

emenda ctuc tenha o caracter de projeclo de lei, ou resolução, 
scr:'í subordinnda · á ali nr-a a do paragrapho anterior, conside
rando-se o parecer prejudicado. 

Art. 282. A i" discussão de um pro,iecto de lei, ou da . re
soln<:ão, será feita em globo e versará unicamente sobre a sua 
utilidade e constilucionnlidade. 

· Art. 283. A 2ª discusslio dos projcclos será' feita por 
artigos si:-!"lnraflnmcnlc. .. . .. 

§ L~ Nn discussão do primeiro artigo poder-se-ha fallar 
sobre ri utilidade e convcniéncia do projeclo em geral. 

§ 2.º As cmendas .. offerecid:is ao projecto em 2• discussão 
entrarão c:'m discus:-;ão com o artigo a que se rererirem. 

ArL 28-'i. Quando forem numerosos os artigos do pro
jecto. cm 2• di!-lcuss;\o. a Camara poderá resolver. a requeri
mPnto dr. ciualquer Deputado, qu~ a discussão se faca por. tí
tulos, canitulos, s~eções, ou ~rupos de artigos. 

Art. 285. Qtmr·do, pelo numero, ou lmportancia, das 
em<'ndas of'fen:\cidM em 2• discussão, se tornar dimcn o ~ro
nuncirimcntn immedial.o da Camara. o Presiden~e. e:r-of(icio, 
ou a rrqt1C'rim<'ulo d.e qualquer De>.oputado. enviarâ o projecto 
á C0mrni!;~n.o rcspc~iva. para inlcpôr parc~er. . · . 

Pnr·:u;rnrlio umco. Este pnrccor serli ltrtpresso e distri
buic!o P.m ::t\"l.1lso: não sol'frendo, porém, discussão . 

Art. 28G. A 3'" discussão versn:râ sobre o proJecto em 
globo. · 

~ L" A.r; emendas orrerecidas aos •projcctqs em s• .discus
são só serão submcUidas a clla depois do apoi:ldas pela terça 
part~ dos pro~rmlo.<>, salvo quando nssignadas por uma Com-
mis~ão. ou nor drz. ou mais, Oopntndos. · 

. ~ 2.º As cmrndn~. P.nccrradn n. discl!<::.Síio do l)rojecto, serão 
rem~Hidns á Commif':i:;ão rnspr.clfvrt, com excepçllo das de sua 
aulorin. pnra se Hl.iril.arem no sou parecer. " 

§ 3.0 Todn~ :1 ,t:; r:ommiSSÕI.'~. no offoreccrcm parecer so
bro cmr>nclas-. ·podr>r;i.o aprr.isr.nf.ar-lhc:; sub-<'!mrmdM. 

ArL. 287. As emnndns rrun. de qunlrmcr fórmn, nuJ?men
tnrrm n d P !'lf'l1'7.:l. nu dim lnuirem n r<'cnitn publien. serão en
vincln~. l:mlo r.m 2•, como em Sª diseussão, ·ti Commissão de 
Fin:rnt:a~ _ 

l>nrn ;;-rnpho unioo. Os parccerr.s da ·Oommissito de F inàn
cas !inhrn cmr.ndus cm 2", ou 3ª df scm;sã.o, estarão sujeitos a 
:ema diP>ctrn!:lão. 

Art. 288. A redn~clío final só será sujeita á discussão 
quando emendada. 
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Art. 289. A discussão dos I"equerimentos sujeitos a de
bate será encerrada. não havendo quem peça a pa.lavra, ou 
della desi!'1tindo quem a houver solicitado. 

~ 1 ... Encerrada a discussão será. ndinda a votacio para 
<lepois de ultimada a da ordém do dia. 

§ 2." Havendo um Deputado CQm a palavra sobre um r&
quedmento em discussão serã essa adiada parn depois de u1 ... 
tíroada a da materia comtante da ordem do dia. ·. 

§ 3. º Encerrada a discusaão do requerimento, ao fim d& 
ordem do dia, será a sua votação incluida na ordem do dia 
seguinl.e, apõs a das proposições qeslinadns a esse neto. 

§ 4. º Só durante a discus:sã.o de uma proposição, inelu
sive os p!'ojectos de leis annuas · ~ respectivas emendas, aerá 
admitlida a apresentação de requerimento solicftantlo a sua 
vo tac;ão por partes. 

. SECCXO li 

Dos .(:parte.t 

Art. 290. A interropcã.o de um orador por meio de 
aparte aó será permittida; quando esse :for curto e cortez. . 

§ 1 . • Para apnrtear um oollega deverá o Deputado soli-
citar-lhe permissão. -

§ 2.• A's palavras do IPresidenta não serão admiUldoa 
apartes. 

§ 3. • Não serão admittidos apartes auccesslvos. paral-
lelos a.o di$curso. · 

§ 4." Por. oocasião do encaminhamento de "Yotaclo · nló 
::;erão admittjdos apartes. 

§ 5. • Os apartes subordínal'-se-hlio M dispost~Gel t'8la
livas nos debates em tudo que nellas lhes for cabivel. 

SECCl.O III · 

~ 

Art. 29t., Os Dcputadoa s6 poderão fatiar. eobre guat
quer proposicão, em discussão. ae vezes e pelos prazos eeta-
helecidos nesta secclío. . · 

.Art. 292. Em :r.a discuss!S.o, cadu. Deputado pode.rá faltar 
apenas urna vez, pelo prnzo de uma hora. . 

Art. 2\}3. Em 2"' discuS'Slfo, cnda Deputado poderá faI}ar 
duas veze~. durante. o prazo do duas horas, sobre determi
nad_o ~rtigo, referindo-se a todos os outros, .ai, pr~viamentc, 
•lcsJstir do f.nlfo.r,. -novam~ntu, scibt·e os demais D.rtlgos • 
. . · § 1."' Si o projecto contiver mais de dous, nté cinco, ar
L1gos, cada Deputado poderá 1fallar urna hora sobre cada um. 
lJma só vez. ' 
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§ 2." Si o projecto cont.iver mais d~_oinco, até dez ar
tigos, cada Deputado poderá fallar nté me1n hora Rohre cada. 
um <lclles, uma sõ ve:r.. ~ 

§ ~.,, Si 0 projecto contiver m~i~ de ~ez, at~ qumze ar ... 
tigii;, cada Depul.ado poderá fallar até vinte minutos sobM 
cada, uma vez. . . . - . 

§ 4. 0 Si o pro,jeét.o contiver mais de quinze, até ymt~ e 
cinco artigos, cada Deputado poderá faltar uma vez,. nte quin-
ze minutM. sobre cada um. . 

§ 5. 0 Quando o pro,iectQ rontiver m~is de vinte e ctnco 
artigos, a sJJa discussã(l $Crá regulada de !6rma que · caiba .a 
cada Deputado o prazo de duas .h2ras para fallar, por. grupos 
de artigos, sobre toda a propos1cao . · 

Art. 2M. Em·· 3ª discussão, cada Deputado poderá fallar 
umn ·só vez, por duas horas· sobre o projecto em. globo. 

Art. 295. Sobre a . redacção final eab~rá ao Deputado 
fallar; sómente piara emendal-a, ou sobrie ;emenda, apenas 
uma vez e por dez minutos. · 

Art. 296. Nenhum Deputado poderá fallar mais de uma 
vez e por mais de meia hora sobre os requerimentos sujeitos 
á discussão. . 

Art. 297. Os pareceres que se não referirem a. propo
sicões da Camara, ou do Senado, e que não concluírem por" 
pro,jecLo. terão apenas uma discussão, durante a qual eada 
Deputado poderá fallar uma vez, por meia hora. 

Art. 298. Os autores e relat,;res poderão faltar duas 
v.ezes e o mesmo espaço de tempo que os outros Deputados, 
P.m qualquer das discussões. · · · 

Paragrapho tinico. Sobre q~alquer . outra materia. ein 
discussão, não regulada noa artigos anteriores, cada Depu-
tado poderá fallar uma ve?., por ·nma horn.. . 

SE()ÇÃO TV 

. Do adiamento daSI discussões 

Art .. 299, Sempre Que um Deputado .iu!gar Mnveniente 
() adiamento de uma dii:icussão. poderá requerei-a por cs .. 
cripto. 

§ 1.º .. Este requerimento aó poderá ser apr"5entado du
r~nte a _ars~nssão ~n.io a~iament.o propmi.cr e fioará. preju
<hcado st nu.o for 11nmcct1atament.e .votndo, por falta de nu
mero. 

§. 2. º _Não será admitt.ida. a apresentaoão do requerimento 
de adrnmf!nto de di.c;cu!'~ão durante o discui'SO de um Depu-
t.ado . · 

. Arl. 300. O adiament.o de diseU$São ~ó poderá ser con
c<:>d1~0 por prazo I.•révinrnent.e fixado. 

PnragTapho uniM. Si for requerida mnis de um ndia-. 
mento àe dí~cussão, ~imultnnenment.e, de uma mesma prQ_. 
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posição, a Camra vota~·á prde11encialmente, um dos r equer i-
mentos. ficando os demais projudicados. . 

A1·t. ~lúJ . O!'i pro.it>ctos de prorogac;:ao e adiamento das 
,;essões do Congres8o Nacional, os velitdOf: P os de materias 
l~onsideradas dl)- nalure~~a \1rgent.e, não- admittirão adiam1m to 
da discussão ~ -

·Art. 302. Ver ificando a Mesa· que não ha relação direct.a 
o immediata enl.rc n ·assumpto de úma propos!cão e a Com
missão indicada: ~m requerimento de ad'iamcnto de discussão, 
Jrnta audfoncia, não admittirá · esse _requerimento. 

Parag·rapho m1ico. Na hypot:hese deste artigo, a .Mesa 
dará publicidade, na act.a imp1:1'ssa dos . 1.1·nbalhos da Camara, 
dos i·equ~r imentos roe usados. 

SECÇÃO V 

Do encer1·amento do .. <1 di~c·v.ssões 

Art.. 303; O encP.rramento nôrtnal da discussão de qual
<l\lt'!r proposição dar-se-ha 1}om a ausencia <lc oradores. 

. § j." Não ~e havendo insct'iplo nenhum Deputado para. o 
debate de. umã proposição, ~erá declarada encerrada a sua. 
discussão. 

· § 2. º Não havendo oradores inseriptos, nem soliçitando 
qualquer Deputado a palavra, sobre os artigos de proposição 
<'m 2• discussão, o Presidente poderá declarar, de uma vez, 
•~ncerrnua a. di:scussão dos artigos não debatidos.' · . 

Arf .. 30-i. Pofler-se~ha requerer o encerramento da dis-
1 ·us~ão de .. qualquer proposic;ão: 

ri ) em J• e 3" disc.ussõea, desde que hajam !-lido riiseuU-
das-em um!l ~essào anterior; · 

b) . em. 2ª discussão, desde. q~e t.en~am . fallado· pelo 
rqenos _dous orador-es .:iobr<~ o artigo cu.10 1mcerramento de 
d 1scussan tor requerido. 

l'arag~a.ph~ un!co. As proposi.cõe!:! de discussão unic!l, 
11ue si;,• nao d1scuL1rcm .glohalmentf!.. aeruo subor~inadas 
qnnnlo no ~ncerramnnto de dismissfto, a est.e nt·Ligo. ' 

1'l' . i3 

Ao capitulo .,...... Das d1~liberar,õe~ - e á::'l · l'espectivas 
í:imrmi:las o ffrrecf' o. -Cornrnissão esl e sttb8t.itu tivo: 

C4PTTIJLO IV 

OAS DF.L.JBF.f\AÇÜT•:s 

Arl. : 3:15. A vntacrw 1~ o process<> <Je dei ihet·ar d.a Camara 
.':(lbre as mnt.erin.s sujei las :i i:;tut dclibel'ª''i'io. 
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§ 1.ª As proposicões ~ terão igual numero de discussões e 
vota~ões. ª . . . 

§ 2.º A votacão completará o turno regimental da. dis
cussão. Nenhum projecto passará de uma a outra d]scussão 
sem que, ~nMrrada a discussão, seja votado e apprcvado. · 

§ 3." As proposições que independem de discussãD só 
terão uma vo•.ação ~ . 

Art. 306. Nenhuma materia será. submcttída ã votação 
sem .que C!itP.jam presentes Deputados em numero regimer.tal 
para as dcliberacõe~. · . 

§ f .º As votações que se fazem com qualquer numero serão 
resolvidas com os Deputados que estiverem no recinto no · 
momel1to em que se procederem. 

§ 2.º As vctacões que dependem de numero só poderão 
ser realizadas pela maiotia absoluta dos Deputados. · 

Ad. 307. 1'1pT)ht1m Depul<i.-fo pre:.er:fa poderá. s~ excn.;ai." 
de lomê.r parte nas votaç()cs, si não fizer · declnracão prévia 
de não ter assistido ou acompanhado os debates sobre s ma-
terfa. em de liberacão. • · . · 

Paragrapho unico. Em se tratando de eausa. propria, ou 
d~ assumpfo em qu~ tenha interesse individual, o Deputa:fo 
será inhibjdo de votar, mas podert\ assistir ·ã Vl!tação. 

Art. 308. Far-se-ha a. votacão das proposições sujeitas á 
discussão lor?o após o enct'rramento dessa, si houver. para . 
esse fim, numero · regimental. 

Paragrapho unico. Só se interromperão as votaç<ses po! 
falta de numero regimental pnr::i. a sua realização. 

SEGÇ.t.O 1 

nos IJ'°OCe1so:s de fJota~tfo 

Art. 309. ·rrcs slie> os processos de votacllo adaptados 
pela Camara: 

a} o symbolico; 
b) o nominal; 
e) o de escrutinio seoreto . 
.1\rt. 310. o mef.hodo ·-symholico praticar-se-ha com " 

Je.vantamento dos Deputados que votam a favor da . materin 
~m deliberacão. 

§ Lº Ao anmmciar a votaciio de qunlquer materia o Pre
sidente conYidará os Dcpuf.a<los Que votam a favor a se le
-..· nnt.~N·m P. nroclamar:\ o resultado mnnífeslo dos votos. 

Art. 311 . F:rr-:~o-hn n votar.ão tJnominaI pela lista. gernl 
dos D<'nutados, que srrrto ohnmados pelo 1.0 Secrrtnrio e res· 
pondi'rilo i::.irn, ou nl"ío. conforme forem o. favor, ou contra, o 

, '!UO ~r ''$tiV<:?r votnndo. 
§ L~ A' medida que o t• Secretario fizer a chamnda, dous 

outros Secrelarios tomarão assentamentos dos Deputados que 
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votnrem em um, ou cm outro, sentido, e irão proclo.mnn.do em 
voz alta o resultado da votac.;lo. .. 

§ 2. 0 O resultado final da votação será. proclamado pelo 
Presidente, que mandará ler os nomes dos· que votarum ~im. 
e dos que votaram· não. 

§ 3.~ Depcis do Presidente proclamar o resultado · final 
da votação, não poderá ser admillido a votar nenhüm Depu- . 
tado. · · 

Art. 312. Para se praticar a · v,otacão nominal. fóra ctos 
caso$ exprés:.-:nmente previstos nest~ R.egimenlo, será mistér 
que algum Deputado a requeira, por escripte, o a Camara a 
admifta. , · · 

· § Lº Os· requerimentos verbnes não admilUrão votncão 
nominal. · · 

§ 2.0 Quando um mesmo Deputado requerer sobre uma 
mesma proposição, votacão .nominal, por duas vezes e a Ca
mara nã0 a conceder. não lhe assistirá o direito de rcquerel-a. 
novamente. · 

. § 3.º Si, a requerimento de um Deputado, a. Camnro. cte
libP-rar préviarnentP- r~aliznr todos as vota<:.ões de determi
nada proposição pelo proce~so symbolico, não sl'rão adrrtilti
<los requ erimer.tos de votação nominal para essa. rnntcria ~ ' 

Art. 3:13. Praticar-se-ha a votnção por cscrutinio se
creto. por meio de .ccdulus escri.ptas, recolhidas em u1·nas. 
que ficarão sobre a mesa. · 

P:l'ra~rapho unico. A votnct\o por esr,rulitiio secreto ser"' 
n adoptada para a ~leit-ão da Mesa e das Commiss&s. 

SECCAO li 

Arl. 314. . Enecrrnda a i" discusi:ifio da um lH"o}ecto será 
votaõo ~Johalmentfl. pnssnndo l'i. 2 .. si fM npprovado. 

Paragrnpbo unico . AP. Pmenda!'i' $U~geridas pelns Com
mi~sões ~m seus parnc-eres sõ ser~o consideradas em 2• d.!.s
r.nssão. . · ·.:·:., . :.,li'~ 

Art.. 3f5 . Em 2• disr.ussão votar-se-hn. primcirnmcntl'!. 
o proierto, artigo por urtigo, e, em seguida, cndn uma da:;i. 
cmendM. · 

~ i .• J\ vof.acão podP!'á. Rcr f P.Hn em glnbo, nos nro.iP.Clos 
· <fo grnntle nnmP.rn ti" arlil!ns. a requerimento de qualquer 
Depuf.acln; upprovndo nela Gamara. . 

~ 2.• A vot.ncãfl de f'mPnd3s em globo só pn<ler:í s~r con
cedida para as que SP. rererircm 11 um mesmo artii:ro e tiverem 
parecere3 identiços, isto é, tavornveis, ou conlrnrios.; 
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§ 3.º Votar-se-hão como os projectôs ~m 2ª discussão os 
sujeitos ú õiscu,ssão uniea, com excepcão dos que prorogam 
ou adiam, a sessão legislativa, que serão "Votadas em globo, 
<los não /;~nceionado~. que u~rão votação em globo e--nominal, 
e do~ eon~ti lu idos por emc-ndas destacadas 'dt! quaesquer pro
posições para C.(mstituit• vro.ject.o separa~:to, os; quaes serão 
votados romo os em 3ª discussão . 
· § -í." Os substítuf.iv.os da Gamara aos . ·l)rojectos do Se
nado !-i~rfio eonsideraàos eomo uma sér"ie de ·emenda·;; e vo
Lados separadamente, por àrt..igos, ein correspondencia aos <lQ 
p1•0,im;lo r'me-ndado . 

§ :J.º A vo1a(.1ão 'Por partes. de artigo, ou ~roenda, cm 2." 
· disf.Ussão. só ser·á p ermittida quando requerida durante a 
respectiva diseussão e concedida pela Camara_ · 

,\ri. 316. li votação dos projEK"tos em 3" ·dis.cussã.o será 
fni1.a ern globo. após a de toda~ as suas cmendas,-uma a uma .. 

~ 1 .º A votação de i>.menda~ em gfobQ cingir-se-á. ao dis-
posto no § 2º do art. !H5. . . · 

§ :? .º Os projectos de discussão unica. especial. consti
lnidos por emendas destacadas de outros, sfn•ão v.otarlos como 
Qs em ::i• discu~são. 

§ 3." A volnt}iio por pU!'llt3 do pro.iec.to, óu de alguma de 
sua~ ernrm<la,:;. c~m :~· dis(.,ussúo, sfl SPrá ;idmitt.ida. quando hou
ver sid<J 1'Nllll'rírln cillranll>. a disc.nssão e r.oncf:'rlida pela Ca.-
ma~. · 

~ '- ." Os p1·oj•!dOs e. enwnrlas approvados em 3ª dis--. 
rn~ão 011 1•m di ~''llS!':ão .nnkaa. l'l~rão envinnos á Oommissão 
de Rn<la1·c:::in, 1mra a r r daccão tino.l. · 

~ !i." f:xt;<>pl llílr-.i:ii>-hfto do dispo~l.o no paragrapho antP-
rior n::: nro,j í•C'I n!': dn ki" m·r.amjmt,nrias. q'ut> Mrão r.nviados :i 
Cnmn1is~ftn ~lr• l·'i11nn<:as; dl' fbmdío de fnl'()RS d~ tP.rr:t e de 
llHll'. qn .. ~r·r:i11 1•n,·índns :í. Commii:iHáo <l'~ J\farin"ha ~ GuM-ra; 
d1~ rn"difi1·n<:ií1>." 110 Hf';:inlf:'Jll.n lnl.Prno. <) \1 <lP assumpt.os re
lali\·o~ ~ •. 1•1•.n11nm ia in!"t'llll dn Cnmar:\. qne !'erão enviados á 
' .. :nmmi!"~ãn rli~ Pnl i~i :i: d11 <~nr1ig·op., <JU•' sr.riío mo.n<lado~ á~ 
1;nmmi~~[ÍPS l'f'."IJWdiVll~. . 
. Al'! .. :311. Onandn o pM:i·ect.o vin<lo do Sf\nndo. não h-0vr.1• 

s1<10 "~·~n~la<lo 1.•m a ::iua 11lf.imn vol.::1.1;:.fln, fica di~pensado d'\ 
l'Nln"<:.ao fmal uarn <l'::: ( rnmites le.g-af'.s. . . 

· ~ 1.~ As r1-rla1"~ÕI:'.:. finaP.s deverão sr.r ela.bbraclàs denl.r1) 
ti~ ()1H1rr•1üa e nitn h nr·a~ . . Tendo porP.m. ílm vista a P..xtensão 
dn iwoj r. r.ln e .o nnnrnrn rlP ~mondas apprnvadas. o Presi(fonf.H 
JH'nrogn.r~í o pra;.;o ag:-;ip;nad-0 ás Oomrni~sõfls p::\l'a. es3~ fim. 

. ~' ~." A rPdUrt-'fí n final sl:'d vot.acla rlP.p(li~ ~:1c publicada no 
ll1111·fr1 do Con-01'nssn. · 

_ ~ .~t." A C:imara ·µ-0dP.r:í dispensar a impressão d~ reda
"':ª C?· 1 llln!._. ll. rNJlll'rin~r>nln <fo QUll}qner '})oputado, Q\lnndo n 
[lf0,l4'('j n n:io Íl()\1\'í'l' ~1 1lít l'n1~~nd::tdO P.m · ~ma 111tinJQ. VOf.at;[O. 

~ \," Ounnrlo 1'01' np1·r• srnt.ada ~mnnda :'t rP,dac\)iiO final 
;<í'T'á <~"-~ª ·~·(dtidn "m. pr•iriwi1'o l<1g:u·. prnfondo ser di!:ipen~ad.a. · 
pc• ia C..amara. n suu 1m1we~srío para a vo tuç.ão . 
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SECÇJ.O lll 

Art.. .318. Apre.sentada á. considera~.ifo da Gamara u mR 
proposição a sua reLil'acla só poderá ser solieitada ao momcnLo 
cm que for · annunciada a sua vota~.ão. 
. § L" ü rcqu"erímcnLo de retirada de q~1alquer p1•oposicão 
sú poderá. ser fol·mulado, por cscripLu, ou vcrbalmcul.e, pelo 
.::;eu autor. 

§ 2.Q Serão con:~idera·dos, para os eHeitos deste arLig<J,Q<u1-
1ore~ das proposi<:ões <la::> Commissões os respedivos :R:elato
J:es e. na sua ausencia-. o Presidente da Commissão. 

Art. 319. Qua nct·o· for solicitada a retirada ele umu. pro-· 
po3içã.o, (}Ué tiver parecer contrario das Commissõe.s respe
ctivas, o Presidente· dcredr<i esse requerimento, independen
temente de votação. 

Pa~agrapho unico. Quan<io houvP.r sido. r cquori<.lít. à r c'Ú-
1·ada de uma pr-0posicão, que tenha parecer favoravel. ou <i 
qual ~ú haja of.fereciodo emenda, o requerimento dcprmderá da 
approvação da Camara. . 

ArL. 320. Só cm 1" discus~ão poderá sc.r sulicitada a reti-
rada. de qualquel' pro.iecto. · '" .... 

:SECÇÃO IV 

Da enca:min.ho,m.enta de nofoçãa 

Ai'l. 32!. Ao annuncia1· o Presidente da Gamara qua lQUl~t· 
votação poder<í. um Deputado &olioitar a palavra paL'a ~nt;tt ·· 
i11inbar a votai;ão. 

§ i. º Pa1·a encaminluu· a votal}ão nenhum Deputado po
derá í'allarpor mais de dez minutos. 

§ 2. • l~m se tratando de votacão de leis annuas 1mt•:í. de 
r.inco minutos o pl'aw pat·a o 'mcaminhaa1ento da votacão. 

§ :L º Todas a.-) quesLfü!s de ordem e quaesquer incident0s 
.>.;up0t'vcoir-1·tles suscitados ao momento da votação, as!:lim 
como«> . ., apa1·tes ao Deputado <1ue n. encaminhai-, serão comrm
tados no pc·azo do encaminhamento. 

§ 1. .~ As matcria~ quê não tef\m di~"Cussão não admittirã" 
cncanlinhamenfo dH votação. 

. . J 

Art. ~-122 ·. Nenhum Deputado poderá fallar mais de urna 
vnz depois de armunciada uma votação, a não ser para reque
i.'l~r a sua verifici.lCâo. 

Pa:rar;rapho ni1ico. St>mpre que a Camara appl'ovar um 
·1·equcriniento dP- Vl)Hn <:.ão por pal'l.es o encaminhamento será 
·re.1to apenas uma vez, ao ser annunciada a vota~áo da. pri-
t.neir.a parte. · 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 23/06/2015 10:17 ·Página 68 de 234 

818 ' ~NAES DA .CAM..\n); 

Art. 323. O c·ncam:nllamcnto da. votação, em 2" discussão9 
far-se-ha sobre o conjunto dos artigos e sobro o conjunto das 
emend:is. au sc•·eq1 annunci:ldas as volacões dos , primeiros. 

Art . ~;tL Em 3 .. t'tíscussão o encaminhamento da vota.;ão 
far-se-ha ell.! i·~bcü.o ao projecto e ás ementlas em coDjunLo •. 

"SECÇÃO V 

Da verificação de f)Otação 

9 .Art. 325 . Si a algum Deputado parecet' que o resultado 
de u•11a v()la<,f.to ~ymoolicn proclamado pelo Presidente não é 
exa.cto, pN!it•;.'l !\ sua vcrifkac-ão. 

§ i. º Hcqm~riClu. a v1~riJicacão, o Presidente convidará os 
Depulad1..;:; que voltJ.L·cm n. favor a se levanLarem, permanecen
do ele pé pura :crt:·m cont.ados, e, assim, fará. a seguir, eom 
os que v0Ltu·1·m c:eonlra. . 

. § 2. • Os Secrct:.\1·io.s coutarão os votantes e commuuicarã.o 
ao Pt'(!Sidente o ~eu numero. 

§ 3 ." O Presidente, vel'ificando, assim, si a maioria dos 
I>eputnJos presentes votou a favor, ou contra, a matcria em 
deliherur;ão, p•·ocla:na.rá o rc5ul!ado definitivo da volac;ão. 

. § 4 . u J\nnhuma votacüo admitlirá mais de uma veriíi-
dl..cüo. · . ·· 

§ 5 . º Far-~.1)-ha sempre a chamada, quando n volacão in
dicar qu<~ não ha numero, a menos que, pelo adcnntado da 
hor:i, 01J !)o·r ser visível a falla de numero, o Presidcnto a jul
gue dispensnvel. 

SECÇÃO VI . 

Do adiamento das votaÇões 

. Art. 326. QuJllqucr Deputado poderá requerer por cs
er1p1.o, dunrnt<~ a Jiscussilo de uma proposição, o adiamento 
de .sua vol:.u;âo . 

Parngrapho u nico. O adia.rnento da votnçiio de uma. pro
posição s.ó poderá ser concedido por prazo préviamenle ri
:i.:t:tdo. 

Art. 3~7. Encerrada a discussão de uma proposição não 
wais se admitlirá o udi::tmento de sua votação. , 

Art. 328. Iteqcrido, simultaneamente, mais de um adia
mento dn. volacüo ck uma proposição, a adopção, por prefo
rcncía, .de:. um i:cqucrimento, determinará. ficarem os dem~is 
prejudica.do::> . 

Art. 32!J - Os projcclos do prol'ogncão e de,ndiamento das 
:-;~ssões <lo Congresso Ntil!ional não admittírão ··adiamento da 
votar.;iio. -

Art. 330. Requer<'ndo um Deputado o ndiamento de uma 
\•ot.a~ão para. audicncia. do dolerminada. Commissão, a Mesa 
rccu~ará subméltcr o rcqueriml•.nto á consideracG.o da ea~ 
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mara; si não houver relação direc.ta e immediata entre a. p;.·o ~ 
posicão e a Commissão . 

Para.grapho unico. A Mesa, sempre que ce verificar a. 
nypothese deste arligo, . dará. publicidade ao requerimento 
xecusa.do n..a acta impressa dos trabalhos da Camara. 

SECÇA.0. Vil 

Do interatfcio 
1 

Art. 33i. Denomina-se intersticio o prazo decorrente en
tre dous actos consecutivos referentes a uma mesma propo
sieão. 

§ i . 0 Entre cada votação e discus.são seguinte;·· de um 
mesmo projeclo mediará, pelo menos, quarenta e oito horas. 

§ 2. º A Gamara poderá restringir esse interstício, a re-
querimento de qualquer Deputado, de modo, porém, que se 
não fac;& em o mesmo dia uma votação e a discussão subse-
quente. . . . 

§ 3. º Não poderão ser dispensados de intersticio para a 
discussão, após a sua. approvaçã.o, os projectos emendados, 
que serão enviados ás Commíssões para a reuaccão do ven
cido. 

· § 4. º Scr:.í. de quarenta e oito horas o prazo destinado ' 
r•edac<;ão para nova discussão. . · 

· § 5. º 'l'cndo em vis la n extensão do projecto e o numero . 
das emendas que lhe devem ser incorporadas na redaccão para 
a 3ª discussão, o Prcsidcnle poderá prorogar o 'prazo ilsal-
gnado ás Com.missões pa1·a essa. redac<;ão. · . 

Art . 332. Os pareceres sobre reconhecimento de l>Ode-
1 es e as proposicõcs do discussão ospecia.l teem insersticioa 
cspociaes e:xpressamcllte dolerminadOIS. 

SECÇ.4.0 Vlll 

Dá prefef'eDCia 

Art. 333. Denomina-se preíerencia a primazia %!&. dlJ
cussão, ou na votacã.o, de uma proposição sobre outra. · <1U 
outras. 

Art. 334 . As proposicões t erão pref erencia, para dis-
cussão e votacão, na seguinte ordem: 

a) prorogação da sessão legislativa.; 
b) r econhecimento ele Deputado ; 
e ) declaracão d e guerrn.; 
d) trntndo de paz; 
e) adiamento da sessão legislativa; 
f) sobro materia considerada ul"gente; 
a) relativas ás lois orçamentarias; 
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h ) relativas a :fjXaj_iãO de Jori;a.!; de mal.' e de forra~ 
§ 1." As pwposí<,iõe~ de di::;Lm~:;ão cnc rrada em ~cssões 

anlerior.cs lerão prcfereoeiu na vot.a~ão. 
§ Z." As cmeuda . .; sutn'e::si va's terão prcfcl'enda, ua vo

tai.~ão ~obre as demais, e, da mesma forma, as ':$Ubstitutivas 
csobre a propo~ír!W a que se referirem e sobre a.'i actdit!vas G 
as rnodificat.ivas. • 

§ 3. v A,,: 1>nwn<las das Commíssões ter~o preiernola, ·ua 
~rdem do µat•agl'Uµho anl.erioe, sobre as doi; Deputados. 

· · § -~. º Os 1:equ~i·imenlos de a.diame.nio de discussão, ou de 
,votação, serão votados df' vr1.•frH'encia á p1•oposiç.ão a que se 
reriol'Lar~m. . 

~ 5. º Quando ococre1· a a(.Jresenl..a\;ão de ma.is de um 
l'IJqnf't'ímenlo, vf'rbal, · on efi0L'Ípt.o, simultuucamente, a preJc
l'f' nda será regulada ,.wla maiot' irnpoda.ncia da mater·ia a 
~11rn se referirem . . 

. ~ 6 . " Quando oer.or1.·e1· a aprcscuLai::ão de mais de um rc
<1uer imenlo dos su,ieií.os á discussão, a pl·eferencia será. regu
)a<la pP!a ordem 1 de apre!:':i:mlaf)iio. 

~ 7. '' Na hypothcse tio 1H1r·agTapho aniet·im·, si os réquc-
1·imP.ntos lrnuvl"n~ni sido apr1~seulados simnltaneamente e vi
:-;al'e1n, o mesmo objeclivo, a preferencia ser:.í. i•ee;ulada pelo 
l lresideute. · 

§ 8. º Qna.nllo 01; r1\quf•rinwntos apresentado::;, de acc.:ôrdo 
C\om 1.1 pe11.·agrnpbo p1·+:cP.dcnl1;\, í'Orcrn identicos em sem; fins. 
x<>.ruo (>(li;to<:> 1•m (!i:;eussão nonjunctarnm1te e a adopcão de um 
dclcrmjnaní ficat· o .out1·0. Ou os onLros, _peejudicados. 

Al'L :;:;5. J\ ordem reginxmtaJ das preferencias podeI'â. 
ser all"rada THW dP.líhP1·a1;ã.n da Ca.mara. · 

~ 1. M Nfio .~(•r:'1 ndmitf.ida preferencia de materia em dis
enssão sohl'<' pt•opo~i<,:.ão ~m vOLMão ... 

§ 2,'" 0 l'l"1pwrimf'n.l.o d~! r1rcfel'l'UUÍa para Yotação de 
11ualnw~r al'I ig. o 1k 1 mm ln·opo:-:i~ãu, ou de uma emenda, sobro 
det.f'1·m iuado a!'! ii:;-o, fl<•vc>rá ser fo1·mulado ao se annunciar a 
vol a1;ão cio :ui.. 1 n. 

· ~ :i. ~ l'a1·a a vo! a1:ii11 1if.• 11ma 1•mr•udtl prcieronéialm<mtci :>. 
ontra dl'\'Ct'á n rNptP1·im1'nlo rcspecti:vo ser apresentado por 
rw(~a~ião d<' ..... J. ur11111111·.iadtt a mn~nda nmncro um . 

~ 4." I'<trn p1·cl'1•1·<·111'ia d1• q11c resulte inversã.o. parcial, 
ún . tolal. da nl'df'1n do dio. ~e!'á necessario requerimento es
edpt.o e as!'iignadn poo· cinco Deputadas. 

§ 5. 0 lndr.rwnd<'nl 1.• rfossc numero <lt• assígnat.uras os i·c
í1net·im1ml.m; de JW<'f~·rencia subscr:ipt.os pelos Presidcnt.~s d~ 
C.nn1missõP~ ... pelos rPlatol'cs do pro,jceto. ou por qualquer 
m•1m1wo da- Mei:;n. · 

Arl. :.rnri. Qua11do us l'eQ\H'(·~rnin1.•.a:,;o de prefcrencia. t.~xc~
ilP.t:ern rfo c inco. o P 1· 1~l'idr>1 11..e veriffoará, pol' consulta prévia, 
t:: i a Gamara admilfo m0difica1;ões na ordem do dia. 

§ 1." Admittidas modifioa\:ões na ordem da V('ltaçã.o, O~ 
l'f'.Q\1 f!.r imenlos serão considerados na ordem de sua apresen
:fa1::ão. 
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§ 2." Recu!:iando, por~m, a Camara admfüir modificações 
na ordem da votação de qualquer proposicão, considerar
sc-hão prejudicados todos os requerimentos de preferencia a 
clla referentes. · 

§ 3. º Na hypothese do ·paragrnpho anterior. o Presidente 
dará publicidade integral aos re.querimentos na ·acta impressn 
dos tn.balh~s da Camara. · 

SECÇÃO IX' 

Da/ urgencW. 

Art. 337. Qualquer Deputado poder~t requerer e a Ca
mara conceder urgencin para que determinado assumpto seja 
immediatamentc discutido ·e votado. 

§ 1 . º Os requerimrutos de urgencia poderão ser apre.
sentados em qualquer occasião, . devendo ser assignados pot" 
cinco DPpu tados . 

. § 2. º Indep1mdP-rãó desse numero de assignaturas oe 
requerimento~· de urgencia subscriptos pelo Presidente de 
urna commissão. pf'lo relator do projecto a que se referir, ou 
por qualquer mPmhro da MP-sa. · · 

§ 3. ~ C-Onsiderar-se-ha urgente todo o assumpto cujos 
ef!eitos· dílpmdem rlê deliberação e e.xecnção immediatas. 

Art. 3'38. O .PrP.~idente interrompe.rã o orador que estivei." 
na tribuna, sempre que fôr solicitada urgenoia para se tratar 
de assumpto refer~nte á RPguranr.a nacional, sendo o r~5'.Pe
ct.ivo requerimento subscripto, pelo menos, .por 5<i D".)PU• 
t:i.dos. . 

Art. 339. Subme.ttido á eonsidP.rai:ão da Cama<:i o re·· 
qu~rimento de urgcncia serâ, sem discussão, immedhtL!l~eut.~ 
\'Otado. 

· Paràgrapho unico . Si a Camara approvar o rêque.l'iment". 
1mtrará a rnatcria immediatamente P.m discussão, fican<io pre
.iudicial a ordem do diii. nté a sua decisão final. 

Art. 340. Quando fa.ltarP.m apenas oito dius pin:n o m
cerramPnto dos trabalhos legislativos, sPrâo ~:N1.~t1forndos ur
gcntr.s os projcctos de creditos sol!cfü1dos pelo Governo. 

Sala das Commissóes. 1~ de .iulho de 1920. - lfue-no 
Jfrandão. PresidP-nf.e. -· Andrade Bezerra. - J. Lama1·tine. 
·- · :1.nnibal de Toledo. - Octacilío Albuquerque. 

EMENDAS A QuE SE R!FJmE O PARECER SUP~ 
N. i 

Supp?"ima-se a seguinte materia, que <leve:rá; melhor fi
surar annexa ao regimento: 

Parte -1• - Da Constituição e d'a Legislação eleitoral 
(:ir ts. 1 a. 33) : · 

Titulo I - Disposições oonsfüucionaes (arts. 'l a 24). 
o.-v~. IIl :111 
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SecÇão I - Das attribuicões do Congresso (arts. 15 a 17}. . 
Secção II - Da Cons~ituição da Republica (art. 19) . 
C~pitulo III - Dqs cidadãos brasileiros (p.rts. 20 a 24). 
T1t~lo - Da Leg1slacão eleitoral (arte:;. 25 a 33). 
Capitulo I -· ·-·· Dos distri.ctos eleitoraes (arts 25 e <'16\ 
Tit~lo Ir - Da Legislação eleitoral (arts. 25 a 33)).' • 
Cap!lulo 1 - Dos districtos eleitoraes (arts. 25 e 26). 
Cap~tulo II - Do processo eleitoral .(arts. 27 e 30) . 
Capllul~ HI -. Da inelegibi!ida~e (arts. 31 a 33) . 
Parte ~ - Titulo J - Capitulo I - Capitulo II: 
(Suppr1ma-se a materia constilucional) · 
Secção I - Do processo de responsabiÜdade do Presi· 

·odente da Republica (arts. 40 a 57} • 
Scccão II ~ Dos crimes de res_pensabiUdades do Presi-

dente da Republica (arts. 58 a. 64). · 
See<;ão III - Da tomada de contas (arts. 65 a 69).. 

II 

.Parte II, Tit. I, Cap. ill.: 
Supprimam-se os arf.s ~ 72 e . 73. 

III 

Parte II, Tit. V. DDos Serviços da Çamara, ().pitulo 
unico. Art. 341; 

Substitua-se pelos seguintes dispositivos; 

CAPITULO I 

Art. A Secretaria, sob a direccão- geral <lo 1" Sebreta-
rio da Cnmara, terá um director, um sub-director, dous cho
fes de see~ão, um bibliotJiecario, um arohivista, cineo pr1-
emiros offíciacs, quatl'O segundos officiaes, quatro amanu
er:ses, dous conservadores, sendo um da Bibl ioLheca e outro 
do Archivo, dous porteiros, send um .ela Secretaria e out~o 
<fo salão das sessões, <lous aJudantes de porleiro, 20 conti
nuos, 17 serventes com vencimentos fixados pela Camara, sob 
proposta da Mesa. 

Paragrapho unico. Haverá um Secretario da PresidCJ~
cia. que será mwol h ido <lentre os funccionarios <la Secrqtnria 

Arl. Serão observar.las rolatiV'amente aos mencwna-
<Jo~ funcciona1·i os, quanto ás nomeaçrões, promo<;ões, e-xone
l'to1:.õt~s. licenc:ar,;, l'é1·ia:-;, aposontaàor:in, disponibilidade e v~nw 
tr,p-rn~. ns nwHmas i:liRposi<;ÕB!'; IegaP.~ rflfen·ont.Ps aM: f1m~c1~~ 
nr.ri<1~ publici:is civis da. União, resp,eilados os direitos a.dqur-
ridoi-:. · 
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~~SSÃO 1"M 1~ üE JULltO DE i92b 32i 

_Ar~. Em regul~mento especial organizado pela Mesa 
SETªº· f_:xadas as condições de provimenlo dos cargos, as at
tn?u 1coes e deveres dos funcc.ionarios da Secretaria e su
ha.tP.t'nos, b em assim as penas disciplinares e respon..:s.bili-
d~de. · · 

Paragrapho unico. Neste r egulamento se providenciará 
tarnbem no sentido de serem feitos por concurrencfa todos 
-0i:i fornecimenLos para o expedien'te da Camara devendo o 
mesmo regulamento ser subm.~llido á approvaÇão da Ca
mara. 

Art. Os titulas de nomeação de todos os funccionarios 
eh Secretaria, serão assignaclos pelo Presidenle 1° e 2º Se-
cretarias da Gamara. ' 

CAPITULO rI 

DOS · SERVIÇOS . ..,· STENOOR.APHIA E REDACÇÁO DE DEBA'l'E9 

Art. Estes· servicos, sob a 1mmeniala fiscalização e 
direcção da Mesa, constituem uma seccõo coin duas sub-se
c{.ões e com o seguinte r,ess....,I: Stcnographia - um chef~ 
um sub-chefe, oito tachig:raphos de 1ª classe, ·dous de 2'", 
d..:,us de 3ª e dous supp!entes; Redaccão dos Debates - um 
srperintcndente, um chefe, um redactor dos Annaes, um re
dr-ctor dos. docummto~ p-arlamentares. sejg . red,wtores dos. 
dr·bates, quatro supo!Pnles, um chefe de secção da acta. po
drndo ser um chêfe rlc sPr.ção dn Secretaria o um official, 
füncc ionarios da Secretaria._ ( i). · 

Art. O!õ! ftlnccionaríos oe que frnta P.sto arti~o s~rão 
nomeados pela Mnsa, mediante concurso. o conservados ·em
qnanto bem servirem, respeitados os direitos adquiridos. 

Art. Revogam-se ns disposkõos cm contrario .-
Rio, sala das sessões, '• de dezembro de 1919. - Joaquim 

Os orlo. 
N. 

R.~dija-se assim o Cnpitulo III do Titulo 1.º da Parte 
·sc-gund11 : 

Art. 70 - Cnmo está. 
Art. 71 - Tdom. 
Art. 72 - o subsidio, p-revisto pelo art. 22 da c~nsti .. 

tuic:.fio da Republica, será. pa~o ao Deputado desde o dia da 
illstallacão <lo Congresso Nacional. 

§ f. 0 Nos casos de vnp:a o subsidio !'_f'rá pago da data legal 
da r eunião da jun ta apuradora das ele1cões. , 

·: . 

( 1) O pensamento do auto-r é manter o pessoal aot·mil . 
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§ 2." Quando a da.ta legal da reunião da junta apuradora 
recahir no interregno das sessões legi.:ilalivas. o subsidio seitá 
pago. de~de o dia da instaUa~ão do Congresso. 

§ 3. º No caso <.lo Deputado não tomar po:ssc dentro de 
trintà dias, couto.dos do .seu reconhecimento, o subsidio ser
lhe~ha pai;o .sómente da data do compromisso em deante • 

.Art. 73 _ A ajuda dP- custo, tambem prevista pelo art. 22 
da Constituiç5o ela -Republica. compete, por igual; â todos os 
Deputados. · 

Bala das sessões~ 4 ·de dezembro de 1919. ~ Costa Reoo. 

Arl. 7~ in fino. 
Ao P-nvez de. . . «desde o dia da apresenta~ão do diploma 

:·t Camara~, diga-~e. . . qesde o dia da assio;natura do seu di
ploma. 

Justifica Çtio 

E' do dla do rcciebiment°'-9o respectivo diploma que de
eorrcm para o Deputado as immunidades que lhe garante o 
art. 20 da ConsLitnir;ão, e, portanto, é mais racional que desse 
dia, e não do ela apresi>ntacão do seu diploma á. Camara, co
mece a it'cccbcr o subsidió. 

Em Cmnarn. ·'i '1e deiembt·o de 191 ~~. - T .. concio GalrãO. 

N .. . ~ 
Art. 72, ~ 1º: 

Redija-se ~s.~im: 

Ao Deputado que foi• reconhecido, nãô tendo sido diplo
mado, Sf'rá pai::-o u suhsidio de~cJ?.. a data da \llt.ima se.~ão da 
resp~ctiva .iunb apuradora, ou. f>i 1~st.a. não tiver funccionado, 
desd<\ o <lia nm q1.1I', por fot·ça dn lei. ·Se devN·ia ter ~lia 
;reunido . 

Militam as mesmas razões que sustentam o direito do can~ 
didnlo diplomado P r~conhecido, não devendo ser o candidato 
dC' que trnta n emenda pr~.iudicada por culpa de terceiros que 
não cumpriram o ~ou dever. 

Em r..,mn"a. -1 dr d4'1u•mhro de HIHI. - T~eoncin Gn.lrdo. 
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SESSÃO EM :13 PR JUWiO UI:: :1920 

N.5 
Art. 7 4, in /irze : 
Supprimam-sc as palavras: 
. . . dndopenddentementc de ave.riguacão sobre os semi 

domicilio.~. 
Não exige justificação a inutilidade de tacs palavra:S. 
Em Gamara, 4 de dezemb.ro de 1919. - Leoncio Galrão •. 

N.6 
Redija-se assim a secção unica do capitulo Ili do titulo I 

da parte segunda: 
Art. 711;. As vagas na Camo.ra dos Deputados, verifi· 

r..um-se: 

a) por fallecimento; 
b) por opcão entre dous, ou mais, mandatos: 
e) pela 1·einuncia expressa; 
d) pela perda do mandato. 
Arl. 75. Quando um candidato for eleito e reconhecido 

por mais de um disfa'icto eleitoral, deve optar por um dos 
mandatos, dentro em 48 horas, a contar do ultimo reconheci-
mento. · 

§ i." Si, po1• occasião de' ser reconhecido por um distri
cto eleitoral, o Df!putado ,lá estiver em{)[)ssado por outro; pre
t"nmc-sc optair pelo mandato de que houver tomado posse, si 
no prazo deste artigo não· declarar o contrario. · 

§ 2. º Não est11ndo uindu empossado o nüo op~ando dPin
fro em .~8 horas o candidato eleito o reconhecido por maiR de 
um diskicto, prosume-so optar pela roprosontncilo do distri
do em qu~ houver nlcnn(.'ado mn ior numero de suffra.gios. 

Art. 76. A renuncin d!'.' mandato, por escripto, ou ver
lmlmcnte, da tribuna, é neto definif.ivo o iirrotractavel .. 

Art. 77. Como c:stá. 
Ar•t. 78. Quando o Der.utndo incorrPr om pena de perda 

dn mandato, o Presid~ntc da Cnmnra. c:r.-o(ficio. ou a reque
l'im{"nt.o de qual(ftll~r cidadão, dará conhecimento do facto á.s 
!:nmrnissões de Poderr'S e de Constiluicão e Justica, que, em 
t·c·união con.iunt.a, da1rão parecer a i·espe-ito, no prazo de cinco 
dias. · 

§ 1 . º Esse parecer será submettido á diBcussão unica o 
·poder ser omendado em suas conclnsões. 

§ 2. º Sempre que houver voto ílm separado, ou emendo, 
ú:,: r.onclusões do parecer o Presid~ntc da Ca;nara. ex-officio, 
ot1 n requerimt'nt.o de qualqneir Deputado, con.sultará a Ca.
mara sobre a prefercncia' pa.rn vota(ifio4 

§ 3'. º Resolvida, prl'.'limino.rment.e, n preferencía, a Ca
mnra pronunciar-sc-hn de meritis em vota-:ão nominal. 
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§ 4. º Decretada· pE.la Gamara a perda do mandato, o Pre
sidente declarará aberta a vaga para lodos os effeilos legaes. 

Art. 79. Sempre que se dér vasa na Camura dos l>epu
tados, a Mesa, po1· intermedio do 1 º SP.cretario, commumcará. 
o 1'aclo a.o Gove1·no do respeulivo E.slado, para o seu imme-
diato preenchimento. · 

Para3'1'apho unico. f!omo P.st.á. 
Art. 80. A vaga na Camara dos Deputados deverá ser 

preenchida 1: 0 prazo maxímo de ·tres mezes. 
§ i . º Si ·o üoverno do Estado em cuja rC'prcsentação se 

abriir a. vaga, ou o Ministro do Interior, no Districlo l"eúcral, 
não designar o dia para a ,nova elcii,:ão, dentro em 30 dia~. a 
c<,ntar da dala da sua verificação, a Mesa da Camara de:ii
gua.1-o-ha. 

~ 2.º Como está. 
§ 3. 6 O prazo para o preenchirr;l'nt.o d?. vaga· proveni

en1t.' f'e pe"da de mandato 1·cnlar-se-lu 1Ja 1fa!,a em que ~sta 
for <lt•('r1~!~da p \:!a. Camara. 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1919. -- Costa Rego. 

N. 7 
Art.. 75, in-fine: 
Ao eri\lez de. . . cesse acto é desde logo completo e defi-

nitivo'. diga-se: essa renuncia se considerará desde logo 
completa e definiliva>. 

. Uma das condições da lei é a clareza. E' -0 que pretendo · 
a emenda. · 

Em Camara, 4 de dezembro de i919. -· Leoncio Gairão. 

N. 8 
.Art. 77, § 2·: 

\· 

Intercah~m-se entre as palavras licença. da Camara e in
d:!pendentemente de tal licença, as seguintes: 4:f"JUando da 
arneitação, resultar privação do exercício das f'l,lnc<.;ões kgis
IativttS>. 

E' a int.egralizacão do texto constitucional. Art. 23, § 2º 
d~ Constiluicão . . · · 

ltm Camara, 4 de dezembro de !919. - Leoncio Galrão. 

N. 9 
Art. 80: 
·Ao envez de <A vaga tio Deputado é preenchida no prai<? 

n aÃimo de tres mezP-s', diga-se: ll..A vaga de Deputado se~a 
preenchida no prazo maximo do t'res mezes conLados do dia. 
~m que elte se v~rificar. . 

Em Co.mara. _4 de dezembro de 1919. - Leoncio Galrõ.o. 
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N. iO 
Titulo II: .. , 
Ao. envez «Da legislatura~. diga-se: .:1:De Ccustituieão da' Camara'. · · 
Capitulo I: 

_ Ao envez «_Das sessões legislativas', diga-se: d>as ses..: 
soes preparalorrnS> .... 

~s materias. de que tratam o titulo e o capitulo supra 
mencionados molrvam a. correccão proposta correspondendo á 
int~n{lão e bo.a vont~dn · dos autores da re'rorma, que de ha 
mullo se faria serltir . · 

Em Camara, 4 de <le.tembro de !9{9.-Leóncio Galrão . 

Art. 81: 
. .N. u 

J\,o enve.z de · cde que serviu como Presidonle ao fim da 
ultima sessão legislativa>, diga-se: cque foi oleito e serviu 
como PresidP.nte na ultima Ressão legisrativa:i>. 

r..omo está redigido, dá logar a duvi<las. O. Deputado que 
sórviu como Presidente, ao fim da ultima sessão legislativa 
póde não ter sido o eleito e sim um dos substitutos deste. um 
~os Secretarios por exemplo. • 

' Em Camara, · 4 de dezembro· de 19i 9. - Leoncio Galrãti. 

Art. .... 81, § i~ :i 

.Redi~a-·se âssi~: 

N. 12 

Na falta de candidato que tenha sido Pr.;lvidPntC'. na u 
tima sP-ssão legislativa, caberá a pres!dencia ao canrii 1iato di
plrnnado que foi então i º Vice-PrP.sidente, e na falta deste. 
:otiJ àt1& tiver· sido 2° ·Vice-Presidente . 

§ ~· . 
A.o'"' envez ae· «ao .fim da umma sessão 1 egi~Iativa:i., di..: 

~a-se: ~ma ultima scésão legislativa>. 
'Em Camara, 4 de dezembro de 1919. - Leoncio Galráo. 

N. 13 
Art . ' 82: 
Ao cnve.z de. . . «convid3rá para secretario os quatro 

candidatos diplórriados .que lhe parecerem ma.i!! mocos'. di-: 
gti-se: ·«convidará para secrelarios qunlro candidatos diplo..:. 
mados. dentro os que tiverem e"Xercicido cargos de . mesa, 
inclusive supplentes da secretario, em sessões anter1orc~. 
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Os .secretarias de mesa em eessões preparatoriM cxer..; 
cem funcções que exigem certa 11ratica e conhecimento eom
'ij1.eto do Regimento, por isso que subsfüuem o Presidento 
em ·seus ill)pcdimentos. Deve ser, portanto, quem já tenha 
.~xercido taes cargos e de ordinario os mais moços ·são -0s 
que entram na Camara pela primeira vez, inexperientes e 
alpeios ás praxes. 

I Em Gamara, 1 do dezembro de 1919, ~ Leoncio Gal:rãlJ. 

Art . 81, § 2": 
hssará a •er o § 3"' d) nrt.. fl.:{. a~.-:m re,h6do: 
<.:Serão relacionados tambem . os diplomas dos candidatos 

que, não t•mdo 1~omtXH'(:·.~ · J ), os remelteram á J\lcsa, com a 
exposicão dos motivos do seu impedimento .» 

E' que üSSc paragrapho nenhuma relacão ,tem com o 
art. 84. cm Q G<\ se trata: da reunião diar ia dos candidatos. 
i;endo, ao contrario, uma continuação do art . 83 e seus pa.ra
grapbos que tratam da relacão dos diplomas. 

Ern Gamara, 11 de dezembro de 1019. - Le<mcio Golrão. 

N. tS 
Art. 8·~, § 3°: 

Supprima-sc o § :Jº. 
'Náo s~i pat'U q1w mandar-se t'is Commissões de ~I{lquerito 

as cscu!-'as r!os candidatos ausenf.cs e por que deixaram ellas 
rli> acccitn!-as, b1m1 como o que farão dos diplomas dos can
dirlatos, qu0 p r:r~i~lirrm em não comparecer. Presente o d i
ploma, irr:í a Commis>:ão respectiva de pronunciar-se sobre 
a sua Yalidad1>, n~Nll1}1 ('~cndo ou não o portadot do mesmo, 
<".uja dcfNm cm·t·crá á rP.velia por culp~ sua, ficando ausente. 

Em Camara. ·í dt' der.embro tie H.119 - Leoncfo 'Galrão .. 

X. t6 
Ai·t.. 85: 

}':ui:;e urtigo pa:;sa :'.1. numeração de 84 o o act.ual á nu
merar:ào d~ 85. 

E' l)àl"a atlende1· ao nexo <las tnaterias, por isso que o 
act:·:\~ .... ri,. 8.5 é um cl<'Hdobrnmento do art. 83, com os quaes 
nenlrnma. rela~.ão f.mn o arL. 84, que trata do numero e 'hora 
das sf'ssõrs. ao passo qnc ariuell~ trata da organização da re-
ln~i'íc ~ los diploma~. · 

l"m ~am:n·n . ,.., dr· d•''l.PmhM '''~ 191n - Leoncio Gcd.r/io. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 10: 17 + Página 79 de 234 

SEE!SÃ.O EM 13 PE .JULHO llE 1920· 

Art. Sô, § 3°: 
N. 17 

Ao emvez de... «nessas condições servira a. Mesa da 
sessão antecedente», diga-se: <messas sessões s~:virá a Mesa 
da ultima sessão legislativa». 

Trata-se da Mesa que deve presidi!' ás sessões prepara
t.orias dos dous ultimos annos da legislatura e das convoca
ções extraOl·dinarias. Só por um erro typographico se pode
ria no cas;o empregar o termo con(f.ições. 

Em Camara, 
1

4 de dezembro de 191'9. - Le<:mdõ'"'Gal:rão~ 

N. 18 

.nedi,ia-se ass~m o capitulo . I, do titulo II da parte se-
gunda: 

Art. 81 - Como está. 
At>t. 82 - Como está. 
§-1..., - Como está . 
.§ 2.º -- Como estâ. 
§ 3." - Assim organizada, funccionará a Mesa proviso

ria, 3té á eleição da definitiva. no princípio das g~ssóes ordi
narias da Cama ta. 

§ 4." - Como está .. 
Art. 83 - Como está. • 
§ i.° - Por diploma entender-se-ha o titulo, ou ao-

cumento. que coqio tal, fôr definido pela lei vigente ao tempo 
da eleiç.5o. · 

§ 2." -- Ond~ eslú «diploma~, escreva-se ~!plomado~. 
Art. S4 ~ Como ~s tâ. · 
Art. 85 - Como está. 
Pa1·agrapho unico. O parecer . da Commissão dos Cinco 

s~z·ú. submeLtido, indepc>ndentemente· de discussão, ao voto dos 
candidatos incluidos na lista dos candidatos legalmente di
plomados. 

Art. 86 --.,.. Como est:'.i. 
§ L" - Como está. . 
§ ~.º -- As S('~sões pr_eparatorias, a Que s~ refere este 

artigo, durarão o tempo preciso ao preenchimento do fim a 
<rnr se destinnm. · 

§ 3.º ~ A Mesa da sessão legislativa. anterior presidi:t;á 
:í:-; 1=wssões proparatorias, bem. como as ordinarias, até á olei
•.:iío oa definitiva. 

Sala dn1i sess:õcs, .1 de ·aezombeo de 1919. - Costa R~gó. 

·N. rn 
Ao art. 82: 
Supprimam-se af; pnlnvrttf':: crrrne lhe parecerem mais 

rnn~o.ci. :i;. 
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.Ao art. 87: 
Em vez de - cinco membros e.ada uma - diga-se _;_.. tan-

1 os membros quantos são os dístrictos ek itoraes dos Estados. 
cujas eleições tcem. de. ex:a.minar e mais nm para pr~sidir os 
trabalhos. 

Ac-. art. 87: 
Aceresccnte~se o seg\iinte paragrapho: 
§ 6.º - O membro da Commíssão de Inquerifo que falta~· 

:1 dm1s scssõci; consecutivas da Commissão será · considerado 
r;omo tendo renunciado a mesma commissão e subst.iluido, 
mediante sorteio. 

Ao a.rt. i28: 

Acerescente-se o seguinte: 
§ 1.2 - Providenciar para que estejam sempre nas pro

ximidades do recinto, durante toda a sessão, seis serventes, 
pura· attender ás requisições dos Deputados. 

Ao art. 132: 

Aecrescente-se ·o ··seguinte paragràpho: 
§ 3º - O superintendent.e terá,os vencimentos de 500S 

mensaes e os guardas os de 200$ mensae.s; cada um . 
Ao art. 256: 
Accrescente-se o seguinte paragrapho: 
Paragrapho - As · emendas e subslitulivôs da Commis

. são de Financas soffrerão o mesmo exame exigido para a 
dos Deputados, na fórma do § 2º do arl. 252 e terão o destino 
pl'i~visto no § ,3º . do mesmo artigo. 

Ao art... 258: 

Corrija-se a , redacção. 
Ao art. 155~ 

A°'1rescento-sa, depois õo art: t54, o seguinte: 
'Art. Quando o Congresso Nacional tenha de funccio-

nar, na época das sessões, as Commissões da Ca.mara effe
ctuarão suas reuniões nos dias marcados, prepár.ando to
dos os papeis que estejam dependendo de seu estudo e en
vin.ndo-so ao 1º Secretario os referidos papeis, quando des
pnchados definítivamexite, _.para. sua publicação no Dia.rio do 
Conuresso. 

Art. 212: 
Accrcscente-se ao § /1º - sendo o. caso da urgencia~ e a juizr> 
do ·Presidente. · / 
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Art. 293: 
§ 2., - diga-se até 30 minutos. 
Art. 315: ·--. 

33~ 

Accrescente-se: 
A votação póde ser feÜa em globo, mediante requeri-

mento de qualquer Deputado, approvado pC1la. Camara. 
Art. 3't 7: 
Accrescente-se seguinte artigo: 
Art. 317 N .-' A_ vo~ar;f~o das e~endas poder~ ser fe~ta 

em grupos, a requernncnLo de quak1uer Deputado, appro
v_ado pela Cainara, consid~rando-se sempr~ como grupos dis:
tmclos as que tem parecer favoravel e as que tem parecer 
contrario. - · 

Art. 320: . 
Accrescente-se o seguinte artigo: 
Art. 320 A: O Deputado autor de um. projecto póde so

ilcitar ao Presidente da Gamara que o considet·e cQmo in
existente, cabendo a este deferir ou indeferi~ o . pedido e hao:
vendo, no ~aso de indeferimento, recurso para a propria Ca-
rnara. OCtavio Rocha. 

N. 20 

R~ija-se assim o capitulo II do titulo II da parte se-
gm:.da·: 

Art. 87 - Como está. 
Art 88 - Como está. 
Paragrapho unico - Como está. . . 
§ f. º Considerar-se-ha insubsistente o .sorteio do can-

didato diplomado ausente da Capital Federal. ~· 
§ 2. º Os membros das Commissões de lnquerif.o, que não 

estiverem . reconhecidos, até a insta Ilação do Congresso Na
drnal. Sêráo substituidos na primeira sessão ordinaria aa 
Camara . · 

Art. 89 - Como está. 
Art. 90 - C:omo está. 
Art. 9t - Como est.á. 
Art. 92 - Como está. 
Parngraphos iª, 2• e 3º - Como está.' · · 
§ 4. 0 • O exame dos papeis eleitoraes ser(~ feito na sala da. 

rr,~pectiva Commissão de Inque:"ito. sob as vistas <ios seus 
membros, ou do funccionario da.Secretaria da C'amara para 
t'sse fim designado. 

Art. 93 . A corttestn~~ão deverá conter: 
a ) a indicação de cada secção eleitoral cuja annullacão 

visar, com os ftmdanicntos lega.e:; da nullidade arguida; 
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b) a. relação eomple.t.a das secções eleitoraes cuja annul• 
la.ção pleitear, <líscriminada . a votação de cada canclidato; 
. b) ·o resultado geral da apuração, de aecõrdo com as mo-

, dificacões propostas, consignada a votação dos candidatos 
na ordem decrP.scente dos volos. 

§ 2. º Impugnado um diploma por inelegibilidade do cân
didat.o, a contestação, · além dos requisitos do paragrapho an
tecedente, precisará os fu ndamenlos legaer; da ímpugnação. 

§ 3. º·E' vedado ao contestante ler a .~ua contestação ao 
entregai-a á Commissão. não lhe senrlo, tambem, permittida, 
nesse .. momento, qualquer consideração oral. 

§ 4. º Findo o · ter.mo da contestação, o Presidente d~ Com
mi..ssão dará, immediatamente, vista dos papeis aos contes
tados, para, em igualdade de . p.1'azo e de condições,. off ere
cerem as suas contra-conlestacões. 

~ 5. º Havendo mais de um contestante, ou de um con
~stado. cada grupo de interessados fará o exame dos papeiS 
cm conjunto, dentro do mesmo prazo. 

§ 6 . º Quando ·a Junt.a Apuradora não expedir ·diplomas. 
quando os expedidos forl;\m ,julgados iltegaes (ar'ts. 85 e 87) 1 

os candidatos, que õe apresP.ntarem, sm-ão considerados, a um 
tempo, c.ontestantP.s e, l'ecipI'ncamente, ~ontestados. 

§ 7. º Na hypothese do paragrapho anterior, todos os cant
didatos terão vista dos pape is eleitoraes, . para exame . em con
junto, no prazo regimf.ntal, a.brindo~se-lhes, após a entrega 
das ju_stifioaçõcs escrriptas dP. suas pretenções, nova Yista. 
para a . analyse reciproca dos trahalhos apresentados, gua.r
dadM as prescriMõ~s dos paragraphos a.ntec-0dent.es. . 

Art. 94. Reeehirlai:; tor1as as contestacões e contra-con
testações, o Pl'esídlmte da Commissão de Tnquerito dectar~á, 
immediatnmmt.e, aberto o dehatc oral entre os interessados. 

§. 1 . " . Ne,;sr.s debates, <lUe. terminarão na reunião do dia 
~mmediato, fallarão. primP.iramente, os cont.estantes e, por 
ultimo, ·os conlor;lados. Prefixando o P1reaidente prazo igual 
para cada exposicão oral. . 

~ 2. º São ahi::olnr amP.nt.CJ v~rladRfi alhl~As pai:ú~oaM. no 
<lccorrer dos dcbntos, sob pEma de ser cassada a palavra ao 
Ç.andidato. . · 

§ 3. º Encerro.da. a discus·~íío. irão os papeis no Relator, 
qut>, no prazo de tres dias, formula;râ o relatorio do pleito, 
mencionandn todos os pontns sobrCJ aue versarem a.s allega~ 
cõos <.la~ pa.1·tes e mais o quc:i julg-ar digno de reforencia. 

Art. 95. O refatorio terminai·i em paitecer constante do 
conclusões, que precisem: 

a ) as secções eleitoraes cu.ios resultados não devam ser 
apurados; 

b) as Sl)ccões cle'ilora~s que devam ser approvadas, men
c.iona.dos os candidntos nellas vota<los e o numero de votos 
dr• cnda um, na ordem decir<'!'lCtmte da votnorio; 

e) os ca.ndidat.os: inclegivei~. quando o~ houver; 
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d) os candidatos. que, em conse:quencía das conclusões 
an te1·iores, devam ser reconhecidos. 

Sala da::> sessões, 4 ·de de'Zembro de 1919. - Costa Reao. 

N. 21 
Art.. 87: 
Ao cnvP.z de.. . «pelos candidatos legalmente diploma- ~ 

dos~. . . d'iga-se. . . «dentre- 03 candidatos legalmente diplo
mados e presentes â sessão ... ~ 

Em i;e tratando de trab~.lho urgente não devem entrar 
<~m sorteio os diplomados an:-' · f(>s, que por isso mesmo diffi
~ultarão a.s reuniões das Commissões, até que substitutos lheiet 
sejam dados, como soe acontecer. , 

Em Gamara, 4 de dezembro de 1919. - Leoncio Galrão. 

Art. 87, § 
Foderab. 

. 
'"º. ... . 

N. 22 

accresc(';nfe <C •• inclusive o Di;stríeto 

Em Camara, 4 de dezembro de 19HL - Leoncio Galrão. 

N. 23 

':\l't. 88: 
Ao envrz de .i: •• ~. ria hypothesc de vagas ..• », diga-se cio 

Mso de vagas. : . " 
Em Camara, -1 de dezembro de 1919. - Leoncio Galrão. 

N. 24 

Art. SS, pnrni;rapbo uriico: 
Ao (lOVez de: dh ('nftd id:i 1<1s diplQ.t;na.dos nu sentes e os que 

niin tiv(lrem u~ Plr~i(',)C,-> .ni1,·;11·1n..i ati"i n instaJJscão do Con
;:1·ns~o l\'ncionnl. ~n 1 ·t10 . .;uJ.f!:tH1iir1ns nas Commis<>ões de Tn
'lllí!l'ito. ·lo).':o nn p·i-:T11'il'a s1~s!'fin nr<Hn:irin da Camara, diga
'''1': «Os membro~ das Comm is:-;r.í11s df' Tnrnwrito auo não tive
l'l'In as eleições ,julgadas nt.é a insf.aHacão do Congri.'!sso Na
i·iono.l serão ~ubstituidos nas ditas Commissõc\s logo na pri
hF•ira rsessão orclinarin. da Camaira. 

Justificação 

Os diploma<los aus~ntes serão subc::fitnidos J)Ol' ôcc.asião 
t1o ~orieio 'ou quando a nuse.nr,ia se· verifi1111e nos trabalhos da 
rommissão, a rPnoerimento <io ~f"n Pre~irlentP. Demais, pol"' 
orc.tM.ião de ser inslnlla.do o Congresso, não são mais candi-
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-· 
datos diplomados e sim Deputados reconh.ec,idos. O airtigo 
úvidentemente $e r efere a duas orrJens de candidatos - os 
dipl-0mados áu~i:mtes e - os q11e não tiverem então julgadas 
as suas clei~\ões . 

Em Cainara, 4. de dezembro de 1919. - Leoncio Galrão. 

N. 25 
.A l't . 89, s i ~ : 

Passará á nurrieracão de ·r , supprimindo-se as palavras 
~.nnun1.;iados pelo Dia7•iv do .· ngresso, com antecedencía de 
d~ç hora:s pelo menos, o dia e aora dos respectivos lrabalhoS>. 
l'. 9-l"J. o .. 

A suppressão indicada tem ·sua razão na alteracão da 
ordem numeral do paragrapho, estando na redaci;ão do § 4º 
que passat'.á a ser primeiro a providencias, cuja supressão 
se propõe. · 

Em Camara. 4. de dezembro de 1919 . ......'... Leoncio Go.Zrão. 

N. 26 
Art. .89, § 4°: 
.Passa a ser o § 1 u do art. 89. 
Ao crivez de ~convocará pelo Diario do Conuresso os in

teres~ados no pleito», diga-se: ~cpnvocará immediatamente e 
pelo Diario do Cona.,.asso os interrados no pleito para o ini
cio <los trabalhos do rer.onhecimento no dia seg11inle, ás 13 
horas~. . 

E' restricto o prazo para o l'econhecimento, de modo a 
serr inconvcni<mte n perda de dous dias inutilmente. Eleilo o 
Presidente -em 15 de abril, só no Dia.rio do Conoresso de 16 
ser;i. publicado o edital rle dia e hora, para o inicio do.~ tra
balhos quo so1•ão 12 horas depois da publicação, isto é, no dia 
17. Para os trabalhos do reconheoimcnlo estão todos os ín-
teressados promptos o attenLos. Nenh.uma surpreza se lhes 
ta:&, determinando ua lei que regbla o reconh.ecímento o dia e 
hora certa. do ·;;eu inicio, propondo-se assim um dia pelo 
menos. 

Em Cumara., 4 de dezembro de i9i9. - Leoncio Galrão. 

N. 27 
Art. 93, § ó": 
Substituam-se &s palavras 4dentro do prazo eommum», 

por estas: <dentro do prazo do artigo anterior, que será com
mum para todos e não pod~rá ser prorogado em caso algum. 
~j~ qu.~l f,or o pretexto allegsdo~. · 

Ero . Camara, 4 de dezembro de 19.l.9. - Leoncio Galr{ú). 



c!mara dos Depl.lados- lm~esso em 23/C6/2015 10 17- Pagina 85 de 234 

SESSÃO :BM i3 DE JULK-0 DE 1920 

K 28 
Art . 84, § iº: 

Ao envez.~ de «os debates oraes durarão o p~e,zo i;na:x:imo 
de duas reunioeS», diga-se: 4:0S debate;; oraes dura1·ão o prazo 
maximo de duas reuniões pai-a as eleições de cada Estado ou 
do Districlo J!'ederab. , 

Não será possivel .absolÚtamerite em duas reuniões da 
Commissão. mesmo ininterruptas, ou sejam 48 horas, o de
bate em algumas · commissões como seria a 3ª, a eujo estudo 
ficam .as eleições da .Bahia, do -Espírito Santo e do Districto 
I+'ederal. Neste principalmente é de ordioario grandê o nu..:. 
mero de candidatos. Melhor seria talvez que SP. supprimisJem 
os debates orae!:õ, motivo de tantos escanda!os que não elevam 
em nada o Poder LegisJativo. 

Em Gamara, ~ do dezembro- de 1919. - Leoncio. Galráo . • 
N. 29 

Art~ 95.: 
Redij am;-se assim : 

. o re~atorio terminará pelo parecer da Commissi.o, pro
pondo · a approva.ção . de. qu~ constém.: 

a) as secções elei.t.o.ra.es que não. de-v~ ser ~puradas; 
b) as S('Cções eleiloraes <!Ujos resultados devam ser ap

prnvados, com a indicação consequente e consecutiva do· rs
sultado geral para cada can:f1idato; 

e) a indicação do3 responsaveis por vicios . e fraudes de
terminantea dâs nullidades verificad~s, cuja. f:lriminalidade s0 
deva apurar; 

d) a indicação dos candidatos inelegíveis cUjo . não- reco-
nhecimento seja proposto; . 

e) .. a .i-ndicacão dos candidatos que, por forca da appro
yac.ão. du.s. conclusões anteriores, sejam proposLos ao reconhe
oimento. 

$i das conclusõos devesse conatar o resultado do. apura
cão d~ cada secção. como ct('termina. a lettrn b, seria um 
nunfa acabar . O 2° dístr ícto cln Bahia, por exemplo, tem mais 
do mil secQõ~s. Essa. a.pura..<;ão por secções e no menos por 
m.m:iicipios -deve constar, sim, mas do mappa, que o Relator 
ajun tar:í ao ~eu r~lalorio. .-

Em Camara, 4 de dezembro de :19i9. - Leoncw GaJ:r&J. 

N. 30 

Art.. 95: 
Os§§ 7º, 8º e 9" passll.m n ser i º, 2º e. 3º do art. iO,i. 
ConsHlt.: Pm já ma toria. do rP.con beClJ??ento e se "t~fereru 

a aetos da Mesa e não das Commissõee . 
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Si for approvada a emend4, onde no § 7° se diz cde ~c
c~rdo com este artigo~, diga-se: «de accôrdô com o art. 95 e 
seus p::i.ragraphos. 

Em Camara, 4 cte dezembro de i.919. - Leoncio Gairão. 

N. 31 
Art. 96: 
Onde se diz 4:0 offerecer emendaS», diga-se: crequerer 

vista e offereeel' emenda~. 
Em Camara, i de dezcmb:::-o· de i919 . - Leoiicio Galrão. 

N. 32 
.Art. 97: 
Substitua-se pelo $eglÍinte: • 
..:Só poderá ser proposta a. annullação das eleicões nos 

casos cxpressament.e previstas na 1 ei ·eleitoral vigente>. 
Se.ncio os casos arrolados um a um no art . 97. os con

stante.s da ultima l~i eleitoral e podendo esta ser r eformada 
varias vP.zes, não parece conveniente que sejam estes - trans
portarlos para o regimento, que é uma lei permanente, da
vendo-se lhes fazer acenas a devida referencia. · . 

Em Camara, 4 de dezembro de 1919. - Leoncio Galr(io. 

' 
Art . 99: 
Supprimam-se as palavras «nas outras sessões Jegisla

t.ivas>. 
§ t." RP.dija-se assim: 
cAe Comn1issõe.s de tnciuerilo durarão até que terminem o 

trabalho <lc reconhecimento de noderes para a renovação <ia 
Camara. 

· Nfio hn corno admittir-sc · que n attribuioão d~s Com
missões dP. Tnqu<'rit.o dur6 até o fim da primeira. sessão le
gislativa, com n diminuição dns atlribuicões da Commissüo 
:Pormanente do Podl'rcs, eleita nas primeiras ses..'lões or<.li
naria.s da dita loA"islatura. Si valem para a primefra sessão, 
de.vem valer para as oull'as ~luas. Supprim.a-se então a Com
missão -:ie Poderr~ . que ficará sem objecto um anno int.airo. 

Em camara, 4 de dezembro do Í 9191 •: - Leomio GoJ:rão. 

N. 34 
'A.rt. too: 
únao so diz : •sempre qJ~ s~ 1'Céllizar •Jm pJeitJ para· a 

ri'no,·n;:ão da Conuu.'.\ dos rw.,utaill:;. Jiga ~e: c...iuando sei 
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8C88-ÁO EZ\l !3 i!)E Jn.uo DE Hl.':O 

p1 •oe1'd+~ !' â 1:l..it.;ã.•.1 pa t·a r <:n11\t11.: ã c1 da C:11u ~H•l dos D r-pu
l l ft ~f)~ a 

N. :;-3 
ArL. ·10 l: 
01ld9 ~e diz: «UO('.UnH~nto~ a Í!Õ'tSO d~stinado$, di:;a.-sti, : 

~docunicntof" ()('.Htin~do~ :'t pnblicid~de>. 
J;:m f.ama1':l . . 1 de iiPí:en1hm de J íl UI. .. .. _ J,1f<m1~· 1'.JJ (;oü-ão. 

A!·t . 1 13. ~ Hº: 
Ond1.' ~e diz: ..:si o t:ant.liifal.o· diplon'laJo», diga- se ~si ainda 

n~ . .,;in1 o t:andidato diplomado'~ . 
.Altert.~-HC . a ord~m do~ pa1·a.g•rapl1U~. p;lS.~lJldr1 O ~lº \Pal' t\ 

·t .. , ur.:tc pat'a :!º f! . o :2" para 3". 
Em néimara., .'j, (]~ df.'7,entbrí.I d1~ 1 M ~. - Lt:(tncio J]tU:rã.'o .. 

>l. 37 
Titulo IH: 
Ao <;U\'1!1. «da. . . con~tituir,.ã(• d~ Camar<1~. dii:,.rtt-s1!: <da 

i••:;i~latum~ . 

Em •~anial'<t .. j dt) dez~mhro d1.i J Hifl. - Lr,m1cfo (iafrào. 

N. 38 
. .\ri. 118. ~ 19

: 

OndA sn <lb: «po1· morte ou r<'ntrncia>-, <lh;a-$<': «fl-Ot' mortr, 
rr·rnmeia. º" pP-rdu dn mnndnt.o:i.. 

En:i C1um\ra. í dt' •'iP.Z••mbrc d1~ i ~i.!1. ·- L('<nicfo r;o.l'rlJo. 

A1·L l:?'i: 
011d1' !"I' diz : i;:!)•. ·dai' poss" uo:o; T>eputad•:is 1-..~e-onhe-cido~:<> , 

d 1 g~1-:-:e: «5~. recebl:lr n 1•tnnpromi.=:~o 1.• dar p<.11;:-;e ao::> DepD
: ;1dn!; rer..onh-e11idos». 

'F,n ~t'".' O!; ns. Ji P. !:.\ ar;cri~.,;:r.enLC:'-SC: · 
-~Estab,!l('c.er· o ponlo dn qUt1'i>f.á11 sobrf.' qu1' rl1•Yan1 !'ec:>h i:• 

:is \ i)l.acõe~. 

lti·di.in-sf' a:-:~im 1) n. ;~7: 

':::'i;1h~tituir, :h~ tm•mo~ dt1 fl.'";:!1r.1 .. a(o C olllllWll i, <1 l'·t·c:o:i~ 
ii .. nt.1• do <-:un~r<'sso Nn~ional. ~ 

l •; rn C.amara, ·í. d<' dN.;•mb1·11 '1 1: Hll\.~. ~ /,(~0 11r:io Gafrio. 
e. - 'Vo!. nl ~e 
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N. 40 

Art. J:-32, § i": 

. . 'DepfJis das palavras «corpo policial da. Oam&ra.>, a.eor&-
Mente-.se: «com assentimento da Camara,. 

Em Gamara, 11 de dezembro de ·1!119'. - Leoncio Galt&J. 

N. 4i 

Art. 134, paragrapho unico: 
Accrescente-se no fim : -i:em sessão secreta,. . 
Em Camara, 4 de dezembro de 1919. - Leoncio GalratJ. 

N. 42 
Art. 138 :· 
Supprirnam-se as· pa.la.vr.a~ <i:um.a vez, eleitas>. 
Em Gamara, 4 de <iez.embro de 191.9. - Leoncio 'Gal.ró.o. 

N . . 43 
Art.. 145:. 

a) nedija-se assim: «as de inquerít.o até á; conclusão ào~ 
~rab~lho~ de reconl;ecimento de poderes para a, renovação da 
Camara~. · .. ·:1 

b) Ao envez de<::ao desempenho das suas attribuiçõe~, 
<iíga-se: ~ao excroicio das funecões para que fora.m const1-
tuidas'. · 

Em Gamara, 4 de dezembro de 1919. - Leoncio Gatrdo. 

N. 44 

Art. i 47, paragrapho unioo: 
Onde se diz <i:Finhn~as, Obras Publfoas, Poderes>, di

ga-se: <Finanças, Podere.s ... > 
A Com.missão . de Obras Publicas só póde ter i;ido i·epr.~ 

Ll<la por .equivoco de cópia ou dr. impressiio:i.. 
Em Camara, 4 de dezembro de 1.919. ;.__ Leoncio Gclrcfo. 

N • .f.5 

Ao a'l.'t. 147, paragrapho unioo: 
Supprima-se a Commissão de Poderes. 
&la das sessões, 4 de dezembro de i919. - Coita Jte110. 
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N. 46 

Ao art. i 4S, acr;res~ente-se: 

. <Excepío a de Poderes, cuja constituição ~e fe.rá. i5'0r
te10~. 

Sala das sessões, 4 de d-ezembro de 1919. - Gosta IJ.t!go. 

N. 47 

Ao arL. '15i, acc.rescerüe-se onde convier: 
Com excepc,;ão da de Poderes, não poderão fazer p1u·~e 

de uma mesma Commissão dous ou mais representantes de 
um mesmo Estado, sendo considerado eleito o que obtiver 
maior numero de votos; procedendo-se por sorteio no caso 
de empate. · 

Sala das sessões. 4. de dezembro de 1919. - Co$ta Reao. 

N. 48 
Art. 157: 
§ 1. º Redija-se assim: 
Serão secretas as reuniões da Commissão p&ra . deliberur 

'obre. 
Em Gamara, 4 de dezembro de 1919. - Leoncío \.r~.,.ãQ. 

Art. i6ii,; 
N •. 49 

d) ao envez de. . . submeLella.-a á discussão e á a·ppro
vação .• 

Digà-se: 
... submettel-a á. disc:mssão e assignàl-a, depois de ap

provada. 
Em Camara, 4 de dezemb1·u de· 1919. - Leoncío Galrão. 

N. 50 
Art. 164: 

Ao envés de. . . ou a requerimento de qualquer Depu
tado ao Presidente <la respectiva Commissão 

Diga-se: 
... ou do PI"esidente da respectiva Commissã-0 a reque

rimento de qualquer Deputado. 
Em Ca.tna.r-a, 4 de dezembro de :1919. - Looncio Galrão. 
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.Ar L 165: 
Accre::;cm1!.u-.~I) : 

g/ assignac os ~itulo:: de nomea,;ão do$ íunccionarios da 
Gamara. 

Em Carnara, 'i dt' dczemb.t·o dw HH !~ . Lccmci-v Galró.o. 

N. 5:; 
A.rt.. ·174: 

~upprima~1-se, ao palav.i'{)B: 
. ... cipó~ 1.). 1primeiro ~lluo legislalívo . 

b ) accrcscente-:>e nó 'fim: 
.. . on l'l~U~a . 

. Para.gr1tpho unico ... .. Supprima-~c. 
Em Ctnn;.11-a. -'1 üe t:i<.?iembro de H119. -~ Leonel.o Galrdo. 

· N. 53 

~ i ~ -·--- Su}Jstitu<un-:-;t~ ai'i P~•lavras «proj~elos dé reso\u~ 
<la Gamara dos D~putados» por· estas: ~ro.icctos de refot'ma 
tio RcginlC'nto da Camar~". 

Em Camm·a. ·i de dc.i;embro de 1919. 

N .. 54 

í Art. 1RO - :-::uppt·imu-s~. 

I<~m Camara. 't dP dezembro d~ ·19HI. 

N •. ~5 

Lt;oncw 6ulrão , 

Lc<>ru:i<> 'f:r(llrdo. 

:\d . Hli. s :.! '" .. --- :\ o •mvl·:t. d1· . • • ·..:aàc• })odc1·á i.om~r 
parle 110 iicu. l~xa1u1~,, <:l iga.-sc ~ .. . sm·á <:onsiderado inllJedido 
i'lt~ runccfonar como tal~ . 

;\o Ül!pul.ado nlNllhru ·da Couunis~&u não póde ser oL~-
i ado fJ IJU" como Ueput::uio não lhe -O prohibid(.1, <!, ao eon 
trar1o, é diri~Ho :;en (:wl!'. 96 +~ 193). 

~ ·'I " ~· 8uppríma-se. . 
O easo 11i;lá l)l'f·Wi~l" no ~ I'' qUi' m:.1.nda rot;ular-st:' 14 

Cnmm i!!Sfül pllln 1:apiluln \las Cmnmis:;i;m; d1• Inque l'ito, o 
qual d:\ :w díploin::ulo. o 11u~ não se · pódt• t'l!CuSal· a o l'HnO·
nlwei<lü l>c11ul.alf1), o tlii·eit-u d1• votai· .snln.'" qualquer· elci-
1;ã<.1 qu1~ niio ::1<1ja u PJ'Opria . 

Ern Gan1~n·a, li i:k (lt:z•.·inbru Lfc H):f. H. - Lc01u.~o Go:lriio. 
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' · N. 56 

:\rL 19·;·, § ~" - Pa',:~a a 1.•.{)ngt,iíuir. um <l r(.i~o c·m snPtl-
1ado, em <Seguida ao 20l . 

~\ matcria. desse parug1·apho 1~ aH1cia á Jo arL 197, QUi~ 
fral.a do modo poi· quH devem sei· redigidos os parecerei.. pelos 
·membros da Commissão. O l)at'agrapho 1·e.fere-sP :1 di~U&-· 
~ãn i~ votação no -ple.nl.H'io_ (\ <iev() figural' apô:; o~ artigos que 
à t?$Sa d,elihPl'::tf.-ãn :;r pren<Jr.cn. 

Em Camal'a, .f: d•:i rJ,•z0mht.'u d() t9HI. - f,l'.!on..cio Galrdo. 

N . 57 

Ar l. 2M , ~ 1~ 

~Nos pa.rN•m•e::; df~I ibera do:.-; 1~m rP.1lll iüei> Sf~·r<·t .. '\f: ~;, ex.a
rn i na1·t1 :i. 1~onveniPncia ou n::lo de 1:it1r o as;sumpto .-H~utido e 
, .,J Ládo em se:;gão publica .» 

~ :!h - Ondii Sf' dil-. . . 1.:e1rn:;;idera<IM l'm MSSã•) S('-
('l'P.Ul ... ~ ,drga:....., P: « ... di,:cu lidos e v0ladof>.f'm s~s&ão se
n·eta..T>. 

fün C:rnJara, ·~ cf,~ de.z~mb1·0 do UJHl. - Le1mci.ô Gc;friío . 

N". 5$ 

:\ 1·:. .~tH; ·-- :\ct~I' f·~e~ntP-g\!: .:.: . . . ou. «Ir~ ·mai),\ de uma 
.::ornrni·::i:'lãc · espP.e.iab. 

Lermr.io Gafrlio. 

:\i-. urf . 2íl<>, a~~MR('Pnt1H'll~ : 

SmHto-lhe lici Lo.' entretanto. p orl1'nCt>t' 6. 
OL1mula.tivam"nt1:>. "ºm uma outra.> 

:3a la d.i -; :'flS!'!Õc!-0, 1- 1:fo dP.zembro de i 9:i 9. - Costa Reqo. 

N. 60 
A tl'. ~"l8, ~ . : ~º : 

Ondf' :;f' lt~ «li~i-; t ado». +ú:L-:5(' ~l){~puiadol> . 
J~m Cnmur.·a.., 1t de dez<'mhro de 191.9. - LfJorw·i o Oai:rtíó , 

:\t'I.. <~~:~, o.t''.t~~·,!f.>1•.enli>--·~P: 

~. ~." Pa.ra .t'e~rulor com 0xac.iidfo o ten1po que pódfl. !:{Mtar 
<:ada· Oeputn\io na cth~cu~~ão das que:itõcs de ol'<lem e -conbe--

. . 
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cimento das votações. have1·á ~obre a . mesn. ampulhetes orc
e.isas. 

Em Camara, 4 de dezembro de 19f.9. ,....._ Leoncio Gc.l1·ã~ 
,• 

N. &2 
Art. 225: 

' ! 3° - Suppri.mam-se as palavras ·cque se achar.em so
bre a mesa>. 

Em Camara, 4 ele dezembro de :t9f9. - Leoncfo Galrlío . 
\ 

N. 63 
Art. 227: 
§ 3º, in tine - · ~dija-se «r~querimentos e·-,;criptos, qno 

ainda não tiverem sido votados, e dependem rie discussão f': 
de numero para vota.cão~ . 

§. 8" - Sup:I,Jrima-se a expressão <quando a mate1•in con
tiver µmitos artigos.>. 

Art. 234 - Redija-se: ~Proposição é toda a materfa su-
jeita á dêlibera.oão da Camara>. . · . 
· Art . 262 - Redija-se: «Emenda é a propmriçíi.o aprm~~n-
t.ada como accessoria a outra>. · 

Art. 281 - Onde ·se lê ~debate em plenarin:i>., reài.ia-se ~ 
~debate -e á deliheracão em plenario~ . · 

Art. 286, § 1 - Accresccnte-se: <salvo quan<lo n~si
~?Oadas por uma 8ommissão) ou por dez, ou me.i~ J)f.puta.dos» . 

· Art. 293, § 2° - Corrija-se: e ••• Poderá. fallar até meia 
hora ... >. · · . 

Art. 340 - Supprima-se a expressão: cpoderá a Camaira, 
n requerimento de qualquer Deputado> e substitua..:se a ex
pressão: c1:consid~rar ··urgente~ . pela «serão ooni;;iderados ur
~entes>. 

Sala das sessões, ~. de dezembro de 1919. - Co.i;ta Re(fo. 

N. 64 
Capitulo 2°: 
Ao envei de d)as proposiçfSes> diga-se cDas proposi~ões 

P.m geral>. 

Em Camara, 4 de dezembro· de 19i9. - Leoncio Galrii.o. 

N. 65 

, Art. 234, §§ i• e 2• . 
Redija-se assim: 
As proposições su.h~itns á deliberação da Camara p~d fl ~n 

consistir em projectos de lei ou de resolução, _emendas. indi
cacões, requel'iment0s e pn.rece-res . 

• 
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§ 1. º Os pr-0jectos de. lei ou de resolucã.o e as 1 '>tYH~ n t:las 
podem ser de iniciativa da Camara ou do Senado . 

§ 2. º As in4icações, requerimentos e pareceres são da 
iniciativa da Camara. 

§ 3 . º Conserve·se. 
Em Camara, 4 de dezembro de 1919. - Leoncio Galriío . 

. , .. N. 66 

. Art. 235. Accrescente-se o seu pairagrapho: § 5 . v o se
oretario . fará obsel'var os ns. 2 e 3 deste artigo nas propor-
ções vindas do Senado. · ' 

Talvez pareça superflua esta emenda á vista da cxpt·essão 
4:Denhuma proposição"» do · ~ 2º, mas não ha inconveniente .~m 
que fique ta::i::ativamente Qbrigatoil'ia a sua observanc ia nos 
projectos vindos. do Senado. 

'· $ala das sessões, 4 de dezembro de 19t 9 . - Rodrigues 
Machado. 

:Art. 237: 
.~· 67 

Ao envez de <Ob.iecto de discussãQ ou de votação», ·di~-se 
csujeita á discussão . e vota~o>. 

Em Camara. 4 de dezembro de 1919. - LeO'neio Galrá.o: 

N. 68 
Art. 239: 
§ 3... Redija-se assim: 
Nenhum artigo ou psragrapllo, no oaao de sub-divisão 

daquelle~ poderá. conter .em · um mesmo periodo <lnas on mais 
·proposições, independentes entre si, de modo ryu~ ge possa 
adoptar nma e cre.i eitar outra. · 

Desdo quo um art.igo s~ pôde subdividir em Pi\ragraphos 
0 numeros. como ó commnm e se vê ein ·'diversos desf.P. pro
jecto, e artigos e numeros c.onstituein o artigo. nfir• :wi ~orno 
evitar o · que pretende o pro.]eeto . . 

Cada parag:rnpho contém uma pt'oposioãn iHdc•pnndente 
do artigo, a verdade é que é votado de. vez ~orn o arU~o de 
que é parte. 

Em Cama.r·a, 4 de dezembro de t9i9. - Lcon.cio Galrli.o. 

N. 89 
'A.rt. 2U':' 
Redija-sê assim: 
d) abrindo na legislacião gP1ral exceperJei:i qn<' imrrnrt.Pm 

l'lm favor on privilegio especial. 
Em r:am!lrs, 4 de tf P7.emhro de ·t9t0. ~ f ,N,1wio Gnlr /in . 
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N. 70 
'Art. 2-'•2.: 
Acc,·c~~ntc-sc no J'ím «que não o poder'ú demo1•ar além 

<te 15 sessóeB. 
Em Gamara; .} de dezembro dG ·1919. - Leonci·o '(latrãQ..: 

li. 7! ' 
;. "f. '>f.ú S ')v • 

.. ~L • - ro1 ,~ '" .. , 

Supprima-se a palavra -«a.caso.i>. 
Em Camarn, i d0 dezembro de 1 fli9 .. '-' LconciO. · aafrã<i •. 

N. 72 
At'l .•. ?50: 
§ ~l" ·-- On<lo Si~ di7;' ~entrará.=» ,' diga-:::.e: ~poderá. ent.ral')) .. · 
Desdü <1ni) d(lpende · d~ 1•eqtrnrimento de Deputado e estô 

pl'1de .ser approvn<To ou recusado, .não ha como admittir-se que 
~ejA ohl'i~ator\á. a dis·e·U$$5.o r:m tal caso. 

Em L.:nmuz·n, ·! ue· dl'.lzembt'o . dl) 1919 .. - Leoncio. .Galrã.o. 

N •. 73 
.:\.d. ::!52: -.. 
s t'\ let.tra l~ ··-. Redija-se assim:· «.eom o caraeter <.ic 

.pl'oposicão principal , que· teria de $egnir os. tramites re-
gimont.nes 1nlrtl n . .,; proJcc:to~ de lei;· · 

Ji]m Camara, ·i de dcwmbrtl de HH9. -- Leo·ncio Galrtfo. 
~ ·lO ·· - Pa~sa a. c.on~tilufr o § 'i" d<.) a.rL 254, C·On\. o 

qu.a 1 t.em rnu.is r~lai}iio. . 
Approva<la. a t~tn<md11, ~ubstituam-.st'\ as }):\lavras «na t~en

.S\ll':.t dest.P artigo l'lll $~U § ::!•', por e:;l.ns: <na ~t·nsura ilo 
art. 2{;2, ~ 2.,. . ifJ; 

Em Gamam, '.I de 0~1.embro de -l9l.9. - Lconcio Gal.rão. 

Art .. 25~ ~ 
Ao envoz de 4:Esta discussão:.·. <:líga'~se :· ·«~il <Hscus~ão>. 
Em Gamara, ·i ·de dezembro . de 1919. ~ Leoncio Galrãu. 

N. 75 . 
. Ari.. ~!14 ~· 

l•iln Roguida. '«a avttl81>.<:;>. ac.crE>scente-S-O :· «inàepend~nte~ 
mf!'nle d1~ leilul'a no e.."'tJ.>ediente,.. 

~ 1 • - A's pa lnvras ..:§ 2• do al'tigo . .. ~, acc1-eacent.e-se: 
·c;e.nt.eri'o~·> •. 
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, § 3'' - R~dija-se assim: ~A Comniis:;ão d~volv&1'á1 uo 
pi az~ de 10 ~ias, as ~mendas com ü .~eu paroo-er, .que ~rã 
f.:H:bhca<lo ~ d1stribuido em avulso8~. 

Em Cama.ni, .i de dezembro de l9Hl. :--. Leoncio Galráo. 

N •. '16 
At' t. ~GS: '-

t On.d'e :;e ·1'1 a somma. leia-se: a mesma,, · 
Será erro de impr~sã.o . 

<:. 
Em Gamara, 4 de <lez~mbro. f.le. 19Hl. _,. L-:orwio Galt'tí.ó, 

Art. 2.60, § . 2'': 
N. 77. 

Ao envt1z do: dul'antt~ a votação, dürft-.s1 1 : dnrant.~ :-. di·-
russão 011 no morn.ento <la votação. . · . 

§ 4. • E.m segui d~ a: s-erá, accrei:lf•ent (~-se : ern voz alta. 
Em Garnat·a, t \ic <lezembi·o de 1919. - Leo·ndo Galrãa. 

N. 78 
. ~~rt. 263: 

O ~ ·2", diz: 
A ;i!eparação em duas, <>1J maiFI. ria.rt.es, de qualquet· pro

p«,;icãQ pa.ra o eff-eito dt: $Ua. Yot,ação, é considerada• emendlili 
~t!ppressiva. 

§ 1 ::'! 0 dii: A separação om duas, ou mais partes, de 
qna-lquer artigo, paragta.pho, numero ou lottra d<i uma pro
posição para 1 o ~ffeit.o de sua votação, l~ considerada emenda 
~1·odificativa. ' 

.Pareci:• ·tUe são <lous f,.ermt)s pata indicai· a mesma 
•mu'sa., ou, melhor, a. mesma com~a. 1~om dons nonw:-i differcn
t"~ ipof' isso proponho quEi .<;1.J ~upprima o § 2". 

Em Camara.1 !t dfl dezt~mbro de 19t9. - L1~onciv Go.l.rão. 

N. 7"9 
ArL 21.H: 
~ 1º - Su.ipprima-s~ a. palavi·a <lMaso:i> •. 
Em Gamara, lt de <ter.embro de 19i 9. - Leorwio GalrfJ.o. · 

Art. 261: 
~· so 

§ 3• --· Ao •mvev; de <1.ap0iado pelo ter~-0 dos DepUliH~08 
yr&s1.mtos:i.1 ~.i@:'3.~se: a.poiados por 10 Deput~~ .. · 
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. A E,;_ o ~e eXige o § 4º, que de outro modo ficaria em d85-
açcuruu . . · 

Em Camara, 4 de dezembro de i9'19. - Leoncio Gal'rãO; 

N. 8t , . 

Entre cprazo e dias>, acerescente-ae: 'ldez>. 
Em Camarà, 4 de dezembro de i919. - Le~ G6'.rl14 

A> 

Art. 269: 
N. 82 

§ 2º - De'i;ois de <discussão> accrescente-se: . ~e de vo-
tação>. · · . 

·Em Camara, 4 de dezembro de i9i~. - Le<mcü> Gal,rlio. 

Art • . 269: 
~- 8S 

§ 1• - Entre as lettras i e .i intercale-se u ·retirada · d• 
requerimento verbal ou por e~ripto>. 

§ 3~, le.tt.ra a - Depois de ci:acta>, accresoente-se: cde 
votoS>. · · 

' ' ' 
Em Camai·a, 4 de dezembro êle iMt .. - ·Leoncfo Galrlo. 

·N. 8i . 
. ... 

Art. 270 - Redi,fa-se asF>irr. ; 
cOs . requ~rimentos csr~ript.oil, fJem r.:omo os vet·bae::i, su·· 

· jeitos 3. di~cu ssão, uão serão jui;t.1•·it~ado~ da tribuna n·1 mo, 
mento da srnl :i.nr1::=.<1n7aç:io. · 
. . Parnã!·ar1 f:o · nníco. •nl'fe~·rn;te de ::i.$1damento o requeri-
mento suh!;cript.o por cinco ou mais Deputados.> 

· Em fJamara, ~ de dezembro de i9i9. - Le<Jncio Galriio . 

~l\rt. 273: 
§ t•: 

l~. 85 

Substituam-se as palavras .. " pôde e~ideral-o a 'retira1·-: 
i;e do rpejnto,, rturante a sessão. 

por estas 
... suspenderá a sessão . .- . 
~erá menor · o escandalo. do que · convidar o Deputado 11. 

' · d r · t ...:- · elle recusa'r-se a ªahi .. ! Mo será re1.1rur-se o emn ,o. l'• ~1 ,. • 
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maior· o escandalo ? poderá o Presidente recor1·(•1· a m0io~ 
\'inlcn los ? 

Em Gemar~, 4 de dezembro de t919. - Leoncio Gal, 
rifa. , 

N. 86 
Art. 274: 
§ 3º: ; 
Ao · envez de. . . a collega, Senado ou seus memhrps ... 

diga-se na discussão a qualquer collega, ao Sonad() on a al
::nns de seus membros .. -. ' 

Ao envez de. . . representante do- publico, digri- !'ir., . . re-· 
r1·n.srnlante do poder publico . 

Em Camara. 4 de dezembro .de 1919. -- Leo:ncio Gal-
riin. 

N. 87 
Ar!,. 27-8 : 
Ao P,nvP.z rle .. . fal-o-ha~ d~ga-se . • . · pod&rá fazel-o. 
Em Camara, 4 dê dezembro de i9t9. - Tjeorwio Gu.1.~ 

i·iio. 

Art. 289: J . 

Ao envei d~ . . . sujeitos a esse acto. . . diga-sf' : su.ieít.<1!'! 
~ drihate ••• 

Em Caniara, 4 de ,dezembro de .1919. - 'Leo-n~o Gfllrlí.o. 

Art. 29.0.: 
§ 1 º - Supprima-se. 
Exr. Camam, ".&. de dezembro de t9t9.· - Uó1UJlio G-al- -

rifo. "' · ··""· ·· · .... ... 

Ao al't. 200 : 
i:inpprima-se o § 4!. 

N. 90 

8ula das ~essões, 4 de dezembro de 192'. - Cosi'a Rego. 
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N. 91. 

Al'I .. ~çi:~: P~rra~rn.p'hu unico: 
Suppl'i ma-se. 

. A disposi~;o <:rm~ta1•ú ôei un1 modo g~1'al ás ~iseussões no 
paragra.pho umco do twt. ~96, qut passará a. artlS'ô .. 

Em Carnara·, ·4 de <lf'Zl!mhrü de HH 9. ~ Lecmcio Ge.lri10 . 

. N'. 92 . 
~ \ rf.. ::!fl3; 

§ J. '· OndH s~~ diz (<U I.é. sobre e ada um .• ~. ~ digs.-se; .. , al~ 
Tnf.'ia. 1wra. :::obre· ead~i um ..• 

J:m Camara., ·i d~ <.h~1.~.:nD rc d0 19 H) . - Lem~cfo G,1l···ío., 

·N. 98 
.\1·t. ~!H~: 

1) r>:1ra1:o·at)hO nnico pa..e>.sa a ser aI'Ligo, a.~sim redigido: 
08 autflrns 4~ o~ rela.tores poderão falltu·_ dtias . vezes e .pelo 

n~,.rn10 f;'._Spa1:0 de tempo que os outros Deputa.dos em !J1,udque1~ 
d.ns diseu!'sõr..s. . · 

:;-:m 1.'nrnú1't\, ú de de;:emln'ú de _Hl-19. - f.;f!(m.cio C'rt1lrli11 .. 

-N. 91~ 
• \.1·t. :10i : 

.rara~·1·apth) n uii>o. .-\cc1·c.·s~ente-Rc no fim .. . mM'- pod~l':i 
a ~:; i ~tir· r.• ton1:11· part1i na discus8ão. 

Lec:mâo Gd ... ~ .•. 

N. 95 
Ad. :Hti: 

Altere- s~: a. ordt~m d~~:-; parn.gl'~pho~, $ímdo o prime-irn o 
seguinte : 

0~; subi; t.itutirns. qui~ só f~m tc1·1\P iN1. cli~c·.ussã.o podt~d\o 
sei· :ipre:-ientado~. lerão ·prefcrcn:r.ia na votacão., 

· § .:.:!." Sobre qualquer: outM substitutivo t.e1·à prefereneia i) 

tia c·ommissão. :-<1\ honv~r. ·· · · . . . . . . 

§ 3." IIa vr.mlo roais d E\ um silbstitutivo S('l'án- votados n:i 
(1rd~m do )(\la apl'esent.acão, sah;o preferenr.ia vot.adn. 1wl:t 
Camara. ~t rP-queritl'wnto df1 :\lgum De:puta.do. 

P:is,:;arão ri. r11ane1•ac,:.ão de -~", 5•, 6º e 7º, os act.uac,, §s i ·. 
~~, :J• P, ,, •• 

Em ,Co.ma1·a, 4 cfo de-.c:embro de 19iS. -- L001Jcio .~lrdJ.1 .. 
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.\rt, &ir: 
N ,_ !)5 

Redija-~c assin1: 
Quando . O. proj~1; lo não hôUV.(~1· sidu cn1codado em i!Ua 

ult ima votação. fica. .. cfü=pcnsadn. a reda~çã'1 final. seguindo 
l·'gº o:; tramites l<>.gaes. . · 

Em .Camara. .1 de dezembro de 19i g. ._, LMndo Galtráti .. , 

·N,: 97 . 
.-\1i art . :321. s f º: 

r~m Yl'Z QC «1foz lnl!J.UlOE'~, diga-se: <\quinze ffilnUUlSJ-. 

;:iala das sc~sões, 4 de dezembro do :1.919 .. - Costa .ftegc•, 

, N. 98 

.\o arL 3:!-1, s ~· : 

Em vez <lc <1:.Cinco minutos~. diga-se : «d~; minutos». 
~~la das sl•.;sõos. i d<" dezembro de i9t 9. - C<Mta Rc(io. 

N. H9 
.\d . 325: 
~ :.1." :1<~m ~i:guida. convida1'Ú a :>1!"nt,a1·-~·· o,; qup honvm·em 

, .llWtl11 .a, fa\·or . p t'1mvida!'Ü. a levnnta1·-~P, p1•rrtHln<!l!l'>ndo de 
p,· .. 11,: que vQtaram ~ontra . 

~ i.'' Os Secretarios l:ont.a1·ào o:-; ,- olo~ r el1mmunic~u-;ío 
:i1i .Pl'rsidenll' o ::;+~u numttrn. 

~~ 5," •' 6.v Os actuâf'~ 3" e 11" • 

. · -::-ala da..: ~·.~s:-.õ ~~s, '/1 de der.t~mbro d1~ 1\1·:19. - L1.•()1rcf.ol 
1,u/.1•w:•. 

~. 100 \' 

\ri ... Í1-h'fhlii" tln :J:t5:1. 
\., :< · 1 ·p~'. ent<~-s·~ : 

. i•:i.t·a proferi:~ndn 1fo qUI' r1:::;ulte 'invcr:são- pareio.! ou total 
% .n rdi~m do dia. ~crú preciso 1·equel'imi~t>.l<.1 por 1.1scripto o 
a~l!1gnnlln ·por 1 O Dflput . .ados . . , 

Haia da<> ~1.•:-i.'ii3e.~ , ,( de dl'.'7.emhr•> ,fo i ~ 9. Dec-ndo 
1;11lr1)0. 

N. lOi 

l'' ...... A r:-~ I'<'::l1 : 1' n L1·~·fi •~ no fim ---- ma$ 1!C>·n m1 s0r por 
r,;,· 1·ip!n t· a.,.si~na<!oR por dt>~ Deputaod~J . 
. , :-:ai:~ da o; :;cssõrs , .J, d e dez ombro dt' 19HI. L'eO:ncio 1,,,fnr,,_ 
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Supprima-se toda· a parte I, seus títulos e capitulo1 
(arl... 16 a 33). 

Ao art. 81, § 2•: depois das expressões cca.berâ á. lWe
sidencia», accrcsçente-se: 

«Aos Presidentes e Vice,Pres~~ent.e das legislaturas an
teriores. de prefereucia as mais recentes, . e, a.inda, na. falta 
destes, ao diplomado mais velho entl'e os presentes. ~ 

Ao al't. 92, § 1 ", em vez. de 4lavrar-se-ha»• diga-se: <po-
der_.::ie-na lavtar~. · 

Ao art. 94 : depois d e § 2º, acoresc.ente-se : 
.§ 3,0 A' medida que, em sessão d:L Commissão, for seod<l. 

liuo . esse relatol'io, irão sendo resolvidas as questões suscita
da·s, tomand-0 o .Relator, que sempre se prc>nuncjará em pri
meiro logar, nota da opinião vencedora ao ler (}ada uma 
dellas . 

Art.: 9 4 : 
§ 11.• Quando houver opinião divergente da do Rela tor 11 

entender a > ComrrHssão, pot· sua maioria·, qu~ se faz necessa
rio · um prazo para a decisão do caso, o l)residente adiará a 
solução da questão, proseguindo, porém, . com o mesmo me
lhodo,. nà. decisão das questões remanescentes. 

o adiamento sérá por tempo não exceden~ de 24 horas.. 
findo o qual a Cmnmissão novamente se reunirá e resolverâ 
a questão ou questões deferidas. 

· · § 5." Si, po1· qualquer circumstancia, a reunião da Com· ; 
missãu não se effeetuar l)tJ fim do novo prazo de 2'i horas • .! 
o P L'C!$itlenLo marcará. outra eom o · mesmo prazo, e, .findo este. l 
munida ou não a Commissão, entender-s~ha que prevaleceu :! 

, a opinião do Relator . . . 1 
§ 6.º Deeldidfl.s, a.ssim, totlas .as questOOs, será 'em acto ·; 

1'.0J\linuo, l'edigid-0 o parecer, de aê«>rdo com o vencido; nel!e i 
lSe t'a1·á. teferencin explica.tiva aos pontos debatidos e aos mo- ! 
tivos •J fundamento legal pelos quaes são ou deixam de ser'. 
atlQndidas as allegacões dos interessados, devendo elfr. eon- . 
cluir ·por artigos pt'ecieos discriminando: . 

a) as .:!lecções eleitornes cujos resultados não devem ser· 
apurados, com indica;,ião dos vicioa e.fraudes det~t:m inante1 : 
rJa.s nullldaides; j 

· à } as se~cões eleitoraes cuja appr ovacão deve !:'P.l' feita:; 
e) a indicacã.o.. consequente e consecutiva do resultadc.; 

geral, assim approvado para todos . os candidatos e da.quelJ~r 
que <levem ser reconhecidos por terem obtido .maioria: . ·. 

d) a. indfoáção dos candidatos inelegíveis, quancto 1}IW 
tente8, com o fundament.o legal da inelegibilidade ; j, : 

e} os candidatos que, em consequenoia das conclus11<:. 
anteriores são propostas ao reconhecimento. 

Ao a.rt. 95.: § iº, supprima-se. 
Aô art . 95, § 2 .. " Substitua-se pelo seguinte: 
Si o relator nã~ quizer redigir o parecer de acácõri!D 

com o vencido na Commíssão - o Presidente designar ou· 
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fa·o. Relator para dentro de dous dias rediair e apresentar 
novo parecer. ..-

Ao art~ 97 -·supprima--se. 
Ao art. 110,. § t. º Accrescen.te-se a seguinte alinea: 
Quando aconteça, pm:6m, que no voto emenda. ou pa

recer em vot.acã.J; haja contradicção entre' esta indica.cão e 
a9uellas conclusoes ~ o Presidente e:x-officw ou a reque
rimento de qualquer Deputa.do o fará voltar á Commissã.o 
simplesmente, para fazer nova contagem de votos, <ié aooordÓ 
<-'"Om as conclusões votadas e annunciará a votação de con
clusão final consoante. a uova contagem. . 

Ao art. i33, § 3 . º Aoore.scente-se : 
· a) podendo o Presidente mandar prendei-o, depoi-s de 

auLoado, apresentai-o á autoridade·. 
Competente para processai-o . ' 
Ao art. 1.33, §" 4º - Supprima-se. . . 
Ao art . 137, n . 3 - Subdivida-se em duas a Commissão 

de ... Constituicão e Ju~tica. sendo uma só de OJnstituicão -e 
ouú:a de Justiça Civil e Criminal, de nove· menlbros cada 
Uill;à. ,.,-s;; ,;·C:~ .~ . 

Ao paragrapbo unico do art. 137 - e de F~9; &ln 
vez de . i8 membros diga-se: c30-.membroS>, Vodendo sub
dividir-se em sub-commissões a juizo da mesma Commissão. 

Ao art . 157, § 3º - Substitua-se pelo seguinte: 
Póde ser permitido aos Deputados assi9tirem · a reuniões 

~ecretas. · 
Ao art. 166, depois da leLtl'a f; a.ccrescente-se: 
g) fiscalizal' e ôi-rigir os serv~os de eontabilidade . in~ 

terna e apresentar annualmentc á Camara uui balmwete do
cumentado das despezas feitas por conta dos or-9Clitos vota
dos para o serviço da i:iecreta.ria. . 

Ao art. 168, . modifique-se assim: 
A' Commissão de Constituição compete mani!estar-so 

sobre as questões que versarem sobre dll"Gito publico e ad
ministrativo. 

Aooresoente-se onde convier: 
A' Commissão de J"ustica Civil e .Criminal compete ma

nifestar-se sobre toda e qualquer proposição que diga res
peito ás leis civil;, 0riminacs e oommaroiaes. : . . . 

Ao art. i 70, depois das palavras ccompet.e> diga-l!le . 
-talém do preparo dos orçamentoa> . . • o mais , oomo __ no ar-
tl·go . . .,, ·-:,•.,.e;•'-"ltl:,l''· r-:oo:-=-:im 

~ , • J•, i. •I • .•w: .-11-~-.. 

Ao art. t83, aooresoente-se: . 
A' let.tra e) c~a ma.teria será sub-dividida de modo a 

cnber lliD Relator ,pf:U'a cada utn dos seguintes afJsumptos :. 
um para os Correios; outro para os ':!-'elegrap~os; um para. 
a;; estradas de :rerro federaes e .suas inspector1as; um para 
obras pµblicas em geral, esgoto, illuminaoão, eto. ; um para 
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n,.- .:>en-jç.o.s ·de rw.v~a.;áo, -pod-0:; ~ c·anae~.: ouLro para obras 
t<rnt.ru as 8•~<«:·<1~ l1 ot\tro para os üema ?s ~erv!.i;os'. 

Ao al'i. :183; 

. A".-:; !etí.l·.as a., d, e / e (1, :::;ub-<lividem as re.spedivas nl.8.
fonas .por dous ou trc::; relatores. ·em cada uru Jo.s mínis-
1,(•rios. a ju1:w da Commissão. · 

. \<:c-1·t:S<:•füf.e-:;~ on<l~ t onvier-: · 

. ~'iiênln_un Deput~do_ l_>oderá apr~nt.ar 4'ménda3 ou pro~ 
.lN:. to _df' _intcre.sse mdlvl-Oual proprw ou a.lheio, nem volat· 
~Js pr1men"os. 

Paragrapho unico. :'-ião· serão consideradQs de. io.ter<?.S5('. 
1ndividnat os Que t.iverem por objet:.to a clev:.ção de venci
rncnt-O!:> df• unia <.:lasse de d"unccionarios . J.rnblicos, a (fl1c niJ,o 
pi?rtl•nr.e o Dcpul.a<!o ou ~ N·ca~ão de e1;nprP.gos ._ · · 

Si r1ã.o hc>m·t~r numero .para votru:õe:'l . e <lebat(} ua ma leda 
e.t'l.i dii;cusi'.ãn for t~ncerra.do antes ào findo. o tempo de du
rllção de l'>es.são, .o Presidente poderá declarai· rea-berto o e:x:-
1)edientt~ até $í' completm· a hora do e.nc~.rramento de .~ssão . 

.:\u art. :?51 . "Em ve~ d~ ~:; dias di.ga-se it30 dias~ . 

.. \() nwsrnu arf.. ~51, § 2• : dopois da~ 11alavl'a~ «20 de 
mi.üu>, .Uiga.-se 011 que for de~i~nnuo pelu~ J1>is <k c:orit!lbi-
dtlu~fo ·publi<'a1>. · . . 

Hio. ·1 d l' df>z1•mbro ·lh' 1 9·19 . -- Josi110 de Araujo, 

W lido. apoiado ~- po~l\) t\U1\j\rncl:11m1>.nt1.• 1~n1 <H1'4~µ$SÍ\O o 
.Yt·gu inl e · 

}tf:Qt 1 r·:H/ l\.l. l::N'J'(~ "Ao P;\llEC f;f1 N'. ~u. IH: Hll 9 

l\.e~Ut>iro (!UI.• o paret'>°\1' n, ·-J r/. df• 1 nrn. volk á Com
.missúo df' Policia p.ar~t que e.sta. cmi1.t.a parecer .o.;<>J>re ns 
<'ffi~nda!:I apres(}n\adai;, sem · JWfljÚizo ~n di:.;l.~ussão . 

Sltln da~ s~· ... ,.;(H!s, -~ tlc dti:rnmb1·CJ c1.~ HH 9. Cosia 
fü•go . 

,;.•.' 

n.rsFoRM,~ J.rn H.Iml.;\HJ:'\'ro 1~'r1~:nrH> DA c,\M•Ait..\ no s DI-ll 'UTAD 
( P:irP:c.e-1' n. :~9. dP.- i 9i 9). 

•rendo :i Commissão de Policia. tia Camar·a dos Depu
fado~ <le emittir pa:l'eccr sobre a indica<;ã.o n. 6, do corrente: 
:mno, de aut01ria de uina. Commis!:lã.O Especial, composta. do$ 
:::.1·s . . n cnt.o <Je Miranda, 'Vicente Piragibe e José Maria Tou
l'inho, propondo a consolidação do· disposições regimentaes •·· 
s\1p;g1windo medida~ novns . que melhol' t~ncaminhem os tra 
haltws ~a C:~ma.1·•1. 1; l'fl\r6Ce-lh~ o s ubstitutivo •r edigido cm 
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susio BM tá DE WLBO DE 1900 

seg'llida, que lhe pareee melhor attender aios objectivos 
daquella indicação. · · 

Sala das sessões, 25 de novembrÓ de 1919. - Astol.pho 
Dun-(J .. -· Andrade Beser-ra. - Octacilio de Albuquerque. -
João l'et'netta. "'· · 

Regimento Interno da Oamara. cios De,pu&adoi 

1 

1'~ primeira - Da Constituioão e da legislação ;eleitoral 
(artigos f a 33) . · 

Titulo I - Disposições constitucionaes (artigos t a 24). 
Capitulo 1 - D.o Poder Legislativo (artigos i a 18). 
Secção I - Das attribuições do Congresso (artigos i5 

a f7). · 
Secção II ~ Da Camara dos Deputados (artigo i&). •· 
Capitulo I1 - Da ConstituiQâo da Republica. (attigo 1.9) . 
Capitulo III - Dos cidadãos brasileiros (artigos 20 a 24). 

'fitulo II - Da legislacão eleitoral (artigos 25 a 33) . . 
capitulo I - Dos distrietos eleitoraes (artigos 25 e 26) . 
Capitulo ll - Do processo eleitoral (artigos 27 8t 30) . 
Capitulo III - Da inelegibilidade (artigos 31 a 33). · 

Parte segunda: - Disposicões regimentaes {artigos 34 a 341). 
Titulo l - Da Cama~ dos ·Deputados (artigos 34 a 80). 
· Capitulo I - Da installação da Camara ( a:rtigos 34 e 35) . 

Capitulo ll - Da oompetencia da Camara (artigos 86 
• 89). . . 

8ec0io l - DO prooesso d-e responsabilidade do Presi
dente da Republica (a,rtigos -iO a 57). 

Seoollo n - Dos crimes de responsabilidade do Presi
dente da .Republica (artigos 58 a 64}. 

Secolo III - Da tomada de contas (artigos 65 a 69) . 
. Capitulo IIJ - Doe Deputados (artigos 70 a 80). 
Sectão unica - Das vagas (artigos 74 a 80) . 

Titulo II - Da legislatura (artigos 81 a iJ6). · 
Capitulo 1 - Das sess6es legislat.iva1) (\rtigos 81 a. 86). 
Ca.pitulo Il - Das Commissões de Inquerito (artigos 87 

a fOO). . • 
Capitulo III - Do reconhecimento (:;irtigos iOi a. U6) . 

'fjtu!o Ili ;_ Da consiituicão da' Camara (artigos :1. t 7 a 208) • 
Capitulo I - Da ·Mesa {artigos ti 7 a :1.20) . . 
Secção I - Da eleição d& ··Mesa (artigos i2t e t 22} . 
Seeolo lI - Do Presidente- (artigos 123 a 126) . 
Secção IIl - Dos Vice~)Presidentes (artigo i.27). 
Secoão IV - Dos ··Secretarias (artigos i28 a 13i ) . 
Capitulo II - Da i>Olicia interna {artig"s :1.32 a t35) · 
Capitulo Jll - Daa CoJJ1Dlissõe11 (artigo& t 36 a 208) . 
O.-Tel. m a 
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Sticção I - D:.i eleição dRs Commissõe~ ·~ar·U~w= U€ 
· . a 251). 
Secção II - Da audieoeía das Commissões (artigos i52 

e 153). · · 
Seccão III ~· · Da reunião das Commissões (artigos i54 

a 157). 
Seccão IV - Oas actas das Commissões (artigos 158 e i59). 
Secção V - Do Presidente e seus substif.utos (artigos 

mo a. t G-í > . · · 
Secção VI - Das attribuicões das Commissões (artigoi: 

165 a ti8). . 
Seeção VII - Dos trabalhos das Commissões (artigos 

179 a 189). . 
Secção VIII - Das deliberacões das Commissões .{ar-

tigos 1.90 a 195). · . ~· 
Secção IX - Dos pareceres (artigos i96 a 202). 
Seccão X - Dos impedimentos temporarios (artigo 203). 
Seecão XI - ·Das vagas nas Commissões (artigos 2tM 

a 208). . 
Titulo IV - Dos trabalhos da. Camara. (artigos 209 a; 340.\. 

Capitul9 I -· Das sessões (artigos 209 a 215) -
Secc;ão I - Das actas (artigos 216 a 222). 
Secção II -- Das questôes de. ordem (artigo 223). 
Secção IH - Das sessões pubUcas (artigos 224 a 231) . 
Seccão IV - Das sessões sec1·elàs (artigos 232 e 233) . 
Capitulo II - Das proposições (artígos 234 a 270) . 
Secção I - Dos projectos (artigos 238' a 246). 
Seccão II - Dos proj ec!os não sanccionados (artigo 2.\7). 
Secc;ã'.o ITr - Do Regimento Interno {artigo 248). 
Secção TV - Da prorogacü.o e de adiamento das seSf!Õef\ 

(artigos 249 e 250) • , · . · 
SMCím V - Das leis annuas (artigos 251 'a 260) . 
Scccão VI . -· Dos Codigos (artigo 261) . 
Scccão VII - lJas emcndns (al'tigos 2ú2 a 265). 
Seccão VlII ~. Das indic::u;ões (artigos 266 a 268). 
Secr;ão IX - Dos requorímento8 (artigos 269 e 270) . 
Capitulo UI - Dos debates (artigos 27t a 304). 
Scc~·ão l - Das disc11ssões (artigos· 28t a 289) . 
Secção II - Dos ap11rtes (artigo 2DO), . 
Sec~ão III -- Do :pra1.0 das discussões (artigos 291 a 298/. 
S~cção IV -· Do adiamento da discussão (artigot> :t9!l 

a 302). . 
Seccão V -- Do ~ncerramento da discussão (artigos 30:~ 

e 304}. · 
Capitulo IV --- Das delihorat;ões (a.rfüms 3tl5 a 340'. 

ISt'-Oção I -· Dos processo.s. de votacão (artigos 309 a. 313~ . 
Seccão n - Das votações (artigos 314 a 317). 
Secção HI - Da retirada. de proposicO'es (artigos 316 

a 320). 
Secção rv - Do enca~inbarnento df' votacão (artigos 32l 
324)' 
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Seeção V - ·- Da vevific:::i11ão de votação (m·t.igo :i25). 
Seoção VI - Do adiamento de vota(;ão (artigos 326 n. 330) . 
Secç'ão VII - Do íntersLicio (artigos 3;31 a 332). 
Secção VIII - Da pt•eferencia. (artigos 333 a. 336) -
St:ci,;ão IX - Da urgencia. (artigos :i:.n a ~40} . 

Titulo V - Dos serviços da Camara {artigo 3U). 
Capitulo unico. : . · .;.,/ 

'l'ITllLO I 

Di1p0si9ões co:11sütucio11aes 

CAPITULO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

Art. i." A Nação Brasileira adopta como fürma de go
"t"crno, sob o rcgimen representativo, a Republica Federativa., 
prodamada a 15 de novembro de 1889, e conslituc-se, por 
união perpetua é indissoluvel das suas antigas provincias, •'m 
l<~stacto·s Unidos do Brasil. (At·t. 1.") . . 
. Art • . 2.º São orgãos da soberania nacional o Poder Legifl
lativo, o Executivo e o J udiciario, 'harrnonico! e independen-
tes entre si. (Art.. i 5.) . · 

Art. 3.0 O l'odcr J,egisla1.ivo ·ó e~eí'c.ido pelo Congresso 
N:i.cicnal, com a sanccão do .Presidente da Republica. · 

§ ·t.º O Congresso Nacional compõe~se d l'I dois ramos ; 
a Camara dos l.>eputados e o Senado. 

§ 2. º A eleicão pa!'a Senadort•s -e Deputados far-.se-'á 
sirnultaneamcnte em !odo o paiz. 

§ 3." Ninguem póde ser, ao mesmo tempo, Deputado !" 
Senador. (A.z:t. i6.) · 
. Arl. 4. º ·O Congresso reunir-se-á na Capil:il Federal. 
mdcpendentie de convocacão, a 3 de maio de · cada anno, si a 
lei não designar· outro dia, e funccionará quatro mezes da data 
da al1et'tut'a; podendo ser prorogado, adiado ou convocado ex
tr1:1.ordinariame11 Le. 

§ 1." Só ao Congresso compete deliberar sobl'e a praro
gacão e adiamento <lo suas. sessões. 

§ 2.ó Cada legislatura durará tres annos. 
~ 3. • O Govemo do Estado em cujn representaci'io se der 

~d·aga, por qualquer causs, inclusive renuncia., manda.rá irome
LlLtanient.e proceder á nova eleição. ,(Art. i 7.). 
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ANNAEll DA. GAMAM 

Art. 5 . .i A Camàra dos Deputados e o Sena.do trabalhado 
s:ep.arac!amente e, quandc ·não se r.-esolver o contrario, por 
n:iaior1a de votos, em sessões publicas. As deliberatões aerã.o 
tomadas por maioria de votos, acha.ndo·se presente em cada 
urna das Gamaras a maioria absoluta dos seus mei"il.bros. 

Paragrapho Ullico. A cadá Uma. d:ts Gamara.a compete: 
Verificar e l'eeônhecer os poderes de seus membros; 
Eleger a sua Mesa; 

• Organizar o seu regimênto int.er:nn; 
Regular o serviço de sua policia inter~; 
.Nomear os empregados de sua secretada. (Arl. 18.)í 
Art. 6.º Os Deputados e Senadores são inviolaveis por. 

suas op!niões, palavras e votos no exercieio do mandato.: 
{Art. 19.) 

Art. 7 . º· . Os Denutados e Senadores. <1esde que tiverem 
recebido díploma até a nova eleioão, não poderão ser presos, 
nem processados .criminalmente, sem prévia licença. de sua 
Ca.mara, salvo caso de flagt"anoia em erime inafian~vel • .Neate 
caso, levado o prOcússo até pronuncia, exclusive, a autoridade 
pro<:essante reruetterá os autos á Camara respectiva. para re .. 
solver sobre a procedencía da aocuaação1 si · o aceuãado não 
optar pelo julgªmento. immediato. (Art. 20.) 

· Art. s.u Os membros lias duas Gamaras, ao tomar aasento, 
contrahirão compromisso formal, em sessão · p'1blioa, de llem 
cumprir os seus deveres. (Art. .2L) · 
· Art. 9.º Durante as sesaões vencerão os SenadQrea e 

Deputados um subsidio pecuniario igual, e ajuda de ousto; 
que serão fi.xados pelo Congres_eo, no filn de cãda leai&l&,tu1·a, 
para a seguinte. (Art. 22.) · 

.Art. 1 (). Nenhum membro do C<>ngreelllo, desde que ~ba. 
~ido eleito, poderá celebrar contr~to.s com o Poder E.s:ecut1vo, 
nem dellt! rcc~bcr comrnissõas, ou empreaoa remunerado1. 

~ l ." I~xcept.uain·se desta. prohibioliO; 
J." as mi~sõcs diplomatioaa; . 
2.º as commissões ou aommandoe mUitarea; 
a.~ os cargos -de aooesso e as promoções legaea. 
§ 2~0 Nenhum Deputado ou Senador, porám, poderá ac· 

ceit.ar · nomooe.ão para. missões. commissões ou commarido.s, 
de que tratam oo ns . 1 e 2, do paragraplbo antecedente, sem li
cenca da r espectiva Camara, quando da acceitaçlo resultar 
privação do exeroicio· idas tunéções legisla.tivas, ealv'o nos 
casos de guerra, -0u ·naquelles :em que a honra. e a ·integrída.de 
da União se acharem empenhadas. (Art. 23.) 

Art. 11. O Dt"lputado, ou Senador, não póde, tambem, ser 
prf'!sidente, cu fazer parte de directorJas, de bancos, compa .. 
nhias ou .emprezas ·que gozem doe :favor«IB do Governo Fe-
deral def1nidos em lei. · 

Paragrapho unfco. A inobservaneia dos preceitos contidol 
neste artigo e no antecedente i~t.a J>W4a do manÃto•: 
{Art. º&-) . ' ' 1 · ·.~"· "º - ... :,,, :".., ..... 
' ,,, .. . · - -· ... - · .. -· .. .. ,... _, .. ,_ ... J ... ~-..... ----
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SESSÃO EM t3 DE ·JULHO DE f 

~I"!- · f2 . O mandato legislativo é incompátfvel com o 
exer.c1c10 de • qualquer outra íuncção <furante as sessõ~ . 
(Art. 25.) 

Art. 13. ·São condições de elegibilida.de para o Congt'esso 
Naeicinal: 

t •, estar na posse dos direitos de cidadão brasileiro e ser · 
alistavel como eleitor; . 

2•, para a Gamara •ter mais de quatro annos de cidadão 
brasileiro e para o Senado mais de seis. · 

Esta disposição não eomprehende os cidadãos a que se 
refere o n. 4 do art. 69 da Constituição . (Art. 26.) 

:Art. f4. O Congres.so declarará, em lei especial, os casos 
de incompatibilidade eleitoral . (Art. 27. ) 

SECCAO 1 

Deu attribuiç6e~ do Con11rt:a$0 

Art . i5. Compete privativamente ao Congreseo NacfoDlil: 
1 • 1 orçar a receita, fixar a despe~a t ederal annuatmente 

ll tomar as contas da receita e despeza :de cada -e:z:er.ci.eio fi
nsnceiro; 

2•. autorizar o Poder &ecutivo a contra.hir emprestimO!I 
e a fazer outras operações de credito; - · 

3". legislar sobre a divida publka e estabelecer oe meiot 
para SdU pagamento: 

4•, regular a arrecadacão e a distribuioão das l"e'Ddu 
federaes; 

5•, regular o -0ommeroio intemooional, bem Mm() ó dos 
F..stados entre si e com o Distrioto Federal, alfandegar porto111. 
i.:rear ou supprimir entrepostos; _ . 

6°. lesgislar •sobre a navegação dos rios que banham mais 
1!~ um Estado, ou se qstendnm a territorios· estrangeiros; 

7°. det.erminar o peso, o volor, a tnseriJ)(llo, o typo e a de-
nominacão das moedas; . · · 

8°, orear bancos de emi.ssão, legislar sobre ·ell& e tributai-a; 
9", fb:ar o padrão dos pesos e medidas· 
10, .re.solver -definitivamente sobre os limites dos Estados 

•~ntre si ~ os do Districto Federal e cs do territorio nacional 
com as. nacões limitrophes; 

H, autoriz:ar <> Governo a. declarar 1guerra. .si ·não tiver 
togar ou malograr-se o recurso..do arbitramento, e a fazer a paz; 

-12, resolver definitivamente sobre os tratados e conven-
i:ões com as nações estrang~iras; • . 

iS, mudar a capital da. Un ião; · . 
t .t; conceder subsidio aos Estados. na -hyipothese do art. 15• 

ria Constituicão da Republica.; 
!.5, legislar sobre o serviço dos oorreioe e telegr3phos re

tterQes; 
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i6, adoptar o regimen conveniente á seguranca das 1roD-: 
t~íras; · 

t7, fixar annualmentc as forçns de terra e mar; · 
18, legislar sobre a organização do Exercito e da Armada; 
1 ll, conceder ou negar passagem a forcas estrangeiras 

l)elo territol'ío do paiz para opernções militares; 
~O, mobilizar e utilizar a guarda nacional ou milicia ei

vfoa, nos ·casos previstos pela Constituição; 
21. declar·ar em estado de sitio um ou mais t>Ontos do t.e.rri

torio nacional, na erncrge·ncia de aggressão por forcas est.ran
; .ciras ou de commor,ilo interna, e arrmwnr on suspender o sitio 
que. houver sido declarado pelo Poder E:"tcculivo, ou seus agen-
tes ref:iponsaveis, na .ausen~in t:!o Congresso; · 

22, regular as cond·".i;ões e o processo da eleição para os 
:.:3.rgos federaes em todo o pai?.; · 

23. lcg!slar sobre o direito civil, commercial e criminal d3. 
Republica e o processual da justiça federal; .: 

2·i, estabelecer leis uniformes sobre naturalizacão; 
25, crca1• e supprimir empregos publicos federacs, 1ixar

lhes as aUribuicões ·e estipular-lh~s os vencimentos; 
26, organizar a .iustiea fed~ral, nos termos do art. 55 e se

:mintes da Seceão III da Constituii;ão da nepublica; 
27, r.O'ni~e•fer amnistia ; 

'28, commutar e perdoar '[létHts impostas, por crime de re
spoi:JsabiJidadc. a.os funaciona~ios ·federaes; 

20, legi::;1nr sobre terras e minas d~ nropriedade da União; 
30, legislar sobre a organização municir}al <lo Dístricto Fe

deral. hem como sobre a p.'.llicia, o ensjno superior e os demais 
~P.rvicos que na r.apital foram reservados para o Governo· da 
União. 
. 31. snbmett.C'r á legislação especial os pontos do lerrilorio 
,f a. Repu hl ica nocossa.ríos para a . fundação de arsenaes, ou . ou
tros estabf'!Je>dm<mtos e inatituicões de oonveniPneia federal; 

32, regulur <ls .casos do extradição entre os Estadõs; 
33, dcc1•etar :;. s leis e r esolucões necessnrias ao e:xcrcicio do~ 

poderes qu~ pertencem á União: 
34, dllcrctnr as !eis organicas parn a execucão complebl 

lia Constitui<:no: . . 
35, prorogar o adiar suas sessr>es . (Art. 34.) 
Art. t6. TnN11nbP.. outrosim, ao Congresso, -ma~ não pri ~ 

·:ativamente; 
1º, vr.lar na guarda da Constituição é das leis, e providen~ 

ciar sobre as ncccssidadP.s de cnradm· f~rl<>ral; · 
2°, animal', no paiz. o desenvolvimento das Jettras. artes " 

sciencias, hem como ·a immigracão. a agricultura, a índusLria r 
. C' commcrcio, sem privil~gios que ·tolham a o.c<:ão dos t;O·· 
vemos locaes; 
. 3. crcar instituições de ensino superior e secundario nos 
Estados; · · · 

4º, prover a ínstruccão secunc!aria no Distrieto Fedoral. 
(Art. 35.) . . 
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:\ r! . . ~.:. J~' v~d:ido un Con;;rt•SS(l ,;()nl((tl"fl.cH' •ltl:ll1mN' iü·· 
:·i.!:ldicção fr>deral ás .iusLicas dos Estauoei.. (A1·t.. 60, § 1 u. ) 

S'ECÇAO II 

Da Camara .dos Deputados 

Art . 1S. A Camara dmf'"Deputndós compõe-se de reptt··· 
sentantes do povo, eleitos pelos Estados e pelo Districto FP.-
d~ral, .meqiante o suffragio directo, gatanf.ida a repr·eseiltação 
.:;~minoria. · 

· § 1.º. O numero de deputados será fi~ado por leí em pro
porção que não excederá i:le um vor setenta mil habitantes, não 
devendo este numero ser inferiol' a quatro por Est:ido. · 

~ 2." Para este" rim mandará o <.ioverno Federal proceder 
a3 recenseamento da população da. l\epublica, o qual será re
visto d~cl>nnalmente. (Art. 28. )· 

. CAPITULO Ir 

i' 
.lJA CONBTI'liJlCÃ.O DA ltEPUELlCA 

Art. 19 . A Constituição poderá ser reformada, por inieía
:.iva dl) Cc•n;::resso Nacior.al, ou das As~embléas dos Estados. 

~ f." Conllidenu--se-:i proposta a reforma, quando. s~ndo 
~1presentadn por uma quar·tn pnrle, riclo n1cnos, dos memoro!!! 
•lo qualquer <la~ CnmarM do Cong<' . ..;~o Nacional, · 'füt" acceita.. 
1' tn tres di~us..<oõns, ·por dois t.l!l'()OS dos \'Otos em umn e em OU· 
Ll';l. Cama.rn. ou qmmdo rõ1· .S(llieitadll. por dois terços dos .Es
tados. nt> de~urso de um rmno, rcprnecntado cadn EsLado pela 
n1aiorin clf' votos <fo sua Asscmbh~a. · 

~ !? • • .F.;:.!o.n pc·or,osta. dar-M~ -:í. por approvada, si no anno 
"•'1.'1'1.lint,o o fôr. mediante Lrcs disn1.~sõe.s. poi· maioria. ae- doi.ci 
:.•'J'~.os doR voloi; nni; duns Camn.r:H1 do C.ongresso. 

~ 3. • A prt1pc•sla approvnt!a publicnr-s~-n com :ts nssi
.:r1nturai; dos Pr~sicfontns e Sacrt!lnrios das dt1Rs C:amarns. e 
1ncnrporn1··st~-á à 'l:on~I itnii;üo romo p:irlti integrante d~lla. 

§ ~. º Não poderão ~(·r admil.tidos ·~omo o~.iecto. df." dclibe
~·açõ.o, no Congresso, p1•0Jedos lrntfentes a ahohr n f•1rmn rl'PU
hlicana feder~tlva. ou :i igualdado <la. represl:ntacão dos Es
tados no Senado. (A.rt. 90.) 

CAPITULO m 
DOS CID.-.DÂOS Bl\A.SlLltIROS 

Art. 20. São cidadãos brasi1eiros: 
l", os nascidos no Brasil, ainda qu" d& pae est.rang-eiro, 

ntto residindo este a 15er1JiÇo da sua naçãQ ; 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 23/06/2015 10: 17- Página 110 ae 234 
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2°' os filhos de paes br-asileiros, e os ill~gitimos de mie 
brasileira, nascidos em · paiz estrangeiro, si · estabelecerem 4o~ 
micilio na HcpubUca; 

3º, os filhos de pae brasileiro, que estiver a.outro pe.i:r. 
ao serviço da Republica, embora nella não venham domi
ciliar-se; 

4 º, os · estrangeiros que, achando-se no Brasil aos t 5 de 
novembro de 1889; não declaram, dentro de seis mezes, de
pois de entrar em vigor a Constituição, o animo de COJlJer
var a nacionalidade. de origem; 

5º, os estrangeiros, que possuírem bens immoveia pc) 
Brasil e forem casados com mulheres brasileiras ou tiverem 
. filhos brasileiros, com tanto que resiQ.am no Brasil. salvo sa 
manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade; 

6°, os estrangeiros por outro ~. modo naturallzadoa (ar
iigo 69~ .• 

Art.. 2t. São eleitores os cidadãos maiores de 2i •nnos. 
que se alistarem na .fórma da lei. . · 

§ 1.º Não podem aUstar-ee eleitores para as elelohl fe
deraes, ou para as dos Estados : · · 

i •, os mendigos; · 
2°, os analp.habetos; 

. 3°, as praças de pret, exeeptuando os alumnos da~ etico~ 
.. las militares de ensino superior; 

i•, os religiosos de ordens monastícas, eompanl\i118, con
gregações ou communidadee de qualquer denommnollo, 1mjei
tas ao voto de obediência, regra ou estatuto que importe a 
renuncia da liberdade individual. 

§ 2.0 São inelegíveis os cidadãos não aliatavei11 {art. 70) . 
.. Art . 22. Os direitos de cidadão brasileiro llÓ se su1pen-

dem, ou perdem-se, nos casos aqui particularizados. 
§ t. • Suspendem-5e :, 
a) por incapaeidade pbyslca ou moral ; 
b•i por condemnação criminal emquanto durarem aeu .i 

erfeitos. 
1 2.• Perdem-se : 
a.) por naturalizaQão em patz estrangeiro; 

· 6) por aceeitação de.. emprego · ou pensão de govel"DO ~!!
trangeiro,.. eem licenca. do Poder :E,i,ceeutivo· F-ed~I (art.. 7t). 

§ 3.• As condicões de reacquisit:ão dos · direitos de cida
dão brasileiro serão determinadas em lei · !ederal. 

Ar t. 23. Por motivo de crenoa. ou de funcção · religiosa. 
nenhum cidadão brasileiro .poderá sel' P.rivado de seus direi 
tos civis e polit.icos, nem eximir-se do cumprimento de q:ual-
quer dever cívico . (Art. 72, § · 28.) . . 

Paragrapho unico. Os que allegarem motivo de erenca 
rehgiosa com· o fim de se lse~tarem de qualquer onue que as 
leis . da Republica imponham aos cidadãos, e os que . aeoelta-
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rem condecorações ou Utulos nobiliarchieoe eatl"anplros, 
perderão todos os direitos políticos. CArt. 72, ! 29.) 

Art.. 2ii. O eidadio investido em :ruuccõea de qualquer 
doll tres poderes fed~raee não poder' uercer u de ov.Lru. 
(A.rt. 7t. )_ 

TITVLO D 

.. laltielatlO e!etbnl 

(Lei D . 3 . 208, de ~ de desembro 4' tttl) 

CAPITULO I 

iArt. 25 . Para a eleiolo de Depqtadoa. os Estados da 
União e o Distrieto Federal serão divididos em diat.rietoa 
eleitora&S de cinco deputados. 

! t.• .. Os Estados que derem sete députadoa, ou m8D09, 
constituirão um só distrieto eleitoral. 

·§ 2. • Quando o numet"o de depu~Os IDlo fôr dlvflivel 
por . oineo, juntar-se-á a traeoão, quando de um, ao distr.1-
cto da· capital do Estado, e, quando de dois, ao primeiro e . 
. Qegundo districtos. (Art. 5•. ) 

§ 3.• São, aetualmente, em iumero de -2f2. os deputadoe, 
:lssim distribui dos por Estados: - · .. 

Amazonas .. . .. . . .. .. .. .. . . . • . 
Pari ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maranhão . . . . . . . . . . . .. . . · . • • • . • . 
Piauhf . ~ . . . . . . • ·· . . . . . . . .. ·. . . 
Cea.ri . . . . . ... • . . . . .. . . . · . . .. . . · . · 
Rio Grande do Norte . . . . . . . • . . 
Parabyba . . . . . . . . . .. · · · · . · · · • · · 
Pernambuco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Àlag&as • .- •.• • • . . • . ... ... ··· · · · · 
Sergipe . . . . . . . . . . . . . . . · · . • · 
Bahia ... ,,. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. 
Espirlto Santo . . . . . . 
Rio de .Janeiro _ . . . . . . . . . . . 
S. Paulo . . . . . . . . . • · · · · · · 
Paraná . . . . . . . . . .. . 
Santa Catharina. . . . . . . . . . . . 
JUo Grande do Sul. . . . . . . ' . . 
Minas a.,ra.es . . . . . . . . : . . . 
<)oyaz - • . • • ·. • • • . • . . • . . • • " • 
Ma.tto Grosao • . . . 

. . 

... 

T>ietrfcto Federal . . ,. ~ . . } . 

" 7 
7 

' to 
4 
5 

t7 
f 
( 

22 
4 

t7 
22 

4 
4 

t5 
37 

4 
4 

'º 
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'§ t • A :'enregP-nta0:i.n I'• t'eíta po~ 1fü:;t.i:-irtc1~ ('ll!it.oraes. 
li Haber: Amazonas, um districto; Pará. um districto; Mara
nhão, um districto ; Piauhy,. um àistriicto: Ceará. dois dis# 
trictos de <einco deputados; Rio Grande do Noi-te, um dis
tricto ; Parahyba, um districto; Pernambuco, dois districtos 
<le seis Deputa.dos e um .de oinoo ; Alagôas, um districto; ·Ser
gipe, um districto; Bahia;.. dois distriê'tos de seis deputados 
o dous de cinco; Espiríto :::;anto, um distríct(); Rfo de Janeiro. 
dois districtos de seis deputados e. um de. -cinco ; S. Paulo 
dois districlos de seis d-eputad,0s e dois de cin.co; Paraná, 
um dislri~to; . Santa Calhar1na, um districto; Rio Grande do 
Sul. um districto de seis deputados ·e doif;: de. cinco; Minas 
GeraP.s, dois districtos do seis deputados e cinco de 1cinco ; 
Goy:\z, um tli!'tricto; Matto Gro~so, um districto: Districto 
Federnl. dois distt-iotos de cince> deputados. (Art. <'l" -Oas In-
strue cões { • ) • . 

Art. 26. O territorio da Republica dos Estados Unidos 
do Brasil fica dividida para a ele-ição de deputados fe-der.aes 
em districtos eleitoraes, peta seguinte fórma: 

I~ Constituirão um só districto ekitoral os Estados do 
Amazonas, Parã, Maranhão, .Piauhy. · Rio · Grandt': do Norf.e, 
Parahyba.. Alagoas, Sergipe. Espírito Santo, Paraná Santa 
Catharina, Goyaz e Matto Grosso. 

II. O Estado <lo Ceará fornecerá dois distriotos ~leito
raes: 

· · § 1!' O prirneir'o dist,ricto se comporá dos seguintes mu
nicípios: Fortaleza, Porangahn, Redempcão, Pacatuba, Ara
coyaba, Maranguape, Cascavel, Aquiraz, · Beberibe, Mecejana, 
Soure, S. João de Uruburetama. Petencostes, Guarany, São 
Francisco. Hapipoca, Paracatú, Trahiry, Aracahú, Camocim. 
Granja, Sant.'Anna, Palma. Massapé, Sobral, Santa Quitf~ria, 
Entre llios. Tamboril, IPtí, Jpueiras, Campo Grande. Ibia
pina, S. Benndicto, Tianguá., Viços11, Independencia, Cra~ 
theú.s, Canindé e Caridade. .~ 

§ 2." O segundo districto se comporá. dos seguime.~ muni
~ipios: Iguatú. Jardim. Porteiras, Brejo dos Santos, Milo.gTeS. 
Rarhalha, Crato, Missão Velha, Aurorn, I.avras, Icó, Assa.ré. 
Sabociro, Santa Anna do Cariry, Quixadá, S. :Mntheus, Tauhã, 
Arneiroz. Varzea AlegrE'!, Pê.reiro, Ben'.iamin Constant, Senador
l>ompeu; Pedra Branca, Doa Viagem, Quixeramobim, Jaguari
be-mirim, Limoeiro, Campos Salles. Umnry, Morada Nov:i, 
S. Iler-nardo das Russns, União, Ars.cnty, Cachoeira, Riacho do 
Sangne, Bnturité, Mulungú, Coité, Pacoly, iraccma, AraripP ... 
Jon:1.eiro e S. Pedro do Crato. 

III. O Estado de Pernambuco formar! tres district.os elel·· 
tocses: 

§ i." O primeiro districto se comporá dos seguinteis mn
nieipios: Recife, Dom Jardim, Qoyaoa,; Iguarass'Õ., Itambé, Ja-

(" I Instrucções. decl'cto n. 12.391, -dG 27 de feve.r-eiro d~ 
1917. 
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boatãc, Limoeiro, Nazar('th; Olinda. Pau d'Alho, São Louronoo 
tJ Tim.bo.úba. . 

§ 2.º O segundo distrieto se cornporã dos seguintes muni
oipios: Caruarú, Agua Preta, Altinho, Amara~"Y. Barreiros, 
Bezerros, Bonito, Brejo, Cabo, Escada, úamclle?ira, Gloria, Gra
vatá, Jpo,juca. Palmares, Panellas, Quipapá, Rio Formoso, Se
z inhaem, Taquarelinga e Victoria. 

~ 3.º O terceiro dislricto s~ comporá dos seguintes mu~ 
nicípios: Pesqueira, Aguas Dellas, A lagoa de Baixo, Belmonte. 
Boa Vista, Bom Conselho. Buique, Cahrobó, Canholinho, Cor-
1·ent es, 1."lores. Floresta, Garanhuns, Granito, Ingazeíro, Leo
poldina, Ouricury, Pedra, Pelronilha, Sal ::roe iro, S. José ,fo 
Egyplo. S. Bento, Tacaraf.ú. Triumpho, Villa BAlla e Novo Exú. 

IV. O E$la<lo da Bahia formará quatro distríctos eleilo
raes, qL1e se· comporão dos seguintes municipios: 

§ Lº Primeiro distrir:to - Capital (S. Salvador), Ala
~oinhns, Abrantes, Itaparica, Malta de S. João, Pojuca e Santa 
Anna do Cãt"ú. · 

§ 2.º ·seourul~ districto - Cachoffrra, AratulJype. Amar
gosa, Arefa, Alcobaf;)a, Affonso Penna (C9nceii,:.ão do Almeida), 
~arra do Rio de Contas. Belmonfo, Barcellos, Cruz das Almits. 
Casko Alves, Curralinho, Cannavieira.s. Caravelas, Cayrú, Ca
mamú. llhéos, lgrapiuna, Itabuna, Jai;uaribe, Jequiriçá, J'e
quié, Maragogipe. Marahú, Monte Cruzeiro, Nazareth. Nova 
:Hoipeba, Porfo Seguro, Prado, S. Felix, Santo Amaro, Siio 
(-1onçalo dos Campos, S. Felippe, Santo Antonio de Jesus, São· 
Miguel, S. José de Porto Alegre, Santarém, Santa Cruz, Ta .. 
p~roá, Trancoso. Una, Villa de S. Francisco, Valença, Villa 
Verde, 'Vi(;osa e Villa de Nova I ... nge. 

§ 3.º Tercciro ·districto - nomfim (Vilfa Nova}-, Abbnrt!a 
{Cepa .Forf.e). Amparo, Ara<'y (Raso), Barracão, Baixa Grande, 
Cicero Dantas (Bom Conselho), ConMição do Ooilé, Cloração 
de Maria, Curnbe. Campo Formoso. Curaçti (Capim Grossoj. 
CumLs;-10, Conde, Capivacy, Entre Rios, F~ira de Sant'Anna, 
GerFmoabo, Jnhambupe.. Irará ( Puri rieac:'io)' rlapiC!Urõ. na:.. 
perabn. Joaieiro, Jacobina. Monte Alegre, l\lonte Santo, Mundo 
N0vo. ~forro do Chapéo. Orobó. Pombal. Pn1ro(linio -do Coité, 
nlnr,hão do Jacuhybe, Santo Antonio dos Queimados, San:ie, 
8eninba, Sanf.o An~onio da Gloria . .Santa. Sé, Souro, Tucano, 
Villa Rica e Wagner. 

~ 4. º Quarto districto - Bnr1•a do Rio Grande, Andarahy, 
.i\ngical, Bnm .Te~us do Rio de Contas. Bom Jesus dos Mei1•a,,. 
Bom Josus <la J,apa, Brotas de Maeahnbas, Barreiras, :Boa· 
~ova. (Poções), Con11uista (Vfctoria). f:aet ité, Col1deúba, Chi
riae-Ch iq11<->, Garinhnnha.· Correntina. Campos Largô9, Guara
rt~\ Gnmelleir:1 do Ai:;snrá, Iluass\'.i, Jacaracy, Jussiap~. Len
{~6e:;, Monte AH.o. Marac:í.s, Mina~ do nio de C(lnLas. Macahu
h::is. OI iveirn dos P.re,jinhol'l, Pilão Arcado. Paramfrim (Agna 
Quente;. Remanso. Rio Branco (Urubt~), Riacho da Casa Nova. 
Riachq de Sant'Annn. Remedios, S. João go Paraguassú, Santa 
M:al'i:a da Victoria, SanL'Anna dos Brejos.. .$rullQ Rita do Rio 
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.Preto, .Dr-. Seabra ·ctampeme), Umburanu e vnta Belta du 
Pahneiiras.. . . 

V. O Estad6 do llio de Ianelro fonnari tres distrtctos 
eleitotàêS: 

1 t.• O primeira dlstricto eompreheoderi os munielpt09 
seguintes : Nitheroy, S. Gonçalo, ?darle4, JtaborahY. Saqua-

. rema, Rio Bonito. Araruama, $ . Pedro da Aldeia, Cabo Frio. 
Barra de s. 1Qão, Capivary, Sant.'Anna de J'apuhyba, Mag(\ 
lguasa'1, PetropoUs, There~poUs. Nova Friburgo • Bom 
Jardim. · · 

1 !, • O segundo dirrt.riotõ eo~prehenderi os mun.icb>ios 
segu1nt.ee: Campos, s. João da Birra, Maoah'. B. Franelaeo 
de Paula. Santa Maria. MaRdalena, S. Sebut.illo do Alto. can
tqalto, Jtaoeéra, 8. Pídella, Santo Antonio de Paclua. Monte 
~.,Se e ltaperuna-. 

f 3.• O tereeiro distrloto comprehendri os munleh>loe ~e
Stiintes: Barra do Pirahy, Barra Mansa, Rezende, Ptraõ:y, .Rio 
Claro. AD8T8 dos Reis, Paraty, Mangarat.lba, ttaguahy, S. Solo 
!Wareos, Vassouras, Vatenea, Santa Thereza. Parahfba do Sul, 
Sapucaia, Sumidouro, :t>uas Barras e carmo. · 

VI. O Estado de Minas Geraes formará sete distrlo~ 
eleUoraee. · · · · :: , , .. ... : 

:, t .• O Pf'fmetro dtstrieto eomprehenderi os municlpioCJ 
~guintes: Bello Horizonte, Santa OUiterla, JJomflm, Pal'â, l"l
tanguy, Sabará, Vllla Nova de Lima, CaeU"'- Santa Barbara. 
ltablra. Ferros, S. Miguel de Guanbl" i:serro • Conoeiclo, 
Oul"Vellõ, Sete Lagõas, Santa Luzia ·do Rio das Velhas, Itadns, 
Diamantina, Antonio Dias · Abai:ro, Contagem, Vilta Pequy, 
Vitla do Rio Piracicaba, Villa Parao-p_eba e Pli'al)O?'a. 

1 !.º () segundo dlstrieto oomprebenderâ os munieipio~ se~ 
gufnt:es: Leopoldina. Jufs de Pdra, Rio Preto, Lima Duarte. 
Rio Novo. Mar de Bespanba, Gua!'t.ri, S. Joio Ne-pomuceneo. 
Ubã. Rio Branco, Cata.guazes. S. José de '.Além Parahyba, Silo 
Paulo do .Murlahé, S . MlllCel, Carangola, Vfeon e Palma. 

J S. • O tet-oeiro dtstrJct.o oompnhender4 os munioipios 
Reguintes : Barbacena, Palmna, Pomba, Plranga, Ponte Nm"8. 
Abr~ Campo, S. Domingos do Prata. AlvinepoJis, :Marianna, 
Ouro PJ-eto, Queluz, Entre Rfo!, Oliveira, Alto Rio Doce, PMl
dos, Tiradentes. Manhuass-õ, Caratinga, VUla Mercê!, Villa 
Guarany, ltio Casoa. Passa-Tenmo. Claudio, Rio Espera. Lagõa 
Dourada, Rezende Costa, Rfo .Josd Pedro. 8. Manoel do Mu
tum e A:rmcr'8. · · 'i>tJ '" : 

1§ t. • O cruarto dfstrieto aomprehendera os munteip!os !e
~fntes : Lavras, S. .Tollo <rEt-Rey, Bom Successo, Jf.apeoerfcà. 

· Formiga, :Bambuhy, Piumhy, C&mpo Belio. Dõns da BoSL Es
perança, 'l'rel:i Pontas, Alfenas, Carmo do Rio Claro, Varginha. 
Tres Cúrat;1l5es do Rio Verde, Aguas Virtuosas, Cam}'tos Geraes. 
i\yuruooa, Turvo, Sllvostt"e Ferraz, Bae;umdy, Caxninb6, vmn 
Nepomuóeno. Pel"d~s, Dlvinopolfs, EloY Mendos, Cambuquira. 
Coneel.,Ao do Rto Verde e · Villr.a Gomes. 
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~ S.• 0 quinto distrícto compreheuda OI -.uint. rDU• 
nteíp10s: Pouso Alegre, Passa Quatro, Pouso Alto Cbristina. 

· P.ecl.ra Branca, ltajubá, $anta. füta de Sapueahy, Santo Anto
nio dó Macbado, ouro Fino, Jacutinga, Paraiaopolla. Cambub$. 
Jagual')", · Ce.ldas, Poços de Caldai\ Gata,ool, o.tio Velde', Saota 
Rita da ~trema, Vis:ginia, Maria da :n, YWa a.; Para· 
guassú, Campestre( S. · José dos Botelhoa, 8itrianap}U8. c.m
panba e t;i. Oonoa o do Sapuoab7. 

·§ 6. 6 0 sexto disb'iotc oomprebadert OI m••Wpioe M
guinteE:: Uberaba, Monte Santo, Muaambinllo. Quaraau-. la
euh$, S. Scbulião do Parabo, Passos. S&nta Ria.a-de C.ltia, 
Villa Nov-a de R02e11de, Sacramento_ ArUA. ~ Fru
ctal. Prata Monte Alelt'e. Al'agUarJ', EltNlla do Sul. llOIM 
Carm-elQ. Patl"OOinio, Carmo d<> Paranabyba, f))c>res do I:D. ... 
dayâ. .Abaet.ê, Patos, Paracat.ú, $anto Ant.oraio dO Monte, Ane
burso, Ouaxup~ Conquist.a. Ituyut.aba. 8. ~ Villa .Jollt 
Pinheiro. Abbauia de Bom SUeceeso e Bom ~. . 

~ · 7 .• O setimo districto comprehenderá oa mwaiolpioe M- · 
guintes: Grão Mogol, Ara&auaby, Boa Vlala do '1WaL Bto 
Pardo, Salinas, Januvla. S. Fruoi-, Montei~ Vüla 
BrasiUa, Minas Novu, TheoPlallo º"::bn!.::t':,b~aa1: Baptista, Bocayuva, S. Mtpél do .Jequi 
s. João Evangelista, ClpelUQba e lDoóaftdODDfa. 

VII. o .EStado de s. Paulo fonDU'6 qmitro dMri"'8 ....... 
torae1. · 

§ i.* t• diltrio~: S. Paulo, Cot.ia, Guarulltca.. 1~ 
Juquery, Botucatú, Parnah)'ba, Santo Amare. 8. 
Santo, S. Vicente, ltanhaem, Iguape, C&.nan6a, Xirirlca. lpo
rnnga, Apiabi, S. Roque, Araoartauama. · tJu. ~ -tio
caba, Campo Largo, TieW, TatubJ, Guareb7, hNNiru.~ IUo
nito, Itapettnlnga, Angatuba, S. MlsUel Arohall.IO. · • 
Pilar, Gapio Bonito, Faxina, Bom Sucoe1'°v lfaraN. 1 
Rtbeirlo Brabao, santo Antonio da Boa '- ttapon1a1a, 
Anbemby, 8. Manoel, AvaN, ltaUnca. Buata Barbara do IUo 
P-ardo; Espirito Santo do Turvo,_ S. Pedro do Turvo, A8\14o8, 
Baur\i, Lenoóea, Cnmpoa Novos ai> PD~ lloate Ate-: 
gre, PiraJú, Fartura, Santa Cruz do Rio PUdo, Nuarelh. Cur
raUnbo, Ribeira, Ptrattninga. PennaPolfl. Pira,.tuh,-, lpullll, 
Platina e Salto Grande do Parana~ 

i 2. • 2• diatrioto: AUbala, GampiDU, .. liJdia~. Itatllra. 
Bragança, Piraoait, $alto, lndeiatuba, . Oab. ·:n, Itd, lloalil 
Mór, Capivary. POl'to Feliz, l>traclcaba. JUo dah Pedru, 8. Po. 
dro, Santa Barbara, Limeira, Atara•, Lemei Santa OnD da 
ConoeiQão, Pirassununli&, .Porto Ferrai~ santa Rita do Pa..,_ 
Quatro, Descalvado, Rio Claro, Almapahe, 8. Carlos. R.ibeirlo 
Bonito, Boa Espera= Brotais, Doí.a Correg°ª'- Mineil'O§r Jabli. 
Pederneiras, Silo J da Bocaina, Bariry, lblU..., ltapoUa., 
Araraquam, Mattlo, Ta=/:"- Jabotloabal. Mo..t. Ano. 
Bebedõuro, Pitanguetru. os. B. 1"GIM do Rio l>t'e1o, ~ 
Bonita, Bica de Pedra, •onte A1UJ, kDla Mtlla e ~-. , · 
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. § J.~ :;j' cií:-;t rie.l.-.:1 : Biheirão Preto. Amparo. Pedreira., Serra 
Negra, Soccorro, Mogy-Mit'itn, l\logy-Guassú, Espirilo Santo da 
Pinhal, ltapira, Palmeira, Casa Branc:l, 'rambahú, s. João da 
Boa Vista, S. José do ·mo !>arda, S. Simão, t:ra\·inhos, Sei·tào
zinho Cajurú, Santo AnLonio da Alegria, Ca.conde, Mococa·, Ba.ta
taes. JaruinopoliiS, Franca, Or1anuina, ~at1·ocinio do Sapucaby, 
Jtaverava, Igarapava, Santa flosa e .Drodowsky. 

§ 4.• 4º districto: Guaralinguetá. Sanla Izabel, Igaratá, 
Mogy das .Cruzes, Guararema; Sallesopolis, S. Sebastião, Villa 
Bella, Caraguatatuba, Ubatuba, São Luiz do Parabytínga. Na.· 
tividade, Parahybuna, . Lagoinha, Iledempção, Jambciro, Santa 
Branca, Jacarehy, S. José dos Campos, Caçapava. Buquira, 
l'aubaté, 'l'remembé, Pin<Jamonhangaba, S. .Uento do Sapu
cahy, Cunha, Lorena, Piquete, Cacboeira, Silveiras, Jat.atly, 
Cruzeiro, Pínbeiro, Queluz, Arêas, S. José do .Barreiro e lJ&.. 
Jlanal. 

VIII. O Estado do Rio Grande do Sul :formará tres distti
etos eleitoraes. 

§ f.• O primeiro disttieto terá por séde a cidade de Porto 
'.Alegre e se comporá dos seguintes municipios: Porto Alegre, 
:Viaµlão, Gravata.hy, S. Leo{loldo, Tuquara, S. Francisco de 
Paula, Santo Antonio ela Patrulha, Couceii.;ão do Arl'oio, 'i'or
res, Alfredo C!1aves, Antouia Prado, .Bento OoncalvelJ, Garibal
di, Caxias, . Cahy, · Monte.negro, Triumpho, Estrella, Lageado, 
.Guaporé, V cnancio Ayres, 'l'aquary, Saulo Arua1·0 e Encantado. 

§ 2.º O segundo districlo tel'á pur ~édo a c.iJau6 de Crua 
:Alta e se comporá dos seguintes municipio8; Cru:& Alta, Julie 
ae Caslilhos, :santa Maria, Caehoeit•a, Rl<.> l'artlo, Santa t;rw.. 
:Sc1ledade, .Passo Fundo, Palmeira, Ouarahy, Santo Ausclo, São 
Borja, Itaquv. Uruguayaua, Ategrcle, s. .1.o~raneisco · <ie Assis, 
IS~ Thiágo do Boqueirão, s. Víoente, La.gôa. Vermolha., Vaooa
:ria, ljuhi e Hom Jesus. 

§ 3.• Ô terceíro districto terá por séde D cidade de Pelota 
·e se comporá. dos seguín~es municípios: l'elota~. Rio GrautJe, 
S. José do Norte, Jaguarão, Arroio 01·unde, :;anta V ietol'Ía do 
·Palmar, Canguassú, S. Lourenço, Piratiny, Cachnbinhas1 Uer
;val, 11agé, D. Pedrito, Livramento, Rosat·io, S. Jero:iymo, São 
Gabriel, Lavras, Ca<;apava, S. Sépé, Encruúlliada. S. João <te 
camapuan e JJores de CamarJuan. 

IX. O Distrfoto 1''ederal formará dois disLrictos elei-
~~~. . 

§ 1.• O 1(> districto ·se comporá dos districtos nmnicipaes 
(la Gavea, Copacabana, Lagc)a, Gloria, S. José, Candelaria, 
Santa Rita. Ilha 'do Governador e Ilha de PaqueLá, Sa·cramento1 

Santo Antonio, Sa.ula Thereza, Sant'Anna e Gambôa.. 
. · § 2.º O 2• districlo se comporá dos distriotos mu·aicipaea 
de E~pirito Santo, S. Christovão, 1'.!ngenho Veiho, Andarahy e 
~ijuca, Engenho Novo e Meyer, Jnhaú1na, . lr~á, Jucarépaguá,. 
~amvo Grande; Santa Cruz e Guru·at.ll>a. 
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. X. Os munkipio.s qu1_~ forem c1·e~1<lns po~t~riorm~ntt' flL'i·
tencerão ao districto daquelle ou daquelles de que torem des
membrados. 

Paragrapho unic<>. Si se eompuzerem de terrilorios per
t cmcentes a. dois ou mais districtos, farão µar!A? daqu.elle em 
que se acbal' a séde municipal (Art. 47.) 

CAPITULO li 

00 PROCESSO !'.'LEI'l'ORAL 

· Art.. 27 . A eleitJãO para deputados ao Congresso Nacional 
se realizará no primeirú domingo de fevereiro, finda a legis
latura anterior, por suffragio directo dos eleitores. (Art. t•.) 

§ 1.º Cada eleitor votará em tres nomes nos districtos cuja 
:represen.tação constar apenas d-e quatro deputados; em quatro 
:no~ districíos de cinco; em cinco nos de seis, e em seis nos 
de sete. (Art. 5°, § a•.) · 

· § 2.º Na. eleiclio geral da Camara, ou quando o numero de 
va.gas a pre1mcher n o dislricto fôr de dois ou inaís deputados,. 
o eleitor poderá nccumular todos os seus votos, ou pa:rte delles, 
em um só candidaf.o, escreVfmdo o nome do mesmo tantas vezes 
quantos os '7ot.os que lhe puder dar. (Art. ~º.) . 

Art. 28. Sempre que se realizarem -eleições de deputadoo, 
fi."Cleraes, concluídos o-s trabalhos ·nas seccões eleitoraes serão 
1lS dois livros. com a~ respectiva~ actas, .remettidos ao presi
•lente da junta apmadora dessas eleições na capital do Estado 
\! no Dístrícto Federal, acompanhados de um officio da mesa, 
~ob registro, no dia immediato ao da termina(:ão dos trabalhos, 
devendo o presidente da .Junta Apuradora, concJuida a apura
ção, remetter um dos livros á Secretaria da Camara dos Depu
tados, acompanhado de ofncio, sob l"Cgistro. (Art. i7, ~ 13.) · 

§ 1.º As mesns elcitoracs, logo depois de terminada a 
(•leição, darão seu resultado em boletins aos agentes do Cor
reio e nos lelegraphistas do Telegrapho Nacional e das estra
,1as de ferro, d~vcndo os ngentes do Correio rometlel~os em 
tlfficio registrado P. os telC>grnphistlls em lelegramma :w .Pr~- · 
~idcnto da Gamara. (Art .. 17, § 13, in fine.) 

§ 2.0 Qnnndo, noi.; formos da lei eleitoral, realizar-se elei
<:-fto cm \Jartorío, pelo tabellião que lavrar o respectivo- termo, 
~crão, no mesmo dia, ext.rahidns tres cópias do mesmo, das 
quaes, assignadas igualmente pelos eleitores e pe~o juiz de di
reito -0u .luiz murücipal. será uma enviada no prazo de 24 
l.\oras, 'l>elo juiz de direito, · ou juiz .municipal, sob ragist.ro, 
a Oamara. {Art. Hs, paragrnpho uo1co.) 

§ 3. E' garantido ao eleitor, ao fiscal e ao candidato o 
direit.o de offerecer protesto quanto ao iproeesso eleitora~ 
devendo ta.l protesl.-0 ser mencionado na acta. e, Juntamente 
com o ·contra-protesto. QUH •á l\Iesa qualquer fiscal ou e.lei
J.ox:- dá seccão, porvenLura.. .opponha. ser envia.do, : em ori-
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I 
~ depois de rubricado pelos mesarioa • ai.mw. d~ 
Deput.M:loa. por mtermedio da Jun&a Ap~ J'lllDtamente . 
com {) bvro de actas. (Art. 19.) · , . 

Ari. 2i! As · iunt.aa apuradoras õas eleicfie& ~ !a
rió ~ll' CÓl.l'as de sua acta geral, das quaes, depoas de 
~ pela junta, reconhecida u firma& .'08lo eaativto 
que servir de secretario, 6'9rá remettida ~ i Seeretaria da 
Clamara e ~ a cada am dos eleitores, -para servir .ick di-
ploma. (Art.. 32 1 :t •• ) . 

1 .t .• Ouàíido impresaas serio as cópias oe>noertadas · t 
auigD&das pelos memm-oe ela Junta,. reeollheoidas as firmu 
pelo &eeretai-io. (Art. 32, § 1º, t•- parte.) 

1 2.0 A o6Pia da anta pral deaü~ á Cam.n doe 
J')eputados Nl"à nmeWda peJo Coorreio, &ob relistro. uom
panhada dos protestos, conQ-a.iprote.tos e roolamações, por~. 
vatura apl"elemadoe áa Ju.nt.as iapundot'u e. ú mMU elei-
waea. <Art. 32. s 1·. • 1'-·> · · 

Art. 30. ~ o prooeslO eltit.otal oom • -rerif:i.
caçb de poderes, serio devolvidos ao juiz aeocio~ afim de 
os remeU.er' ao J'1i& de .·direito. quando ae tiver cie proceder 
' e:leioão pará preexwbimento de . vaga na ~~taõão. os 
u~ daa dilfereutea aecc6éa. (Art. 32, 1 z•.) 

Paragrapho unico. Esta devoluclo ª~' feita dentto ele 
3IO dias., ecntados da .deliberação sobre 'Õ parecer da ieom.
milllo. ~ t..a ... u t• S..et.wio da Clmara; (Al'-
Uill u. 1 r. • ,..,.J . . . 

~m _.,IP'.., .. 
.ui.. H. Ã iaelfMriMlldade det.enmna • aüllidade doe w

t49 _11v.e recahirem 10ire oa cidedlos. · 4U'1 aella iDoidam. P8l't. 
.. o efteito de conaiderar-ae eleito o úlmãecl;ato em votos ao ul

timo eleito. .avo o 4iapoet.o JIO ~ .eamm,e. (Ar-

t.tp fi~ • O immMHlto em vot.oll oo ultimo eleltO, e6 Mderi 
._ reoonlaeoLdo ai obUver mala • metade dol Voto• àd• 
ao illel'81vel. (Art.. 31.) 

i 2. • No o.aso eontra..-rio · prooeder-e:e-.ã li \QOVa. elei~o. 
·para a qual cori.slderat"-se-.i prorogada a inelettibillUde .. 
(Al't. 36. .. fl#M.) . . . 

1 3.• Ko éaloulo der;ae ~ooient.6i eleitoral 86 darlo ~. 
talos os votos Julsodoe valido&. ( Art. 36, J>an#aPbo mico.), 
ut. 32. tJlo iae1~~ta pa.ra o ~emo Kealcmai: 

I. Em t.odo o tettitorio d& ·BeJ>ublica: -
a) o Prelidente e Vice ... Preakfente da Beinlblioa. 06 gow 

~ores ou ~entes e «» 'rice-30~eraailore&I ou ~ 
~dtm.tee dol Zstados; 

t) C19 Jlllaú~ de ":::.-.OI dlrie-- du ~ ........... •OI do ftl:llOUft> -.IOI~; 
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:-'1 ': ,.; ~,\ t > i-..\i 1 :.i Ili ·: ,J L'L.IJ.i'1 ili·: ! \l ·.':.1 

r:) os minis trus, dü·1~ctores •?. rep :.·es i:·n tri<nl:.c.s do ;\! i u isl ~ 
r io Publico no Tribuna.l de Contas: 

d ) os -ch efes e suh-ehefes cló c,;tado- n.1aio1· elo Ex~~-rciLo 
'-'- da Armada; 

e) . os .. magistrados :!.'ecteraes e .os 1nembros. do '.\1 inístet·ic1 
l'ttblico í'ederai; . 

() 1)s 1'1.111('.l'.Ínllal' i1.1,.: :.id 1ni;:1i...:ll'al i\·11..; 1'1.•del'<lL' <'. 1fo111is..; i \1:i:; 
ludependentcmente d;.~ sentença .iudicfa.1; 

!/ ) •)S [.ll'(!SÍUt~ llles l' tli1'ei.'l1.1r1~,.; ti• ~ 11:1111;1>, 1·n111pa1Jl1i<1 . ' " 
cíeda<ie ou empreza, que gose dos seguintes fa.vores do Go-
verno Federal: · . 

1º, garantia de -juros por subvenção ; 
2º, _privilegio para emissão de notas ao poi·ta.dor, com 

lastro .em ouro ou não; .. 
3°, isencão ou redncção do imJ)·osto ou taxas fooera o.s, 

1:•J 1H:1' d ida::: ~~m 1.-i 1\\1 e un trado : 
)", l.'OllLL'adú,,: <fo la1·ifa::; •)U c:úllC• ~ . .,;$i)l!;; tk l.el't'Ul.lo;;: 
:->". p1) vi lL';,;·i11 dt• z1.111a ~>u 11avPgu1.: fr1.1. · 
II. Nos respectivos Estados, equiparados a este. 

o Districto Federal : 
a) os parentes consanguineos ou n.ffins, nos primeiro;; e 

segundos gráos, dos governadore:; ou presidentes dos Estados, 
ainda. que elles estejam fóra do e:x:ercicio do cargo ·por occa
sião da. eleição, e até seis mezes antes della, salvo si hou
vera.til exercido o mandato legislativo na. legíslatui·a ant erior 
á eleição dos referidos governadores ou o estiverl:!1n ex:er
,.1., tdü <ltt [.~~lli}.HJ d <- lla; 

b) os parentes consa.nguineos ou affins. nos m Hsmos 
g-ráos. dos vice-governadoros ou vice-presidentes dos Est.ados. 
que t.enbam exercido o. governo nos seis mezes ant.e1·jore~ á 
eleição, salvo a excepc;ão mencionada. ua. lett.rn. anterior; 

e) os magistrados eatadunel:! e o.s membros do min istc
l'io publico dos Estados; 

d) os chefes de inspoccã.o 1'ermu1ne1üo militai·; 
e) os funceionaL·ios investidos do qualqum• 1;01runnndo 

<le forcas de terra ou do mar, polici:i ou milícia, não com
!H'ebendidos os officiues <lu. Gum·da Nacional; 

( . 1 .1 ~ l'11111·.1·io11u 1·l11'4 n t1111ini -- 11•111i,··"' 1 ·~ l:1.t11:w•. il 1·111 i-..-
::; ivcis iuoependeutomenLn <111 ~tlll.e IH: u judiciul. 

HI. Em qualquer ~stm!o o no DistrícLO .Fi~dcral, o:~ rm
renLes consu.nguinoo:; ou ai'fim: e.lo PrcsídenLe o Viuc-Prcsl
i\11 11\1• d;1 llt!]t\lldk:t . nn . .; p1•i111t•i1·;1.• , . :,;1•:.,:-11 111.ln.-' ;.;1·ún •. :d i" :id.-t 

iuezes depois da ceSdD.Qã.o das. resp C!c tivns funocõos, fi~lvo a 
1.~xeepção cons~ante do n. II, leLtrn. a. 

IV . Nas respectivas circumscripções, as autoridades po
licia.as. 

ArL. 33. ::;aivo os casos já. previstos no artigo anterior, 
as causas de inelegibilidade permanecem quando o exerci
~io do cargo ou fU~ão publica, \Preceder á eleicão - de seis 
mezes, n::i. hypothese ~Jl. primeira ~rte da. alínea a (Presi
dente o Vice-Presiden~~ da Republica) 0 de tres mezes, nas 

~~~.m ~ 
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:no 

hypotheses <fa segunda parte da alinca a e das alíneas IJ, e, d, 
e, f e t/, do n. I; a, b, e, d, e e f do n. II; e nas dos ns. 111 
e lV do art. :n . · . 

Pa.ragrapho unico. Considera~se cessado o exercicio do 
ca!go ou funcção· ipublica, pela terminacão do mandato ele
cttvo, exoneração, a:Posentadoria, inactivídade, jubilaçã.o ou 
disponibilidade. (Art. 37.) · 

PARTE SEGUNDA.. 

TITULO 1 

Da Gamara dos Deputados ' 

GAPITULO l 

,\rL :J .. ~. O Congresso Nacional, d.o qual a CamaJ;a do~ 
D~putados. conGtitue um dos r'a.mos, reunir-se-:-á, na Capita! 

1 }.'ecit~n,i, indcpend€ntemento de convocação, a 3 de maio d~' 
oada. anno, s1 a lej nâo designai· outro dia, e funccionar:l 

·quatro rnezes, da data da abertura, podendo ser prorogado, 
adiado, 011 eon v·oeaúo 1~xtr:':l.ord i.nariamen l e. ( Con1> L. Ul'L l ~ ) . 

§ 1.º O adiamento, ou prorogacão, das sessões legislativas 
,:;ú Lel';l Jo:,::;11· )l•.11' d•.~lilrn1·uc(•L' ~ ~u e<"li:-;sivas •ln.-; 1lob ramn.~ d,, 
1,:1111gt·e~so :\;i1\im1;il. 1'.1~DW;J ... a.l'l. I~. § :1º.) 

§ 2. • A Camarn dos Deputados só poderá. reunir-se <' 
funl'0ionar om s(;:ssão legil:;laLiva e:xtraordinaria. quando ,, 
i .~ongresso Naciona.I for convocado extra.ordinariamente pel11 

Pr<~sidcnte da llepublica. na fó:rma do art. ·18, n. 10, t1a 
C~:nt>;l.ituiçiio da HcpubHca.. 

ArL. 35. Instnllado o Congresso Nacional, a Camara dO'-' 
Deputados funedonará na edifido destinndo eis i<Uaf;· ~essôe.~ . 
. ':ieparadamenlt~ <Ju Si'."nado. (Ooast., H(, ·i x.,. 

GAPlTüLO n 

Ark 36. CompoL(~ ú Gamara dos Deputados privativa· 
monte: 

\ ", \'l~l.·il'JClll' C• 't'(.'\Jl.'!tht'l.:l'r ti°' l.\l•d t ~t'(·'" d·P :-.<~llt'. llll:tl't\il" I•; 

... el~ger a ::snn. Mesa; 
~", 01.·;;ani~:a~· o sen no:;imento lmerno; 
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.~··, regular ·l) Süi·vít;ü de sua policia. interna , 
~, ·• . ll•J1rt1•a1· ... ~ •.'J1.1fl l '••,!!ad1 1,; de :'i 11 a :-: 1 .• 1 ·1 · 1~ l a rí: 1 ·.·1 :nu~I.. . . ;1r

: i ~o l~, pai·ai:·ra11!1t.• uni co~. : 
G". resolver sol.Jni a procndencia. da o.ccusação criminal 

in! Pntada confro. os seus membros , ::;i o a<'..cusado nã.o optar 
p1'lr> Julgamento immedíato; 

s·•, í.l<.}(~l:.11· :1.1· 1~1·01~P1knt.1·_ M.1. i111pt'l)~1~1.k111i'. a oi:1•.1.1sa0.:Íi.' 
d·· r~~sponsabfüdMe: 

f.", declarar proced\.\ntc, ou 
:·1111!.r;·i t)S Mi~ii::;t.n)>" dü Es!:tdi1, 
r• ·~ponsabilidade, connexm: com 
lli i0iL (Const. , ;:n·L. 2G. ) 

improCBdente. a aceusaçao 
por.· ndme." i'.OJ1111rn11,.: n th~ 

os do Pl'csidentc da ftepu-: 

Pnragrapbo unieo. As re~oJu(;õcs Lla. Gamara do$ Depu
i:i.•io~ ~obre maleri11 de Slla economia inlcrna serão numcra
d:i . .; ,. assignadas J1f.>lo Presidente e pelos 1" e 2º Seeretarios 
1~ "n t.rarão ·em Yig·nr: rks•T·~ <L sua ! > u!J l ica~ftn . s i f1ulra. 1.Ja.t.;i 
n;),' Jnr fixada . 

.i\:·t . 37. Compele ainda á Gamara dos Dcpulados, como 
1111 1 doi" ra1nog co111pc:l.e n t.0::: dn C•JHgf't'sso :\aeional. u di,;r.1<H;lo 
111 1..; ;1Jd;.:. ;:)1i o :3;:; da. Co11."l.it.uit;~fw da IL1}11uhlicra • 

.:\rL. as .. Compele cx:clns"ivame.nto á Gamara do::i Depu-
!:11111-= a iniciativa: 

c1) elo adiamento du sessão legislativa; 
!1 •. dP- todas a:; leis de impostos: 
1·) 1las leis de fixn~~i.ío r:J r) forcas llr' 11•1-ra e 1.fo rnar ; 
ri) <la discussão dos projectos offcrccidos pelo Podel' 

L\ .. c·1Jl.ivo; 
~- ; do disposto nos ns. G". 7• e 8ª do arL. 36. 
Art. 39. A Gamara dos Deputados corresponder-se-á: 
" :' r~om o President1) da nepnblica, por commiseões e por 

i n l 0 ·1·n ~1~dio 1>1::s.;;oal do seu Pi·csiclcníe, ou por mensagens por 
,.,_. ,,. assignada;:;: . 

tJ \ com · o Senado. po1·· meh do commissões, ou do officios 
·lt• ,.: 1:11 1° Sccretal'lo · ao i º Sectelario daq1Jolle ramo do Con
;::·" ''"' Nacional: 

1· ) com os Mini8tros de Estado~ por intermedio de suas 
1·11 ;;11:li$.sõe.s . em <:onferencias, ou por cscriplo, ·e por officto 
d11 ~ "U t" Secretario: 

:l) com as .demais .auLoricf:.vleô. por inLermr: dio d(I t•, ou 
rln :"' Secretario. 

.SECÇÃO 1 

' '" ;•l'n <~ i:-. ... ~o llG rc.,·ponsabilfrlaclc r/11 !)1•1.'8i.1J,mf.r.i d11 /f1'JJ"11.l;lir.:Er 

(Decreto n. 27, de jan~iro de iS~2) 

\1·1 .. \O . r-;· pr~rmit.f.id c'1 ti !nd11 ·~ nirl:'lrlfín rinn11nrí :n· n 
i'.·,·.-:i rf l• nL1• d;-i Rf'pnblíc!t pr•rant1• :1 nam:u·a dt)!': n e pn!adn..:, 
wl1.1·: r·1·imcs commu ns, on de t·~gponsabilidadc. (Arl. 2•.) 
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!; ·I .º As <~o?mnissões dn Camara deYeL'áo denunciar os 
de:licto;; de que líverem conbccimcnlo pelo exame de qual-
•illWr m·gocio . (A1·L. Z0

, 2" fJartc. ) . 
. $ 2." As comrnissões do Senado, ao denunciarem, po·: 
mtm·medío da ~fasa deste ü. Camara, os deli-e.tos de · Que ti
verem ~onhecimento, remetterão os papeis, em original, ou 
pm· Cl5prn, á Gamara dos Deputados. (Art. 2°, in fine.) 

§ 3." A denuncia deverá. ser assignada pelo denuncian/,H 
e aH~ompanhada dos ·documento::; que facam acreditar a exis
Lr~ucia do uolicto; ou .de uma. dech1ra1,ão l!l)fll'·lU1fonlê da j líf·· 
pu~sibili<.ladc de apresental-os. (Art. ~". ) . · · 

.!\rt.. H. A Gamara dos D cpuLu.do::; elegorá uma commis
stio <l<: n ove membros par:~ examinar ~ denuncia. (Art. '1 ...... 

Parae-rapho uu)co. Estn. comnüssã1J. dentro cie oito dia~ .. 
emiLl.ir:í. parecer :;obre si. deve ou não a clenuncia. ser ;]uls·a.da 
1Jhjcd<.1 de dclibcral}ão, podendo put•a. cst.e fim · iwomovel' a<: 
dílig-011:cüi:,:; que ent.cn.der necessa1·ias. (ArL 5", · z'" parle. ) 

,.\rt.. 'l2. O p~.recet', depois de publicado e distribui<l11 
i:oni anlecedcnda de\ ·'i,8 horas, rielo méno!:\, s~ni submcttido n 
tmi::i :-:l'i discussão. (Art. 6º.) . 

.A.1-t . .'J.3. Si a Gamara julgar que a denuncia é objecLo d11 
celib<!1'ar;ã•.1, remetterá cópia1 ·d'e tudo ao denunciado, parn 

... 1re.sponder por escripto, no prazo de 15 dias, que poder{1 sei· 
rirorogado a requerimento õo mesmo depunciado . (Art. r . ) 

Al·t. .ifi:. :Findo este prazo, voltarão os papeis, eom a 
::esposta, ou sem clla, a sel' examinados pela eoxnmis$àO, 
que, <lepois de ouvir as f,estemunhas de arnbas as parte.s e 
('\roprogar todos os meios pa:r.a ü esclarecimento d:l) ve1·clach~. 
i.nlcrpuní o 8Jlt par.ec1~r 60brn u prooedeucia. ou ímproee!:i<.'u-
cia da. accu ~ação. (Art. 8°.) . 

ArL. /15. · O denunciado poderá assistir JJessoalmenl.1,, ou 
por v1·ocu1'ador, a todos os actos o·u díligenci11.s de qu<~ l.1·aLa 
o arLigo anterior, dP,vendo pa.ra ísso ~er convidado pctu corn
mis!::>ãu, f' pod cn·á. ir;ualm"nte, ~On·te.i:; l.ar a~ testemuuha.s •' re
querer que cllas sejam repet'guntauas ou acar.-,adas. (A1-L. !!º. \ 

Art.. qiJ. -O parecer .a quP. i;c refci·c 11 al'l. !1:í, dup11i:; d1\ 

.P ublicado. (•li distribuído na 1'!írma. do ar!. ·í?. ~1>1·:í ~ul1fll••l 
tído a dua~ di~l:USSÕCS, com O ü1t~wvallo d1~ quafrn día:::. de .. 
. Pois. do que a Gamara dncidi1·á 5i Lem lo;:ar nu 11iin. :i :li'· 
cusação, e, decid:índo pch~ affirmativa:, a 1h.•eretal';·! 1 w,; l 1 ·~ 
termos: 

«A Camal'a do~ DeputaclCis decreta a accusu1,;ão c1) 11 I :·a '' 
Pl'esidento da Republicll! F. . . e a envia i.w S·rmado ( • 111 ao 
Su.premo TYibunaL Federal) eom todos os do1mment.os r•·
lativos, para se proce.der na f&.>rna r.la Constituii;ão ,, d:i 
I~oi. ~ (Art. 10 . ) 

Art. ti.7. O Pr•~sidentc da H.epublí1;a sení. subnwWdn ~ 
proce.:;so n a .illl~an1P11t.o . . 1fopoi!' q1w a Cama1·a d o!; '0<1p11~:tdt1 
declarar .pr,ocede!1t.c a act:usa<..~ão. pm·an f.e 0 S·u·premo T'.i.h.1111a 
.!•'edel'u.I, noi:; ~nmt•s co1mnuns, e, iios ck 1·es].iou&a:IJ1J lllade, 
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3~ .. ,,, 

p(:rant.c o Senudo, que, neste r~nso. scr:t [ll'esidido pelo pre
~ : rlen te ciu·quel!~ Tribunal.· (A ri.. J".) 

Art. '18. ~i o accusado cstivct' na CaJ)ital Fedec'al, o de
l'1·etc1 de accusação, assignudo pel:i Mesa d:i. Cama:rà, lhe ~eri 
i11Lm0diatamcnt e intimado pelo 1 º Secretario. (Art. 11.) 

.Paragrapho unico. No ca,so de ausencia, o P·residenLe da 
Cnmura commetle1.':1 a i n f.i~maoii.o ao .i niz s•·r~rionnl qun t.ívor 
,í1trisdicoão no logur 011de se adiar o aceusndo. (Art. H, ~~-
gnnda parte.) . 

Art. 49~·. A Camarn. nomeará uma commissão de t.res 
nicmb'l'os para produzir n. accusaQão no Senado. (Art. i3.) . 

Art. 50. Ao .Presidente do Supremo Tribunal Federal Bf! 
Ntviará o processo em original e se communicaní. o dia de
~:f:nado para o julgamento.· (Art. i6, parag-rapho unico.) 

,\rf. 51 . Qualquer membro da commissi'ín acr.usadora. ou 
d·1 Sj•nado P. hc'ln assi.m, n ar~.e11s~d1). nu ';j·'n:o; nrh-og:ado~. uo
<!rrão exigir que se 'façam ás testemunhas as perguntas que 
,j1i!r;arem nooessarias. (Art . .?.L) · 

Paragt'a!JIH> unice .. A r.ommi~são a<~caisa<lnl'a e o aecnsado. 
1111 •1.•ns advoga.dos, pode·rão: 

I ". enn LNd.a1· 0 aq:~nir :l<"; l t~st.0mu nh~s. s1c·m. 1•om l.tHlo, ; il
j ,q·:·c,!'npel-aj;: 

2°, requerer acareação de testemunhas. (Arf,. 21, para
~rapho unico ~) 

Art. · 52. Haverá debate verbal flntre a commissão ac
r·1 1 ~;1do1·a L' n uc~í:u~ado. 011 sno,:; advogados. fíndo o qual, t>. 
r1~tiradas as pa:rtes, se abrir·~ di$cussão sobre o objecto da 
:u·cusacão. (Art. 2~.) 

A.rt. 53. No processo, em uma ou em out.ra Gamam.. 
''~r~reverá um o:rficial da respectiva sr.erP-Lt.H'Í a, designarto 
J;P!o Presidnnte. (Art. 28.) 

Art. 5~. Quando forem prAcisas testemunhn·s, n. eom-
111i.-:i11. slm1mal'ian11'1lte, oii as Camaras, a.~ faT'iin notirii'ar 1• 
:!~ ordens par:i compellil-n.s serão mandadas cxecuta.r pnr 
qu~dque1· mai:tiRf.rado. (ArL. ~g.) . 

. \ri. :1:>. A ,.;pssão l<~gislativa da Cnmaru. on rto Senado. 
~•'r:i p:·ni·ogadn rrn!o tempo fllle for preciso, ~i, no din do en
, •'r'·:in1Pnto. nfw sr· aidiat• c.orn•.Jnidh n prnfü•s~0. IHI o ,i1tl)..:'a-
'11•· 11111 dn P·l'Psi·rff'r'l.f.P, 1~:11 n.f'!fHllll i1•.n,. :\1•f.. :::n . 1 

.\ J°I.. ."i(i. Os :\fin ist.r11,-; ~J.r Es,l.ndo, nos t•.rinws com.muno;, 
r111 1111~ r.l 1' l'll."'pon~ah il idadn, .-.onnnxo.s com . os fio Pr~silfnnt.<~ tia 
lt1•;'1lblica. SC'rão pl'OCP.S~ado!'i 1~ ,iulg-ados pela aut.01·1dade Mtn
);1·!1•ntn. para n .inli;nmento dn8ff'. (ArL. ::J2.) 

:\rt .. 57. O processo do P1·r~Íri{"nf.e dn ílf'pnhlfoa l'lÓ pn-
1:"l':í ser i nf.rnt.ar1o dnr::i.ntn o fWi'toll (l Ql"í~f;ich~~ir i r11. 1~ .'\~~~nrá 
(:1;:1rido o PrP.sídenle, por qualqur.·r· motivo, de1~11r· d1~frn1t1vet-
1< "" n!11 r1 c.x:nrcicio do cargo. 



Cãmara dos Oepl.lados - lmlJ"eSSo em 23/06/2015 10 17 - Página 124 de 234 

37.(. 

SECÇJ.O IJ 

Dos c1•im.es. de 1•esponsabílidade do Presidente da R.epublii:a 
(Decreto n. 30, de 8 de janeí•ro de i892} . 

·· Art. ::>8 . São crimes de responsabilidade -0s acto15 ' 1,;, 
!'rnsidcnl.t~ da Hcpnhl ir:.a q,i e o.tt.ent;\rcrn conlTa.: 

1 º, a existencia politica da União; , 
2•, a constituioão e a fórma do Governo Federal; 
3", o livre ext.\rcicio dos podnres politicos; 
·Í\ o g-oso e PXl'l'nkio li~g·a f elo$ dil't•Uo;; p-ofiJi.~ 11$, n1 1 i n-

dividuaes; 
~· a segurança interna do 'paiz; 6•; a probidade da · administracão: 
7-, a guarda e emprego constitucional dos dinheiros pu

blicas; 
8", as leis orcamentarías votadas pelo Congresso . (Con-

s!.ituiçáo, art. 54.) . 
.&rf.. 59. E' crime de responsabilidade do Presidente 11::.\. 

RepubHea contra a existencia politica da União decl,ar·a r a 
.l!.'uerra, sa lvo os casos de invasão, ou aggressão, de nação 1_is 

t rangeíra, ou faze:r a ·paz sem autoriza~-ã.o do Cong!'es:::o. 
(Art. iO. ) 

Art,. GO. E' crime ele responsabiiidade do .President 0 da 
ílC'puhlicn. contra. o livr~ e~ercicío dos direitos politicos: 

Oppor-se directasnente e por factos a que o Senado 011 a 
Ca.mar~ dC1s DPputnilos se reuna constitucionalmente (Art. J 5, 
J. 4 part.~): · , . 

Tentar di rect.nment.e e por factos dissolver o Congt·p,.;:.;o, 
•'li alµ;l111w ili' ~ua::> Camarus . r:\t·I. ·J ;'í. z·· parlo• ; ; . 

Bn 11·:11·. l 11nnil 1.na 1·i :nn1:n!.1•, 1w reei n Lo otr- n l::.m m:i da-. 1 ::1-
ma:"as do Cungresso (Art .. 1t( f• pnrte): 

Oh1•iJ:!·ni· a eatb 1m1a. das Oa maraí> ilo Cnngre~o a t'XJ~r·•· l' 1'. 
1ll1 a d1•íxal' d(\ <'Xr1·r.r>t', qnn!rp.YC'l' d:is 8ti:ts fn·rn,cõr.s con~!.i l 11-
cionnl'!s, on n n-:cr>1·cel -as de certo modo . < o\rt. i.6. 2• parir); 

l i s:11· .cJr· vi,,lenr•ins. nn tf1• :fln'Atl<,;ns. 1'<mt:·ra. :1!.;..'111H ~. 1 n:l·· 
d<w. 0 11 dnpn 1 a<ii:J, p1trn 111.·r~f\11 \ -o tl1\ Ca 1rn\ J'rt :l quP 1w1·f 1• 11 (:1 ', 

ou pnra co:-ir;·H-o no modo de exercer o seu mandato. ou pelo 
f'Xi'l't.':t Ih 1·r•1 1wnl •'. 11 ;-;11 11 rli rf'if-0 dP Yo!o . ( 1\ r!.. :?rí. 1• p;1 r l •· : 

Art. 61 . :E~· crime de responsabilidade do J>rosidenf,1) l!a 
Repnblfoa c:.oni.1·:-i o go$o e cxcrcí~io legal dos direitos p0l1-
ticm: · 

'frnp<'di !". r101' vinJen<1iaR, rit'1 anrnac:nr.:. <.1lH' · n "'"; (,,1· 
r~xP1·1.:. :t. Jiv1·1~rn rn f . r·' . n sen rl'ir ni ln <l·c '\'<)tfl (Art.. '.!Ti. ·t ' p:i l'f r•) : 

í:ompra~·. \ '111 n~. nn :::n l ir.i 1 n J-o<.:. 11 ~a 11 rio 1k iwnnw~~:I" 1111 
al1r1~ando da infln••rwín /'fll c~nr.crn . i: '\l'I. ?rí. ~· pari.e); 

Tmp1!dfr, poi· vinlrmcing, nm.:acns. ou tnm11lt.os. q1w :il 
;.'.:'urna lll<!sn l']filrw nl, 111.1 .itrnfn npurnrlorn, í'Xí'T' r,:.a livr0- frwnf.i! 
:1~ <.:1rn~ run1·1~líc~, rA1·1. ~~G. ~ · pa1'tc): 
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Violar o escrutinio, ou inutilizar, ou subtrahir livros e· 
papeis referente!" ao process·o eleiLor:iJ. (Art .. 26, ~· part.e); 

Impedir que o povo sr~ reuna, pacificamente, nas praças 
pnblicas, ou em edificios particulares, para exercer o di-
1·cito a represenlm· sohrí' n~ nPzrwin~ p1ih!if'11:>. (Arl.. ?.'7, 
P parf.e); · 

Perturbar essa ·reunião. bem como dissolveJ-a fóra dos 
i;a:;:o:;: om 1qu4· a lr'i 11 1wrrnil.Lr~. nu S1}rn ns i'ormnlidad1's que a 
li·i p1·1~sc ~ 1·uv1:. ( :\r•I. '!:;, :.!" parl<!. ) 

Art. ~2. E' crime de responsabilidade do Presidente da 
rlr:'pul.Jlica i;Oni.l'a a St~J;.'1.11 ''1111'.::t inl.~l'nn rlo pnÍY. ~tl~pcndern a~ 
;..'. ;\l'antias eous l .iiuciüIHH'~ . ach an<fo- sr 1•1;unido o . Cóngrcssn. 
1 ru. na: a.usen:CJ;i-a <l<'-"'·"· 11 ~0 i.en:<lo lmYido commor:8o int.erm1. 
r111 a~·:::-rP.s~:í·0 e!,, nricã<J <'~lranl,:'r. ira . ( • .\:d. 3'.l. " • 

Art. 63 _ E ' crime de responsabilldade do Presidente da 
Republica contra a probidade da adminislracão: 

•.\'ün publi1·a t• :i~ lr !i,;; 11 1·r:~~n ln<.:üP.;; <fo P11rl<'t' T.( ·~·i shi !h·o . 
(Art. 3H); 

HP.cusar as !Jl'Ovidencias do seu offioio, que lhe forem 
1·nqueri.rla.l:l, por pat'fr , nu por autoridade puhlicll, ou d~t.er
rc,i nad~is p01· lr'i, 1•, nomeadn..menf.e, as infortníl<)ór:s, e-sclareci
nknt.n~. r:'xhíhic;fí11 cte pe1:r1,. 1~l.1 documentos. que uma, ou 
•)1.1 t.ra Cama 1·a d<1 f:n n ;:,.'T Ps~ 11 1-;n 1i e i1 ;n" n:ín 11 ayr:·1Hk• s"~Tod 1-:. . 
(Arf .. H): . 

Usm·p:lr algumas d:i:-: · nH1·illuic~(í·:~ ·:I· ~ <•uh·.-, podel'. ·(Ac·
! igC' 42) ; 

Art. !H. E' crime de respo nsabil'idade contra a guaràa e 
•·nq-.1·,,_g1. 1:(•ll~ti!1 11' innal der;.: di11h1•i1·.-1;; ['r11hli r•1:::. P r·nnlr:i a s 
!"i "' n1:r·:11 1wnl.aria.:;: 

Nrio prestar ao Conb'Tesso, no prazo legal, as contas da 
r .• .. 1.•ila. 1111 r1·~~1j1' )'..tl. eh' i.>ndn cxf• f'1 .1i1•it1, <'10vi rtnmenl •' prnc~f'!;S:l
.1:1 ... 1· d1w1111w11l ad:1 ~. r A.ri. :íO\ : 

N:'ic) ::ipre$entar ao Congrcs::=n. no prato legnl. a propostn 
itc'.r::tl dn. lei do orçamento. fcirmnlada e instrnida ·de confor- · 
.r1i rl :11k 1·orn a lt."i. ( Al'f .. !'i L.) 

SECÇÃO 111 

])a tomada de conta. 

( T'>Pc1·r~tn n. ~~. !'\ 1'2. rl1• ~! (l tfo de:1. 1~mbro d<' 1\)11) 

Art.. 65. Parn o fim do <lispost.o na se!tunda parte do 
!I. 1, rlo ~ll'f -. :n d:t Consl.il uiçfio. o l'eesfdent.e d:i Jlepnhlicn. 
"'I' i:lrü. a111111:t11111·rif,., :li+'• t'• tli:1 1r1 t.111 ninio. :1::: ,•n11!:1s rl a ::!f'S
::·1· .1 r i11aT1'"P'i l'n drn•a11l1~ 1.1 pt'lllllli1r111 •'Xl'l' l'.ÍC'ifi t'•íl( '- (~l't'~ldO . 

~ 1. º .Esta~ cnnta~ RP. t•ãn f (\rmnlnclas p<!lo Mini ~tr·o dn FR
··,. 11d:i <lm facn do.<; C'l e ffif'.' '1ll.rn; flll ü ltrn propnr-~iOnlir~m :'tS 
"nn l a,~ 11111~ foJ'(\m nt·~aniznrfas . uos dnma.i.s minist.r•1:ios. '' . ~~ 
q 11 C' ~obrr~ a at"rf'1•.a<lo1:f1t'1 eia T'<'CP. ita pnhJ rnn. ~1 rn d1~tr1hmr:an 
" applir·~r ilo forem ru1 ·11e 1•irb~ p•'ln"( l'~l::ir:õ1~~ ~'(n~forns ~ pl\
:.'.at.lnras. 
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· § 2. º As f.abellas ciue . constituem o quadro geral das 
Mnías annuacs const.arão de· 1.nnt.os artigosy ou rubricas qu.an
taR havia no oroamento de que se prestam contas, de confor
midade com os modelos que o Ministro da Fazenda · fizer or
gauizar, nos quaes será observado o preceito do art. H da 
lei n. 38. ·de 3 de out,ubro de i.8:~4. 

§: 3 . º As contas comprehenderão,~ no seu desenvolvimento, 
ns SP.gnintes tabeHas: 

T. Quanto :'i. receita: 

1t ) impostos votados, f.ax a.s f'l e.onfribu1ções arrecadada~. 
renda pat,rimonial e indust.rial cst.imada e con~ignada ás . des-
pe:rns .da Republica; · 

f>) arr~ca<laçâo realizada nnssa.s fontes do receita; 
r.~ ) rr.c:e i t.a a a necafün·: · 
ri) direitos. i.mpost.os e qu::wsq uee contribniçõ1·~-" cuja C'.(l

l>rarn:a nfio lenha sido antoriz.ada pelo Cong1,.esso, e: bem as
sim aquelle~ qUf.• t Gnharn ~ido cobrados M m 1-a:'l:as inferioves 
ús det.r.rmi·naliai; em lei, c.om indfoação, nm um . e r.utr·o r.a~o . 
do 11onw 1k1~ agr.nLe~ :re.sponsav ois . 

H. Qu:mto <'t de~peza: 
\ . 
11) dii•eitos cr1?.d.itorios l'P.M nhecillof.; cnnt.ra o TheF:our1.1. 

t~rnln e.orno fundam ento serv i1.:.<.H3 n1·0st.;vlo::; dur ánf.<, o n.m~o.: 
h ) pagument,os realizados ; 
e) rlespcius por pagar. 

IH. J!~n:1 rr.•l a1.:ão tí::: ope1·ru:i1Ps dn. i.he$Ourarin.: 

· lt) os lll• lvi111cntos (Jc úm<'los enh'<" ui;: Rsta.(:õe~ f~ sr-aes 1~ 
o '.Ph m:ou i·n. cn!r~ 0~ t0 e o~ esLahekcim f>ln t.os banoa.rÍO$ ou es
trnngei t·os. n de uns o ont.ros enlre s i n ôom os correspon-
•hm t.es 110 t~ sl.t"rtllP:C\Íl'O; · 

f1) emi ssão e res r;.atc de letras do '.l'hesouro; 
e) ~n.ldo::i ela>; o.peracões (jc r"r ed i to: 
ti ) saldof; nu defkion1· .ia :s da a1·er.('aclae.fío • . ;-;i!naçfin d.i 

:ieLivo e- passivo f ia. admlni slra1.~ão das l'irnm<;.:1s ;: do <:!~ Lado ·· i 
.(li.vida ilur. ttl:ml.1' no í'irn d.o anno flrmnceil·o. 

§ lí . " A conta ·deve incli c:.ar, em l.ah<'lln. l'nsllmicla. M>nl 
{'\:n'8?.a n 1li~cril.Yri na1;ifo minuciosa: 

n.) n. sU.trn.tfí.o r.lo cxercicin etrncrr::1>do .: 
71) a :::iLuu(,;ãn p l'nvisoria d o 1' :-.::orcicio e orrente: ' 
r. ) o conf'ionn l.11 da l'Pr.f.•i 1 n nl'l''<"cacl:idn '"ºm a d rSJV' 7.a ,..ff ,• 

<· !.nada: 
1) ) r»redi t-0i:; 1wl.1·aoi·dinarim; ahP.r(o;;; no dccnn' ;::o do c1x1!1' -

1~ici o I' um: q11 0, aht' l'll.\~ nm n'X't'l'Cll' 'C(I~ anf.erim·r•~ , 7Wlln \'ij.!'n -
1·;n·e1n. 

s :í . n As cnntn.~ SPl'ÜO. rrntr~::1 de p1·1~~C ll f, (\l',j ao Cong1'l:'Sl'l I 
para .i1 1Jganwnl.o, );JJj1 1 ila>: a1) 1'xnuw do '.1'1·ihnnnl dn Cnnl.as. 
'li.li ' 1•m i f !.i1:á pn1·e1H't' ~0h f'<..' a t'l' {!-tll:-tt·idad {l e 1~x:\c l . it.lã:D 1la~: 
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me:=;mas. assiJ?nalando si, nn. (~xe.~;n(;ão (!() r•n :nmi>n lo. n:;iu '' 
.1 1ocle1· Exc1mt.1vo eom inl.eirn. observanc 'ia da~ àuLoi·izú. <~ ÕP.i'. ] f\ 
f..;'b; lativas e eonf'orrnc o:; pr1>(~ettn;; da conLabil ida1fo puhliüa. 
1;\d .. l.". ) ' 

. ;l\.r.t .' G6 .. Recebida a e~q)os ic.ão, a Mc~n. d~ Cn.mara. a. cn
Y1ara immelhatanwnte :.í. Cnmmi:>são 1k Toma-da de Contas. 
pa.ra . quo irn;Litna quanto anLes o P-Xamc das contas do exer .:. 
c·icin e 9ê se u pal'.ecr~i· ftmdamcnta<lo, qne •foycr:i conb luir por 
H OJ Pl'OJedo d~ lei. approva.wfo-:is ou . não. 
· § 1 . º Não sendo approvadas as contas pelo Congl·esso, 
lerá logar o processo de responsabilidade de que trata o de
creto n. 27; de 7 de .janeiro de 1892. 

§ 2." Além da exposição ~ documentos que l he forem an
llcxos, n. Cornmissão de 'l'omacla de Ccntas requisitará do Tri
bunal cie Contas, do Thesouro Nacional, de quaesquer repar
tições on atlt.oridades, as informações e documentos que jul
gar nccessarios :i liquida0ão das operações financeiras do 
r~xercrn10 o e:x:amc dos ac~t.os elo Poder Executivo, no tocante :i 
.!.:·,•si.ão dos dlnheiros, valores ~ bens pertencen te~ á. União. 
(Art. 2º.) 

Art. · 61 . · Quando o Presidente da n.epublica usar da a t
L1'ibi1 i(;f.i.o que llTh confere o art. 2•, § 8º, do decreto n. 392, 
fie S (le de ou tubro de ·189G. o Tribunal de Contas, procede.ndo 
no 1·eaistro sob p1·otesto, dará deste conhecimento :'is Mesas 
fias duas Casas do Congresso. dentro ue lt8 hor as, si estiver o 
r:ongresso funccionando, e 11os primeiros 1 ü dias de. sua 
reunião, si o registrn sob protesto se verificar no inter vallo 
d::is sessões. {;\ r t. ::!º.) 

Art. GS. Nenhumn. despezn. pod0r:'t. ser ordeno.da. com o 
c:wrtctcr do 1·nsm"1)n. parn o cfJeito rln :-irf .. 26

, ~ !lº, do decreLo 
n . 30?, de 8 de O\ltubro de 1.$~6 . sem que se.ia impntavel :~ 
verba orr,.amenta.rb rinc c-xpr~!-;Sil.m0nte a11torize :\ reserw1. 
( :\rL. '1".) 

}~rt. G!). Os 1~ontractos Ct'l~hr:ldOil pelo Governo ~orfio pu
l.1licn.dos nn Di<iri.o O!ficial. d~utrn . <le tO dias da 8Ua assi
:..:·1ul.h1rn o itti mesmo nrazo rcmcLtído~ no Tribunal de ContaCJ, 
J)ar a o Rl~H .inl~·nmenl.ó. q110 será profei:ido cl1mt.ro de 1 5· dia~: 
riru fü este prnzo. sem l.P.r lin,vjdo .inlgamento. o conLract.o ser{~ 
1 ido como rl'gis trado para todos os effeitos. 

§ 1 . 0 Si o Gove.mo não fizer a remossa do (•ont~a~to ~o 
1 r·ih1rnul , no refet'ido pra:zo. n reprcsentant~ d 0 M1mst!'r!o 
P11blico promovP.r:í o .iulp;a.mento do contracto, "°' petu;; i~o 
inst;rni<ia com o numero do Dirtrio Officia l cm (]t1~. ellr: est1. 

··; 1•t ' pub]1cado. . . . 
§ '.!." O Pro~ idt·nL1 • da H.1·1111 hlt ,·a purf 1:1•;'1 11 :-: :i r d:i al.t.1·1 -· 

hni<: ii.<1 qnf\ lhn r·onfl"r•! o :1l'Í .. 2º, ~ ::i~ , nlinen. ~·. rlo decrel(~ 
1t . :~fl?. dr.! ~ <I<' nntu1wo 1fo 1800, (jtmnfln o tr1hnna.l !'_!'CHR:U 
"t' f::i..;;lro :w f' onlrndo, ob . .;r·n·:idos purn a r· nmm11111 ra~·.;t0 :1•1 
1:1H1i;1:<>BSll os pt·::m:is J::'t 1•:d .al.1t~lericto>1 ~~rn n :11:1. '.lº. (A 1·t . :,~ .) 
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CAPITULO m 
DOS bJ:PD'l'Anos 

Art. 70. Serão membros da Camara dos Deputat"Ios os ci
dndãos brasileiros natos, ou naturalizados •. que forem eleit.c·~, 
na fórma da lei, pelos Estados e· pelo Districto Federal, e 
nessa qualidade reconhecidos pela mesma Camara. 

Art. 71. Os Deputados assistirão pontualmente ás sessões 
G'a Camaru. e nenhum se retirará do seu edificio, durante il 
scssiio, sem o participar ao Presidente. 

§ 1." Quando qualquer Deputado fór obrigado, por im
l)edimento legitimo, a faltar até tres ·S0SSÕeS, participal-o-ha 
ao Presidente; quando por mais tempo, fal-o-ha. em officio, 
d itigido ao 1" Secretario. 

§ 2. º Quando um Deputado solicitar licenca para se au-· 
st.ml:u, deixando o e:x:ercicio do mandato, C:irá, por esoripto, 
us motivos do riedido, afim de que a· Camara, ouvida a Com
rn i:::são de Poderes. teso!va como fôr de justica. · 

Atf.. 72. O subsidio, previsto pelo art. 22 da ConstiLu i
c;.ãu da Republica, será pago ao Deputari'o a contar da. d.ata da 
instailfar.ão do Congresso, · e, nos casos de preenchimento de 
vaga, des<Je o dia da aprcsentacão do diploma á Camara. 

~ 1 . ~. J-:~terHkr-sc-<'~ a uliim:l parte deste artigo aos que 
fot·r.rn r1·eonheciê.'oll •1n:i.ndo não diplomados pela respecti.va 
Junta. Apuradora. · 

§ 2. º No ca~o do Dr..putado não . tomar posse dentro de 
lr'inta dias. eonlados do $eu reconhecimento, o subsidio $er
l he-ha pug:o s(imcnte da data do compromisso ·em C:eante. 

Al'L n. A ajuda dP custo, !:lmbem prc~vista no art. 22 
da ConsUtuição da Repub!ien, será paga a. todos os Denutado~ 
indcpend~nlr.>mimt.o de :weriguncüo sobre os seus domicilio~. 

SECÇl.O UNICA 

. Dru vaqatr 

Ãt.'t. 7 ~. :\s vag-as de D<'mutado verificar-se-ão: 
a) l)Or opcão eotre C:4aus ou mais mandatos; 
b) pot' nfrcito de. renuncia expressa; 
cl pela perda do mandato; 
d) por· fa1lecimento. 
Art. 75. Quando um candidato houver sido reconhecido 

po1 .mnis de um districto eleitoral a sua opcão- por um dos 
m:n11fa ! l •·S tfo\'Cl'ft Ser feif.a Õen t.rO OC '1llUl'úlll.a 0 otJ.o hO!'ôlS, 
ap1is 11 llH irNi í"'eonl'."eimentn. 

Pnragrapho unico. A não opc;ão dentro deste nrazo de
tc:1.·1'.1ina1·:í. n vri;;a TlOs disl.ricl.os em qüü o eandíd::ito llOtJW.t' 
obtido rne.uor numero de votos. 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 23/00/2015 10: 17 • Página 129 de 234 

SESSÃO EM 13 PF. .lULHO DE i92J(\ 37~ 

'.Art. 76, Quando um Deputado, verbalmente, da tribuna, 
0U por · t•sct·ipto, renunciar o mandato. esse acto será. desde 
logo. completo e definitivo. 

Art. 77. O mandato legislativo é incompativel, ô'Urante as 
sessões do Congresso Nacional, com o exereicio de qualqner 
ouLra funccão publica. _ 

§ 1. º O . exercicio de ·qualquer funcção publica por um 
Deputado, dui·ant.c n!'= se~sões é,'o CongT1)ss0, def.c rminn,.:í. :i 
perda do seu mandato. . 

§ 2.º Não se corhprehenderCt. nn disposi(:ão clest.r nrti:;o ft 

rlesempenho de missões diplomaf.irns, ou de commissões, ou 
c.ommandos militare!;', desde que preceda Hcença da Camara. 
r~. inõepe·ndentemente de t.al lir.cnçn. nos casos de gucrr:i . ou 
naquelles em que a honra ou n 1nte~ridnde (.'a Nação ~~ 

:w hn r"rn Pmpcnlrndas. 
Art. 78. Quando um Deputado. incorrendo em disposi -

(~Õ(l!S que determinam n perda do seu mandato, n~o o rennn.:. 
d::ir oxprflssamcnte. a M0sa dn. Camarn . e.-r._-offww_. ou a re
quet•im~nt.o d0 11ualcruer Deptitado. ou cidac.'ão, dar.á conheci
m~ntn do fact.n ás Commi~sõi>s de .PodP.res .e de Const.it.Ufl}iio 
r- .Tmd.íca. ns rruaP.s, tientrn do .prazo de ·cinco dia.s. em :·e-
11nil'in r.o11.iunf.a, manif<'sf.:ir-s~-hiío n respeilo. · 

~ 1 . 0 Quando o nn.rPrer <lns r.ommissões reunidas cone ln ir 
11<;1la perda ,:·o mandR.tn _ dü nm Deputano entrará. em or.rfom 
<in din . ~m discmE!slio nnicn. e. encerada essR, será submettidri 
:i vnt.n0:to. . 

~ 2. º Serão necessarios parn :l approvocão dn parer.P:o 
rf.'fc•rld,, no para~npbn ant.e.rior -peln m~no~ dons f1>rr,-n!'i ~o<.: 
\'()IM <fo~ nP.putacfo~ pt'est>nte$ . . 

~ ~." A pprovndn n pnrP..c?.t' d:ui r:ornmi~9ÕP.:'! r(':Hni'11\~. o 
Pr-r-sic:'<>nf.,; da Cnrnarn t'f,.clarar!i vn~o I') to~r. p:'tra M f'ffpifns 
ron~t i/.nc i ona1>s. 

Art . 7~. Rt>mprA riu1' $1'! verificar vap,-a dP l)i>pnf.ndo ::t 
M "~ª <fa. r.n m:'ll'n, rnr intl'rmerlio rlo 1 • ~CCl'ef:rrio. r.nmmunj
r·n r·:i n fn<'.f.n. no nrn:r.n df' r.inM dia~. no, r;roverno rfo rP~perfivo 
E~!arln. p:1l'n o sP.11 immf'<füifo tlrCP.nchimenfo. · 
. Pnrn::::-ra.nho nnir.n . Ri :1 vn~a 'houver oMorrfrfo nn l'.'f'flr'l"
~''ntn <: fío fio Dislri.cf.n F(\<lP.T'nl n Mmtounicn"ão rP~pP.cf.ivn <:!<"r:'t 
í1' itn nn !\fini~lro '10 Tnh~rior. 

Art. 80 . .'\ vn.,ga df' nl'pllfnrlo. ~rrft TH't'r'nr·hirfa 111) prnzn 
m;1ximo dr f.rP.s mr>zP.s . 

~ 1." Ri n i:?OV"T'no rln 'Rstndo <'m <TllP. h011vt'!r vn~a. (\ll n 
l\linisfr n rlo Tntf'rior. nn Di s tríc~ to FNfor-nl. n~n <fi>t.m·minar-Pm. 
1lflnl.r·o d1' f.l'inf.n. ilin~. n rnntnt• <in dafa. nm nnP "1Tn. Sr' v nri
fi<'nn. n rlin pnrn n nov:-1 l'l1•icllo. n MP.s:i. rfo f:n.mnrri Íi~c:ii
!!'11:11-n •. hn. 
·· ~ ~." A nJlrihnir~fín r·.nn!rrfé.'n neln pnrnt.!'rnrlw nnfl"rinr á 
!\fr'S(l <la r::irnri1·n <l'n~ Drr1ntnr1n~ !':f'lr:'Í n.'.\'l'Y'l'.it'ln. nn inl PT'V~JI() 
1'1n5 f:M:~i'ir•s )0!.!'h:l:if .iYn ~ . F<'ln !:'"11 Pr"~irf"nf 0 . 
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§ 3. º O prazo para o pre'enr.himento· de vaga . de Depu~ 
l:l<lo :por perda. do ma.nclat.o conl.ar-sr,-ha da .cla.1.a. da :\pprovo~.ão 
{UJ pnrecur que a propôz. ··._ 

TI'i'u'LO IJ 

Da legislatura 

CAPITULO I 

PAS SESSÕS LEl)IST~ATJVAS 

ArL St. No primeil·o anuo de cada legislatura. :;i. 15 de 
ílbriL reunidos · os nandidat.os diplomados :'i. deputaç.ã,o federal. 
ml 83.la rias s<issõcs da Cama1'a, :'is -l3 horas, occupará a pr~..:. 
~!dl-'ncia o dr>pu lado CfUI' servíu como presidentH ao fim da ul -
!.imn. ~f's~flo ll'gi~lnt.iYa, ::;i l1ouvf'1: sido diplomado para a nova 
1,-.gíslatura. 

· ~ J . " N'a falta de candidato que haja. sido pr~si.den.t~ ao 
Sim <1:1 ul Lima ~essão legislativa, caberá .a Presidência: em pri
rn1•i 1:• 1 Jogar·. un eau<lidato diplomado que s~.t_viu, então, como 
l" Víe.e-P1·nsidente: em ~ogundo Jogar, ao candidato diplorna<1o 
;;nl' houvnr sido úquP.lla époea. 2·" Vil:ie-Presid-cnte. · 

~ !? ." Na f n.Ua. dn .c.andidat,os diplomados que tenham sidtl 
)'r~sid<'nl.o, 1 º, ou 2". Vice-Presidentes, ao fim da ultima sessão 
l~gislat.iva , caberá a Presi.dencia ao que f~r o mais veiho ern 
idade entre ris presentes. . 

Art. 8~. 0 Pt·csident,P. convidará para Secretados os qua
fr11 ~::mdirlato$ rlip1()moAos qur~ lhe parec_erem · mai:-; moeoio:, 
~11•1,J:irando, Pnl ão. installada a MAsa proviso:ria da Camara. 

§ ·1. n AI.é :í. e loic:ão da mc~sa definitiva, '' Pi'esidenfo ~ct·:í. . 
;.;ullst,iiuido, em st'\l~ impedimf:\n~.ol'. 1w~lns ~Mretarios. · nm 
.... ac.Y.·cssão ordinal. . 

§ 2 .• " Na fali.a tl<• qualque1• ilesses Seiweta.rios o P1·csident~ 
r·onvidad quem n~uhsi.if.(ta, denkc <'l~ cn.n.dida.tos rHploma.do!:i. 

~ :{ . " ConsWuícla .. assim. n, 1\-fes·a fnnr.ciona.r:'t n.l.é a. eleic;ã·.'I 
da 1ln:fíníth·a. na~ . t)l'imr. íra,., 1'1'ssões 1wdinarins da Camnra. 
. ~ .'J." A Mesa cin. C:im:.ir\\ t~m comriete11cia. para. S"· diri~i1· 

;111!{ g·ovfn•nadorP.s on prnsident-0s d'os E~ta<1os e ú todas ai;; aut,0-
·1· icfad<!s; . i\dminisl.rativit!;: e .iudicia.rin.P, fed<'raes, n:,:; tadoa,c;;,. 
]\ ltl tlie.i1mc~. f;fJlíe i t.nndo nualqnnr ínform:-wãn nn d ncmmcmt.o 
r·i>f<· i·cnfo ú nmtcri:t r:l rd t.orn.l. 

Al't .. 83. Organi :.r,atin a. M0sa. provisoria. da Ca.rnuru. r.ncla um 
dns r•andi<lat.os r:nkemlr:í. o smi rHnlomn. ao ProsirlentP-. 

~ ·I." Por diploma <'nf.end1~r-sf\-·ha o t.it.nlo. , ou dn1:1lmnnt.r:, 
~pw c'.ornn l.al fi'lr c1nfiniilo pela. JP,i vi,-.rent.r. ao l.P.mpo em 'lllP. f~ ,, 
(l1'1rnc~dm1 á. eleição. · 

§ 2.9 Um dos Sncret.nrios far:\ a relncão nominal dos di-
11lomadnA:1 por Estados, do norts pn.ra o sul, e ,por dlsf.lt'j~to~ 
c•l Pit.nra.~s. em SP.q\1encfa ordinal. 
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Art. s.~. Os candida tos diplomarlos rcunir-sc-hü.o diaria 
nwnt4", :ís 1 ~ horas, em sessão pr~paratoria. 

§ 1 . º Nas sessões preparatorias a Camara ·funccionará ~om 
qualqum.· numero. 

§, 2. • Os candidatos diplomados, que não puderem compa
rr~cer ás sessões preparatorias, remettcrão á l\1esa o seu diploma 

. e cxposi~.ão , por escripto, dos motivos dos .seus impedimento~. 
na qual declararão qu.ando poderão estar presentes . 

§ 3 .• Essas escusas serão remcttidas, com os resp0~ti vo!> 
diplomas, as -Commissõcs de 1nquerito, que as acceitarão, oa 
não, e, neste ultimo caso, communi.car-se-ha esta resolução, 
r or officio, aos candidatos, a.fim de que compareçam. 

Art. 85. O:r::ganizada a relação dos diplomas, o Presidente 
nomeará, dent:re os candidatos diplomados, uma commissão de 
r..inco membros para organizar, no prazo maximo de 24 hora~, 
duas Jisia.s : . uma, dos candidatos legalmente diplomados;· outra, 
daquel,les cujos diplomas ~ão revestirem as condições legaes . 

. Paragrapho unico. O parecer da Commissão dos Cinco nã-:> 
admittirá discussão e será submettido á. approvação dos candi
datos incluidos na p.ri~ira daquellas listas. 
" Art .. 8G. Nos ~utr.os annos ~a Ie$islatura as ~e.ssões pre
ria.rat.orias co1ue<,:.arao a 28 de abril, afim de se verificar a pr;~
sen1; a do numero de deputados neccssarios á inst.allação do Con
~resso Nacional, para a pnrtici:pação de que trata o art . 11~ . 

1 § 1 .. " As sessões preparatoria.s, nas . convocações extr:i1.01rdi ~ 
uadas do Congresso Nacional, terão inicio cinc9 dias antes da 

. tlalu. marcad:i para a sua r euniilo. 
§ 2 ·._ º As sessões preparatorias, a que se refeire este artigo, 

durarão os dias ncccssarios aos trabalhos de Que houvel' do 
tratar a Gamara· até a iostallação do Congresso Nacional. 

§ 3. º Nessas sessões servirá a Mesa da sessão antecedente .. 

CAPITULO II 

DAS COM:MtSSÕES DE JNQUlml'l'O 

. A1•t. 87. Approvadas as listas organizadas · pela Com
n1issão dos Cinco, a que se refere o art. S5. serão constit'uidas 
á sorte dentre os candidatos legalmente diplomados, seis Com
missões de Inqueri to, de cinco membros cada uma. 

§ 1. º A's Commissõ~s de ... !uei:ito competirá o ex-a.me das 
Plcições por Estados. assim d1st.-1bmdos: 

á. primeira. - Amazonas, Pará., M:nanhão, .Piauhy, Ce::tt'á. 
e Rio Grande de. Norte; ...... ~ . 

· á segunda - Parahyba, Pern;JJ'nbuco, Alagõas o Sorg1pc; 
;\ teI'::cira - Bahia, Espirito Santo e Districto .Federal; 
ú. quarta - llio de Janeiro e S. Panlo : 
:'i quinta - Minas Geraes; 
n. sexta - Paraná, Santa. Catharina, Ri.o Gr~~nde do Sul, 

Mal.to Grosso e Goyai. 
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s 2." Nenhum candióalo poderá funccionar crn comrnissão.ú 
qual caiba examinar eleições do Estadc;, inclusive o Districlo 
Federal, PO'l' onde haja sido diplomado. 

§ 3. Q i\a hypothe~o df• sorleio de um ,eandidalo para uma 
Comrnissão c1JJ que não vossa funccionar, o seu nome voltatú 
a figurar 1mtrc ns sor1ea.veis para as Commíssões ainda não 
eonsti luido.s. ' 

§ 4." O Presidente não podrerá fazer pa.:rt.e de qualquer" 
Gommi~si-i o de Inquerito. 

§ 5." Aos Secreta1·ios que :fo1·ern sorteados para a~ Com
missões do Inquerito, o Presidente dará substit.ut.os na Mesa. 

Art.. 8S. No caso de vagas, . ou de impedimentos de 
qualqueI· natureza, de membros das Commissões, a substituição 
· f'~u·-se-lm por sorteio. · 

Pa.ra:grap ho unico. o~ candid'atoí:> diplomados ausentes e 
os que não Liverem as elei~.õcs ,julgadas até a installacão uo 
CongTt:$SO Nacional, serão subtituidos nas Co:tnmissões de In
Querí Lo, logo na primeira sessão ordinaria da Camara . 

.Art. 89. As Commissões de lnque:rito i'eunir-se-µão, no 
mesmo dia em que forem sorteadas, para. procederem á elei
<:âo do seu J}resídentc e V.ice-Presidente. 

§ 1. º As Cornmissões de Inquerito 1celebrarão as suas rcu
riiõcs em t=1al:ls do edífício da Camara dos Deputados. annun
r.íados pi'.'lo_ Diorio do Congres.-;o, com antecedencfa. <le dor.o 
horas pelo menos, o dia e hora do~ respectivos trabalhos. 

§ 2. ª Eslns reuniões serão celebradas de dia, ou á noute, 
tantas ver.~s cruanLa~ se fizerem necessarias, pod'éndt: os tra
balhos ser interrompidos ou adiados, para recomeçarem, ou não, 
:no mesmo dia. 

§ 3." A's reuniões das Comrnis~ões de Inquerito admittir
se-hão todos os inLeressa_dos, quõ o requererem, vorbalmenlc, 
Oli por CSCL'ipt.o. 

§ -L ª Nn. mmnnn. Nmni_ão· em que for el0ito, o pee::.idento da 
Cmumissão de lnqur'rito designará os relatores, distribuirá n~; 
papeis eleítornes r· convo:!ar~1, pelo Dw:rio do óonures&o, os in
tr:ressados no pleito. 

Art. 90. Cornp~!.o -aos Presid:ent.es das Commissões tfo 
lnquerit.o: · 

a) convocar as suas reuniões; 
b) designar relatores; 
r.) dirigjr todos os seus trabalhos; 
d) manter a ordem em suas reuniões; 
e) resolver, nog termos deste regimanto, as questõe~ e'!~ 

rwdr:m; · ,, ; 11 lJ~ 
f) rcmetter á mesa os :pareceres nos -prazos reitimentaes; 
rr) ser orgão de '~ommunrnaciío entre a Commissão e a.. Mcsn. 
Arf.. !H _ As Commissões de Inquerito ~6 pod~rão dahberar 

nom a Jll'l'Sonça d::t maioria ahsolutR rios seus membros e por 
rnaiot:ia cteo.- votos. 

Arf .. \>~-. Nn nrimeil'a renniü.o da Commis~!io, convocad;\ 
},.leio 1J'ia1·iu do CÔm;resso, será ella informada, verba.lment~ . 
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i•1.•t' cada u1n d r.;s relu.to1:e8, das questões suscitadas pelo,; llu
.: 111111: 1;Lu:; 111·t\Sentes ú. Camar:t dos D~puLados. 

§ l." :Si nessa reunião nini;ue'm se apresentar, co::testando, 
1_.,_, 1·oclamando, lavraJ'- Se-ha, na seguinte, o parecer, de ac
: •. rdo com os docum1mtos presentes á Commissão. 

~ 2." Si apparece1·em contestantes, ser-lhes-ha conce ~ 
:- .1.i u o ·prazo improrogavel de quatro dias consecutivos para \l 
(; fferecimenLo de suas conteslações. 

§ 3 . ., E ' resalvado o. cada contestante o dit'&ito de desistir, 
!,oLal ou parcialmente, do prazo que lhe couber para. offerecer 
a sua contestação. 

'§ ·I." O exame dos papeis concer:nentes ao pleito será pro
c1~dido n::i. sala das Commissões de Inquerito, sob as vistas de 
um de seus membros e de funccionarios da Gamara. · 

Art. 93. Findo o prazo a que se l'efere o artigo anley:-ioi-, 
o contestante &ipresenta.rá a sua contestação escript.a. 

§ 1. º Esta coutestacã.o deverá conter: 
a) a indi·cação de cada sec<tão eleitoral cuja annullacão 

•J pleiteada, com os fundamentos l'egaes de suri. nulliodade; 
b) a relação de todas as secções elcitoraes cuja apura.cão 

pnr proposta, ~oro os resultados 1·espectivo!;, discriminados por 
eandidato; 

i:) o resultado- geral da apuracâo, de àCC.õrdo com as mo
d ificacões proposLa,s, na ordem decrescerüe dos votos <los 
,·;rndidatos. 

§ 2. • Na hypothese da impug11a1:ão do um diploma por 
;11 n l.ivo de inelegibilidade, a conteslaçã.o; além das e:i:igencia.s 
•h Jitlragrapho anterior, deverá f'recisar os fundamentos le
:: : 1·~~ dessa asserção. 

§ 3." Será vedada não só a leitura de contestações, no ado 
rJ,• :;ua entrega ú. Commissão, cofuo qualquer· consideração ver-
!•:d a esse respeito . _ 

~ ~.º O Presideutt.: da Cornmi:;são. esgotado o prazo con
•:··clído aos contestantes, dará. immediatamcnt!:, vist.a cios pa
i•··i s aos contestados, pal'a, cm igualdade d.:~ pra:r.o e de conrli-
•; r ·· ··\ u.present.ar.•em as suas contra-~ontcstac;ões . . 

~ 5.º Havendo mais de um contestante, ou. de um contos .. 
la•1o, cada grupo de interessados, por disf1rictos eleitoraos, far:'1 
' r~xame dos papeis em ·~onjuncto, dentro do prazo commum. 

Art . ~-L necebidas as contest.acões e as contra-contesta-
1~ i ~es, a Commis&ão de Inquerito. guardadas a ordem o a S(~
l!~rnnid::i.de neoessa.rias. eelcbrn:rá reuniões para ouvir os in
fr;i·essados . 

~ J ." Qg debates oraes o<lut•at·ii.o o prazo ma:dmo de duas 
l'.."Llniücs, prefixando o Pr~i:;identc dn. Commissãn o tem!lo, 
rr ual para. todos, que caberá a cada. interessado. 

§ 2.º Terminados esses (lchaL~s irão. os papeis ao Relator, 
:~:u·a formular . dentro de trcs ctin.s, o relatorio do pleH.o. no 
0:1al mencionará, oiscriminadamente. Lodos os pontos sob1·t1 
(ille versaram as allegacõe!' dns part.es. assim como qua.r,squer 
:-.: !l.1·os dignos. de menção. 
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Art . 95. O relatorio terminará em parecer e este por con
clusões, discriminando: 

a) as sec;c;ões cleitoraes cu,ios resultados não deverão SP: · 
apurados. -com u índica:oiíh dos responsaveis por v icios e frun-
des deLeL'Ll\Üt:mtes d:1s m1llidades verificadas; · 

1J ) as seccões eleitoraes cujos pleitos deverão ser appro
vados. com o resultado ,da apuração de cada·· -uma e a indilo.
i::ão, (•onsequenLc e c.onse0utíva. por candidato, do resultado 
geraJ;. 

r:) a indica1;ão dos c'.andidalos in.elegiveis, quando ~·xis
t~rnlei; , 0om o l\mdamenLo l~gal da ineleglbilidade; 

â) os <:andidato~-· que, em consequencia ás conclusões all
tP.il'iore~ estiverem eleitos e forem propostos ao recon:heci
i:nento. 

§ -1 . º Será da Commissã.o o parecer do relator que obtivet· 
a a $.i::igrn1tl11.'.0t ela maioria dos scns membros .. 

~ 2." Si a maiol'ia cb Com.missão manifestar-se contral'ia
nwute ao purccei·, o Presidente designar á outro Relator, para. 
d1:m!.1·ü de dous dias, redigir e apresentar novo parecer, pas
::Ju.ur.lo :t 1·011~!.i lu i r voto em separado o do R~lator primith1f1 • 

§ ~1. º Si · algium membro da Commissão discoraar do 
pa1·1.~c~-n· • ~ qu iz:er redigfr voto em separa'Cio. ser-lhe-ha, p·u·a 
l<'.~O . ;:oncedida vísta t.los papefs pelo prazo de dons dias . a 
c-.onLar 1.l:t data da assígn:üura do parecer. 

~ ·L" O nraw de dous clias para a redact~ão de voto mn 
~o.pu1·:ul11 será commum a t odos os membros da Commissão, quB 
o snlil~i 1 nr·rm, os quacs poderão delle d.esis.Lil·, no todo, ou .;n1 
lnn·f.<'. . . 

§ !i.u O voto em Sl~parado será redigido em condicóes icicn-
tl caii ú . .;. do JJareccr. • . • 

~ 1•:' f::;empre que o i..a.reeei-. ou o voto em separado pt·o
puir.r· <L annulluoão, ou o não reconht~<'imento da validad~ 1k 
diploma , o ncl::tl.01·, d imtro de. vinte e quatro horas, d~s1i 1.1-
hrn l-n-ha, ·por fórma a discriminar: 

ri : os en11didat,os não affectados cm seus uiplom:is; 
IJ ) oi; candidatos de diplomas affodado8 e og não di1.l•!-

rnndos propostos ao re(·.onhet~ -imento. . 
.§ 7 ." O Presid•mte da Camara. em riual(] t11~ r t<•rnpo rwltis 

da vol:[a.l;ão, dr~volverá. á Commissã(1, e:r:-<>ffwio. ou a rPqLw
m~1d.n de quulquer Deputado, o parc~cc-r qu e não estiver for
mulado de aecôl'dú com este artigo, ou . que contiver '~ 1To~ 
;11·it.bmGtircm;. que affootem o resultado. 

§ 8." o vcilo (.:m ~cparadn e :i emenda, que não cstive1·•;'.llJ. 
r rn.li:; idos de :u.-côrdo com c~te artigo, nao serão tomados ('m 
c:rmsidcra1:.fio 1ida Mesa. 

~ !l." O Y<tlo cm separndo. 011 emontla. que a.penas propu
Zl'l.'f~1ll a s uh::.t.i llli(;ão d1! candidato inclegivel f)l.l lo immcdi.!.Jto 
ern vof.0.1; ao nlt.imo eleito, só .c;eriío accoitos pela Mesn quando 
o eh'givcl nolles f!gurar com mais de metade dos votos obh
c!M p~lo inelegível . 
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Al't. 95. Os Duputados poderão requerei·, no· acto da as,,:
~rnüura definitiva do parecer, vista das actas o papeis con ~ 
;1:::rnentcs a qualquer pleito e offereeer-lhe emendas. 

Par:i.g1·apho u nico. Para a redacção de emenda os Der, u
i ;.idos terão, ·em comrnum, o prazo de vinl.o e quatro horas. 

A.rt. !:17. Só poderá ser propostn, n. annullação das elei
~Jcs nos casos Aeguintes: 

1. 0
, quando realizadas peranto mesas eonsLituidas por rnodo 

d !verso do prescripto em lei; 
2'', quando realizadas em dia e logar· diversos dos leg«~l

J11m1te designados; 
3º, quando os livros em que fm·em !av1'ad::i.s as -adas n::ío 

;·:-tiverem rubricados pelo juiz federal e pelo juit: de direit0 e 
r:f\n contiverem termos de abertura e encerramento ::u;signados 
i-1'~ lo primeiro; 
. '1º, quanclo se fizerem eleições pot• u.listarnent.o ~laudos-

! ;ao, ou fraudulento;_ 
5", quando as actas não estiv~rcm devidamrnle as

·' ::;nti~I::ts pelos eleitores e pelos mesa rios: 
. C", quando lfouver- prova evidente de reousa de fism.1.es 

:1 t 11·1~s:mla.ctos pelos eandidatos, ou por um grupo de elcitm·es; 
'iº. qaando houve1· prova de fraude, que altere o resultado 

.!:1 01Giçüo. 
Art. 98. Findos os lrabulhDs ela Commíssão d.e Inqucríto 

J'l•fürentes á eleição em qualque1· distrido eleitoral, 1J seu P1·e
·' ii!1m~..:~ enviará :.í l'desa o re~pccLivo parecet. com os votos em 
' ''"Hl'ado, emendas c. docnrn;mf.os. que aea,.;o co11tenham, '~ c.uj:.i 
J:"iilicacão houver sido julgada ll!!eos~arfa. 
. Paragrapho unir.o. As Cornn1is~õe:- de lnqu1wi1.o qui~ :•:,o 

, ;, .~·1~1n os pareco1·cs dnnlr·o d1~ dnz dius, a coulat.· Lia t1~1·mirnwão 
1 > .: doh::itos entre ós int<'rl'~udos: :-;~rãu :'5U hst.i Ltl idns. · 

Ar·L U!l. As Comm iz;sões ~fo JnqtH~l'i to su1·v iI'ü.o Juranu.~ ' '"ª u. primeira :-;(!io:SÜO de \:u.dtL logislatur·a, nu~ so:isõo.~ exf.ra-
01·d inurit1s o ua.s JH'orogucõcis, au~ ·u. cloiciiu da Conrnii:·isão de 
í'nd1!rúS nu. i:;cgunda sessão Jugi::;lativa . 

. Pru•tq;r·a1)ho unico. Para o cx:uno das olei.;õe:-; ás vagna vt~
t :

1
• 11:ada.s após n insLo.llaçfio do Cougres!:io Nueiona1, serv!i'ú, 

;1:· -; outras scssõcs legislaf.iva~, tt Gommisflão do Podcre;;. 
Art. 100. Sempre que se rr,nlizar um pleito ·para a ['e

n .1\'a('.nO da Ca.mara dos Deputados, ou para preencllímenlo de 
\ :~ ~(a, o seu Pre:;identc 1'arí1 publiDar, no Diario do Conm·es.so, 
l H •!' Estudos. dísl.ri cf.os e1eiloracs, mnnicipios, em <Jl'lJem ul
pl i :,lrnt icn., e S(~CÇÕ<'.!l:i eleitorac~, ern sequencia ot•djiial, - :i 
111;-rlida que forem recebidos, os boletins cleitoraes o a rc-
1:1•;:!0 doB livros entrados ·na. Sc(\l'Ct.ari:i da Camara., com as ria~ 
1:. ,· da sua cxpcdí~;ão e rcoebimbnto. 
. Parag-r:tphü u n ieo. A' '•xt~í'p::iin -do~ apr:e,;1•11 l.:~dn:.; l Hdo-: i 11 -
'' ""::-;:idos á: respecf.iva~ Commissões rle Inquerito, a Secre
ta: : :.1 da. Camara só recoberá doeumento~. ou papeis, eleito--
1"' .· p01· via nostal ou telegraphica. 

(', .. -Vot. llT ~r. 

/ 
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CAPITULO Il1 

DO Il~C.ONHECIM!l:NTO 

Art .. iOL . O 'pal'ec.er· da Cornrriissão de Inquorito r ece
bido pela. Mesa ~erá lido. cm ~ummarío, e mandado publicar no 
primeiro nnmcro do Dial'io do Congresso e em avulsos, eo:n 
os respectivos votos em separado, emendas, conLesta~ões, coll-
tra-contestacões e doc.mmentos a isso destinados . · 

.Art. 102. Vinte e quatro horas depois dessa publlcacãi.1 . 
que nãc;i pódc ser di&pensada, o .Presidente da Gamara. dar:1 
para ordem do dia seguinte a votação, sem discussão, dos pa
:receres unanimes, qne não p1·opuzerem a annullação ê e di-
p~mL ~ · 

§ 1.º Poderá sel' concedida :i urgencia para. u. immedial:a 
vo t.ação ·dos pareceres a que se refere este artigo, por deh
líera.,;5o da maioria dos presentes e a requerimento de qual~ 
quer candidato diplomado, ou já reconhecido. 

§ 2.• Podet.'á. igualmente, mediante as ~csmas coudicõ(i:-1 
cxigi<las pelo paragrapho anterior, ser concedido n adia -
1ncnto da votação elo {)arccer, mesmo unanime. soLJ:e. clci-
1:,ões duvidosas, até que a Camara se h::iju devidamente con
::::tituido. 

§ 3.º Para as delibcrapões relativas aos pareceres una
nime~, que não soffrem dlSCUS!;ãO, é necessario. a presença. 
pelo meno~. de quaronl~· n dous candidatos, diploma.dos, ou jú 
reeon hf.!c idos. · 

§ 4. º Os parccot•cs ~ão su;;citns t'i discussão nú.o admil.-
tem 1-nr,aminhamonlo du. votncfio. 1 • 

Art. 10:i. O parecer ucon1panlludo de \ 1oto em sep:tl':.ti l :J 
fica sn,;eito à discusf15.o. 1 

§ i. • E::ta discnss~fo só podcrú ser it1icio.da vinL~ e qu;, -
tro horas d<!pois cln. di~lribui1;ão , em avnlso improsso, uo 1):1-
rccer, vol.o em separado. conlestuoucs, contrn-eonLosLu1;uL'~. 
emendar. e docum<:nlo~. cu.ia publicnção a Commíssüo d~ 1H-
querito dol<.'rminar. . 

§ 2." O interstício <leterminnõo 110 paragrapho untc~"!li' 
não pó<le ser dhlpcnsado. 

~ 3. º Os pareceres com voto nm separado só serão vo· 
fados com a. npresencn. de, JJclo menos, 107 deliberantes. 

Art. 1 OL Quando o parecer, unanirne. propuzer n annnl
Io.~ão, cm o n:io reconhecimento d::i validade de dip loma, : 
l'lU·u (li1;cns~fio o votui,:.fí.o sú tcrú logar nn.& sessões rcalizn1ln 
npó~ n. in:;;Lnllt1(:iio do Congresso Nacionnl. 

.!\rt.. 10\>. Quando o parecei· for acomp::mlrndo de voto ('.' ' 
::'Jpar"ado, propondo, esse .ou aqu~lle. a ::rnnullacão .ou o na 
1· 1•conh1~cimcnto cli\ \'alitlad<i dn diploma, si.~r:'t suh111eU.i11r1 

dbenssilo n votui.:fío em :::e::.::;Ú1> 11rcpataLot•ia . 
~ -1." Si a~ cullch1sifos qne niio prnpÕt'lJi a au nul l:lt\:'i.". " 

o niw X't:conhecilnento de "\'aiidaüe <1 1 ~ 1.:l i11lornu, ohtivt~n~lll I' '' ' 
;ft~r~11da pura a \'Ol ar;í'io, essa far-:;1~- h n itrn11cd i:üaml•rtk . 
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~ :2." Si u.::; conclu::;úc~ q u1: Pl"•i[)ui:erem a J.nnull a·~ão .ou •.: 
não rr;:c:onhecimento de nllicl i:u.Je de diploma. obliver'em prc
rnn'nc1a pat·a a votaçiio ou si forem rojeiLadM as conclusüc,-:; 
q ut! a. não propuzerem, auiar-t;c-11 a a votação para as scssõt-:-; 
realizada:; apó3 a insl..all:lf.;}o do Con;;resso Na~ionul, quuud11 
so reahrir:i a .Uiscussão. 

At·t. 106. Quando o pai·r•c1.'r roe ·acompanhado de cnicn1l:l. 
J"i!'Opondo a annulla(.:.ão ou o .n:i.o rcconhecim<mto de validado~ 
d1~ diploma, si a crneuda ohtivet· ni·1:fcL'r.neia para a vola'}iíu 
~:erü. essa ncliada para as sessõc.s L't:alfaada& ap<1s a !nstalla1;i'i• ' 
do Congresso Nacional. 

Ad. 'l07. Quando tor.lu::; u.~; t:<.rndich\tos po1· um c.li::;l r ir. l.11 
c1r.ito~:.it · uão houv1~rcm :-;ido diplomados, si o parecei· solm~ 
o ~cu rceonlwr..imento for unanimc~. poderá ser volado, ante,.; 
da ul)ei'tura da Gamara, por 107 tlelibcrantcs. 

J?aragrapl10 uníco. Qunndo. nesse . çaso, houver vo Lo <HH 
~cparado, s6 depois da nhnrtm':'L (!a Camaru poderá ser d if:-
4:11Udo ,e votado o respcctiYo parccüI'. 

Art: 1 OS . Todo o parecer su j cHo á discussão terá ú> -
l:.li::i'ío nr;minul JHlra a sua primeir:l conclusão. 

Art. 1(t9 . Os eand!datos não tomatão parl-8 nas vota
~~111~::; dos pareceres sobre 08 respectivos d is trielos cleitor&.P.~. 

Art. 1.10. A Yotnção das conclusões de pareceres; voto ein 
~;epn.ra<lo, ou emendas, far-~c-ha -por meio de prcferonr.i r.t 
previamenlP- deliberada pela Camara. 

§ 1. º Acccitas as conclusões preliminares, considerar-$n·· 
lt::t. ipso facto, approvada a indicaç.;1o elos Deputados que, ,.~m · 
1·c.nscquc.ncia. dellas, forem propostos ao roconheoimcnto . 

§ 2 ." E;-;:cuptunm ~sc do disppsto nest.e artigo as cmendn:·. 
diminatorias ele candidato.s por inelegibilidade, com ou s0111. 
H1hstiluic5.o dcllcs pelo!'; imrnccliutos em votos ao ultim o 
duHo, as quaes se1·ao votadas depois <la pro:posiç.úo quu houw1· 
t) 1J tido :i pre:fercncia. 

Art. 1:U. Qtmndo as 1~rmclusõe:; preliminarr.is ~· scr1)11 \ 
vo ln.das formn duas -- n p1·imejra annullantlo ccrlns el eit:;üc~~ 

, '·' a se;;nnda :ipprovanclo ou l.1'G$ - e n Cnmarn accc itai- sô
mrmt.c a sngurida. o parecei· vol t.ar:i {t Commissã.o para faici
rnwa apuração, de accôrdo com o vencido, dentro d1~ ·dnl.•~ e 
q11atrú llóras, sob pena de destituição. 

I1 arag-rapho unico. Si a Cnmara não approvat• ncnhu1na 
1'les~as conclu5ões, a Me~n fal'n , immP.r.lin.tament.c, o sorteio d1:-. 
11ma outra Commissão: d P. cinco meQ1bt'O$, t'l qual serão •cmel.-
1,irlos todos os papeis nle itoraeE;, p~ra novo oxn.me ~ respc
divp pnrener, que deverá ser apresentado no prazo ma:timn 
.J,~ ires dias. 

Art. 11~. A' proporção 1g1c se for vot.nnclo , o Pre~klcult; 
in·oclam:irá Deputados os enndidntos reconhecidos. 

Par~r,r<1pho unjcn. Um dns Se>crct:irios fnl'á n lista d~·;~ 
c:andidalos reconhcc1dos. 110r Eslac:los, d1~ norl< ~ pnr :.i o ::ul, e 
Pa. s1'!q>.1e.11cit\ m·dinal clo::i respectivo~ dü1triclos, 

Art.. 118. A Camnra muncfat•ú. proceder i\ nova olelção, 
:!cmpt•c ('}UC, no rciconhecimcnt•.1 de poderes ele seus mcmli1·os1 
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auuuHar, por qualquer fundamen to, mais de metade dos 
voto$ de candidato diplomado, ou não. 

§ ·!." Para esse càlcuio serão deduzidos os votos de du
plicahs de ai:.tas, desprezadas por impossibilidade de se ve-
rificar qual dellas é a verdadeira. . 

§' 2. 0 Para a verificação da voLação dos candidatos não 
<li'plóroadns, a Commissâo de Inquerito fará, prelimjpar-: 
mente. a apuração, em face dos livros da elci(Jão, enviados 
ao porler ve.rifica.dor pela Junla Apuradora. 

§ 3. º Si, a.inda assim o candidato diplomado ficar com 
maioria. -Oe votos sobre os <lemais candidatos deverá ser reco-
nhecido. . 

Art. 114 . Todas as vezes que a Camal'a, na verificaoão e 
; '~conhecimento de poderes dos seus membros, julgar nullos, 
ou não apurar. por vicio$ e fraude:i, actas ou outros do
<:umentos elcítorae~, remettel-os-ha, por intermedio da Mesa, 
:\ autoridade competente, para a effecf.iva responsabilidade, 
pelos meios legnes , dos culpados. . 

Paragrapho unico. Esta provifümcia deve ser tomada pelo 
1' Secretario dentro de. quarenta e oito horas após a approva
ção das ermclusões que n detom1 inarem. 

· Art. 115. Ver!ficnda a. legn.lidnde dos poderes de mais de 
to7 Deputados, si se acharem presentes nesse numero, pelo 
menos. far-se-ha a devida 00mmunicação ao Presidente da 
HBpublicn e ao Senndo, para <.lUA ~e accor-de no edificio em 
r,ne devo ,fot> Jogar n installacão da f>essão legislativa. 

· :Ptl.ragrapho unico. Quando a Cnm::trn dos Deputados não 
pndet· ínícitn· os sl':llS t rnbttll\OR no dia marcado na Constitui
<;fio, ou cm lei ordinaria, por não haver numero legal, far-sc
ha. i<lent.ica cornmunicacão, e prococ.ler-se-ha do mesmo modo 
logo riuc u nLtmero estiver completo. 

ArL. ·1:16. Na ultima sessão prepat·atoria. o PrP-sídento 
<:onvidar~\ os bcpuLado~ a contrairem o formal compromisso 
de bem cump1·ir os se1.1:.; deveres pelo modo por que passa a 
~~~. . 

§ i.º Levnntando-se, no que será :.rnompanhn.do por todas 
n!-: pessoas que se acharem na sala das sessões. o Presidente 
proferirá. então, n seguinte affirmacão: 

-tPrometto manter ~l cumprir com perfeita lealdade a 
Constitukão Federal, promover o bem geral da Republica, 
?bscrvar .as .suas leis. sustcntar-llie a unfüo, a int.egridadc. e a 
1 n<lopendcuc1n.:i. 

§ 2." Em soguid::t, o Presidente mandar~ :f::izm· a chamada 
1los Deputados e ca<la um delles, n com01;n:r ·pelo::; mcmbt'Os da 
Mesa, <!irá, a proporção que foi• profet·ido o set1 nome: <i::Assitn 
promctto:;. · 
, § 3." O Deputo.do <)uc compar0ccr depois ela übt~l· l.urn. do 

. Gonf.!"n~sso, será :recebido. á enl.ra.da da sala I>do::; 3" e 4º Se
ci·ela.~·íos, e proferirá, cm se.ssão, per<tnfc o i>resident.c~ o '-lom-· 
IJrom1Bs~ dcBLc artigo. 
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~E~SÃO E).( 13 or:: .ffLHO DE rn:?'f) 

. TITULO UI 

Da constituição da Camua 

CAPITULO I 

0 1\ MESA 

Al't. 117. A' Mesa da. Camara dos Deputados compe~e a 
direcção de todos os seus trabaluos. 
. § 1.º A Me~a compõe-se de um . Presidente e de quatro 

Secretarios. .. .. 
§ 2." Para supprir a falta do Presidente e dos Secretaríos 

lrnvcr(t dous Vice-Presidentes e dous supplentes de Seeretarios. 
§ · 3." O 11residcntc convidará qualquer Deputado para 

. ~nusLiluir os Secreta rios, na falta accidental dos respectivos 
s11 pplentes. . 

Art. HS. A Mesa, eleita ac .inicio de cada sessão leghda
t. l\.'u, servirá t..ambcm nas sessõe!:l extraordin.\rias e em tr)das 
ai5 pr.oroga.GÕO:l. 

~ L" ·Sempre que se verifieal' vaga na Mesa, durante o 
funccionamcnto do Congrü~so Nacional, por morte, ou renun
da, de um dos seus membros, fisurará, em primeiro logar, na 
nrdem do dia immccliata, a eleição do seu substituto. 

§ 2. º As funcçõe~. dos membros da Mesa da Camara do8 
l .l(~putaclos súmenLe cessarão: 

·a) nos annos iniciae::; da legislatura, com a constituição 
da (JUe deve p1·es idie ·.í.s !';misõcs preparatorias para o reconhc-
<:imento de poderes; . 

b ) nos demais annos da leg·islatul'a, com a eleição da nova 
Mesa. · 

ArL. i19. O Pres i<lcnlt:' e Vice-Presidentes :mbstitnirão o 
Yice-Presidonte· do Senado, cm seus impedimentos, quando 
c·stiw~r i'unccioilando o Congresso Nacional. 

Po.ragrupho unico. O 1 º e o 2º Secretaries servirão. como 
~" e ·'i" do Congresso Nncionnl e, nesse caracter, substituirão o 
l11•t-sidunlc e o:-; Vice-Pri!s idcntes, em seus impedimentos. 

Ar! .. '120. ()t-; rrrnmhl'OS da J\fosa, bem como os Vice-Presi
dentes e os supplcnf.cs do Secretarias, não poderão fazer parte 
de qualquer Commissão, permanent.e, ou especial. 

SEC(JÃ.0 1 

Da eleição da Mesa 

Art. 12:1 . A' ultima sessão p1·cpa1•atori1i de co.da. sessão 
l~git>lativn. ordínaria o seu I1rosidentc dará para ordem do dia 
da primeira setisão da Cam::irn a c leiçilo da su::i Mesa. 
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A.."'iNAES DA CAMARA: 

' . :Paragrapho unico . A eleição do Presidente e dos Vice
Presldentes da Gamara far-se-ha, simultaneamente na pri-
1neira= sessão ordiuaria em que houver numero pará votações 
e a ·dos SecreLarios logo na sessã,0 seguinte e pela mesma 
,fórma. 

ArL. 122. Os membros da Mesa serão eleitos por escru
.tinio sccrelo e por maioria absoluta <le votos . 

· § 1.0 Si ninguem obtiver maioria absoluta de votos, pro
ceder-se-ha a s-egnndo esorutinio-entre os dous mais votados. 

§ 2.º Si houver mais de dous com igual numero de votos, 
a sorte decidirá quaes os que devem concorrer a segundo es
~rutinio. · 
. § 3.º Si 110uver novo empate, em segundo escrutinio, a 
.sorte· decidirá qual o eleito. . • ' 

§ 4. º Os immediatos em votos ao 3° e ao 4º _Secretarios 
serão, respec1.ivamente,. i" e 2º supple.ntes. 

SECÇl.O ll 
' 

Do Presidente 

Al.'L 123·, O Preside~te é o orgão da. Camara•, quan<lo 
'ella. houver de se enunciar c.ollectivamente, o regulador dos 
seus trabalhos e o fiscnl da sua ordem, tudo na co,.-rormi
<iade deste Ilcgimento. 

Art. !24. São attribuições do Pre.sidcnte, n.lém de outrau 
confer idas 11c~tc Regimento; 

1 u, prcsidil' n.s sessões da Camara; 
2\ abrir o cnccrrat· as sossões ás horas competentes, 

ueUas mant.er a ordem e fazcL' observai' UI Constituicão, m; 
Lois da Republica e cslc llegimenlo; 

3", fn.zer ier a!:i ncLu8, submcttel-ns á djscusaiio · 0 no voto 
da Gamara e :issignal-n~ depois de ·approvadas; 

'tª, fazet· ler o 1Jxpedicnle pelo fº Secretario; 
;;•, um.• po!:lso aos Deputado8 reconher;dos; 
6", conccdC'r· a palnvra nos Peputndos, nn ordem un IIJ

,i.;0ripcão, aos qua a soliciiu.rcm verbalmente, nos termos do 
Regimento, e negai-a aos que n. pedirem sem direito; 

7n, convídar o orador n decl~rat·, · préviamente, si vae 
fallar a favo!.', ou cont.ra, a materia em discussão; 

s•. intenomper o orador, qu:mdo se desviat· da questão, 
.quand o .1fnllnr contra o venc:ido, quando fattar á conaide
:nição "(t Cmna.ra, ao Senado, ou a algum dos seus memtlrog, 
e. em gc·t·al, aos reprcsent.anfos do poder publico, advertin
do-o. chnrnando-o ti ordem e retirando-lhe a palavra si nãQ 
for obedecido; · 

9", chama:r a attencüo do orador, ao terminar as hQra~ 
{lo expediente e da ordem <lo dia, ou ao i:;o esgot,_aw o tempo 
ti rrnc f..em diroil.o do ocoupnr a ,t.rib1.ma; 
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10\ annunciar a ordem ·cio dia e o numero de Depu•~dos 
presentes; . 

H ª, submctt.cr :í discussfío e á vo.lação n materia a isso 
destinada.; · 

12', annuncinr o 'l'esultac.lo das vota~.5es; 
. 1~·. conceder a palavra par~t rYplicacão pesso::il, sem 

p1'eJU1zq da ordem do dia; ·· 
14", commnnicar ll tJ:urnll'a. o recebimenlo de mensagens 

e outrn.s coN·espondenchls do Governo e fazei-as le1' pelo 
.'!° Secret.ario; 

. 15ª, nomear~ por autorização da Camara, Commissões es
Decrn.es, mixtas e . P-Xternas; 

rnn, designar subst,itut.os para os memb'1•0,; das Commis~ 
sões, -em suas vagas, ou em seus impedimentos, exceptua.da a 
Comrnissão de Polici.a; 

17", .promover a publical)iio dos dclrnles e de todos os 
fr::i.balhos e actos da Gamara.;. 

18ª, nãn permittir a. publicação de 0xpressões o conceitog 
vedados pelo Regimento; 

19~. organizar o dcsígn~t· a ordem dn dia seguinte; 
20ª, informar á Camarn solH·e qua:!quer ponto de ordem, 

óu de pratica, pal'lamenta r; · 
21 '\ suspendei· a sessão, deixando a ca.deil'a dai Presi

dcncia, quando não pttdE'r manter a 01·dcm, ou as cit'cumstan-
ci ns o ·exigirem; . · 

2ZA, levantar ri sessão; 
23ª, assigna1· todas as rcsoluc;Õf'ls da Camara; 
2-1ª, assiguar :i correspondfmcta com o Presidente da Re

ymhlica e çom as assemb.Iéas l<'gi~Jntivas eslrangeiras; 
25". convocar scssucs cx:t.raor<linal'i i\H: · 
2s~. presidir as reuniões da Gommissão de Policia. t.omac

r)m•te nas suas disc-nssõPs (\ dr-li~ornr,iles, com diroito a. :voto, 
•7 nssióllar os respccLiv1,lS pareceres: 

27"'. substituir, nos t~rmos rJíl Rngimt"!nfo Commum, do 
Congresso Nn'.Cionat, o SPU PrMirl'1n lc; 

28ª, substituir. nns Lermo~ <ln r.onst.ituie-ão. o Presidcnto 
'e.ia Republica; ' 

210~. resolvrr tQdus as nu rs.f.1i1•~ de orrlem quo occorre-rem 
11nrantc as sessões. 

Art . t 2.'5. O Presidcnl.o da í;nmara não pocforá offereeer 
projectos, indicacões, ou reque1·imcntos, nu votar, excepto 11os 
casos de· empail,e, on no!; escrutínios seeretos. 

Pa•r>agrapho unico. Pura- tomai' part.e em qualquer dis
cussão. o Presidente deixará n. cadeira, inl.erinnmente. a:o 
seu subst.if.uto, emqu::mto s~ trntnr do objecto que se pro
pm:er a c'liscutír. 
. Ai'rt. 126. Na falta, ou no impeaimento do Vice:--Presí
denf.o da Repl1blica o <lo Vir.e-Presidente do Senado, o .Pr'e
c;;i<lon te cb G::únnru será o subf>tituto eventual do Presidente dai 
llepublica. · · · . · · 
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SECÇÃO III 
.. 

Dos Vice-Presidentes· 

Art. 127 . .Sempre que o Presidente não se achar no re
einlo á hora i· egimentul do inicio dos trabalhos, o ~~ Vice
I>residente, e, soa falta, o 2", substituil".'.'o-ha no desempeuh0 
dai' suas i'tlnec;ões, cedendo-lhe o logar logo que f Dr presente. 

Paragrapho unico. Quando o Presidente tiver necessi
dade <fo -Oeixar a cadeira, proce~er-se-lia da mesma fórma . 

SECOA.O IV 

nos Secretarias 

Art. 128. São attribuições do 1 º Secretario: 

·1 •, fazer a chamada dos Deputados, rtos easos previsto~ 
nr-sle Regimento; · 
· 2ª, lêr á Camara a integra de todos os officios do Go-

verno e do Senado e, .em summario, qualquer outro pape!. 
que d(wa ser lié.'o em sessão; · .· 

~~". despachar todà a materia de expediente; 
4ª, .receber e fazer toda a correspondencia official d~t 

Camaru; .. · 
5º. receber. igUalrnente, todas ·:as represe/ntações, con

vHA!!; pcti<;ões e memorias dirigidos á Camara; 
· 6ª, fazer re~olhe:r e guar<i'ar em boa ordem todãs as pro-

posjoões, para apresentai-as opportunamente; 
1•, assignar, depois t..·o PréSidente, as actas das sessõe~ '~ 

as resolucões da. Ca.mara: · 
8•, contar o.<; Deputados cm vc-rificae,ão tle votae.ão; 
Dº, dirigir ~ inspeccionar os trabalhos da Secretàrin ; ~ 

fiscalizar 3s suas despezas; 
1 o•. providenciar para que sejam entregues . aos Dcp11 ·

fn.dos, :'.r. medida que forem chegando â Camara, os avuli:io=. 
impressos relativos á mnt.eria designada na vespern. pnri~ a 
nt"dem Cio dia; . 

H ª , tomar nota das diseussões e votações da Camara e:in 
fodos os papeis sujeitos á. sua guarda, authenticando-os com 
~, sua assignatura. 

Art. 129. Ao 2• Sec~etario compete: 

i ", fisea lizar a redaccão das aetas e proceder á sua lei
f.u ra; 

2Q, assignar, depois do 1° Secretario, todas as actas e 
resoluções da Cams.ra; · 

~".. r:screver a acta. das sessões secretas; 
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1í ", c.onlar os Deputados em verificação de votai;ã.o; 
5ª, auxiliar o i º ,secretario a fazer a: correspondencia offi-

dnl da Gamara, nos terrnoe deste Regimento. · 
Art. 130. O 3° e o 4º Secretarios receberão á .porta da 

sala das sessõc!': os Deputados que ainàa não hajam prestado 
M>mpromisso, para que o façam. 

Paragrapho unico. Compele-lhes at1x i! ;ar o iº e o 2" 
~el'1'cta.rios na veríficac::ão das votações. 

Art. 131. Os Secretn1·ios e o~ seus supplentes: substituir
sc-hã.o conforme a sua numeração ordinal e nessa mesma 
ordem snbstito iri'io o Presitfanl.r:-. n a fall:i doi:: Vic~-Prel'.;i ·
dentes. 

CAPITULO IH 

1):\ POT,JCfA IN1'El\NJ\ D.\ GA~.f:\llA 

ArL ·132. :) policiamento do edifício da Gamara e de 
>- :\ a~ dtT•endCUl!ia.s compct.e, pr i·vati \' ::tmenl <>, ;í. Commissão d e 
Polic:a. soh a o;uprema direcção do se11 Presidente, sem ín-
1 ;'/'vrn<:Jn do quniquer outro poder. 

~ 1.º Para ésse· policiamrmto podc r;í a. Commissúo dê Po
licia organizar o Corpo Policial da Camara. qtw se comporá. dt~ 
;nu Suprrintrndr nll· e d<> gua rclns a!. i" o numcr·o de vinte. 

~ :.?. " J•:f.:&C flOI ÍC!iamcnto poder:~ :·H~ l' feito por fort,:a pu
!,lka e a~1,ntes da. policin. commum, r nquii:;itados ao Governo 
P" l:l . .\lesa " posto~ ú sua inLP. íra " <•xc!usiva dif;posição. 

Art. Hl3. Será permHtido a rrunl<iuer Pt!Ssou. dcccnl.c-
111 en te vc~tida, n s~istir, das gal<.'t'in~. (i ,.: srssóc,.:, desdH que es-
1 <'.in desarma.da n gu nrdc o maiot• silencio, sem dnr qualrin rr 
··i;.:nul de :lppl:rn:>:l, ou d1• rf'prova~;iíl. ao 'lll ~ se pnssat' · na 
1 :arr1:1r:i . 

~ 1." Hnvnrá 1 L'iirnnas rc:;rrvada~ par.a senhor:t :'!. S1~nado 
:·\·.·. :-.:1·mi.n·os .to Cc1r110 D iplomalico. mag-islrndos, e al tos 
i'11n c· 1~im;n1·ioR. ·,-, fnmhcm, lo.i:a1· r·~sr.n·adn para n.::; reprcsf!n
' .: 11 l c' s dn im p1·r~ti'~:<1, Tl0 (~ itne!.i 1·n (''.\:«'releio da sua pr(lfissão . 

:.: ~-" \'11 J ' l'!~ inLo dai:: s0t;sõns r• r.m s uas dnpcmlencin.s ~t~ 
... :·:111 c<Jmil.idos ~.'.l•nadores ~ 0111p1·pga<ios em se1·vi(;o. 

~ :1." (),.: ··s1w1·lador08 cp10 pr·1·l1wbari:-m a sessão sm·ã1, 

· il· ri~arlo:~ :t sahi:·. immcdinlnm PnlJ'. do c4ificio r.l:t r.:amnra . 
~: -'I." 1•·a1·-s1~ -h :J, ~om o r~ >1pnct:ul,or qu0 porl.ul'hn r n s r-i' 

·:·;n ;e úPmonsti'ar.rí.o que a Gamara jul~ar 1 '.onv1~niimle . 
• \ri.. L34. Quando. flOt' 8 impl e~ advnrtcncius, na, fórrna 

·!('.~{.(• l't•;.;fmr.nLo, nfk rt11· fo<:~iVC'I ao Prnsidenf.c rn:rnt el' a 
.. 1·il11111, rlod<'rú ~1:i:;pendcr; ou Ir..vanf.a1v, n sessão. 

Pnra:.rraphu unko. Si a lgum Dcput.o.<!o commr~tl~r. den
, :·i'l nn edi ri cio dtl C:-imara, qu:ilquet e:tccs~:r1 , quo cl<,Va ter 
i·(!J'•l'r·::::•uo. a Commissão õc. Policia r,onhcetH':.'L do facto, f!X
:111ndo-o ií. Cnm:n·a. q oc dl'ilibei·arú a rcspcil u . 

."\ l'L ·1~{:;. Ouundo n o edificio d::i. Carn:1ra. ::;e i;ommcLLer 
• 1 I:!11 n1 d~!icto, r;~uUzar-sc-l1a n. prisão cio (:r-iminoso, abrindo-
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~94 í\l.'l.NAES [).\ 1 :.\ .\J ,\ ll:\ 

F:o i>1querHo, soO u direcção eh~ 11111 uu:- m1\111hros ·aa Commis
siio de Poli e.ia. designado 1w!p .P1·1·sid1.·nl.(•. 

· § L" Serão ohsel'vadas i10 hl'fl(~,·~~u a~ lf'í;.-; ü re.gulamento:5 
lJC'liciaes cio· J)i~trie:tr~ Feder-ai, no q111, Jlw forem applicaveis. 

§ 2." 80Pyid. de escrivão rt<'~S•• p1·01·esso o funcil-ionarin 
'da ~ecrctm·ia quo fôr para istn dPHí~rnado pelo .Presidente. 

§ '.3.'' o inquel'ito, que lnr;í 1•apido andamento, sel'[t en
:viri:~o, com o rfolinrH1entc, :'L aut.ori.dac.ln .indiciaria. 

CAPI'l'ULO rn 

DAS COM.l\1J~sõm:i 

.ArL. '1.36. A Gamara dos De puf ndos hliúiará os seus 
'í.1'n.halhos. cm cada sessão Icgis!aLiva ordinnria, organizando 
as s1rns Commissõcs. 

Paragrapho uníco. As Commis~ões serão:. 
a) permanentes, as quo subl'istem atravé~ das legis~ 

~aLn1:as.: 
Vi temperarias, as que sn l'Xt.in1;11em com a. terminaçãci 

da lí'gislatura, ou logo quo lrn.inm preenchido o .:fim a que se 
clC'stinavam. 

ArL ·J ::l'i. As Commissi)r.~ p•·t·mntiontes são doze; 
1 •, Policia: 
''" .Agrh:ultui·ê.l., Industria t' Cnmmercio; 3< Const.itni~ão (\ .luf-lti~.1t; 
/1°: Diplon1aci~ e 1.~rntndo~; 
~\ Finan.cas; 

_ 6\ Instrucção: 
7", l\iat'inha e. Guerra· 
~", Obras· PuhHcas; ' 
ftn, Poder13s: 

10n, Redacção; 
·11", Saude Pt~blica; 
1:~~, Tomada dn Contas; . 
Paragrapho unico. As Comrni~s(fos permanentes seriio 

eonsLilt1idas: . 
· a) a de Pollci~, pela Mesa; . 

7J) a. 1:1<! Age.ir,r1 l1m·il, Inrlu si i·in 1' C:ommcrc10, o. de Di
J)lllmaci a o 'er-atndus, u de Inst.1'tH·t:fw, n de Marinha .e Guetra, 
a rle Ç>bras Puhlka~ •. u. de .Poderes, n. do Snude Publica o a do 
~l'omadn ele Conkls -- de nove membeos cada uma; 

e) a .df~ Redac115.o, de cinco membros; 
d) a de Constit.uiçã.o e Jusfü;a, do on:lC membros; 
r: ) a de Finanças, de quinze membros. . 
Art. 1~8. As Commíssões permanentes, vm::i. vm; ole1fo:-·, 

exetcerão suas funcções dl.u·a.nte toda a, scssã.o lcgisln..tiva oe-. 
clinnrfa, nas cxtrnow1i11m·i(ls e mu; nr.orogo.çêíes, aM iv•rn 

' 
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Paragrap~10 unico. Na ultima. sessão. I cgislativa de cada 
J:·;:·i ~laturo. cessará o exercício das Juncções das Commissõe::i. 
<·c1111 a realizar;ão do pleito para n rcnova0ão da Camara do~ 
Jii•putados. -. 

J\.rt. 139. As Commissões temporarias sc1·áo internas, cx
t,.1·nns e míxtas. 

§ i." As Commiss·ões internas ::eriío as que se destinaeem 
ao ('Studo de determinado assumpto sujejto ú dcliberar;ão da 
Cnmara. e div.idir-sr.-ão em Cornmissões dn Inquerito, cspc
<'ia1~s e g-eral. 

~ 2.º As Commbsões externas serão as constiluidas para 
pn,t·f,icipar dos aclos cm rrue a Camara dos Deputados hajn. do , 
~n representar. 

§ 3.º As Commissões mixtas serão a.s constif.uidas de 
Dqmt.ados e Senadores. 

Art. 140. As Commissões de inqueri.to. em numoro de sois, 
~·.>t·üo constituída~ e regidas pelos dispositivos do Capitulo II, 
'J'il.nlo II, da Parte Segunda deste rregimen~o. 

,\rt. U1. As Commissõe~ especiaes serilo constituidas por 
<ltderminação dn Gamara, a requerimento d0 qualquer Depu-
Latlo. · 

Paragrap!Jo unico. O requérimento paJ'a a constituição de 
urn:i Gommissão Especial indicará, desde logo, o assumpto de 
que a mesmn haja de tratar. bem e.orno o numero de membros 
que a deverão compor e a fórma da sua escolha, electiva, ou 
po1· nomeação do Presidente da Oamarn. 

Art. t.í2. A Camara poder'ú constituir-Sr\ cnl: Commissão 
~e1';il, para o estudo de qualquer a.ssnmpto, ou outro fim dc
ii•.nninado, desde quo a sua maioria o permittir, a requeri
inento cscripto de qualquer Deputado. 
. Pnragrapho unico. O requerimento parft u consL.ituioão da 
Ca1irnra cm Cornmissão ·geral devorá desde logo, indicar o 
ob,i1•r,\to. o dia e u hora da reunião. 

Al'L. --H3. As Commissões rxtornas são non:-:Lituidas peln. 
l!iesrrn1 íórma dnf; especiuos, pür det.crminar;fio da Cnmnru, n 
:'Nl\Wl'imcnlo verbal 'tle ciualque1· De1mtado. 

~\rt. '.1.44. As Commissões roi:das serão, tambem, constl
f uidrt~' pela mcsm:J. fór:na das especines, por determinação <l~L 
Carnara, mediante prévio entendimento com o Senndo, a i·c-
111\•~ ~·itnonio escripto de qunlriucr Deputado. 

,\rt. H,5. As Commissões ternporarias durarão : 

u) as de inquerito até a ~leicão d:i. Commissao d1' Poclo
l'i's. ao inicio tia segunda sessão legislativa ordinnrín; 

!>) as especines, a geral, as exto!'nns e ::is mixtas, o tempo, 
de1ilrn da lc!:'i<::lntura, necessnrio no de8cmpenho dns snas uL~ 
lr'ih1,1i1,~ões.; "' 
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SECÇÃO l 

· Da eleição das Oornmissóc}; 

Ad. HG. As Commissões permanentes serão constiLu.iúa.-; 
púL' eleição e as temporarias poderão ser eleitas, ou nome:.idai; 
polo Pre:sidenlc da Camara. 

Art. 1.47. As Commissõcs permanente~ sedio eleita~ H:t~ 
duns sessões que se seguit'em :ls da eleição da ].\.lesa e em q11P. 
'honver ·numerG. para votações. .. 

Pa·ragrapho uníco. Par-a n. sua cleicão as ·Commissões ~;,_ 
1'iÍO desdobradas em dous grupos, um de seis e outro de, cinco: 
o prirneiro, formado pelas de Constituicã.o e Justica, AgriL:nl-
1 ura, Industria e Oommereio, Diplomacia e Tratados, Indnt
(~cão, Marinha e Guerra e Obras Publicas; o segundo, pelas 11" 
J~inanças, Obras Publicas, Poderes, Saúde Publica, Tomacia ri11 

1 :nnt.as e Redacção. 
Art. J-18. A eleição· das. Commissõcs permanentes será feit;~ 

111.:r o.scrutinio secreto, :.'í. pluralidade relativ;i de votos. 
§ i.º Cada Deputado votará em tantos nomes quantos cor

respondam a dous f.ercos do numero de membros da Cum-
wissão a elcgcr-.se. . , 

§ '2." Para as Commissões' de ConsWui(ão o .Justiça '~ ,Jp 
ne<luc\;ão, cu.io numero de membros não é divisível por lri~,;. 
r:~~da Deputado votatá ~·ospectivament.e, em oito e cm qt'iÜl'IJ 
nomes. 

§ 3." A sorte decidirá o caso de empate entre os vot1'.do:·. 
. Art. 1119. A eleit,;ão de Commissões temporarias será f1.1 iU1 
i1n. Hcssão seguinte :tquella. em que fôr deliberada a sua. eon-
stituiçiio. . 

l'o.i·agrapho unico. A nomeação de Com missões tempora
rias será feíta pelo Presidente da Camara dentro de vinLr r. 
qu:itro horas a116s deliberar-se u. sua constituil;ão. 

Art.. H:íO. Quando se realizar, simultaneamente, mais J1) 
uma ek,içJo, haverá sobre a mesa igual numet·o de urnas, de
vídamen tc l'Otulaclas, 'vom a irn:lien<J50 cl::n'a de cada nrn:t d:•·~ 
eleições n se proceder. 

Art. 15 f, . Proccclc-se ft eleiçuo com"ª eh amada elos DDPU· 
tu.dos, o que r;c :fará por E5'tudos. de norte para sul, em .~•'
q 11t>ne ia n1.'dinaJ dos 1·n."'!)1~1~l.ivo.~ 1Hst.rieLu:; L·leHor:.ll'~. 

§ Lu Tetrninada a votar,ão serão as cedulas rntfr;1d:H~ da 
urna, contadas e lida$ pelo Presidente. 

§ 2." Os 8cercturios procederão aos respectivos ass1•1ll.•:
mentos. proclnmrrndo em voz alta, à medida que se für \·i~t'l· 

· rir.ando, o re;,:nJLado da a1rnração. · . 
§ 8.º Não serüo apuradas as codulas referentes á llma cle1• 

r:tio que se onr.Jorür~rc;m em urna deslina.da a oull·a. . 
1 . § lt.º Si urn;1 eedula contiver numero de votos m~1 WJ' co 

que o regiroout.at. só serão apuraclcis os primeiros, nn nrdem 
•~m Que estive1·cm c.ollocados, até completar o numero •. 
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s 5." Terminada. a apm·aç ::in ,_. t ·• S1~.c rnt~11~io rcdigiri .bn :
i <:Li m c:om o resultado finaJ.. r:ollof:a neto o~ vnf:ido~ n:t ordí::m 
1 i·:·r.rc•sc.cn Lc <.los ~uffragio8. · 

§ 6.ª O Presidente proccdcl';í ~í IP-il1.11·:' <iu iitJl•\lirn da apu
r:it:flO final r- proclarnar~ M cleil.os_ 

S.ECÇÃO II 

Da audior..cia das Comm:ü;sõr:s 

Art. 15.2. A dísl·ribuicão de papeis éls Commi~;.;õe!:; ;.;cl':\ 
l"eit.a pelo '1º Secretario, cm nome d:i li.lesa. 

§ i." A remessa desses papeis ao Prcsidcnle de cada Com-
11 1is::;ão serít feit.a por intcrmcdio da Secrcl::.L'ia da. Gamara. s 2.º Os pareceres e papeis enviados pelas Commissões á 
:\lc .~a, sel-o-ão, igualmente, ao iº Sc.cretario. por· int.P.rmedio 
'b Secretaria. dit Camara. . 

Art. 153. Quari'do fôr tlislribuidu. qualquer pro:posíção a 
mais <le um8, Commissão, cada qual dar(t o seu ·parecer scpa
:'<1tlainente. -

§ 1.º Quando .;.; l\fesa envfar quaesquer papeis a um.a 
1::.•mmissão o esl.::i, · pretender - ou que outr~L se manifeste 
llObre a materia. ou com ella se reunir. vara deliberar a 
re.~r1cito, o seu Presidente enviará ú Mes:1 requerimento .. es
r.1·!rHo e fundamentado, que o Presidente da Camara de&pa
c!Ja i•ií. 

. § '.:3.º Sempre que fôr dcfer.ido requerimento <lc rcuniqo 
eonjuntn. clc duas, .ou mais. Comrnissõcs, o l" Scrretar io dnr
Jhc.~ -ha. conheci!nento desse despacho. 

§ 3.0 Quando um Deputado tP·rctcndet que uma CornmiR
::ii11 se manifeste sobre detcrminadu mat.eria, requercr:i ç1or 
cscr-i pto, sendo o requerimento submet.tido n voLação da Ca
m:it«•, independentemente do discussão.. presente a maioria 
absoluta de Deputados. 

SECÇÃO Ili 

' 
. Ar.L. 154. As Oomr ' -~~cs p-ermanen~cs, ou cspeci~es, t't>.-

11:".1i'-sc-üo, ordinariame1. !, locia,.; as scmanns, cm dia s pr;:~fi
:\n 1 :0~. 
.. r>aragt':rpho unico. O Diai·io do Cona1•.:sso J1Ublic:w:'t. t~uo
i.ld:a namenf.e, a. l'clo.cão das Cornn1issõcs, •r:om a di•:::i;;natão 
.~ .. , i'lcal o da hora cm que se real izai·iío as suas rcmiiõo~ . 

. \.d.. j 55. As reuniões <lXtr·:iordinnrias das Cornmisões 
:1·; '..: t> Jogar por eonvoca\:üo dos 1.'l'spccLivos Pn~sfrl1'nte~. u:i.:
•>(; , ,•iiJ, ou a requerimento dü qnalquer dos seu:> mcinh1·os . 

.Parngrnphô unico. Qualquer c011vocai,:üo de Cormni::>~ão 
·" ·:·:·1 :mnunnciada \[)elo Dia1·ío do Con(J'l'esso, com, vinL ... ~ e qua-
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Lt' O horas de antcccdenciu e dcsignac;ão .elo seu local, hora í: 
objccto. . 

ArL. 15G. As reuniõc:; ordinarins, ou exlraordinari:1s. 
das Commissões durarão o tempo nêecssario aos seus fim a 
juízo <lo seu Presidente, que as '})oder.á. interromper, qu:i11r.lo 
j u!g::i.x· conveniente. · , 

1'aragrapl10 unico . .As Commissõcs não se deverão rctm ~ t· 
ao momento das votações em plenario e, quando .anlcrior
rn ente reunidas, deverão suspender os . seus trabalhos cm
ctunnl.o durar aqoelle acto, para de1le parliciparem os i::cus 
mcmbt·os. . 

.Art,_ 157. ~s reuniões das Commissões, por conveniün-
4.:~ia de 01•dem publica, poderão 13er secretas. 

~ 1. º Serão sempre secretas as reuniões das Commissõcf 
l}11e versarem sobre: 

a) tleelaracão -de guerra, ou accôrdo sobre a pa7.; 
11) tratados, ou ·conven<;iões. com as nações estrangefr:l~; 
e) concessão, ou negacão, <ie passagem de forcas estra.n-

gciras 1p.rclo territorío nacional para. operações militares . 
§ 2." :N"as reuniões secretas servirá corno secretario da 

Commissão, por <lesignação do Presidente, um dos seus m~rn-
bros. . · 

§ 3. º Os Deputados poderão assistir t'is reuniões secrcla~. 
' . 

SECÇÃO IV 

Das actas das Commi.ssões 

:A.rL. 158. Das reuniões das Commissões lavrar-se-hão 
actas, com o summario do que durante cllas houver oceor
l'ido. 

§ L" As uclas das reuniões publicas serão dadas á pulili~ 
cidade no Dim·io do Congresso. , 

§ 2.º Dessas aclas constarão: 

a.) a J10ra e o local cm que leve loc;ar .a reunião ; 
b) os nomes .dos membros da Commissifo qu~ co~pm·l1-

ceram e os dos que nüo .compareceram, ·com causa. Just11 rnada, 
ou sem ella; 

e). a. distribuicão das materias, por assumptot:i e r1•l:i
tores; 

â) os-1Purecer·es lidos, cm summario; 
e) referencias succintas aos r~latorios lidos o ao~ rk

l.iates. 
§ 3." Quanuo ;l ímportancia do. materia cm estudo con

v ict·. o registro sleuographico dos seu!:\ debates. o seu l' 1:e-
8idcnto ;requerer:i no da Camara as 'l)rov~denchis neccssn1· 1a~ 
ú sua execuoã'o. · * lt. º Lida e approvada, ao inicio de cada reunião,~ 3 
ticta da imterior será ussignada pelo Presidente dl\ Commisí;tlO. 



c~ara dos Oepl.tados - lm~esso em 23/05/2015 10 17 - Página 149 de 234 

,._§ 5. º ~s Commissões sr~l·ão secrt:Lal'iadas, em suas rc
unwes !P'Ubhc3.S, por funccionarios da Secretaria da. Camara. 

§ _G.º Ao.s secretarios das Commi;:;sõcs compete, além da 
i·ccluccao das suas netas, a 01·gauização da synopsc dos seus 
truball1os, com o andameulo uas respeclivas proposições. 

ArL. 159. As actas dus reuniões secretas serão lavrada;,; 
nclo membro da Commissão designado 1pclo seu Prosidcnle 
para. servir de secrctarin. 

· Paragrapllo unico. ~\.s acLa.s da:;; reuHiiies secretas uma 
\·ez apr,irovadas, ao fim da reunião, serão lacradas untadas e 
l'ubricadas pelo Presidente e 1pclo Secretario e u'ssim reco
lhidas ao Archivo da. Camara. . 

SECÇJ.O V 

'd • .. · Dos presi entes e seus siibsfihitos 

ArL. mo. As commis:sões, logo dcpoi~ <.ln e lei la.:;, ou nú
meadas, reunir-se-hão cin umo. das salus da Gamat·n. pal';t r. le:
~cr o seu Presidente e Vice-Presidente. 

Paragraplro unico. Si não se rcalü:ar :i. úl ci i,:ã::i •Ju P i'').; i
denLc e do Vice-Presidente de qualquer CommissU.o dentro do 
t.rcs dias, o mais velho cm idade 'dos seus membros <1.ssmnit·ol 
a prcsidencia, atú ::i. eleicão. . . · 

Art. 1G1. Quando o Prcsidrmlo faltu.t· ;is reunt<Jcg da 
( :onimi~::;ão sf· 1·;i, suh::;l i lnidn pr J. 1 , . i1·<·- P 1 ·1~,; itl< ~nl r,\. 

Paragrapho unico. Quando se verificar a uusctwia &i
multauca do Prosidenlc e <lo Vicc-Prcsidcn:lc .:!e urna. com
missão caberá a sua presidencia ao mais velho em idada dvl'i 
seus membros, presentes. 

Al't. 162. A presidencia lic cornmissões i·c:mnídas caberá ao 
7iresidentc mais idoso, que sun\ substít.uido pdo;; outros pre
sidentes, '110. ordem ticcrescenk da idade. 

Púra:;rupho uuico. N:\ h)'pul l1csc <lu ausulw;,L de ludo . .; o.; 
presidentes de CommissGcs reunidas caber(t a presidoncia. a.o-; 
vicc-pre::;idcntcs, na ordem <let:resueuLu <Jus ~·e.:prJd ivas Hfa
dcs, e, nu falta <lestes, a.o mai6 velho '!111 itlado do:: :-i <:u~ 1nc1n
bL·os presentes. 

Art. 163. Ao President1! uo Commiss·lo t:t1mpelc: 

<i) dct1;rmünu', loi;u que J_'ur_ cleiLo, o dia,, ·JU n'I. ,JüH, rias 
r euniões Ol'clinaL'hl;;. da. Con11mssau, o qrn~ far:t imhlteli' pl'lo 
Diai'io dv Conyrcsso e eotullt u n icat·it :'t 1\1·~:'.l~\ : 

/J) convocar, c:i:-o/'ficio, on a yeq1;1:crime11::,1 <los membro!:! 
d::t Cormnissão ruuníõ c,.; cxlrnol'dma1·1u::i; 

e) prcsicll1· todas as rct~n ili e:; da. Cu1~~~11.i.,;·;ão '.! ncll as 
mn.uLcr a. ordem o a sull~mn1úo.de .,!lccessaL ~ª·'· .. 

ll ) faicr ler a ucl~ . da. reunmo anlcr10r, :;uinncllcl-a · ·~ 
1Jiscussü.o e ú upprovuçao; . . . 

e) cla1· conhecire·;;ato á com:-J1issão de Lod•• a ma.teria re ... 
ccbidll; , 
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{)" designar relatores e distribuir-lhes a mn.t.eria sobre a 
qual devam emitlir parecer; 

a) ·conceder u. palavra u.o:s membro::, áa .Commissiio, Du 
nos DepuLado>::, LlltO a solicitarem; ' 

h) advertil· 1J or·adoL· que se exaltar no ·-1,-,eorrc1' dos ~-1e
Lates, ou i'aliu.1· ~1 considerat;ão aos seus pat'e::;, ou, de um 
mod~ g~ral, ::ios L'Gprcsentantes do poder pu!J1ícu; 

i) mierrompet O· orador, si estiver fo.llando sobre o ven
cido,_ ou Uíra da questão cm depate; 

J) subrnot.ler u. votos ás questões sujeitas iL Commissão e 
proclama!' o resultado da votacão; , 

h) conceder vista doe pareceres, ou dooumenLos, ao·~ 
nwmhros Jn, Commissão, qu1~ a solicitarem no::; tc!'mo~ .,fo )l,~-
f;imcnto; . . 
,. l) assigna:r os pareeeres e convidar os demais mcmln;o-.; 

ua Cormnissã.o~ a fazel-o; - . 
n1,) enviar ú. Mesa toda. a, materia de!)tinada ú leitma. om 

Bessão e ti publi{}ídade na act.a impressa dos trabaH1ü:i da Co.-
nw.ra; .. 

n) promovel' a publicação <ias acfas .da Commissã.o no 
Dim·io dv Cong1·esso; - . -' 

o) ser o orgão de commun.icac.tão da Commissão cont a 
.!\fos~:- ' · 

p) solicitar ao PrDsidentc da Camura substitu!.~is par::i. 0~ 
membros da sua Commissfio, ausentes, ou impedidos de com
parecer; 

<1) resolver-, de accôrdo oom o Regimento, todls a:,; qi .. ies-
Hfos {]e ordc~m. susciiadus na Commissão sobl'L~ os ~eus ira
lialhos .. 

Ari.,. ltH. As pl'oposições e: papeis t1ue forem remett.irllJ.' 
polas Cumnii:::su'-l;.; u.o u.i·cllivo d:.i. Cu.muro. BÓ poder~o se1• ucs
arch.í.\·ucJos. ou tHn· ord~rn da. Mesa, on a i·eqúer1mento de 
qualquer Depn Lat!1J ao Prosidenl~ da rcspootiva Oommi s;f1u. 

SECÇÃ.0 .Yí 

Das att1-ibwições dc,s OommissõetJ 

ArL. lfüí. A'>' Commissõcs permnn1mtes teem por aU.ri
buic.ã.o ·geral estudar o manifestar a sua opinião clara sobre 
tndm; os assurnptos .submett\dos ao seu oxame o quo lhe forem 
enviacios pc> la M c!:ia. 

A1•I.. 166. A' Commissão de Policia compete. além du.~ 
:l'nrn)ções que lho s:io attribnidas no capitulo - Da Mesa -
e cm outras dispos1cõírn regimentnes ~ 

a) tomar t.odas ns providencias nocêssnrias á regulari
.:l~idl~ C.'11s t rahnlhos logisinUvos; 

b) dir·i~it• todos os servioos da Cam·ara, durante as ~es -
..slí1~s legi~1:l1ivns o nos sens inlerregnos; 

e) a policia intorm1. da Camnra; 
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d) propôr á Gamara a nomeação ri'os funecionarios d8 sun 
Sccreía:da; 

e). promover· os funccionarios da Secretaria, nas vagas 
oceorren.tes; 
· f) nomear o pessoal subalterno nccessnrio ao servico da 
i:::1mara. 

Art. 167. A' Oommissão de A.~rricultura, Industria e 
;.;umrxie1·cio compete manífestar-se sobro todos os assumplo~ 
;·dativos á evolução econorniua do paiz. 

Art. iôS. A' Commissão do Constituicão e Justica com
pete mauifestar-se sobre todos os . assumpto~ quanto· ao ~en 
a~1_iceto jut'idíco, legal, ou constitucional. 

t\rt . 169. A' Commissão de Diplomacia e ·rralados com-· 
pei o manHesLar-se sobre todos os actos inlernacionaes de que 
Jiouvcrmo:> pat·ticipàdo, ou de pa1·{,icipar, e sobre a organiza~ 
ç;!.ú do Ministerio das Relações Exteriores. 

Art. 170. A' Commissão de Finanças compete manií'est.a.t·
~c ~ohre tooa e qualquer proposição que, directa, ou indirecta
mcuLe, immediata, ou l'emota.mente, augmente, ou diminua. a 
o•~::=peza, ou a receita. publica. 

Art. 1'11. A' Commissão de Instruccão compete opinar 
;.;D !Jrc todos os assumpios relativos á instruccão, publica ou 
ll ~ll ticular, e· á. educação civica. 

Al't . 172 . A' Commissão de Marinha e Guerra compete 
mani!'est:ir-S'e sobre as propostas do Poder E:x:ecuti\To <1e fi
S~t~ão de forcas de terra e de mar e sobre todos os assumptos 
qw~ interessem ás forças armadas. 

Art. 173. A' Commissã.o de Obras Publicas compete o 
;·.~ !-1HJ0 de tvdas as questõe:; r elativas ás obras e viação pu
i•i !,'íi e ~í cuncessão a particulares tie construccão, uso e goso 
da~ mesmas . · 

Art. i i 11. A' Commissão de Poderes compete: 

a) verifica!', após o pl'imeiro anno legislativo, os poG'eres 
tl"s Deputados eltlito:; para o preenchimento de vagaa; 

/1 ) manifestar-se sobre pedidos de Ucenca, formulando 
"S jJ1'ojcctos para ::.. su~ concessão; 

<) opina!', junlamento com a Commissão de Constíluí<;iio 
•· .i\ 1 ~ Lica, sobre a perà::i. de mandato de Deputado. 

Pnrag1·apho unico. No pt·imoiro auno de cada legíslatun1. 
a :\1 ncoão (;e veriíicat' poderes 6 ãLtribuidn ás Commíssõe.:i 
r:0 l11q1wl'ito. 
.. ,\rt. 175. A redaccão final dos projectos approvados pela 
\·am:n·a, cm ultimo turno l·egímentul, 'compete á Commissão 
(li.' !lcd:.l.c«.~úc. 

~ 1." Compete á Commissão do Policia a rcdnccão finai 
1; " :' 11ru.iectos de resolucão da Camara dos Deputados. 

~ ::.>. º Os project.os de leis ori;:omontarias serão redigi<..'.''~ 
i1··::1 Co11 1m1~s5o de Fioancas. 

(. ·-- r oL :U. l :.:l.l 
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§ a.º A' Commissão de Mal'inlla o Guerra caberá a. i· t1 -
daccão final dos projectos de fixaoão de forens. 

§ 'J. . º A rodaccão para a 3• discussão do projecto em~n
dado em 2• seL'á feita pelo Coromissão que o houver aprcsrm
tado, ou sob1·e elle emittido parecer. 

§ 5. ª Quando mais de uma Commissão houver emittid l1 

parecer sobre uma proposicão emeúdada em 2• discussü.ú, il 
Mesa designará a quo deva redigir o proj ecto pura. a 3• ·<fü
cussão. 

Al't. 176. A' Commissão de Saude Publica compete· ma
nifestar-se · sobre todos os assumptos de saude publica, hi
gicn.; e assistencfo. 

Art. 177 . .N Commissão de Toma.da é.:e Contas compelem 
as attríbuioões que lbe são conferidas na secção III, ca!)i
tulo TI, titulo I , da parte segunda deste. Regimento. 

Art. 178. A's Commissõcs temporarias compete o de::;-
1,'. rnpt!1tl111 'da!' aLtt·ibui('.Üt~s q1H\ lhi.• fo 1·1~n1 exr1·c'~~u01 en l 1-' e11n-· 
iondas pela Camara. 

.. SECÇÃO .Vll 

DQs trc.'balkos ~ Commúsõe8 

Art. 179. O trabalho das Commíssões · obedecerá á sn-· 
gtünt<:1 o1'dem : 

a ) disll'ibuição ó.'c . maleria pelos relatores; . 
b) leitura de pareceres definitivamente assentados; 
e) leitura. discussão o deliberações sobre relatorios . * 1 .ª Jí~stu ordem lioderü ser alterada pela Commissão, ot~ 

riara trat,m· de matcria urgente, ou a requerimento de ~re fo-
1·enciu, de qualquer dos seus membros, para determioac:o a!:'-
sumpto . · 

§ 2.º A di~Lrilmi ção de 111aleria .d1werá ser pu1'licadn. r.m 
acln, no Dia1•io do Con[p·esso, por ma.terias e relatores. 

s 3. º O .Pr~sidoote fará n distribuicão de todos os papeis 
J.'occhidos no intenei;no das reuniões. s ~. º Tratanei'o-sc di? malorin urgente, o Presidonte lle
::;íi;nará llelat or independentemente de reuniüo da Commis5i"í 1J . 

ArL mo. As nttribuicões dos membros da Comm1s~ão do 
Polícia são Lliscriminndas no eapitulo - Da Mesa. . 

ArL 181. Dos assumptos que competem â Commissiio .d'! 
:\gricnltm·a, fodustria e Commcrcio, terão relatores prévia~ 
mente desig:nados os que se referem~ 

a) á. agricultura; 
b) á immigracão e colonizacão; 
.?) á estntistfoa economica: 
d} ao ensino lechntco; · 
e) á in6'ustris: n aos inventos índustriaes, 
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11) :H) commercio; 
/1.) ao eonnnereio hllcrnnl:ioual. 
Art. 182. Dentre o;; assumptos cujo estudo compete á 

Commissão de Dip!omácia e Tratados; poderão ter r clatorn:,; 
previamente designados os que se reforem: 

a) á Secretaria das Relações Exteriores: 
b) ao Corpo Diplomatico; 
e} n.o '-Corpo Consular; 
dJ a interesses eomtncrciaes; 
e) aos tratados; 
f) ás convenções: 

. a) aos congressos inf.crnacionaes. 
Art. '183 . A' Commissão de Finanças cabe organizar-se clú 

modo que a materia 8uj'eit.o. uo seu estudo seja distribuida 
rielos relatores : · · 

a) do orc.umento do In~erior; 
b) do orçamento do Exterior; 
e} do orcainento da Viação; 
d} do orçamento da Agricultura; 
e) do orçamento da Guerra; 
f) do orçamento da !.\farinha; 
rt) do orçamento na Fazenda; 
li) do orçamento da Receita ; 
i) de credilvs do Ministerio da Fazenda: 
j) de creditos dos ministerios elo Interior e do Extcriol' : 
lc) de crcdit.os dos minislf)rios da Viac.ão e da Agricultura ; 
l) de creditos dos ministerios da Marinha e . da Gucrr::i; 
m)' de tarifas; · · 
n) de int.eresses e vencimentos do funccionnlisrno e OJH~-

1·ariado; . 
o) de reformas e aposentadorias. 
Art. 184. As materfas snbmcttidas ao exame da Comm is

:-:io de Instruccão serão distribuídas aos relatores pela SC!
gu inte fórma : 

a) ensino primaria; 
b) ensino secundo.rio; 
e) ensino medico e lodo o que com elle tiver corrclaciio; 
d) ensino jurídico e todo o qne com elle tiver correlacüo; 
e) ensino de engenharia. e todo o que com elle tiver cor-

rdn(}ão: 
/} ·ensino profissional; 
(f) ensino artístico; 
h) organiiacuo geral do ensino: 
i} cducaçü.o civico.. 
Art. :1.85. A distribuíção de muteria na Commh;são ele Ma

r : nha e Guerra. far-se-ha relativamente: 
a ) ó. :fixação de forcas de terra; 
b j á fixação de f orçns de mar; 
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· . \:-;:'\ . \ C~ IJ.\ c.(\L\ 1~.\ ,; 

e) a assumptos militares de terra; 
d) a assumptos militares uavaes; 
e) ás promocões e reformas; 
f) ao sorteio e ao alistamento; 

. a) ao ensino militar; 
h) a.o ensino naval; . 
i) ao material de guerra. . 
Art. 186. A, Comroissão de Obras Publicas compete dts-

·tríbuir aos seus relatores, além de outras materias, as se
guintes: 

a) Ol)ras publicas; 
b) viacão terrestre; 
r.J viação maritima; 
d) viação aerea.; 
~) se1:.Yicos de portos, rios e canaes; 
f) serviços po:,tacs, telegraphicos e telephonicos; 
o) :iguas é esgotos: · 
h) concessões de serviços publicos; 
i) concessões para construccão de vias ferreas e para a 

organ"izai:;ão de empre:r.as de viaQão. · 
.Art. 187. As attribuicões da Commissão de Poderes, 

qua.n l0 ao exame de elP-ic; ões, deverão ser distribuídas, ao co
meço da sessão legislativa; de modo que a cada um . ele sem; 
ri1embros caiba relatar as eleição dos Estados: 

a.) Amazonas, Pará e :Maranhão; 
-~) Piauhy, Ceará e Rio Grande do Norte; 
e) Parahyba, Pernambuco e Alagõas; 
d) Sergipe e Bahia; 
r:; Espírito Santo e Rio de Janeiro; 
f) S. Paulo e Paraná; 
p) S:mta Catharina. e Rio Grande do Sul; 
h) Districto Federal, Matto Grosso e Goyaz; 
i) Minas Ge:raes. 
~ 1. • Quando no exercicio de funccões relativas n reeo

n hccimento cli; poderes, a Commis8ão respectiva cingir-se-h:t 
ao disposto no capitulo das Commissões de lnquerito. 

§ 2.º Qunndo n Cúrnmissão dn Poderes houver do tomai· 
n mhccimcnto <lr: clci1,;ões de E~f ado a que pcrtenca qunlqw'r 
de scns mP.mbn1s, pr-s1~ não pod••1·:í. tomar pnrl.r~ no sru cxamr·. 

~ 3 º Nn hypot.he.se do pa1.·ngr:;.yJl10 nnt.crior o Presidonh! 
da Camara d;u·(L substit.uLo ad-hoc ao Deputado impedido. 

§ ~-º O :Oeputado impedido de tomar :parte no exame d~ 
c.malqller clcí t:ã.o cm Commissão podet.•t\ discutil-a e i:otar cm 
plena.rio. 

Art. . 188 . Na Cornmissã.o de Saudc Publica a materiu cu.io 
cxarno lhe cabe de...,.erá ser- assim distribuída · aos i-elatores; 

a) saude publica; 
b) hygiene; 
l') a.ssiste·l\cia; 
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dJ saneamento; 
e) prophylaxia; • 
f) dC!fest\ sanitar1a; 
!! ) problemas hospitalares: 
h) ensino medico.i 

40;; 

i) .organizn0fü> administrativa. 
Ad. 1. 89 . ?\a Commissflo de Tomada de Contas o estudo 

·u?- despcza pnblica ardina.ria poderá ser feito por ministe
:::-ios e o da. cxtraordinaria e dos credif,os registrados sob pro
testo, pelo 'I'ribunal de Uontas,. por outros relatores. 

SECÇÃO Vlll 

Das deliberações das Gommissões 

An. :1.90. As Commíssões da· Camara dos Deputa.aos 
1:r.·l ilJe.rurão lH">r maiol'ia, com a prcseu~;a da maioria absoluta 
r.Jos seus membros. 

ArL. i9i. A Commissão que receber proposicão, men
sagem, ou qualquer outro papel, quu lhe for enviado pela 
J\lesa, poderá propül' n. sua adopção, ou a sua rejeição, total, 
( tU parcial, aprescntn·r pt·oj eclos clellcs decori:entes, dar-lhes 
.-.; ubslitutivos e apresentar-·lhcs emendas, ou sub-emendas. 

Art. 102. As CorrimissGcs rcquisitarfLo dos Ministros de 
l~stado, por intermedio do, i\lcsn, todas a.s informações de que 
1 rmham necessidade. · 

Paragrapbo unico. As Cornmiss0cs poderão :requerer a au
t!icncia dos Ministl'os de Estado sobre determinado assumpto. 

Art.. 193. ~ei·ú pennittido a qunlquer Deputado assistir ás 
l'euniões das Commissões, e al'li discutir, apresenlae expo-
sições escriptas e emendas. "-

§ 1.• Si as Cornmissões não as adoplarcm, essas emendas 
~erão annexadas ao parecer pam ser em tomadas em consi
de:ração pela. Camara. 

§ 2.º ·As exposições e:Scripk1s, assim como o resumo das 
ornes, si os autores 1·cà igircm os e::dl'ac! os1 poderão sor rn1 -
blicadas. 

Art. 194. Quando um membt'O (JC Commissão retiver om 
seu poder, após reclamacü.o escripta. do seu Presidente, papeis 
;·1 mesma pertcneenf.c!:>, será o faet.o communicado :.'r l\fosu. 

§ 1.u O Presiclentc d<t Cam::irn. f:lr;í. appello n. esse momb1•0 
dr dommíssão no sen~ido de rt.Ll.(!n<let· :'t i·cc-lamnçft.o, i'ixuncto -~ 
lhe para isso breve prazo. 

§ 2." Si exLin0!.o esse prazo uãn . houver s icJo altcndido 
u a.ppello, o Presidente dn Camu l'a dará subs! it.uto na Com-
;,iissão áquelle seu mf'mhro. . 

Ar!.. 1():.1. A r.orumiBs;in 1 :eral, q•w ,·. pt't!ii ir!i<la pcln. 
:-..~e~a, ohset•var·:'1. :1:-1 1111!.•\nws ilisp,,.,!,•t1i>~ r-1·t.:i1111~111t11•"' nppli ·· 
l';l\'(\jg ú C\ln1lll'H. 
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406 
~ . 

~\ "'.);_\ l".S O.\ C:\)C:\RA' 

Paragr·apho unico . Em Commissão Geral nenhum .. re-
11uerimen to <le e1H;errn.n·Hmto <Jo discu'ssão será permitti do, 
:mas nenhum Deputado nodffr~i fallar• mais de duas vezes e JJ<J L' 
niai s de uma,. Ilora, cada vez, sobre o m esmo assurnplo. 

Dos 1Ja1·aceres 

Al't. rnG. A's proposições, mensagens 'e roais papeis su
:i<~ itl) S ú delibcrac,:.fio das Commissão deverão ellas aprosenlar 
1~arecer. _ 

§ 1 .6 lParecer 1.) a ,p1·oposicü.o com que a maio1'ia, ou a 
rniunirnidade, de uma Commissão se pronuncia sobre ql:lal
quer ma.teria sujeita~ ao seu estudo. 

~ :J.'' &rá <wcnciclo~ .L) volo do um membro de dommissão 
ronL1.-ario ao parecer. · 

§ ~L" Quando o voto vencido foi· fundamentado, tomará a 
(knominação . de «voto em separado~ . 

. · ~ q," O membro de ·uma Commissão que discorda·!" cio 
:l'nndamcnto do parecer, mas conco_rdar com a.s conclusõci:-, 
:i..~signal-o-ha : -.pelas conclnsões:i>. 

§ 5." Sí n. divergcncia de um memb~o de Commissão com 
<.· l''"~flü(~tivo parecer niio :l'o t· ft tndrtment.al, nssign.al-o-b:i.: 
<::1"om rcslricç1jcs» . . i 

Art. 197 . Os purec<'rfls serão redigidos por esctipto , c1n 
ün:mos c:x:plicitos, sobre a convcnicncia da. approvacão, ou 
da rej eioão, da materin a que se reportam, e terminando poe 
1·onclusõcs syntheticas. 

~ L" E.xccpciona.lment.e, nos casos expressamente i1rc
\' i ~Los no n.cr;imcnto, os pareceres poderão ser vcrbacs. 

~ 2." 05 p::wecorcs stio d iscn tidos integralmente, em p ln
rn: l'iu, mas s1í as Hl:lS r.oncl usões serão submetlidas á vot:ii; :ío. 

A1·I.. f !)8. () membro dn Co.mmissão a quem for dis
k ibuido o C8!Jlldo lle Qualquer m"tlteria deverá upresent:w. 
dentr·o de dez. dia~. ~m rclntorio a. rospeilo, <1ue t.ermi1rn1·:·L 
cm parecei-. 

~ 1.Q O P e('s idnntc 1.fa Comrnissfto podorú, n. requerimeul n 
Jtmrlamenl.ado cio Holnl.or, prorogar por ma.is dez dias o prnzn 
qnn lhe é ussignn.do neste artigo. ' 

~ 2." J~ido. discntido e vot.acJo em r~união da Commissiln 
(, t'('iaLorio solwe qtrnlriu<'r· rnn.tol'in, o rolnl.or t erá o p'l'•m1 
i l.n 11uarenl.a! e oil.o horns. impl·1.wog-u.v~l. para red·ii;ir, (J (\ 

:i.1:1:<'.irclo com o vencido, o parecer. 
§ 3.º Rclu.tor io e parece~ serão lidos cm reuniiw da 

Commissü.o e sujcit.os :í discussão, 'P"lo Ilrazo q:oe o .P1·P.~ 1-
<.! cntc ,iulgar' n ecessnrio. 

J\l't. 199. Si o parecer do Reln.f.or não for adnptalf() 
JiL1ln. mniorin: da Comrnissífo, n .PrN:idrmte <lei:i1giiar;'i, tli'nt rl\ 
n:-; (!Ili' rrmr-til.uirem. maioria, novo P.l.'lntor, 
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SESS.:\O EM 13 DE .n.:LHO DE 19~0. 

§ 1.º .Para a apresentação do novo parecer será. concedido 
·ao segundo Relator o prazo de tres dias. 

§ 2." Na hypothese da Commissão acceitar parecer diverso 
do do primeiro Relator, o seu passará a constituir voto em 
sepaT"ado • .,,,. 

§ 3." '.A.'os membros da Commissifo que pretenderem re~ 
digir voto em separado ser6, concedido, em commum, o prazo, 
improroga.vel, de tres dias. 

§ q,º Para o effeito da contagem dos vo los relativos ao 
· parecer, os «vencidos» e «em separado» serão considerados 

c0ntrarfos, e o.s «pelas conclusões:11 · e <rcom restricçõest> fa-
voraveis. , · 

. Art. 200. A's Commissões será licito dividirem, po:ra fa
cilidade. de estudo, qua.Iquet' materin sujeita ao seu exame, 
mJmtanto que se.ia um só o :parecer enviado á Mesa. 

Art. 2'0'1. Os pareceres assentados em reuniões publicas 
rl::i.s Commissões serão enviados á Mesa para serem lidos e 
impressos. 

§ i.º Deliberar-se-ha sempre sobre n conveniencia de 
snem .. os pareceres ass·entados Am rEiunfües secretas dis
enf.idos e votados em sessão publica. 

§ ·2.,, Os pareceres, votos em semrrado e emendas, que 
rlcvnm ser r.onsiderados em sessão secreta. serão entregues 
"m sigillo á Mesa, di'I"ectamentc, pelo Presidente da\ Com-
niissão. . 

§ 3." Os Presidentes das Commissõr.s poderão determinar. 
:1 impressão cm avulsos, para. estudos. dos votos dos Rela
r r:res, ou de qualquer membro da Commissão. hem como de 
:locumcnt.os que intctesscm aos ::u;snmpt.os om exame. 

Art.. 202. As proposições r>nvindas ás Commissões, que 
não tiverem ,parecer no prazo de trinta .sessõns consecutivas 
dn, Cn.mnra. poderão sr.r incl11i<lnR cm nrdr.m do dia. indepen
< ii>nt.em ento d ellP-. ou ex-offü~io, pr. lo Pr~siõent.c, ou por de
i 0J·minnção ela Camnr:i. n t'equcrimr.nto ª" rrnn.lquer Deputado. 

SECÇÃO X 

Dos impedimentns tempora?'io.o:: 

Art. 20:-1. Sempre crnn o mcm.br() de um::i Commi~são nãn 
1'n<for compar~cer, por ryualquer mof'.ivo. á,-; suas reuniões, do
"''r-:1. disso dar conhechrnmto an ,;cq PrASMente. 

~ L 0 O Prosidr.nt.n dtt Cnmarn, P..-c-n(ffcto. a rertue-rim~nt.o 
d n Prr.sid~nf.c da CommiFi~l'\'.n reqflí'~f.ivn. ou 1•m r-rmsequenr,fa 
:'1 r~nmnrnnic.u~i'io dn riunlqnor Dnp11tw.dn, d13Rig-nar:í ~nbRtitl1fo 
;n ! 1 ·r·:nn pnrn n m emhrn ::Ul!-lf'ntf1. •111 tm pí'riido,' pnr r-,11nlrynm· 
1 ··':iw1. '11' t.om:n· J)nr>f;.(1 nos tt•nbnlhnl'l d:-i Cnmml!'1.~ii11, 
. .~ ~. º T .oi::·n qnr. r,essnr n inip~rlimen to, pr0v)~fo r.Mt,f! :11'·• 

·
1

!' ' 1\ -rr•rminar(1 a snbsituiçüo l'1)~p~~1iv:-i, 
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4!J8 

§ 3.0 Sei•it vedada a t>crmanencia do substituto na Corn-. 
missão desde que· -o· substitui do r.ompareca ás sessões da Ca
rnara. 

SECÇJí.O XI 

Das vaqas 

Art. 204. As va~as na.s CommiSsõés verificar-se-hão: 
a) com a vaga do Deputado; 
b J com a renuncia; 
e) por opção; 
d) com a perda s;lo legar. 
Art:- 205. A renuncia do membro de qualquer Commis~ão 

s<:rá neto -acabado e definitivo. 
Art. · 206. Nenhum Deputado poderá fazei: pu.t·t.~, simul

tn.n eamenf.e, de mais de uma Commiss~b pcrmnnenle_. 
Pal'agrapho unico. O membro de uma Commissão pel'

manente que for eleito, on designado, para !'.-'llti"á, ~ • .ião op1~:11: 
per uma dellas, dentro de quarenta e oito horas, considc
rrar-se-ha como tcn<ln preferido continuar naqnella em que 
,i;í figurava. 

Art. 207. Ao Deputado que deiX<'\I' de r.ompn1·ccet· :ís 
rcnniõos da Commissão para "· qual lia.ia sido eleito, :111 
designado. durante t,rinta s~ssões eonse.:m Liv:i.s <la Camnr:i . 
. sem causa jusl,]ficacln. e opportunamen•,e com1mmícacln, 0 
Presidente <.la Camara. ex-officio, on :t re~ruerimnnto de qn:il-
r:uer Dopn t.a<lo, rlar:°l subsLit-ut.n definit.ívü . 

. Arf.. 20R. O Prnsíc!entc <la Cam:n-;i prccnch 8rc'i. por 111 1-

r.1ear_:fic., as v:t~as verificn.dns n::i.~ C11m1ni:;s3c.:::, dentro do v rn l r. 
o quatro horas. · 

Putni>·r·an!10 lrn ico. Qun.nclo a vaga se ·,r,)t' i ri1~.a1: na Cen1-
missão de Pnlicia 0· seu prcqnrhime-nto fn.r-s(:-hn poe elcii~.iío. 
designada 11:wa ri ornem do dia ela sessão . immediats-, cm pri-
rnefro log-m·, · 

TITULO rv 

Dos trabalhos da Ca.ma:ra 

UA P!'.rULO I 

DAS . !'!ESSÕl~S 

Art. . 20!). Ais .'l~~süns (fa. Camarn. dns .Dr.pnLadn~ sol'iín pr1·-

par:\t.01·ht8, nrdinn.ri::1.~. nu cxt1·n.nrdinuriag. -
~ 1.." Pr~.pàral.orin::; sfío as ,;es$õ1's í)ll~ prcr.edc~m :'t ·11-

s t.ulla(:(í.o do Conr.!'r0:is<) Nar\ional. . 
§ 2." Ordinnr!:is -:iío n-s !'l<'S5Ões CJllOI iclia.nai:; de qu:tl 1111 1!r 

:::essfio legislativa . 
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§ :; . '' Extl'a01·uinarias são as sessue::; reaU~a<la~ e.m dia 
ou ltoru , divct•so cios prefixados pal'a a :; ~essóes ord inal'ias . ' 

. Ar-1.. ~to . As. se;.;si)cs preparatot'ia.-;. re;;r~1'- i' l\-h;lo pelos 
~1·t.1gos 0 1:e :'ipC~L1\·os va1·agTi.lpll0s elo l.ltt1lll II da 2" par lo 
cc~tr) Heg·Jmi:nlo. 

Ar·L 21 :1.. As sesscJes nl'd ina1·üis scrá<J diU'l'nas e t•ca.lizm·
.sc-h ão Lodo::: os dias ut.e is, durantí! a época regimental. 

§ 1." As Sf!Ssõcs ordin::irias Lerão i n ieio ;: : :i 3 horas e du
rarão .qn.at.ro horas eí'l'cct ivas. pelo relor;io eia . Gamara . . 

'§ 2 . n Quando figurar ern ordr:m do dia pro.iectos de leis 
m1nuas, para discussão, ou vo taçilo, n.~ sessões duraTão cinco 
horas. 

§ 3 . º Na hypothcse <lc .se enur~na1· :). diseussão, ou vota
r. fi o, dos projeetos de !ois annuas, que f'if,tumrcm cm or<1em 
do dia, antes d e decorridas quatro horas dr. $essao, e$:>a dn
r ar:í npcuas esse tempo. 

Art. 21.3. As se f:$Ões extraordina.l' ias serftn diu l'nas, on 
;wctu rnas. 

§ 1.º A s sessões (~'.\:Lt·aordinnri(l!: fir rilo -·- 011 t'Onvo0nfla~. 
e.r-o/fiâo, pelo Presidente dn. C::i.mara, ou determinadas por 
c~sa , a requerimnnto d0 q ualquer ])~puf.ado. 

· § 2 ." O Pres i<lent1) 1w0fixur:i o d ia, a ltor·u o n. ordem do 
dia .das sessões exl.rao1·dinal'ius , dando-a~ n conhecer. prl.!via
m enf.e, :í Camaru. ou em s1~ssão Ot'diuaria, 011 pelo Dim·in do 
Conrrrcsso. 

· ~ · ~ . º •\. durar· ão ela.:; scsHiP:;; cxtraordina t·ja,; ser(i n nwsma 
!la.!'1 •ordiua-rias. · · · 

§ 1 . • Quat1do · n Congres;.;o ~:wional risf.lvm· l'nnccionando 
11111l1 •1·:"1 :1 f:a1n;n·a rl 1l.~ Dt>p11f.ud11:-; 1·1•aliza1·, ,;1•p111·:1da111 1•11f.1•. ~ · ·s 
... r. c~s 0. Xt.1·aord inur!as, <'m h0rn.:; d i ffcrcntr;~:-

:\'t:t.. ~ J :~ . A!' scssüe::;. 01·llinnrias ou exLraot·<l inar i:1.s, .~c 
l'i(o puld iea~ 1' podP.r iío ser· ~N~reta~ . 

:\ t"L. 2 J..'i • J<~x i s l.indo- maki·i a. urg·cn te vartt tfolibcracúcs 
r.• não hav encl(l tmnw1·n pt>.l':\ \·nt:i ~-ão o Prci::iclrmle !<U spr~ndcr~t 
:i <:.cssfio po1· Li°:lmpo prefixado. 

Pn.rag1·n.pho unko. O Ll'lnpo el e s_u8pemão <:la scssffo não 
~e <:(lnl])11 f.n1'á no rirazo de sua duraQao. 

,\.rt. :! H;_ o prazo d1.~ rhlr::v~.;fo das SOSSÕCi:i RtW:t P l 'Ot'()[;i\Vl'l , 

a r equeri me nto {jc qnalri11n1' Doputado . 
§ l." . 0 l'C!l{ lH~ l' im en l.o dr ~ r11:oro:;ar;ân ria 8r'-HSÜ.O S l!l':Í l~ S

<" dp Lo, 11iin t!~l':'t d isrmssfio. vo(;i 1·- :J<.~-:·t t~i"11n qualquni.· rmmero, 
r1 11]0 jH:oc 0.-.:::;o symholi en, nfir, admit,!.h·ú <•n1~ami11harnnn f .o <ln 
Ynt-;v:iio ,. «h~\·m·:'L f H·rfixn r n <\Pll pra zo . 

~ '! ." () l'l ' 'irl l'I'ÍOWrt fn í ]1• pro 1 ·n ~! ;tr,c;(o p<H.11\t•{i S'.'l' llfll'eS!'li.
rafln °:\, M1!FiH af.r~ n mnm1•n!n dn Pr1·~id11nl1~ annun~iai · u ordem 
<I CJ oi i n ~" 1rn i 11 f e· . 

~ :1. º Si l11111v1 •1· 01·ad11 1• 11a (.r·íh11m1. an mn mnnf.n <Ir~ findar 
;i .~ 1 .. ~ .... ão ,, il nLL\'1•1· "'id 1 ~ r c q111wítla a ~1rn pt·o1'fig·:11~.ão , o Pr csi
de11te ü1l.lwrnrnpl'1·:í n n!'arln" 'li'fff't ' a votos. o re-

. 1111,~rimcnto. · 
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. § 4.º A prorogacão· approvada não poderá ser restringida, 
a menos que se encerre a disc11s~ão da proposição em de-
bate. · · · 

§ 5.º Antes de findar uma prorogacrt.o poder-se-á reque
rer outra. nas condicões anteriores. 

§ G. º Na prorogação das sessões n. Gamara não delibera 
·sobre li materia oda ordem do dia, a excepcão dos projectos de 
lei annua. 

SEOCAO I 

Das actm; 

ArL. 216. De cada uma das sessões da: Camara lavrar
se-lw uma. neta manuscriptn, que deverá conter o numero dos 
:Oeputaclos presentes, o dos ausentes e uma exposicão succinta 
dos trub3lhos. · 

§ 1.º Depois de approvada, a acta será assignada pelo Pr~ 
sidente e pelo 1.º e 2º Secret.arios. 

§ 2." E sso. o.ela será lavrada ai.D.da que não haja sessão, 
por Iall.u de numero, e, nesse caso, mencionar-se-hão nella os 
uomes dos Deputados que · comparecerem, dos que deixarem tk 
comparecer, com causa justificada, ou sem 0Ha, e o expedie:n t.0 
despachado . · 

:Art. 217. O Dia.1·io do Congresso publicará cada dia a acta 
da scssüo <ln anl ()rior, com todos os def.nlh t>~ dos rcsper':\th:ns 
ü·ahalhos. · 

ArL. 2t8. Os projectos, emendas, pareceres de Comtnis
's:ões, ín<iica<,:.Õ<'\H e requerfmentos serão mencionados na acta 
rnanm;oL'ipl.n, nm summario, e transorfptos, . na do Diario rfo 
l'ona1·cssn, por extenso, com a declaràcflo dos seus autores. 

§ l.º 'l'oclo!-; os discursos proferidos durante a sessão -:e
r:"ío publicndos por c:dnnso nn neta impressa . 

§ 2. º As infm•mncões e os dooumentos nrlo of!íciaes, lido-; 
p<'lo 1Q Sctm~tm'io. :i hora do e:tp~diente, em summario, smü.o 
sr'>mrmf.c indicarfoi:. na ncln impressa. com n dealaraclio do oh
jecf o a que se rí\forircm, salvo si for a sua publicacão int<"! 
g-rnl rci)nerida á Mcsn. n por ella deferida . 

§ 3.º As informnções onviaóas ti Gamara pelo Poder .Ex1~
{~11!.ivo, a rr.1111crirnl'nlo d'~ (fualq-ur.t• Drpnf'.oiln. ~l ! t'fín 1mhli
corfo1'. inl.<'µ-rnTnwnt.1•. nn Mt.n impr0!-':~rt. 1\nf.P~ de 0nl>re~n1ns 
n qllrm n!'I - ~riilr.il.011. ' . 

§ i1 .º A.'s informaç.õrH officines de caracter reservado não 
se d:rrá pt1blfoidade. . . 

~ !'í.0 Na ~.cfa. mannscrlpf.a, ou na do Diarío do Congresso, 
não fi~r(1 insl'rido nrnhum docnmflnto sem expressa permis·;río 
da r.n··11aro .. ou. drt Mefla . por despncho do 1·0 Secrílf,nrio, nM 
casos prrwfatos pelo Regimento. . 

§ li." Rnr:'1 li~it.o n. qnn.lcp1or Dnpnl.a1ln. fazer insel'fr, 11 rt 
netri in1pr1~1;~a. n:-: l'n7.õn~ (~S1Tipt.u~ do seu vof.o, v~ucedor, olt 
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. 
'vencido. redigido em termos concisos e sem allusões pessoaes· 
de· qualquer natureza. 

Art,. 219. Os funccionarios da Secretaria encarregados 
do servtco das actas assistirão a todas as sessões publicas, 
desempenhando os encargos que lhes forem commettidos pela, 
Mesa. 
. Ai·t. 220. As actas impressas serão organiza.das, por cr
ôem chronologica, em Annaes, afim de sorem distribuidas aos 
Deputados. 

1?:1ragrápho unico. As actas manuscriptas serão encadcr"" 
nadas, por sessão legislativa, e assim rccolliidas uo Arc'hívo 
da Camara. 

ArL. 221. As a.ct'as das sessões secretas serão redigidas 
pelo 2" Secretario, approvadas. pela Carnnra, antes do Iovo.n
t:idas as sessões,. assignadas pela Mesa, fechadas em envolu
m'ôs lacrados o rubricn.dos pelo i º e pelo 2º Secretaries, com 
a data da sessão, o assim recolhidas ao Archivo da Camara ·; 

Ari.. 222. A acta manuscripta da ultim]. sessão ordinaria. 
ou extraol'dinarfa1 será redigida de modo ~ ser suõmefüda :i 
discussão e approvacão, que se fará com qualquer numerei. 
:rnlcR de se levantar a sessão. · 

SECÇÃO II 

Das questões de ordem 

ArL. 223. To~as as duvidas. sobre a interpretaoão deste 
llcgimento. na sun pl'at.icu, consLiLuirão quostõcs de ordern ., 

§ 1.º Todas ns quof!tões d!) ordem, claramente formula<lns, 
,.erão rcsolvid11.'> soboranamcnto. pelo Presidente da. Cumn.ra. 

§ 2.º Nenhum Deputudo ])odorú. oxcodor cxced1w o prmm 
ilo um quarto de horu uo forrnular uma, ou, simunanenmen
i•" niais ele timn, ciuestüo do or<lcm. 

§ 3." Ao momento das dcliboracões qualquer questão ;fo 
11 l'UCm só J)Úderú Sf'l' f'Ol'nlUlada e .iust.ificada den~ro do prnzo 
d1~ '<lnz. minuf.03, quo cube a cad::i, Düputado pm·a cnca.mínhrtL" 

vofaoão. · 
§ Ji'>~ Em so tratando de deliheracões sobre as leis annuM 

,:,~r:'t cln .Cinco minutos o Pl'U.W pai·ii encaminhamen!.o da vo
l:1r;ão don!.1·0 do ·q1ual 11odcrn :'lt•r forrnulnda e .iusti ficada quill-
1u1·r fJUCSWO de Mdern. ' ' " 

§ 5.º 11~m quelquer vhnso dn scs·sfio poderá um Deputado 
-.:rJlicil.ar a palavrn. <i:pcla ordem:», parn ·1·ocln.mnr a ohsorvan-
1·ia dr. disnosicão do llegimcnto. ~ 

§ ú." Sobro uma mi:isma qucstuo de ordem cndn Deput.ndn 
; 1oth'l'á 1':'1lln.1· :sómente umn. voz. 

§ 7.º Nos lermos destA artigo, o Presidente não deverá. ro:) , 
1~nsar a pnla.vra ,c:peln ordeml. 
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SECÇÃO III 

Das, sessões 1mblicas 

.t~r l. 22!1 . ..:\.' bota do íníclo da sessão, os membros d~ 
2\lesn. e os Deputados occuparão os seus 1Gga1:es. 

~ i." O Pr0siclont0 verificará, pela lista de presença o 
n unwrc elos Deputados presen tes. ' 

§ ..2. ··Achando-s0 pr·esentes !'i3 De1mtados, púlo menos, o 
.Presidente, dcclarnrú. aberta a sessão. 

~ B." Si ate quin~e minutos depois da. hora regimental 
itüo se: adiarem pMsentes 53 Deputados, o' Presidente decla
rnrú o.uo não póde haver sessão . 

~ ·~. " Na hypothese do paragrapho anterior, o i º Secre
l::i.t io un.r:puchará o expediente, independentemente de leitura. 
B d:n-lhe- ll n. publicidade no Dim·io do Convresso. 

~ G.~ Si u sc1;são comec.ar n.té quinze miuutos depois d::i 
liora rt>gimenlal ,.du1-.'lr:l o tempo necessario .paro. completal' 
•} S~ll ]H'UZü de clf eCLiVO trabalho. . 

~ G." Parn. re:;i~~lrar, na lista de presen~.a. os nomes dos 
nc11 uiado;; que -comparecerem. o. Mesa des fg·nará um funccio-
n:1ril . da Casa . ' · 

Art. :3.3:3. Abel'l.a a sessão, o 2n Secretario fará a leitura 
1.b uda dil ::rnt~1:cdcntc, Que se considerará approvada, inde
pondentemente de votação, si não houver impugnação, o·u 
1·eclamação. 

§ 1.º O Depu~ado só poderá. fallnr solre n. acta para i·c
clifical-a. 

§ 2." No caso de L]ualclllor reclamação, o 2.n Secretario 
1:,r·est.ar:t os Jlec<!ssal'ioR esclarecimentos e quando, apezat" 
dellcs, u. Ca.m ara. rnconlrncor o. procedencia da rectifica<;ão, 
será cssti co11~ignarla na act.a immcdiata. 

§ 3.0 Nenhum Deputado poderú. fallar sobre a acta mais 
de t\ mn Ye~ 1) 11or ma.is de clez minutos. 

~ .1 .0 A dise-:.:1s ~üío da acta cm hypothese alguma ~xcecterú 
·:·t hortt <lo cxped i..:mtc . 

§ s.~ Esgo°t:.1.da a hora do expediente será a acLa imbmeLti
fl:\ :.'L ::tfllWOYa<; ;iü da Camaru, pelo vot.o dos Deputados pre
sentes . 

Art. 2?ti. Apprnvaàa n. neta, o i º Secretario fará :i lci·
J.1n·n dns officj:)s co Governo e do Senado, o. de acoôrdo com 
,., j >1·e~ icknle,. ·r1ar-)h<~s.-hu conveniente dcst.ino. 

~. J ... O 1" Soe.rc.la1·io, cm seguida, dará. conta, cm sum
ma 1·1... <los offkios. r c pr<'.scutn cõe:::i, pcti~ões, mcmoriaes 1 ~ 
rnai :; ra1wis cnviarJo~ :'~ Gnmara, dnndo-lhcs, Lambem, o dc
, ·id r: dr ~~linn. 

~ '!." S i qnulquel' DP.[Htl.ado l'e<.ltlel.'Ht', p01· oscripl.n, a r e-· 
mr";.'-: i ;i dnl.01·mi.iwlhi Commis811n. do papeis dcspaohndos :.1 

t)1Jl.1·a r:t•li:• ·J·· 801;~:i.•l .:i l' io, ou para. ·u1es d:n.· ouh·o dost,ino, sr:1·u. 
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SESS.\O lD I J:! IJ!:: :lf.'Ll[() J;E l!l~ ('l' 1l-J:> 

l\S I e 1. ~\CJllerimcuto op p\)rtunamcnt.c submcLlido á úelihcraç.ü.:i 
da maioria absoluta dos Deputados. 

~ ~~." ~e;;uir-sc-ha a leitura, om summario, ainda peln 
rn1::::mo Sccr.etario, dos pareceres de Commissõe::;, dos p::-o
,;cc~l.{l~. indicaç.S~s e .requerimentos dos Deputados, que se 
a~Jrn~·um sobre a. niesu., e .qu0 sr.rão mandados publicar :1<, 
JJ1.~;·r·w do Crmqres,<:;:; o impressos em avulsos. 

~ li." Os pr·ojedos v indos do 8en~tclo e as emendas =por 
e lle P•·opostas, a pro,jeclos ela Ca.mara. ser ão lidos pelo i º ~c
(•1·diwi<1 e enviados ás Commíssões -compcLentes. 
. ~ ó." 2\ão sei. gust.ar~L mai.s Cio que a primei ra meia hora 

.:1é, se~~ão na leitura de t odos os vapcís u isso destinados á 
l1~~r;~ d0 expediente. · 

. § 6.º Si a cli~cus~ão .da acta esgotar a hora. do ex{Jcdiente, 
uu :::i si~ esgotar a .meia hora destinada :i leitura dos papeis, 
sem qu e, esses :1ajarn sido todos lidos, serão despachados pelo 
1" S1~erota1·io os que· não houvm·em sido e mandados publicar . 

~ 7.n Os Deputados que quizerem fundumentar. verbal- · 
mente. pro,i ric f.os, indi.caçõcs, ou requcl'imcntos. s<í o poderüo 
f axet· ,:,. primeir::i !Jor•~ da sessão. 

:; 8." Si. algum Deputado .iulga1· conv<mientc a 
na c. rdcm elo dia seguinte de qúak1um· iH·oposii;ão, 
fazr~J-ti, clirigin~'lo-so. cm particular ao P l'esidenl<.•, 
l.'Pqurrr.mdo, ;'t 1H'imeira llora da sessão. 

~ fl." A ho ra do expediente é improrogavcl . 

inclusão 
poder(L 

ou lhe 

. . \rt. 'l '!-'i. Finda a. primeira horn da t>e:>sfio, lratur-se-ha 
ela . ma.l eria destina.da á ordem do dia. 

§ L u () i ., Secrcf.nrio lerá o n ur~ $C houvct· de volar, ou <lo 
t.li se.n l il'. no caso de não se ndmr impre:;so. 

~ 2.• P r cscnLes J07 bopulado~. pelo menos, <lal'-Se-ha 
inicio ás votações. 

~ ::;~u As vola(;ões obodecm'ãn :'1. sc;,:uint.0 ordcr:o: pro-
.1 r~C'( o:-; a ~'<•rém con~íclürados ob.inritu (!,~ de!iherai:;ão: rcdac<;ões 
l'111nr;~:: mn.ter·ias cJOn!>tnnf.e:> du ot'dem du dia; requerimentos 
t'scriptos. que não tiverem sido votados (~ dC>pornJam de dis
cussão e dP nnmero put':1. volac;ão. 

~ -'i .• " Nfí o h:ne11dn numern pal'a ·volnr;ões, o Pl'f's iflenLc 
:1nnuncim·;·1 o (_l~h::i l c: da rnat.er ia <'m discnssão. 

~ ;" • L t)g·o qu e hou,·cr m::tiol'ia legal para delibm·ur, o 
T1 rnsíderd.0. solü:í Lrid; ao Dopn tido que ostiveL' na tl'íbnnn. 
i nl.01·1·ompa o sc :.1 dis<n.n·:::.o l)<rl'rt se proc.c1for ás voLatues . 

~ li.º JJu 1·nnt;) l:odn o · tempo d cstinndo :í s vo!.aç.õcs rt 
ncri:hum · T.\l)pu tado serú 1ic i Lo deixar o rocin 1 o das sossões . 

~ ';," Uua·ndn, por 111nl in1 tl1• J'cw<;-:1 tnain!', J1;i,i:1 '1l i: ilq111·· 1· 
.! l1 •p 11Lad11 dP St~ n · Li l'UI' . n1 1~ :-: 1n 1.1 (11 11 ' 111t n 111•11!11.;. 1li •V •' t':'l 1:0 111-
IJllllli <'nl- 11, «XPL'P:-:sa1 1h .' rtf.1•, an 1' r . ·~\id'fq1(1• . :1!'i 111. il i · 11rl, , :-: 1•1 · 
1·n111'p11fa1!0 c•11! r·t• n~ \'Ol::iut .. :-: . 

~ ~." ·() :tl' l.l1,.rj1• YOl:ll' l l ltlll'tl S l'J';°1 i11!1:'t'J'tJJIJpid11. S :tl\11 ;p J 

l1.'l'lll
0

iuar .a horn d1:::; ii1taLla ;'1 \·u lac;::1ú . 
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;\.'\S.H:~ l>.I 1:.\A1.\ l 1A 

~ .!) . n Ne~l.(• ultimo c:1.-;o. a n>l ni::lo rical'ú adiada .. ia t·•n·l.1.' 
em {[tH\ s~ udin1-, vut·u a. ::il'SSfio se0:rninte. 

· ~ 10. Quando; no dci.:ot·i.·cr da vola1;G.o, s e Y(•t·i l'ic.a1· :1 ra.11;1 
di? 11ur11N·o, rne11 1·iu11a1:- ;::c-lia, 11a ada i 1ttill'1•:::!;U. os 1101111.':-- di.1.• 
quo se lwuven·m rc•Urac.lt•, c.om ·r:au ::;a pa i·ticipadu, ou ~P111 
t•ll :.i.. 

~ :t l .. \ falta do 11u111e t·o pura ;i;o; \' i) l';u;ti•·:::: llii.u f> l'c.',jud i 
L'<V'Ü, a d i~em:são (la maLol'ia a isso dl.'stinadu. na (in1e111 do d i:i . 

"' ri. J 28 . 'l'o1·miuadas as YOL<H.:Õf!~. u PT'l1 Sidc11 (/! a nnt111 -
<:iat·;'1 •> dd.i'nl u da. matel'ia em discmssüo. 

~ L " Si lll~uhrnH D cput::i.do so houver :iu!:>ct·ipln. ou ::;Ci l i
f:i tado a .pnln.v ra. sob1·1i o. m akt'ia. L"m t!t•!Jal'c. 1.} Presb lenlw cii' -
clurn 1·1í1 e11ül'lT<:ida a r:;un. <J iseussãu . · 

s J." Havoudo 11uniet·o para \'Ola1:-t'10, 'a ella s1~l'i·t ~ t dJJi tt.·ll. i il ; ~ 
a l ii:1l;:1'.i:1· cuja. dü,""Cussão i'ur e ncerrada. · 

~ 3." Encen-a-lla a ·d i s.cuss~fo ue Ulllll 'll1<1te1:ia. ~i uão lH•U\'I' !' 
Humero JHtl'il a s ua inm1cdia~a YOt.ac;ão, .. duvor:·l Jig·n t·:n· l lU 1·.1 
is8o Ha. or<.len1 <lo dia seguinte. 

Aet. ~:!.!) . A ordóm e:;Lu.boleclda. 111_1:; atlig-os an l1.•cedeu l 1·~ 
,._; ii fH>dt.!t·ú sct· alterada, ou inkt•t•ou~oida· : 

l ", para a posse de: Depu tado; 
:!" .i.lcvido ú prcl'et·cuch~; 
:.i", por auiarnonto; 
.\". cm caso <1c u rgencia 
':\rL. 230. ;Finda n fto1·a· da sr~:>são. o P rc.sid c•o /.(•. d1q1f !i .-; 

de 1~xa111inur 11:; proposii.:ões a ::;en·m co11~i1k nl.ll a:; i11•la Caltiara, 
,01·ganiza1.·(~ a. ortlmn do di'a tlu. ses~fí.o - :$t~ i;uinLe . . 

§ L" Nün lttt\'entlo male1·ia a :;'1_•1.· d1.;:-11ada pa i· .- a cll'd1•11t 
(Ji) dia. u Pn•;;;identc desU11al- ~1-l1a :ws l.1·aliall11.1s das Con 1 .. 
lü is::;ões . 

~ '.:.'' ~i a ut•d1•i11 d11 dia .1'0 1· divi dida f.!lU dua,; p:ir· L1 •,;, " 
h !mpo clest.iaado {l p1·irnc i rn 1iíio podl!t'<'l s1·1· exet.•d idtJ p11 1· 111 :1 i ,; 
de t.Jht quar·LD de l1orn . . 

~ 3." l>a1·:1 fiuil:i1· a ~e,.;~iiu, fJ íl'1'1!sid1.111tc u:::u1·:'t da l'ur·11 »1ila : 
l"r! mmlll-s<J 11 sess•.io . 

;\1·L. 2.:1'1. :\ ,\11!;-.;a 1.la l'Ú i:t>u l1ec:imc11Lu ú Ca111aru. 1~1 1 1 ~11 : 1 
u lLim u. ·SC!'!sãu. l.!a sy11opsc dos l raliall1 0~ t·c•alizado::> du1·an l•· :t 
~l·::isão legislativa. 

SEGÇ~iO I V 

At·f. _ :"·~32 . A Ca111:Ho. p oJcrá l'tja.J'itu.t· s cssüns :-;cn·cLa!(, ,_; 
1111· i1sshn resolvido. á i·equc.r·i111onLo t.:8criplo tfo quatqu •·1· 
:J )OJHtl.ado, diJ.'igido iw seu J>i·c.~illen ll', c:om ittdil!tt1,,1fio p r:<!t-Lq 
<ll) t>l~u ob.icclo. 

~ :l." E sse l'C<JtH!l'i11 11·1llu ser{t imlmúJl.LLido ú d eli!Jcl'a1;fi1J 
l:icC r ul.a 'llO~ P re~ícle'il lL· das l;1Jm11iissõt.:.·s ·1.i L·1·11iar nt.~::;, 
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§ :!. " Reunida a rnain t·i:1 riu;; P1•p,; i1.!0nl"~ das Cn111111 i :-;~t ... :-; 
PCl'lll'a11e11t.cs , uar- l1 11·-·l1a. li l'r1•,;idt.'ll[1 : 1:u11lteeirt1•'Lll ct do t·c· -
t]U~ L'Üll t\llto. 

~ :3.'' ·~\_ '·"''<a l 'f!1J11itLO 1' •.·r~o ad111il 1 id11...: o;; aulo1:1 •;; do r •·
<1ue t•irneu!u, l[Ut~ podei.·i'íu fu11d:1.11wntal.,.11 , ., •r l.1a l1n.'•) ttf•) . 

~ ·í .º llel.°L: l'id1f 1_i r1•uw·1.·i1111!111." "' Ji1·1°,;iiJ1~1tf .1: d•~ C:11tt :i 1·:t 
1:011,·nuad. a ~e:o:são :-;1.:r:1·eta d L011l r 11 d1• ,·i 11 l 1• •: qualt·u l11H·a,;. 

~ G." Jnde f ci·id(I u n~qu1H·i1111~11f.u, :::1.• 1·:·1 .p1:i:1i'lil.tid tL a · :;; 1rn 
l'C:tl LlY~u~.ãu 1Jel'i.'t1Uu :.t Carnu ;: tl , e1u :; 1~ ,;.-;üo 1•ulilir;:i . 

~ 0." . \ :; ses,;i:-.1 1;; s1·1~1.· 1 .•la:..: l·c•q 11 .. 1·1ua . .; pn1· 111ais d1• .í n 
l )1.·pu!<1do:-:;, utt po1· al;,:1111rn C.:011rn1issfiu. pai·n 1 r·aLai· d.1 : 111u.t1 •t•i:i. 
,;ulm1 eLL ida ao seu ex:1mi.;, ou dn . .;ua cu1n1h.1 t <·11 eín. ;;el'ã 11 eu11-
vocuda,:; i 11dc 1H· rtlkllle11L<~llle dr.•. COP~ul l a :l(li\ P1·1_·~ideulj •s uns 
Gommi:.;sões perma11enl,es . 

• :\l'I .. ~3::!. D el ilie1w.la a ;;·,.•,,,;fio s1~.;1·1.d:1. '·' P 1·t·sidr!11lo l'ad: 
· ;c:aliir ili~ sala ela;; ·si.;:.;:0:1'J1.~~, da~ t.1·ibuna,.;. da~ ;,;nl1.•1.·ia,.; 4' da:; :-; u;1:; 

dt'l)(•1td1! r11: ia ':'. toda.-: a . ..; p t•,:;.;{•a:; •l::'Lr·an!ta ,; . i ndusi\·p o,: l'lH~ a 1 ·
·l'cg-u.do::; ·dos S<~rvit.~o~ ú1• d1'lJ:.tlu (~ dn sl.c11•101:anh bt n ludc•s u:-; 
demais cm1.1t·eg-ados ua Casa. · · 

§ i." ·Si a sessão SCcl'eta hou ,·er dcl Sü s·1~),! u ir ú. s< ~ssüu pll-· 
li l ica, e;:;su scrt't ~usoen.;;:t iwrn s1.•1··~111 Lu111mlas a.;; p1·ovido11da,,; 
deste al't.igo. 

§ :.! .• H.euuit.l:.i u Canmt·:~ em i:i1!:;;;:·111 s(~c t• 1; (.a, tlel.il>cral'-:::·c.·
.l1a si 11 ·as:>umptll qnc 111o l.ivuu. :1 ;;11:L co11vne:.i1,.:ãu ')1u1.' r!s la 
r, ·,l'Jll:i de\·e :;ut· lr·nla1lo.1 :;;cc~n.:l:t ull p ul>lka111 Plll.1~. t1:ín p1_1(k11d11 
la! ll<'lrnlu 1.~xe1.•d1.~1· :·i p1·in 1<'int lti:1t·a. :11~111 1·ada 01.·:idu1·. qu .. · 
ndl 1~ Lo111a1· pa.rt11, fa.llat• 111ai:; •.li: urna \"<'I: 1: 111.1t· J11 a is 1.k J"1. 
111iou{.o~. 

~ :I.'' Atltl!::; d1• :-:1.• c~1w1!r.T11r Hltlia ;:t·~sií11 Sl'(~1·d:t a C:1111ar:t 
rc· :..:ni"n· r-ú :';l {lj~Yc·1· :io ficai· s<.•t:l'l 'Lt1;; Ol.l · c:n.n::;[.a1· da :wla plllJliea 
11 s1:u ohj ed1J ·u r1.'sull.ntln. 

~ .)." lk,;< il\' ('l':í, igu aint<:lll.t•. a C:ílll<\l'H. p1>r· .~iu1pl1•.- ,.,, .. 
l a\:i10 1.~ s1 ·11L di:;;r:u,;~fio. ;: i os 11111111~ :,; dos rPquc 11·1• 11 l1•;: da. s 1. ·~ .~;io / 
'1.~l'l'L•ta dt•\"t!l'iÍO ou HilO ,.;(" !." d:1do:..: :i Jllllllii '. idaifo ul'l'ki:il. I 

~ ::í .'' :-k dt p<~t·mi!Jido ·: 1<1s J ~1·1111 lados . ·lJ1:.W lm1t\ <'l'l'!rl 111-:I 
111 atlu .pul"lu nos ddi:t(.es. 1·1•d11z1l-o . .; at <·~1:npfn. p:i1•a "'•'l'"lll 
'Ln:hiY:Úlu~ e0111 u ul'la 1.: dn1'l1111<:11[u:; 1·c:fcn.•11!1•s ú :-w:::~ti(• . 

CAPlTULO II 

DAS PnOPOSJÇÕES 

A1·t. 234. Propo~ição <- l.odu a .inat.c1·í1t :-;ujeil.a :i delihe-, 
l·ac.ão da Camara. 

§ 1.'' As proposições podeeã<1. (~1~11~i~{, j r 1~111 p1·r,,j ecl.os do 
Joi. ou de resolucões, crneucJas 1nrlwar·o1!s, rc<JU<.?rimontoi; o 
pareceres .. 
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AX~,\ES D.\ CA~L\H:\ 

~ 2.º Os projcctos de lei, ou de resolwJilo, fl ::is ·f3mendn.:; 
.serão .de iniciativa da. Camnra ou c!o Senado; as ind icat.õcs. 
rcquerime.ntos e pareceres scáo apenas ele üüciat.iva <la :Ca
mara. 

§ 3. Só r-er5.o acceitas pela Me:;a proposições sobre as
snrnpt.os da competencia da Camara .. 

Art .. :~35. Toda a proposição deve :m· redigida. com ela·· 
reza. ~m tormos exillicitos e, tanto quanto possível, synthe
ticos. 

§ 1 . º A Mesa deixará de acceitm· qualquer propOisi\:.ão 
qne delegue a outro poder attribui(~·ÕCS privativas do Leg-is-
lativo. · · 

~ ~.~ i~enhtnna. proposic:fo podcl'Cl con.tot· eita(;ão dt: lei, 
ou d n ~n: ti 1-~o de lei, sem que a Lrau:>creva por nxtonso. 

~ 3.º Todas as transcripÇões serão feitas antes ou depois 
da pl'oposi<:-ão e nunca em seu eol'po. 

§ ,,_.. Não set'ÜO admittidas, eu1 quulrnwr propofil~;ão, cx:
T!l'C·ssiJ1 .~:-; rid i.o:;as, ou que nfJend:..Hn a Q nem quer que scj n.. 

At l. 236. A Mesa <la 'Cama1·a s6 tomará conhecimento 
das in·ooos if:ões redigidas de acc(1rdo com este Regimento. · 

ArL ·237. Nenhuma proposioão será objecLo de discussão 
Ni dr. vo~.nr:ãc. .sem czuc seja 5nterposto parecer sobre ella. 
pclDs Commissões da Camara, excepto nos casos . expressu-
1ncnll• prcv ístos ncs te Regimento. 

SECÇiW 1 

JJos projeclos. 

:\n . ~38. J •1·u,jrr· :.o é Ln do. :i proposicão qun tem pot• ob.i r.•
di vo ser 1J.·u11;;fol'madu. {~l.1J re solu~:ilo JcgislaLiva. 

§ 1 u Rcsolu\'.i''in lügislativ:i. G t oclo o acto do Podm· Lc:g-i ~
lativó d ~e t.inadu :·l ~mnr.ção, ou 1n'ornulg-açã.o, da qual, por0.n1. 
·j n:.le pC'DdPm : 1i-; ·n·f;ul uc0r.s rida 1.ivas ª" adianw11 lu, ou ú T)l't)-
l'o;;n~.:ão, d:ls :;e .•sõ1 !~ lPgi :::l:d,ivas. . 

~ :.!.'' Pr·o.ii~dn (!'~ lei ~ a r1rOfJo:::i(::f10 crue. conlc~11do norma~ 
::H':t(•S , ~ di ~po::;i\:Õi~i; d1~ 11al.urr;~.a cwi::a1dC<1, iJIL l.1' 1\llü 1101 · 
i'im ct·ear ·dir•!if.n l• l'1\'t\ desl.ina-Sü a sm· ü unr;l"orma<fa. mn r1·
!.:n! u1;5.o l cgisluJiva. qw" snnc~cionada, on pt·omulgn.da. eunsl i -
111•.' Ini, (D ne. 3.l!H. iJn 7 de .ian~il'o de JS!Hl) . 

~ ::I.'' P1·0.i1~cl.o de r csoluc:uo é a proposição quC', -con;::u· 
;..::r:rndc mí!dida de caracl.el' administrativo. ou flolit.ico, do 
i n ! rrc~ssr~ ·j ndividual , OH transi t.orio, dcst.ina-se a ser LrânsJor-· 
m:io:1 1m1 rcsolnr;ilo lo:;islat.iva. que, ~aneciona(b., ou nro1m;l
t.;ac:la. t'.un st,H.nn dcn·d .o k gislati vo. (Dl'.!e. :L mi. de. 7 d~ .iu.-
11c im rJ 1.• 18fül ) . 

~ .~ ." · P1·ojcc:í .. ·. 1k t·i·soltH;ftc• da Camal'a <ios Deputados_ 1\. 

a 1 •1 ·11pn..: i1: ii1., d1·~t.jnad:1 :'1 d1:'1il>eraçiío ;q>r.n1:1s deS$a Casa le~1~-
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~· 
SESSÃO El\l 13 DE JL=T.HO DE. 19,2.(1 

i:: tivp., sobrC\ acto de sua excluc;iva competencia, que, appro
\·ada, constituirá resolução da. Camara dvs Deputados. · 

.Art. ~30. Os projcctos deverão se!." assig11ndos pelos seu~ 
~: nt0r es e escriptos c.m artigos numerados, concisos e claros. 

§ !." Cada projccto deverá conter simplesmente a ~nun
,. ;acão da \.;ontadn- legislativa. 

§ 2.º O au t.or elo projccto poderá fundamental-o, por 
l' S ~ri No, ou verbalmente. 

§ 3.º Nonhum nrligo de pro,iecto poderá contel' duas, ou 
m;.'l.iS. proposições, independentes entre si, de modo que se 
possri. :.tdoptar uma e regeitar outra. 

§ 4.º .Sempre que um proJccto não estiver devidaml'!nte 
r··~digido, a Mesa restiLuil-o-ha ao seu. autor, para organisal-o 
dQ accôrdo com as· <leterrninacões regimcntaes. 

Art. 2It0. O projecto apresentado á Gamara. por qualquer 
Deputl!do será lido tL hora <lo expediente e, quando se pass:ir 
ü ordem do dia, será suhmett.ido a votos, para ser considerado, 
ou não; objecto de deliberação. 

§ 1.º Considerado ohjecto de delibcra<'.ão, o projecto será 
<li?spãehudo ús Commissões respectivas, por intcrrncdio da Se
cr<!laria da Cam:i.ra, onde 1-tet•-!hc-ha, prim0iramcnto, d'.lda 
\lma cpigraphc s:vnlhclica, sendo remcllido ao seu destino de
r1oi;; de numerado, registmdo o cxlra.hitla cópia para. a. devida 
pi!bli<'ação. 

§ 2.º Si 'o pl'o,incfo não for corisidcrado objcclo de dc
liJicrncfio, esl.ará f.lrn;dc logo, regei tado. 

§ 3." lmlepcndorllo dr3 Julgnn1en!o preliminar, sendo, dcs
d1' ln:;o, considerado~ obj<!ClO· cJp rfolibr.racão, os projectos de 
C11mmissões, 1)8 do St•mHlo, os off1wecidos pelo Poder Exe
f1i!.ivo o os quo obtivcr<.>m us ussignaturas de, pelo menos, 
tl··z Depu tudos . 

.:\rL . 21d. Nüo SQl'ÜO numis~ivnis )JroJcctos: 
a} .fnndrnlns n aboli!· a fol'mu rcpublirana feficrnti'vn; 
Ir) 'propondo a dr.síguald:i<lc da repr0scnlar;ão dos Esla.-

(1•0.•:. no Senado; 
. ,.\ dr.l<'gnndo ::i. um dos poderes da ncpublica attribuiç~)cs 

Pti\'ativas de oul!·o; . . 
ri) conr.edcndo pcnsõés, remissões de dividas o relev:i-

111·~11! o de prescripcão, reformas, aposentadorias e jubilações, 
1: ! orlos os que, abrindo cxcep<;ão na legislac;ão geral, importem 
C'rn favor, ou privilegio pessoal. 

Art .. 2 ·~2- Todos os pro,icelos entrarão em ordem do dia, 
10~~n ClUB tiverem parecer das Cornmíssõcs n rn,ro exume !'orem 
s11i '111n~Uflos. u juizo do Prcsidr,nl.c da Carnosa. 

. f- 1." Os nrn,inr·t.os e pnrr·)<'ArPs rcsrwctivo~ irfio n itmiri-· 
n11 1· 11n n1·tn. dos ll':lh:ilhn.c: da Cv.mara 0 1•m n,(11[.~o~. rpw !.:el'i:.o 
,:;.:' .. ;l11 1i cl n:-; f'•" ·'~' l 'r~pulad1.1s. 
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. "'§ 2. º Em caso .. de urgencia a Camara poderá., a requeri -
:mento esc;ripto de qualquer Deputado, independente de · r.J is
cussão, dispensar a impressão a que se refere o paragr:.it)llo 
anterior. · . . 

Ari. 24.3 . . .Salvos as excepções do art. 2.9 da Constil.ui<: iío 
<la Republica, todos os projectos de lei poderão ter orig·(ill1 in
distinctamente, na,,,Camara, ou no Senado, sob n. iniciativa d·~ 
qualquer dos seus membros. 

Art. 2-H. O projecto de lei, adoptado em uma das Ca
maras, será snbmeltido á outra, que, si o approvar, envial-o
ha. ao l)oder Executivo, para a sancção, ou promulgacão. 

Art. 245. O projccto de uma Gamara, emendado na 
ouit•a, voltará á primeira, que, si acceitar as emendas, cm
vial-o-ha, modificado em conformidade dellas, ao Poder Exe-
cutivo. . 

. § 1.º ~o caso con!'.rario, volverá o projecto á Camar~i 1·n
v1sora, e s1 as altcracoes obtiverem dous tcrcos dos vot,os dos 
membros presentes, considerar-se-hão approva.das, sendo en·
tão remettidas com o projecto · :i Camara iniciadora, que só 
poderá reprovai-as pela mesma maioria. 

§ 2 .. Q Regoiladas deste modo as n.lleracões, o projecto scd 
submctf ido, sem ellas, .á sanccão. . · 

ArL. 24G. Os proj ec~s regei tadol:l não poderão ser reno
va.dos ua mt..-sma sessão legislativa . 

SECÇ.4.0 . Jl 

Dos projectos 'ii4o sancci.Onad.Os 

Ar~. ~~/1'í. Sempn· quo c1 Presidente du. Republica juiga c· 
um yn·o.i(•clo ;uconst.ituoionai, ou contrnrio aos interflsses do. 
Nucãr), lk!Jat·-Jhc-lm n t:iua :;nncção, dentro de dez dins ul-ld$, 
a contar dacinello em <1uo o r ecebeu, d('VOl\'~ndo-o neste 
mesmo pt·azo :í G:llnara iniciadora. com os motivos da' rccu.~n. 

§ 1. º O l" ilcncio do l)resideutc da Republica no deceudiO 
importará a sancção. · 

§ 2 . º N n caso de ser nega d a a. · san ccão. ctuando ,1 á esLí ver 
encerrado o Congresso, o .Presidente dará publicidade ás suo.~ 
razõ'es. 

§ 3 . º Devolvido o project,o á ciama1·a iniciadora. snj eit.ar
se-ha a uma discussão e á votacão nominal, considerando-se 
approvado si obLiver dous tercos dos suffragios dos pre-
sentes. · 

§ 4.0 Appro\•ado o pro,lecto pelu. Camnra iniciador-a. ~!· 1 ·:\ 
remettido á ou lm , que, s i o approvar, pelos mesmos trannfes 
e pela. mesma ·maiorill, cnvial-o-3., como lei, uo Poder Exe
cutivo, para a formalidade du promulgo.cão . 
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§ 5." A discussão e votaoão do projeeto se~á feita em 
globo e não admittc adiamento. 

,§ 6," As Commissões a cujo exame fôr enviado o pro..., 
jecto, deverão emittir pareqer dentro de dez dias. -

§ 7. º Si as Commissões não se manifestarem dentro de 
dez dias sobre um pro.i ecto não sanccionado, o Presidente, 
ex-offido, ou por delíbera<;ão da Gamara, a requerimento da 
qualquer Deputado, poderá incluil-o, independentemente de 
parecer, em ordem do dia. . 

~ 8. º 05 projectos não s::mccionados não poderi!(' ser re
novados na mesma sessão legislativa. 

SECÇÃO III 

Do Regimento Interno 

' Art. :VtS. O Regimento Interno só poderá ser ;modificado 
mediante projecto de l'esolução da Gamara 

§ '! . " A Commissão de Policia apresentará, dentro do 
trinta clia'l, pnl'ecer sobre qualquer projecto nesse sentido. 

§ 2. º Pro.ice lo e parec~r entrarão em discussão unica, 
oito dias depois de publicados. 

~ 3. D Ence1:ra<ln. a discu~'j::to, si forem ai;:irescntadas emen
das, a Dommissão de Policia dar-lhes-ha parecer, dentro de 
cinco dias, sendo este su.jeit.o, Lambem, a uma. unica di:;
eussão. 

§ '1. º Encerrada a r:liscussão do parecer, votar~se-ha o 
pro.iccto, cuja rcduceão final cabe á. Commissüo do Policia. 

~ !S." A l\f<>sn. far:.\., todos ns annos, ao inicio do. se5sii.o le
gislativa ordinnria, a consolidnc;fto de todas as modifiaacões 
acaso feit.afi no Regimento. " 

SECÇÃO IV 

Da proro(}açáo e do adiamento das sessries 

Art. 249. Qualquer Deputado p6dcPá propor, por meio de 
projecto de remluc.1'üo, a prorogacão das sessões do Congresso 
Nacional. 

§ Lº O projrcto de prorogncão das sessões do Congresso Na
eional será consíderado mo.teria urgente, t.erá. uma só di$CUS-
85.o. cm globo, cm uma sô sossão, independerá de parecer '~ 
nreforirá, na discussão o nn. votacão, a qualquer OHtro pro-
jccto. · 
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§ 2." Logo depois de approvado, independentemente d.e 
redacção final, será o projeci:.o remettido ao Senado. 

§ 3 .. º O projecto de prorog-ação da.s sessões vindo do Se
nado se~uirá o~ mesmos tramites determinados neste art.jgo. 

~§ 4. º Approvado o pro.1er.to de prorogação das sessões, 
vindo do Senado, dar-se-ha a este e ao Presidente da Repu
blica immediato conhecimento do fac to. 

§ 5.0 A discussão, ou a vota~ão, dos . projeclos de prorogação 
das sessões do Congresso Nacional não admíttírú. adiamento. 

Art. 250. Para ter Jogar o adiamento das 3essões do 
!Congresso Nacional, cuja iniciativa pp,rtence á Cama!'a., so1'á 
imprcscindivel que o p1·0.iecto respectivo contenha, em sub
stancia, os motivos que o determinam, e indique o ·d ia e o 
mcz cm que deve t.er logar, de novo, a sua r eunião. de mod0 
que os quatro mezes d sessão se.jam com pletados dentto do 
ine~mo anno. 

§ 1.º O projecto de resolução sobre o adiameiito deverá 
conter, pf)10 menos, cinco assignaturas. . 

§ 2. ºDepois de julgado objecto de deliberação, peta maio
ria dos presentes, ;erá o projccto remettido ás Commissões de 
Policia e de Constituigão e JustiQa para interporem, em 
r ·cuníão con.iunta e dentro <Je cinco à ias, parecer. 

§ 3." S1, esgotado esse pr::izo, não fôr apresentado o pare
'Cer, entrará o proj ecto em discussão, independentemente delle, 
por delibera.c;ão t:la Camara, a requerimento ·de qualqueI.' Depu-
tado. · 

§ 4. º Os tramites dos l)rojcctos de adiamento àas sessões 
do Congresso Naci<mal ser!lo os mesmos de quàlquer projecto 
do Commissão. 

SECÇXO V 

Da$ lei.s annuas 

,\rt.. ~51. A Commissão do Finnncas aprese11tará á Cu
mura, dentro dos /i5 dius seguintes ao do recebimento da pro
r>osln dn 11eccita o Despeza o tabollns º"'"Plicntivas, ori:;-:miza
•lns pelo Pod~r Executivo. os projl'.!ctos do lei do orçamento 
·-- um para ::i. dPr-;pezu do f!Udn ministerio o o da rcccit.a. 

~ i." Si n Commissáo de .Fimrnc;.as t1üo nprcscnfnr, den
tro do prazo determinado neste urtigo, esses projnct.os, en
tcndcr-Sl!-ltn haver adoptado os mesmos offorcciclos no ann•.r 
~mtcl'iot. . 

§ 2 ." Casu afô o dio. ·20 de maio nuo haja a Commissão 
>11.1 li' inanças r0ccbido do . l'odcr Executívo propostas e tabel
lus, bn.senr:l o ~cu trabalho sobre as do anno anteccdent~. 
para apresentai-o dentro do prazo deste artigo. 

· § 3.0 Na. hypothcse do parngtapbo anterior, proceder
~e-h~ de nccôrdo com os arts . 2" do decreto n. 27, d!! 7 de 
J::lnr'1ro de 1.892, e · 51, do decreto n. 30, de S de janeiro de 
ts92. 

~· . ' 
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·Art. 252. Recebidos pela il\-fesa, em qualquer hora da 
sessão, os riro.;ectos de oPÇamento offerecidos pela Commis
são. · ou a<lopl ado~ os do anno anterior, se1·ão. índependeutc>
nwnte ele l 1' il ura no expedie11l<~; mandados publicar:- e distri
L ufr pe!u;:; 1'Ppul;:.'1os. Pm avul:;o:s impre::;.::;o:;. 

§ l." Durante a::; cin-.:o ses::iões seguint1>s· á distribuic,;ão 
clessC's avul~us rcn~berá a i\lt!::>a emenda::> a cada um dess~s 
projcctos. · 

§ 2.º Nã.o serão admittidos pela Mesa. mesn~10 em fórma 
de autorização, quaesque.t· emendas: 

a) que não tenham relação im·mediata com a materia do 
orçamento annual, 'ou das finanças publicas: 

b) com o caracter. de proposicão principal; sujeit.as ao$ 
tramites estabelecidos para os projectos de lei; 

e) que,. de qualquer modo, impol'tcm em delegação ao 
Poder Executivo de attribu ição privativa do Congre!!so; 

- d) qun, de qualquer fótma, augrnentem vencimentos, or
denados, ou gratificações de funccional'ios, ou modifiquem a 
üatureza e o titulo úos que elles percebem ; ' 

. e) que autol'i~em, ou· consignem, dotação para servicos, 
Ol,l repartições, não anteriormente creados, ou ·previstos, em 
leis ordinarias permanentes; · ' · 

f) que não mencionem e não limitem o quantum da de.s
peza, bem como o quantum, a natureza, e, tanto quanto pos
sivel, as condições da operaç:ão dn credito que ordenem, ou 
autorizem; . · 

u) que, em gêral, directa e precisamente ·não caibam em 
lei de or'lamento, a qual (feve apenas indicar, especificadu
mcnlc, com precisão e clareza, o total das receitas cuja. ar
iccadai;;ão se autoriza e o das despezas a r ealizat· dentro do 
ex~rcicio financeiro. 

§ 3." As emendas não admi.ttidas em pt•ojecto ele lei or
<;amentaria serão enviadas, dentro de 48 horas, pelo Presi
,1c11te, ao 1 º Secretario, para que as destine ás Commissõc:t 
l'f'Sl)cctivas eomo projectos separados. 

§ 4.b Findo o tci·mo do § 1~, serão as emendas manaaaa.-s 
pu hlica1· pnlo .Pt csicJcntc, devidamente classificadas. 

§ G.º Do acto da M.esa recusando emendas que incidirem 
nas disposic<>es deste artig'o, hnvt•J.'ú recurso pura a Camn1•n, 
pot· occasião de ser discutida a acta, no dia em quo fot•em 
vublíca.-Jas no D'iario do Cony1·csso. 

. . § G.º As deliberacões sobre ns r<!clamncõcs formuladas 
de accôr>do com o parugrnpho anLoriol' serão tomadas em or- -
<l<>.m cio dia e desde que haja mtüot·ia absoluta de. Deputados 
presentes . . . 

§ 7.º O Presidente remettctl.'á, em segufda as emendas 
acceitas á Commissão, que,. as devolverá,. dentro de doze dias, 1 

com o seu parecer. . 
§ 8." Este parecer, com o pro,jecto e as resp~ctívas emen

d:.1s, será publrnado o distribuido em avulsos. 
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§ 9." Distribuidos os avulsos, o projcclo cnLhr<'t para n 
ordem do din, sendo. porém, ob-rigatorio o intorsLicio ele ·'IS 
horas entre o inicio .:da distribuição e o da discussão 1·espe
ctiva. 

§ 10. Sempre que o Prcsidontc verificar, em qualquer 
pbnse da. discussão, ou da votação, que uma emenda, ou 
qualquer disposição do projecto. incjclo na een~ma deste ar
ti~o, cm seu § 2u, deixará de submcttel-::.i :'t Cn,mara, elirni-

·. nando-a. 
~ 11,. O P1'e,5idente dàrá publicidade· a qurtlqucr emen

da. ou disposição, que haja eliminado, indimwdo sempre o 
Jundarncnto de sua decisão. 

§ :13. Sempre que convier jncluir J~a lei que fixa a 
•!ospr;rn. geral da Repubdica qualquer di11posi(:fi0 quo dcv::i ser 
commum a todos os ministel'ios, será 1'.lla aiwcscnluda nü 
1wojedo de orçamento do Minisl.erio da Fazenda. 

Art. 253. Esta discussão, que correspondert'"L ú se,gunda, 
sN'Ú feita por artigos. 

~ 1.º Encerrada a discussão, S(}rá o projecto S'l,l.bmcttido :\ 
votos. com as emendas rcspcctivn.s. 

§ 2.º Em caso algum poderú qualquer De.pul.D.do, por 
occasi;Lo da votação, occupar a tribuna por mai.s de cinco 
minutos. 

§ ~V Votado cada projocto, r,nm as emenc1as. em segunda 
<liscussilo. voltará {t Commissfío, afim d~ rNlig-i!-í'I, no pr::t,zQ' 
maximo do trcs dias, para a t.1'rrn.ira discussão. 

A1·t.. 2:=ir,. Feita, publicnda n disLrilrnicln cm avulsos a 
rcdaccão para a terceira disenssfi<J. I"f'C<1h11l'(t a lH<>l'a, Nnen
<las, durnnf e trcs sessões, segui nL<~s (t dh1ti·ihuic-ão. 

~ L" Nn. terceira diseussrw nrin ~e· adrnHtirão omcndas 
que in<~idir·i~m no 1)nrn~rnpho sognnfio do arti~o, nem as que, 
da qualriuer· modo, fon~am à <limi1111ir a r e(:l'ii.a, ou a aup.·mr,nM 
fat• u düSpí'i':<'l, salvo. aponns, Qur~11dn yir·opH:r.ei•1·rri o l'estabc
lecimnnt.o d•~ mr-dida consignada na 1irnpmda iln Poclc•1· l~xn
c:utivo, 011 <'nn.~ir,.'Tiarcm vcrhn. parn rfos1w...:as j(L ddcrminn.das 
rm lni. · 

~ 2." Finrlr'1 o termo deste al'tif.:'o, f.\(•rfin t.ndns ns Nncnda~ 
mandadas 1mhli1.,nr, devidamente• r.la.ssífi1·adas, pnln Prrsi-
clnnf.c\ que l'C'nwl.t.cri á. Commissãn ns ~r.criLas. 

~ 3." A r.mrnnissüo dcvolv<.'r:'i as 1.•nwndas com o ~('U ra
J'l'GCl', rrue surú l)llh!ic:tao e distrihu lr.lú mn itvulsn8, no prn:w 
dr~ d0z dias. 

~ '~. " A' Çommissão scr(t permiLLido. por inLr.rmcdin ele 
Sl!ll Presidente, requerer ú Gamara a l1l'Ol'Of;rt<ifiO dos pt'a;r,os 
·para. a apresenta!,'aO de parecer ;Í.S crnrmdn.S; orn SOg'Umfa, Oll 
1 c•rec-iru discussão, por mais cinco flias. 

§ !J." Esse rcqur•.rimenfo não Lr:rú d i ~cui::s~o e pndcr:í. sc~r 
nproscml.ndo em qun.lquel~ momen{o da scs!"iio , submcttcndo-o 
a ·Mesa. irn.mediutamcnte. a votos, com quaiquer numero. 
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§ ri.~ A Commis.<:-i:ío de Fín:rnças, quanto ao offerycime!,lto 
r1 ,; cn1&ndas, qucL· na seguncl:l, quer na t.erceir::i. d1scussao, 
1_:;,;lar<i suj cita. ás mesmas res(,ricç.õcs impostas aos Deputados. 

· Art. 2;;5, O. projecto, com :i.s emend:ts e parecer, entrará 
r1;).ra il. ordem do ,dia, sendo, porc!rn, indispensavel o intersti
do de vinl.e e quu.trn horas entre a distribui,;ão determinada 
J1clc § 3". do artigo anterior e D inicio da discussão. 

§ t.~ Esta discussãri, que corresponderá :l terceira, ver
sará. sobre cada um do~ projectos em conjunoto. 

§ 2.º :Encerrada a discussão, serão submeLtidos á vot.acão 
o pro,ieclo e us emendas. 

~ 3." Em caso algum, v.or occasião ela votação, ;poderá 
rrualqucr Dáputado occupar a tribuna po1· mais de cinco mi-
nutos. · 

§ · 1..º Tcl'minada a vota.çrío, irfío os papeis á. Commissão 
de .Finanoas, parJJ.. a rP-dacção final. ·-

§ 5.0 A redacção final deverú siw feita n oprat.o de cinco 
dias. 

Art. 256. A' Commissão de Finanças será pemnittido, ao 
opinar sobre P.mcndas, prnpôr moíli'ficrwões ao proj ec to e ás 
emendas, offerecer outra~ novas e aprcscr.tar substitutivos, 
ele ordem geral, a varias emendas; 011 a grupos dellus, que ver
!'iom ~obro o mesmu as~umpto, ou sobre objecto de igual na
tureza. 

Para.gra.pho lÍnico. A appt·ov::u;ãe do substitutivo preju
dicará votacão das emendas a que se refcrii". 

ArL 257. A Com missão dn Finunc3.s indicará sempre, 
como 'observação, na parte do pro.iecto de orçamento reia.tiva 
n despozris com serviços qut~ produzem renda, o total dessa. 
ao lado do da despc->za rt!S;ieeliva, e o resultado entre as duas 
riarcella.s. 

Art. 2n8. O encerramf!nf.o rlr. 0:trn lquer das discrn~sões dos. 
f\ro.ir.ctos dP lPi orr:nm0ni.nrin ~(, r,odcr'á ·ser rcqnrrirlo depois 
rfo ter· a mn:::nitt lo~:w <mi dnas ses;sõ~8 dinrins, 

Art. 25\l. Os p1·0.iN"!.rw dr-. fb~n1;~10 dfl for>ças do terl'a o 
de mar tl'rf\o o andamento ruµ-inwnt::il do~ de Commis·•,f\o. 

Paragrapho tmico. O encerramento de qualquer dus di;.;_ 
<m8sócs dos pro.i<?ctos de fixwJüo elo forças estará por1~m. su
jeito (i disposição do artigo anterior. 

Arl. 260. A discussão 0 :t votaçrio dos pro.i cctos de leís 
annuas serão iricluidos mn f"Jrdem dri dia de prefr.rencia 6.s de 
quaesqucr ontros, salvo os de proror;a<~ão das sessões do Gon
~rcsso Nacional, os pnroccros "obre verificacão de poderes e 
os pro.iectos, iniciados por proposta do Governo, considemdM 
urgentes. 

~ 1." Qn:mõn foH.nrnrn ~fl(ln:'l<: í'lifo di:i.~ nnrn o f'Ucerra
mf'n l.o dn~ l Pn~·nlhn...; lr';r i..:l:-11 iyn'-'. n~ prn,iN·l.n-. ritt lí' i-.:: :rnnt\rt,~, · 
rl(~\'nlvi1los dn S:.N1:,dn, rrHri P1'1r'nd:1i':. sp1•fío inl'lnido~ n.1. O"
,lcm do di:t. inc.lc~Jlí'tlr.k•nf<"rnr>n!.<' d1• ín1p!'C8.SÜO, de di.sü·ibui
c;fio cm avulsos e, d.é mesmo, de parccci'r. 
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§ 2.º Na. hypothese do pa.t'U.t,'Tapho anterior ficar:.'.í á Com
missão de Finanças o direito de se pronunciar sobre o assum
pto, verbalmente, duranle a votaçãQ. " 

§ 3." Ainda dentro desses oito dias a que ~e refçre o §. 1°, 
poderá a l\lcsa determinar, conforme u urge~cia, a imm_ed1ala 
"1iscus::;ão, ou :votação, de qualquer dos proJectos de leis an
uuos, com pretericão da ordem do dia. 

§ 4.º Caso sejam dadas á discussão, ou á votação, emen
das do Senado, sem ::i. prévia· imptcssão e distríbuicão em 
avul sos, o 1. º Secretario lerá, ao momento da discussão, ou da 
vota<;ão, cada uma dessas proposições. 

SECÇÃO VI 

Dos codiuos 

Art.. 26i. Ka discussffo e votação dos Coàig-os Civil. Com
mrrcial e.;Criminal da União, a Qrdem dos Lrahalbos da ,Ca
marn. será a scguinle: 

§ 1.º Apresentado, impresso e distribuldo o p1·ojcclo, a 
r-;tm discussão só será iniciada na sessão dn Camnrn do nono 
t:cguinte. 

§ 2.º No interregno, a Mesa far~'i. enviar exemplares do 
1wojccto ás seguintes corporações e autoridades, convidando
as a remetlerem, no pr::izo de seis mezes, á. Secrelaria da Ga
mara; as emendas e obscrvaçõrs que julgarem convenientes : 

a) o SuprC:'mo Tribunal Federal e juizes scccionaes, ·que 
igualmente serão convidados a mandar affixar editaes e pu
hl ical-os nas folhas officiaes, avisan1.fo do prazo os interessa
dos que queiram formular emendas ou .observacõcs: 

b) Tdbunaes Superiores do Distri-llló Federal e dos Es-
t:idos; 

e) Faculdades de Direito; 
d} Govel'nadores ou Presidentes dos Estados; 
e) lnst.iluto da Ordem dos Ar.'vogados Brasileiros; 
f) Jurisconsultos. que julgar conveniente ouvir. 
§ 3." Inici:l:dos os trabalhos da sessão. ordinaria, nos ter

mos do § 1º, o President.P- da Cama.ra declarará que, estando 
distribuído o project.o, fica o mesmo sobre a mesa, afim de 
t·nccber .cmendns, G'urante :10 dias, terminados os quaes; será 
!';U~mett1?0, corn essas emendas .e ns de que reza o ~ 2º, de
pn1R de 1mpressn~. a uma Commissão de vinte e u1 T'apre
~<'nf. ::rntes. 

~ ·~. º A Commi~são .será nomeada pelo P~csidente da ca .. 
mnr~. dB fórma que lodos os Estados e o Districto Feder1'I 
f.cnhnm nel1a rl:lprescntação. . . . 

. ~. 5. º Na sua primeira reúnião. a Corn:mi:ssão elegerá. nor 
mrn_or1n abR01l1ta do votos. seu PresiêcntA e um Relator. sal''º 
o disposto no § 2" rlo art.. i69 ., · 
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· § 6. º A Commissão funccionarâ em dias préviamente de
signados e ns suas deci::.õcs, que constarão de actas dia't'ias, 
st1r5o sernpre lomridus [lor maioria absoluta de votos. sendo os 
del1ates Cl!!Vidanwt1to 8Lew..1g-i·:.1phaC:os e publicados no Diario 
âo Congresso. 

§ 7, 0 A Commissf.io podctá. ouvir no decurso de seu tra
balho n quem cnlender convenícnle. 

§ 8. º O parecer sobt•c o pro,iccto será apresentado á Ca
mnr:i 110 prazo rrwxirno de GU dias e conlemplado na. ordem .. 
dos trabal110s I 5 d ias a pós a sua publicação, podendo a mesma 
Camarn, rnedí:rn te re1n·cscn la~i~ o ú'a Commissão, -prorognr 
csscl'i prrrzes pelo lomno quo .iulgar cqnvcniente. 

§ a. 0 Haverá uma só di:,;rn!:'são e votação do projeeto, 
ambas por titulos, podendo airn..la ser apresentaâas emendas, 
que, depois de r:necl·1·acta a c.!iscussào, i.rão :i Comrnissão dos 
vinte e um, pura sobrn as mesma elaborar parecer. 

§ 10. l\a dit'Lm~sii.o 0. votnção dessas emenc.-as obset'Vat'
se-lla o di.~posto nestn Jlc;;imr;nto para os projectos em geral. 

§ 1.1.. Nenhum Deputado, mesmo o I\_elator do parecer, 
poderá. fallar mais de uma vez sobre cada titulo do pro-
jecto. , 

. ·, § 1.2. A redncção final ào projccto. conforme o vencido, 
~era feita P0.l~ Çornmisstio dos vintB e um, qu'e é tambem 
competente en11tt1r parecer ::.obre as emendas do Senado. 

tJECÇÃO Vil 

Da~ emendas 

Art. :?G3. Emenda {! a proposi ~;ão apresentada como ac
ressoria a outro. 

ArL. 263 . .:\!". nmrmrla<: s~rfio suppressivas, substitutivas, 
~ddit.hras 011 modifica tivas. 

~ f. º Emenda suppres~ivn é a proposição ciue manda 
e:rrndicar crtrnlqucr pnrt.c de outrn. 

§ 2." A separação em duas, ou mais, partes, de qualquer 
r11·or.osi1;flo. ]Hll':-t o <~ffrito e!~ sna vo!.ai.;.ã.o, será cortsidr:rada 
Nnen"1n suppr0.$Siva. · 

~ 3." Emondn substitutivo. ó a proposição apresentada 
como succA<ln nea ú ou trn. . 
, § ·'1. ª Emenda :iddHivu ó a proposjcão que se accrescenta 
a oufru . 

. $ ri.º ~fío ::::r•P:í :lflni iU.ldn 1'nH'ndn. snbstif.utivn. ou n.dditivn 
crua nüo tr:nha rr.I::ic5o dircdn e immeC.'iata com a matoria d~ 
fll'Oposição princípnl. 

§ G." A. l\f r.sa fart'i. puhl icar na neta dos trn.balhos dn. Ca.
nwra quniriw~r crnr.ndn. que houver· r('cusado com fundamento 
l10 pnragrnnllo nntcriol.'. 
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~ 7." Emenda. rnodificativa é a. que não altera fundamen-
talmênte a proposição principal. · 

§ 8." As <:>1nenrfas m odi tíeal.iv:i.s pode.rúo ser amplia tivas, 
restrictivas, ou correctivas. 

§ · g. 0 A emenda amplia tiva é a que estende a outras pes-
sõcs, ou objectos, a d.isposioão a que se refere. · · 

s 10. A emenda restrictiva diminue a extensão <la dispo
sição~ que modjfica. 

§ i t . A emenda correctiva. não modifica a. s~bstancia da 
disposição a que se r efere, ma.s apenas. a sua reeiaccão. 

§ 12. A separação em dun.í;, ou ma1s, pa:rt.os, de qualque1· 
artigo, paragr::i.pho, numero, ou Iettra de uma )Droposição, 
para o effeito de sua vof,a1;.fio, sm·ú considerada emenda modifi
catíva. 

Al'f . .' '2M. Os pro.ii:idos nm . 1' discussão não admittirão 
emendas. 

§ 1. º As emendas acaso apresentadas pelas Commisi;ões 
{)ffi seus pal'e.ceres, sobre proposícões consiiieradas objecto de 
deliberação, . ser ão tomadas em consideração na .2ª discussão. 

§ 2. º As emendas· ~í.· l'~~1>.utu<hs <'ln 2" di :;cussão deverão 
ser apoiadas por cinco Deputados. . 

~ ~. º As r.m<'ndas offf\r'('c.idns cm 3" cii>:cussfío deverão ser 
apoiaC.'as peio terç.o dos pcputodos presc.mtes. s 1." As emendas dn.s Cornmissões, as do Senado. as que 
tiverDm cinco a~signaturas, cm 2" discussão, e dez, em 3". in-
dependN·iin ele a110iamentn. · 

~ G . " A e m eneia (i ,~nda.côí o fínn l. -;.6 !'<er:'t ::i.dm i tüi:lu. para 
evitar incorrecQão, incoherencia, contradicçi.io ou abuso ma-
nifes+.o. · · . 

§ G. º As emendas que e rearem ou 'augmcntar·cm despeza, 
ou r eduzirem, d0 riualquor modo, a receita publica, serão sem
pre suhmcLl.ld::is :w parrcer da Commissão do Finano'aS. 

Art. 265. A' emenda apresentada a outra emenda deno
mjnnr-.,sc-h::i f'llh-crn enda . 

~aragr·apho unico . ·As Ccromissões, ao apresentarem pa
recer sobre emendas, poderão offer eccr-lhes sub-emenC:as: 

SEC()Ã.0 VIII 

Das indica~:fies 

Art. 2M. Indicação é a [lrroposição com que um Depu
t::vdo suggerc .a manifestação da Cnim::ira, ou <le suas Com-
n'lissões, sobrn <l1~termino.<lo a ssumpt,o. · · 

~ ·J." As inclit':;,. ;-,,. .;: .-: 1~rii0 rNli ;dr!a-~ nnr l'~c ripto. nrn t.l'l'
m oc:-. P>: plic i(os e <' IY\ f <'1n\\n, ·.;y\\l!w!.\<:a . 1' :) ~$Í l~ \\~\Jh:.:. fH.\los $1'\.1 ::0 

auto1'1'$. 
~ !?. . º As indica(: r:í r•,; rnc.<'hiclas p <)\a J\tcsa serão lído.s em 

summario, de ~.aphacachl$ :'1 s Commissõcs com que tiverem cor-



c â"nara dos Oepli:ados - tmiresso em 23/06/2015 10: 17- Pág ina 177 de 234 

427 

relação e tnanda<lns publi c::tr. na integra nu actn. impressa dos 
t rabalhos da Ca.ma.ra.. ' 

§ 3. º A.s indicaçGc5 in1fapcnd0r ão do qt1alquer julgamento 
preliminar da Camara. · 

Art. 2G7 . A Commissão que rcccbm: uma indicaoão deverá. 
interpôr parecm:· dr.ntro do p1•azo de dez dias. 

. § 1. u A indicação e. o seu respectivo parecer serão ~u
jeltos a uma discussão . unica. 

§ 2.º Si á indicaclio fôr apresenta"Cla emenda voltará ella. 
:1 Commissão, que lhe dará parecer .. 

§ 3. º Este segundo pal'l'.l~ Ar terú umo. dis('.usslio . 
!Art. · 268. Si o parecer de uma Commissão sobre uma 

indfoar..ff.o concluir· por um projccl.o do lei, ou resolução, e 
fôr approv'ado ·pela Gamara o project.o sef;'uirá os tl'amites 
regirnentaes a que se acham subordinadas as proposições 
dessa natureza.. 

SECÓÃO .IX 

. Dos requerimentos 

!:Art. 269. Requerimento é toda a .'P!Cticão dirigida a6 
Pr~sidente da Cam.ara. so·bre pbjecto d e txpediente, ou de -0~· 
dem, por qualquer Deputai(lo, ou Commissão. . . 

§ 1. 0 Serão verbaes, . independem de n.poiamento, de dis
cussão e de v.otação, sendo dt-spachados immediatamente pelo 
Presidente, os requerimentos que solicitam: 

. a) a :palavra, ou a sua desistencia; 
b) a posse de Ueputado; · 
e) a leifora de (Jtialquer materia.; 
d) a rectiíicaçã:o da. acta.; 

· e) a inserção õe -declaracão í:'m aicta; 
g) a observancia -de disposicão regimental; 
O) a remessa de documentos, livros. ou 'J)Uhlicacões; 
h) . a retira.da de ip;roposic5o com parecer contrario; 
?'.) :a verifica.cão de votação; 
.i) permissão para se retirar antes de finda a sessão; 
/t) ínformacões sobre a ordem dos trabalhos: 
.Z) o preenchimento de logaros nas Commissões; 
m) a inclusã·o em ordem do dia. do proposição com os 

respectivos 1Dareceres . · · 
~ 2. º Sf\rão <'l'c1·iptos. indcpend"m d<". n.poiamento, de dis

r.ussiiO, sendo des-p:mhados p elo Presidenf!e, os requeri
mentos: · · 

a) de uma Comµ1i ssã.c. solic"itando n.udiencfa d e outra. 
nu outras, sobre qualquer assUtm1n•to; 

b) do umi.i. Comm1ss5.o, solicitando reunião em eonjuntó 
~om outra., ·ou outl'as. · 
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§ 3. º Seriio verhaes r. votados com qualqu~r numero, in
dependentemente de apoiameuto e de. discussão, os requeri
mentos que solic1tarn: 

u; illi:it-rc.;51.1 (!nl nela dP ri~gc:::;ijo, ou de pcznt-: 
fJ ) r•~rJ 1 e~L'll r Ui,;.àu rfa Canwra por Comm i::;sões externas; 
e) 1 c1 va ntnnwn 1 o dn. "'-~-;são. cm r11 gosijo, ou por pczar; 
d) manifcstadi1J de rcgosi,io, ou de pe7.ar, rP<Jr officio, le-

Iegramma, ou po1· ouLra qualquer fórma escripta; 
· e) pulJ!ic::t(;âO de informac~Oes ofi'iciacs no lJiario do Con-

91~css1J.: . n. permissão para !aliar sentado; . 
u} pr:~>rc:;ai;ão de prazo para a aprcscntaç.ão de parecer 

ás cmc•ndas elos pM,iectos do .leis orçamentarias. 
§ 4." O reciuerimcnto de 1p•rorogação da sessão é escripto, 

independe de apoiamento, ufw tem <lbc u::;::;ão e vola-se com 
qualquer numet•o. 

~ 5.u São vc1·bacs, .independem de npoiarncnlo, não tcem 
discussão e gó podem set· voLa(J')s com a. pre•mn1;;1 de, 11elo 
menos, 107 Deputados, os requerimentos de: 

a) dispen~a de inlerslici.e> para a inclu~ão de determi
nada pr0:posir;ão cm ordem do dia; 

b) dispensa de ímrircssão de qualquer propo;;ição: 
e) retirada de p1•1>posição com parecer favora.vel, sub-

stitutivo. emenda, ou sub-emenda. . 
· § 6.º Serão escr iplos. i!_Jdepcnuentcmcnte de apoiamento, 

não tccm discussão e .~ó podem ser votados com a presença dP. 
:l.ú7 .Dcpula-dos, no mini mo. os rnquerimentos de: 

a) remessa a <ieLerminada Commi'ssão de papeis despa~ 
chados a outra; 

b) dcmisslio de membros da l\fosa; 
e) discussão de proposicões por ca:pilulos, secções, gru-

pos de artigos, ou de emenda:;; 
d) adi amonto da discussão, ou dá vôtàClío; 
e) encerramento de discussão: 
f) votiv;ão por determinado processo; 
y) ,preferencia; 
h) urgencia. 
~ 7. º Si~1·ão <'sc r ípl,os, su,ieitos n npoinm<'n1.o o discussão, o 

só podem ser vol.ndos l'Om n prescnçn. de 107 Deputados, no 
mini mo, os requerimentos sobro: 

a) informnr,1ões solicitadas ao Poder Executivo, ou por 
seu intermodio; 

b) inseq;:io, no Dim•io do Cor.w"ircsso, ou nos Annaes, <I.~ 
documentos, ou pu\Jlicur::in, n:ío officL:. es; 

e) inclusüo cm ordem do dia ele proposição sem pa
recer; 

rl) votacão vor p:irtcR: 
e) audicncia llc uma Commissã'o sol:re delerminaüa ma

teria; 
,f) nomca<:ão do Commissõr internas, ou mixLas; 
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g)' reunião da Camara em Commissão ·Geral; 
/t) sessões e:xtraordinarias; 
i) sessões secretas; 
j) quaesquer outros assumptos, e que se não refiram a . 

incidentes sobrevindo no curso das discussões, ou <las vota
ções. 

Art. 270. Os requerimentos sujeiLos á discussã~, assim 
c.:omo todos o~ escdplos. nflo ;:i,dmiUirfw considcntções verbaes 
ao serem enviados á- Mesa. 

Paragrapho unic;o. Considerar-so-ha apoiado o reque
rimento. sujeito a esse acto, subscripto por cinco, ou mais, 
Deputados., 1' 

CAPITULO IlI 

DOS .DEBATES 

. Art . 271. Os debates dP.verão reo.liza:r-se com ordem e 
solemnidade. . 

Art . ,272. Os Deputados, com excepcão do Presidente, 
fallarão de pé. · · 

Paragrapho unico. O Deputado Ró por enfermo poderá 
obter permissão da Gamara para 1'ailar senf.ado. 

Art . 273. A nenhum Deputado scr:i permHtido fallar sem 
podir a palavra. e sem que o Presidente lh'u conceda. , 

§ :!." .Si um Deputado pretcndct·, ou fallar, sem que lhe 
l1aja sido dnda a palavra. · ou ·permanecer na tribuna anti--
1·egimentalmente, o Presidente adverW-o-ha, convidando-o a 
~mlar-se. 

§ 2.º Si, n.pezar dessa ntlvertencia e desse convite, o 
ncputado insistir cm fallar, o Presidrmto dará o seu discurso 
:}or terminado. 

§ 3." Sempre qu~ o Prcsir.lent1\ dor r101· terminadl~ um 
1:i$c1;1rso, cm qualquer phuse da ot·:1t)fo, nu da discussão, o 
~l'·rvrc;o dri stí'nnin·npliin dns 1lrb~tn~ di~ ixar:'t de apanhai-o. 

§ ·Lª Si o Dconl.oclo insistir om r11·1·f 11rbnr a ordem, ou o 
111·oc1'sso rn;;im<!lllal, ele riualqnc1· clh;c;.ussão, o Prcsidcn:Lo 
1·<1nvidul-o-ú a r·r! ir::u·-sn do n•crnlo duranl.ü a se~BÜJ>. 

. ,\T'L. :27/i . O M11pnndo a ll'il111n :~. qnalquor D epuf.a<lo ili-· 
• 1g-ir::\ :ts i:.: uas m1lnvms no Prcsidcnf.(•, ou (l Cnmnrn, de um 
il11.ido geral. · ' 

.~ ·1." Hol'1~rindo-st~. nm (liscm . .riw. a nm collega, o Depu~ 
:;lllo dl"ver:i. pl'f'Ct!cl1~r o Ren nnm0 tio t.rafamtmto dn Renhor, 

§ 2. º Dirigindo-sr. ' a qnulqurl' collr)ga. o Oc~>Lüado dar-
1111~-·liu. Hf'mpt'u o j ra!mYH'nln •Ir• \'. Ex . . 
. ~ a ... N<•T1l111m n1•p11 l:Hln r'f.' lrr{t r~ferir-s~ a cntliJgn, ao 

~ •11:icln. ou :t qunlqurr dn.~ i-.1•i.i~ tnPmllros. <'. rfo nm rnorio ~e
!':t I._ a 11unkr11"T" t·P 11 1·1·.:. ~·11t.anLc di,) i1odu:· p\1blico, em i'úrma in
;1:1·:08a. ou dc~cortt'z. 
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Art. 2.75. O Deputado só poàerá fa.llar: 
a,) para apresentar projectos, indicacões ou l'eqi.; ~ri-

mentos; · 
b) sobre proposição cm discussão; 
e) pela ordem; 
cl) pm·a. encaminhar a votação; 

. e) em e:xplicac;:ão pessoal. · 
Art. 27 6. Para f'undamen tar pro.í ectos, indicações ou r.e-- · 

qucrimcntos, que não se.iam de ordem; ou sobre incidentes 
verificados no . ucs~nvolvimento das discussões, ou das vo
tac;õc::;, ·deverá o J)eputa,do ins~rcvei--se em o Ji-..,"l·o <lo -exvi: 
dicntc, :i. i$.SO especialmente destinado. 

I>arag~.pho unico. .:\ inscripoão de oradores para a hur::i. 
do · c-xpecliente só podcri s~r feita no dia em que ci Deputat\o 
prete:n:d.a occupar a tribuna. 

Art . 277. O Deputado que solicitar a. palavra sobre pro-
posiot'to em discussão não poderá: · . . 

a) desviar-se da questão em debate; 
b) fallar sobre o vencidp i 
e) usar de lingllag-em impropria; 
d) nltrapas1'ar o prazo que lhe. compete; 
e) deixnr de att.ender ás advertencin.s do Pres1dcnLc . 
Art. 27!L O Deputado CflW não pnd~~ occupar a tribunn 

.durante a hora. do expediente. ou dui'ante .as discusslíl'S, 
1'a:Zcl-o-;í ao fim da ordem do di:a. para <L cxpli1ctu;ão pessoal» .. 

Art. 270. Quando mais do um Deputado pedir a pa
lavra, simuHnneamente, !!obre um mesmo assumpto, o Pra
sid~ntc conoedcl-a.-á: 

a) cm primeiro lagar, ao autor; 
b) em -~·cgLmdo logu1., ao ro1ator; . 
',: )) Clll tacciro logar, ao a.utor do voto em separa-do; 
a· om qLw.rLo logar, aos autores das emendas; 
e) em qninto log-ar,. a um Deputado a favor; 
f) cm H'xlo logur, a um Deputado contra. 
§ i:' Sempre crue mais de dois I)eputn .. dos se inscr eve-. 

rem purri cin;llqnm· discussão, deverão declarar, préviamcnt~. 
si são pd1, ou cunt.l'n. a. ma.teria em de.bate, para que, al1tcr
nadnmenlc, a um orador a favor succeda um oontra, o vice
versa. 

§ 2. º Para a inscripcão ~e oradores ú. discussão da ma
torin em dobut.c l1averú. um Livro dos Debates. 

§ 3. 0 A i.n~cr ipcüo de oradores no Livro do!?! J!ebatos 
poderá se1· feita logo qu~ a proposição a ser disouttda iôr 
:.ncl uido. em ordem do dia • . 

~ .'i.D N~ :11;.-pot.hese .do l.odo~ os Deputa.dos inscripLoi: 
rtmra' o debaLe un dctermi.nada proposicão serem a. f.a.v9r, ~ºu 
1~ontrn, ser-llte:-;-ú ri<.1:cl:11 a: .paln.vr::i. pela ordorn da rnscr1rcao. 

Art .. ZSO. Comriote á Mesa expungir os debates ::i. sHrPn1 · 
publicad9s de todas u.s eix:pressões anti·1:egimentaes •. 
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SECl)XO i 

Das d·i.;cussõcs 

Art. 281. Discussão é a phase da :p·roposiçã.o destinada e.o 
debate e á deliberacã.o em plcnarío. 

§ 1.º Os projcctos de lei, ou d e resoluçã'o iniciados na. 
Gamara, estarão sujeitos a tres discussões. 

§ 2.º Estarão suj ei tos r. duas discussões a1)enas, que cor-
responderão :.í D• e 3", os projecLos de lei, ou de . r esolução: 

a) oriundos de Commissoos ; ·· 
b) vindos do Senado. 
e) offo1·euidos pelo Po.dcr ExccuLivo. 
§ 3.º Terfü)\. uma só d iscussão, que correspQnderá. á se-

gunda, as seguinl.es proposições: · · . 
a) auto.rizando ci Governo a declarar a guerra, ou a fa

zer a. paz; 
b) concedendo, · ou ... ~gando,· passagem a forcas estran

geiras pelo territorio do" paiz para operações militares; 
e) resolvendo, dci'in ihvumente, sobre tratados e ·conven-

ções com as nações estrangeiras; · ·· 
d) mobilisando ou utHisa.n.do a Guard3. Na.cionail ou mi

lícia civ1ca, nos ·casos pl~evístos pela' Constituiç5.o; 
e) declarando .em estadC> de sitio um ou roais pontos do 

territorio nacional, na emergencia. de aggressão por forca~ 
estrangeiras, ou de commocã'o interna; · 

f) approvando, ou não, ou su'spendendo o estado de sitio 
que, na ausencia do Cong!.'esso, ·houver sido decretado pelo 
Poder Ex~cntivo; . 

a) approvando, ou não os proj ectos de lei, ou do reso
lucão, aos qu::ws o Poder gxecuLivo h<ija nega-Oo sanccão; 

h) conced~ndo l~cnua; 
i) n:diundo ou ptol'ogando •as sessões do Congresso Na-

iciona.t; 
j) os pa·rrccr·es solt1·e u. e r;onomia. inLcrna. da Carrmt·n; 
/;.) .as c-m.enrlrt:; do Rena do. 
§ 4. º Terão uma só discussão, que . corresponderli á ter~ 

ceira: 
a) as emendas de~tacadas para constituirem project-0s se

parados; 
.. . b) as indicações; .. 

e) os -reque.rimentos a ~ua sujeitos. 
§ 5.0 Si for apresentada a qualquer parecer e approvada 

.~ 13menda . que tenha o co.ractcr do projecto de lei, ou resoluci1o, 
~eró. subordinada á alinea a do pnragrapho anterior, conside
rando-se o parr.oer pre,iudicado. 

Art. 282 . A 1" dis~ussão de um projecto de lei, ou de re
solução, será feita em globo e versará unicamente sobre a sua. 
utilidade e constitucionalidade. 
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-Art. 283. A 2" discussão dos projcctos scr:i · feita. por 
artigos, separa.damente. . 

§ 1.º Na discussão do pdmeiro artigo poder-sc-hn fallar 
sobre à utilidade e conveniencfa do pro.\ ccl.o ern geral.. _ 

§ 2.º As emendas" orrercc:ida~ oc projcelo cm _2• discussuo 
entrarão em discussão com o nrt1go a que .se rMc~1rcm . 

· Art. 284, . Quando forem numerosos os artigo!-3 do p_r<?
jecto, em 2• discuss~io, a Gnmara pod<'r;'i rcsoh:cr, a requer~
mento de qualquer Deputado, que a disctt!::sfto se faça nor t.i
tulos, capí tulos, secções, ou grupos Jc urUgos. 

Art. 285. Qnando, pelo numero, on imporlancin, àas 
emendas offerecidas em 2· discussão, so torn::u· uifficil ó ·pro
r:.unciamento immeUinto da Cnmnrn, o Presid~nlc, cx-officio, 
ou a requerimento de quvlqucr De>putado, pnviará o projecto 
á Commissão respectiva, para interpor parecer. 

Paragrapho unieo. Este parecer será irii'presso e distri
buido cm avulso, não soffrendo; porém, discussão. 

Art. 286. A 3" discussão versará. sollro o projcclo em 
globo. · · ,· 

§ i.° As emendas offerccidas aos pro,il'ctos cm 3" discussão 
s6 serão submettidas a. ella depois do apoindas pela l.crca parte 
dos pre.i::entcs, salvÇ> quando assignadas por uma Commissão, 
ou por dez, ou mais Depntados. 

§ 2." As emendas, encerrada a discussão do proj<icto, serão 
remettidas á Commissão respectiva, com cxccpi;.ão das de sua 
autoria, para se sujei.lnrem ao seu . parecer. . 

§ 3.º Todas as Commíssõus. no offcrcccrcm parecer 'Sobro 
emendas, poderão a.presenlar-llles suli-crncndns. 

Art. 287 _ As cmendtl.S qnc, de qualcrucr fch'ma, augmen
ta1•em a. dcspcza, ou tliminui1 · ;~in a. r1~ecila pnhlica, scrito en
''iadas, tanto em 2ª, como cm 3• discussão, ú Cornmissão de Fi
nanças . 

. Parag-rapho unico. Os par<"c<"rr~ da r.omrni .;;;~fio t"lr. Finnnçns 
sobre C'menclas cm 2•, ou 3" discus:.-ão, eslo.1·ã11 sujcilos n uma 
discussão. 

Art . 288. A rcclaccão r:ua.1 s6 ::;en't sujt:i!n n. discu~~são 
qunndo emendada. 

Art • .289. A tli~c.ui-:sfio dos r<~j:1 1 erí11111n/11s suj<>i fns a ·ess<: 
neto sei-á encerrada ni10 lia\·endo q1111m I>C\'U a pnlavl'n, ou 
della desistindo qu<.'m n houvci· solfr i1ndo. 

. § l.° E!lccrracla n diHN1ssão P1~r:i adiada a votação para dc
pOHl de uH1mada a da nrc.lcm do dia. 

~ . 2.º Haver~i? llm pfl.pntn.do r o1n :.' rmlnvra ~ohrc: um re
querimento _cm <:h s~ussao sçrá <1.ssa nd 1a.dn pnra depois d•J ul
tlma'1a n da mnlarrn. i:nnslarrfú <la 01·d1•111 dn d in.. 

~ 3.º Encerrada :1 i.~i:.ic11s:-;it0 do r0:;,H·1·in1Pnto. no fi m da 
or~em uo din, será n c.un volnc.: fu) iMl11ii1:1 nr\ <Wdt•m do dia ::>C
gurntc, apús a das propo~i1;ü,.:.1 tlc~Linada,; :.i. esse :.1do. 
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§ ft." Só durante a discussão de uma proposicão será ad
miWda. a apresentaç.ão do requerimento solicitando a sua vo-
tação por partes. • 

SECÇÃO 11 

Dos aparte:;; 

.Art. 290. A interrupção de um .orádor por meio de aparte. 
~ó serã. permittida, quando esse fôr curto e cortez. 

§ 1.º Para apartear um collega deverá o deputado solici-
1.:u·-lhc permissão e . obtel-a exprP.ssamente. 

§ 2. º A's palavras do Presidente· não serão admittidos 
;-ipartes. 

§ 3.º Não serão admittidos apartes successivos, parallelos 
t!0 · discurso. · . · 

· § -í. º Por occasião do encaminhamento da votacão não se-
1·:to admittidos apartes. · · · 

. § 5.º Os apartes s-obordinar-se-hão ás disposições rei~
; 1vas aos debates em tutlo que nellas lhes fôr cabivel. 

~. SECÇÃO III 

Do p1·azo das discuss6es 

Art,. 29L Os Deputa.dos só poderão 1alar sobre qualquer 
:1ropor::ição. em discussão, ;tS vezes e pelos prazos estabelooidos 
;H~sta Sccc~ão. , · .· 

Art. 292. .Em 1 ª discussão, cada Deputado ooderá .falar 
-'i1oou::i uma vez, pelo prazo de ·uma hora. . ~ .. 

Para;;rapho unico. Os autores e relatores poderão . falar 
·: .1·!0 mesmo lempo, mas por duas vezes. 

~\rt.. 2!:13. Em 2• discussão, cnda Deputado poderá falat• 
.:·.ias vcí':es, durante o prar.o de duas horas, sobre determinarto 
:1 t·l.i~o, reforíndo-se a todos Oi'i outros, si, préviam~nte, desisti!.' 
111.· falar, n oYamcntc. sobre os demais artigos. 

~ i." Si o pro,íccto conLiv~r maig de dous, até cincc1, ar!.igo:;; 
··:1 1 la Dcpu Lado poder(t falar uma horn. sobre r,ada um, um:t. 

:, vei. . 
§ 2." Si o i.írojecto contiver mais de ciuco, ~té dez, artil;o:::, 

··:!da D~putado poderá fallur ató meia hora sobre cada um dei
!· ; ~. uma só vez. 

§ ::i. º Si o projcc:tu contivet• mais do dez. at6. quinze. ar
, i!-!OS. cada. Deputado poderá falar até vinte rninutoi:: sobre 
·:uia. uma "VCZ. 

§ h . . " Si o pro.iecto contiver mais de quinze., até vinte '-~ 
,, ;1ic.0 a.rtig9s, cada Deputado poder:í falar uma vez, até quinze 
r11inuto~ sobre eadu um. . . 

§ ~. ~ Quando o projedo contiver mais de vinte e cinco ar
, 1 ,~·o~. a. sua discussão será regulada de i'órnm que caiba. a cada. 
DPpuhtd1.1 o prazo de duas horas pa.ra falar, ~or' grupoi:; do 
;' r'Li;;os, 80bre t.oda a proposição. ' 

C.-Vol. ~II 
.,. 
~l 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 23/06/2015 10: 17- Página 184 ae 234 

Art .. 29 -~. J~rn 3• ülscm::::ã.o. 1.mtl:.i. J).epul.ado l)odel'á falar mn:-i. 
"iÓ vez, vor duas horas l':Obre o pro.iedo em glo1:10. · 

APL ~!H.J. Subl'c a. reduei;ão "final (~abcr;t ao Dcpulai:Jo 
falar, :-,;("1menlc ]lUl'<t cmcnda:l-a, ou 8obrc emenda, apena:;; u r.na 
vez G fll.'!" dez rn iuulos. ~ . 

A t·t.. ~V!i. Nenhum !Di:J>Ll Lado potle1·;í falal' niai::; 1.k 1.m 1:1; 
:Y 1.·z e lJOl' mais êle nwia h rJru. sobre os i·equerh1_1en!.08 ::;nj e i b.is 
ú d i!:i{;ll::iSão. 
. Arf. 2Bi. Os varüce.1•1!s que S<;) não refe[·irem ;1 p r op'os içõe;'; 
õa Camal'a. uu uo Senado. e que não couduirnin por· pro.iec to, 
1.r~rã<J upe11as uwa di::;eu~são, dui·untc n qrn.'tl enclv Dovntado THJ-
cicrá falai· uma vez, pol' Íncia hora. . 

Ar!.. 208 . Sohr~ qualqucl' outra 1nuü~L·i u. crn di:::eussão, ni.iu 
i·egula<la nos arLigos a.nt.erfo1•(•S, ·cada. Deputado voum·á '(nlal' 
t'lllª ''1~;r,, vu1· uma hora. · 

P:u·ag1•apho u11i1Jo. Os uut.01·08 e os l·elatol'e~ votfol' rio fal a L' 
por ]g:uul tmnpo duas v_ezes. 

SECÇÃO . JV _l 

Do Clllimnento dÚ..c;' dis1:·~i -~stJes -Arl .. .'.!{~). ::;omprc qw• un i lJeputadu julgat· c01woni1.n t1 11 
o n d ianrnn l.o de uma d iscussão. podcdl rcquerel-o. por cscripl.o. 

~ l." ·Ei;l.e reqw~l'i mentu só podCL'i.Í ser apresenta.do duranl1 ~ 
a 1..lisl~n:=-srw cu.io adiumcnlu propLti:cr e ficará. prc;iudieado, ~ l 
r1fto fur hl)ltlediala1111:•nle vol.utlu, po1· -falta tle numero. 

~ ~-" Sã.o ser:i. adrnil.tidu a -.tpreseritação do r equerimento 
.'tlu adianll.'nt.o de discus~ãu du1·a.nle o discurflO de um Deputado. 

Arl,_ :mo. () aJiauwuto de oi8.::ussão .BÓ pódc Slll' con1wdid1.1 

l,"Olº jll'<l;t.t l lH't
0

~YilltnL\llf.ü fiXllllO • 
.Par·a;.n·apl111 nnic~o. 8i 1'11L· t.'N!Ut!1·i<lo ·irrnis el e. uru a.dia-

1mmto. d1•. di8cu~:-;ão, ~i!nullmwm1w11te. de uma. mcsrna. pl'opn·· 
i:;i1_;ão. a Carnara .votará pt·ef1~t«~1H:ialmcntc, um elos requet'i 
nw11 to:;, l'k:u 1do 11;-; d<'lllals proju 11 i<1n.dos. 

At·t... :JO 1. Os 11 rojc1~to~ ;Ji! rn·orogu1;.ão <! udinnrnu f.o <la.-; 
~n~sõ~:; do Cnn~1·1 ·s .~n Nui: ional, 11s YCI ados e os do rnuLcrin~ <'-111!

sideradas de na!m·ern 111•µcnf.c·. uffo :idrnittirüo adiamenLL> d1• 

Jii:;cussrto. - · 
Al'l .. :>O:!. \'1•t·!ricamfo :t Me:-;t1, tllW 11~0 hu.• L'chu:f"to di.r1•da 

e jmu1ediala. Ptil. L·1 ~ o m;:::nmvto de uHHL proposit;ií.o 1.\ a Cn11t·· 
rnis:;ão i[J(!iii::ada. l'H1 r1·1nrr~r· i rw~1t l.o dr\ atliani•n1t.o de 1.li seus~fí 1, 
JJal':t llLH.líencia. 11iin at.hnil.l,il'i'l · 1.•ssn J'Plllli.~1·imct1 Lo. . 
. . Pal'a(?:!·t~pho un k .n. :\a bypul.lw~P d0~Ln arlüw .. a l\fr~a 
darn publicidadu. 1ia nda ilnpn~:::.~a dos frabullro.s da Gumar:.1. 
t.lus i·equnrímc11 l.1.·~.-s r1~1:t1.-:ados. · 

SJWÇ.1.0 \1 

Do ew:c·1 •1·011w11t o d11s dis1:nssü;;,'; 

"\l'i., 30:J. O 1'IH.•.rq•1•atnPlll.O 11orin:ll dn. diJ'l1.\llHHi'in dn qua l · 
~iui:t· 1n·orw~i1:ãu chu·- ~1!-:t cum a urg-cnciu. ue orauo1•es. 
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SEf'S40 {:;;\l 13 Df. .rc:r.Ho DE Hl2U -S3ii 
. .f!..;,.... ~ 

f:ft~' . 
l'ará~-âÍ>ho unicu. !\io :; l; h•isendo inscripto nenhum 

D~puLudo pal'a n debat.0 de lllnét proposição, .será declarada en ~ 
cerrada u. sua discussão. 

Ad .. _3M . Podet·-se-U. rcquere1· o encerramento da di:->·· 
rus::.ão <lo qualqu cr J)t'oposição; 

f!.j Cffi 1 n B 3" diSCUSSÕeS, desde que hajam Sido dÍ$
tU lidaS em llmn. sessi.í..o anterior: 

. b) em jo. discussão. desde qlic lenhn.m falado pelo menos 
dous oradores sobrn o vrti:;n c:ujo cnccrmmento de diseus~ifo 
fúr requerido. 

Purngrí!pho unir;u. As pro:)o~l~:-õcs àc discussão unica., que 
};C niio discutirem globalmeute: serão subordinadas, quanto ao 
cncerraincnto de di~c-ussão, n.. este arligo. 

CAPtTULO IV 

(),\5 DELlJ3ERAÇÕr::s 

Art. 305. A votar..5.o é o p1·occsso de deliberar da Gamara 
sobre a.s malerins su.jnitas ú ~m\ consideração. 

§ 1.º As proposí1:ões f.o rão igual numero de discussões e 
:votacõe:;. 

-~ ::? .• " A vot.a~.fí.o cotnplütar:i o t111·no i·cgimenlnl da· dh;-
c:ussão. Nenhum . projr.cLo pn.ssa1·:.l de uma a -outra discussão 
~cm que, encerrada a discussão-, seja ,votado e approvndo. 

§ 3." As propos\çõcs qnc independem do discussã0 s6 
i.•~rtio urna votaç.ão. · 

Art. 306. · Nenhum:l. mnll'l 0 i:1 sor:i submetlida ~í volacão 
:sem qüe estejam presentes Depn t.ndos em numero regimental 
parn. as deliberações. · . 

§ 1.º As volncões c1uc se fa.?.l~m com qualquer numero serão 
resolvidas com os D0putaclos que · cshverem no recinto n() 
momento cm que se procedm·P.m. 

§ 2." As voUtc,;õcs qJ.lo dcpc11d0m de m..1mero só poderão SL~r 
realizndas pela maiorfa nbsoh:fa elos Deputados. 

Art. 307 . Nenhum Df>nntn.do pl'esont.e poderá i::e cxcuôa.r· 
de ·!.ornar. parf.o n:lS votações, Si nfí.o fÍZHI' d.~claratão prévia 
de não ter a>if;is tido ou acompanhado os- d<:'.ba.f.cs sobre t\ ma-
tcria um dclibci'<t1;üo. ~ 

Parngrap ho \mi_co. Ern ~i~ lrntandD dn ·,_~aui: n. 11ropriu. ou 
do assnmpt.o em qu~ tonha in fr. !·r.:-:sc individual , o Deputado 
~crtt inllibido de votar. 

Art. aos. Ji'ar-sc-!Hl :l. wilação das proposii:ões sujeitas ;i. 
r!iSCU$!iãO logo apó~ o nncnrramcnlo dc~sa, s i houver, pnra 
1:s~c fim, num~ro .rrgímP.nfal. 

llnragrapho unico. Só ~e intcn·omperã.o as -ç'ota~õe~ PO.L', 
fUHn de numero regimental purn a suti realização, . 
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- ~NNAE$ DA' CAMAM -:-.; 

SECÇÃO 1 

Dos processos de 'Votação 

Art. 309 . Tres são os processos de votação adop.t:ados 
pela Cámnra; 

a) o symbolico; 
b J o nominal; 
e) o de escrutínio secreto . 

. Art. 310. O methodo symbolico praticar-se-á. com o le
\'antamento dos Deputados que votam a favor da mater.ía em 
d<::}jboracã.o. · 

§ i." Ao annunciar a votação de qualquer materia o Pre
sidente convidará os Deputados que votam a favor a se le
vantarem e proclamará o resultado manifesto dos votos . 

Art. 31:i.. Far-se-ha a vota.cão nominal pela lista· geral 
dos Deputados, que !'Jerão chamados pelo i º Secretario e res
ponderão sim, ou não. conforme forem a favor, ou contra, ·o 
que · se estiver votando. 

~ i . Q A' medida que o 1 º Secretario fizer a chamada., 
dous· outro:; Seocreta~ios tomarão assentam~ntos dos Depu
tados que votarem em um, ou em outro sentido, e irão pr o-
clamanrlo em voz nlta o resultado da votação. · 

'- ~ 2.º O resultado final da votação será proclamado pelo 
Presidente, que mandará ler os nomes dos que vota-ram· sim. 
e dos que votaram não. · 

§ 3.º De-pois do Presidente proclamar o resultado final 
d-a votação, não poderá ser admitt.ido a vot.ar nenhum Depu-
tado. · 

Art. 312. Para se praticar a vot~u;ão ·nominal, t'óra dos 
casos expressamente previstos neste Regimento, será mister 
que algum Deputado a roqueira, por eaeripto, e a Camara a ad-
mitta. · 

§ i .º Os requerimentos verbaea não admittirão votação 
norninnl. 

~ 2." Quando um méârno D<!putl1do requerer i;obro uma 
mesma proposição, votacão nominal, por duas vezes e a Ca
rnar.a não a conceder, não lhe assistirá o, direito de requerel-a 
novamente. 

§ 3." Si, a requr.rjmcmto de um Deputado, a Camara de
liher:ai· previnment.f'. realizar t.oàas a~ votacõcs de determi
nada proposi<;ão pelo processo symbolico, não serão admitti
do~· rP.que.rimentos de votação nominal para. ossa materja . 

Art. 313. Pratiear-!'Ze-h::i. a votação l)OT escrutinio se
creto. pm· meio dn · cedulas cscriptas, recolhidas em urnas, 
que J'ie:~rtio 1:;obre a mesa. 

Pnr·agraipho unico. A vo Lai:.:io por (':"Scrutinio !'ecrcto ser.(~ 
a adopt.ad<t var.a a. eleição da Mesn: o da~ .Commiesões. 
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SECÇÃ.0 Il 

Das votações 

Aí't. 3H.. Encel'.'rada a P díscmssão de um project9 ser\i 
votadQ glohalmente, pai:lsando á 2"' si for appr<.1vado. 

Paragrapbo uníco. As emendas, acaso suggeridas pelas 
Commis-sões · em seus pareceres, só serão· consideradas em. 2• 
discussão. 

Art. 315. Em 2ª discussão votar-ae-ha, primeiramente, 
o projecto, artigo por artigo, e, cm seguida, cada uma das 
emendas. 

§ 1.º Votar-se-hão como os projectos em 2ª discussão os 
sujei tos á discussão tlnica, com excepção dos que prorogam 
ou adiam, a sessão legislativa, que serão ,-olaaos. em globo, 
dos não sanccionados, que terão votação em globo. e nominal, 
e dos consfüuidos por emendas destacadas de quaesquêr pro
posições pa1•a constituir projecto sel)!arado, os quaes serão 
votados como os em 3"' discussão. , 

. § 2." Os substitutivos da· Gamara aos projectos do s~~-
nad(' serão ,considerados corno uma série de emendas e vo

. tados se.paradamente, por artigos, em correspondencia aos <lo 
projecto .emendado. · 

· § 3.º A votat;ãG por partes de artigo, ou emenda, em. 2• 
dis~ussão, só será permitUda qua.ndo requerida durante a 
~·espectiva discussão e .concedida tiela Cruma1:a. 

1\r t.. 316. A votação dos proJectos em 34 discussão ::erá 
:foit,a em globo, após a de todas as suas emendas, uma a uma. 

§ 1.º Os projectos de discussão unica, especial, consti
tuidos por emendas destacadas de outros, serã.I> votaúos como 
os em 3" dis~ussão. 

§ 2.· A votação por \p·artes do pL·ojecto, ou- de alguma de 
8Uas emendas, em 3" discussão, só se:i'á. admittida ,quando h()u
ver sido rC'!querida durante a discussão e concedida pela. Ca- • 
mar a. s :i. 0 Os projeclos e emendas approvados em 3• dis
eu:;sãf) ou t~m discussão tmica, serão enviados á Commi~são 
do llnduccão, para a redacção t'inal. 

Ç 11.º Exeeptuar-se-hão do dispost.o no pnragrnpho unte- · 
riur us pl'o,iectos: de leis orc;.amentarias, que serão enviados :í. 
Commissão rl<> Finanças; de fixação de forças de terra e de 
nmr. que set·ão enviados á Coinmissão de M:irinha e Guerra; 
de modificações no Regimento Interno, ou de assumptos re
lativos :í economia interna da Oamura, que serão enviados á 
C.ommissão de Policia; de codigos, que serão mandados ti.~ 
Commissões respectivas. 

Ar!.. ~a 7. A8 redacr,õe~ finnes deverão sel' eíaboradu~ 
1ltmlro de qlHn·enta e oüo horas. Tendo por~m. em vi'3ta a 
oxlen~fio elo nrojecto P. o numero de roendas approvadas, Q 
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.iPresid~nte prorog:arfr o prazo as:::ignafio ás comnüssões, parn' 
esse fim. 

§ 1.º A redncc;.ão final será votada depois de publicada .no 
Dia:rio do Congtesso. . 

§ 2. º A Camara podcrã dispensar a impressão · da reda
cção final, a requerimento de qualquer Deputado, quando o 
project.o uão hoúver sido emendado em. sua ultima VQtação. 

§ 3." Quando for apresentada emenda á redacçílo final 
será essa votada. em primeiro logar1 sendo indispensa"V"el a 
:sua impressão para a votação. ·· · 

S,ECÇJO. III 

Da, reti'l"ada de p1•oposições 

Ar·l. 318. Apresentada á consideração da: Cama1·a uma 
:propüsição a sua retirada só poderá ser solicitada ao momenlQ 
~m '(}Ue for .annunciada a sua votacão. 

· § l.'' O requerimento de t•etirada de qualquer proposição 
l".ó poderá ser formulado, por escripto, ou :verbalmente, pelo . 
seu &ut.or. · 

§ 2,., Serão considerados, para os offP.itos deste artigo, au
tores das !proposic·õ,es da.,:;i.. Commissõos ·.os respectivo~ Relato
~es e, na su~\ ausencia , o Pres~dentc dn. Commiss~:o." 

Art. 319. Quando for solicitada a . retirada de ·uma pro
po siç:iu, qué tiver parecer contrario das Commissões re.~pe
r·f.ivas. o Presidente deferirá esse requerimento, independen.· 
icmente .-}f• rntacão. · •I 

Par.agrapho müco. Quando houver sido l!equerida a reti
rada de uma proposic.ão, que tenha parecer favorave1,· ou ;i 
qual !:'Cl haja offcrecido emenda, o requerimento dependerá da 
apprcwo.ção da Camara. . 

ArL. 320. S<loi em P discussão poderá ser solicitada "'a reti
• l'acla (h: qualquer projecto. 

SECÇÃO IV 

Do m1cnminhamento de votaÇao 

.\r·t. 321. A.o annuncfa.r o Presid~nte da Camara .. ·qualqu1.'r 
voLaçjo poderú um Dcpnt.ado solicitar a palavrn para eucu
min har a votação. 
. ~ :l." Parn. encaminl1ar a votacão nenhum DepuLado podci•:'t 
1úllâr pm• ma.is ele d ez minutos. 

§ :2 .. " Em se trntanclo do votação de leis· ::mnuas aerá do 
cincc1 minutos o prazo para o cncuminhnn-wnto <la votacão .. 

§ :·L'~ 'rodas as qur.slõcs de ordem e quaesquer incidentes 
superven icutos su&ci l<tLlOti ao momento lla volar,ão, ussim 
1'!omo º" apartes no 0.eputndo que · a cncr11rninhar, serii~' 
r,omp~.'•ndos no :prazo do Pnr.aminharnc>nto, . . 
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§ 1-". -~As matei·,jas que não t0em discussão não admitt.il'ãô 
encaminhamento de votação. · 

At't. · 322 . Nenhum Deputado poderá fallar mais de uma 
vez depois de annunciada nma vot.aoã.o, a não ser: para reque-· 
rr.r [L sua· verificação.· · . . 

Paragrapho nnico. Sempre que a Ca111ara approvar uni 
reqricrimento dB vof'.açã.o por partes .o encaminhamento. sera 
feito :.i.p<!nas nma. vez, no ser annuncjada 3 votação da ·pri_. 
m eirn parte. . · . . ·i 

.Ar!.. 323. O encaminhamento da votação, em 2~ discüssão~ 
'l'ar-se-há soln·o o conjunto dos artigos e sobre o conjunto das 
cmenda'1, ao sei'em annunciadas as votações dos primeírçis.i 

Art. ::IM. Em 3" discussão o encaminhamento da votação 
far-se-·lla · em relaoão ao pro.iecfo e ás emendas em conjunto.; 

SECÇÃO V . 

.1.· Da. verificação de votaÇão 
,· 

ArL. 325:· Si a algum Deputado párecer 'qiie o resültaao 
de um;;. ,votação symbôlica proclamàdo pelo President~ nãQ é 
oxactó, p.edirú a sua verificacão.· . 

§ 1.º Requerida a verificaç.ão, o Presidente convidará os 
Deputa.dos que votam a favor a se levantarem, permanecendo 
de pé para serem contados. · 

§ ~-º Os Secretarios contarão os :votantes e communiearão 
ao P1·e:;;idente o seu. numero . . . 

§ · 3.º O Presidente, verificando, assim, si a maioria dos 
D-epul.aclos presentes votou a favor, ou contra, a materia em 
deliberação, pr()clamar:l o resultado definitivo da :votação. 

§ 4.º Nenhuma votai.;ão aclmittir{L mai ; de uma :verifi.., 
rmçã'o. 

SECCAO. YI 

Do 'aawmento (/,as vOtdJ;lJe8 

Art. 326. Qualquer Deputado poderá requerer por es...1 
r-ripto, dura~te n.. discussão de uma proposição, o adiamento. 
rle sua votacao. \. 

P:!ragrapho unico. O adiamento" oa votàoão de üma pro..; 
posic.ão só poderá ser . concedid'o 11or '.[}razo .préviamente !i~ 
xa.do. · . . 

Art. ·· 327 . 'Encerrada a dis~ussão ae uma proposição nã.O, 
mais se :i.dmittiriá o a..diamento de sua. votação. 

Art. 328. Requerido, simultaneamente, mais <le ilm. ãdíã• 
mcnto da votacão de uma proposição, a adopf,)ão, por prete-. 
l'0.ncin, <le um requerimento, dcterminClrií. ficarem os demais 
)1L'ejucticados. 

Art. :rn9. Os projectos de proro'gaoão '0 de aaiamento élas 
sr>:;sõcs 'lr1 Cong1·c-sso Nacionnl ni'ío udmittirão 1:\<Hamento da 
\ 'Ol Pl)ft I). \. 
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Art. 330. Requerendo um Deputado o ' adiamento de uma
votaçã.o para audiencia de determinada Commissão, a MMa 
recusar:i · submetter o requerimento á consideração da Ca
mara si não houver relação directa e · immediata entre a pro-
posicão e a Commissão. · 

Paragrapho' unico. A Mesa, sempre que se verificar a 
hypothese desle ·artigo, dará :publicidade ao requerimento 
recusado na acta. impressa dos . trabalhos da camara. 

1 

SEC(}Ã.0 V II 

Do interstieio 

Art. 331. Denomina~se interstício o prazo decorrente en
tre dous actos consecutivos referentes a uma ~nesma pro
posiÇ"ão. 

§ 1. • Entre cada votai;ão e discussão seguinte, de U:m 
mesmo pro,iect.o mediará, ·pelo menos, quarenta e oito horas. 

§ 2. º A Camara poderá restringir esse. interstício, a re
querimento de _ qualcruer Deputado, de modo, porém, que se 
não faça cm o mesmo dia uma votação o a di~cussão subse-
~~- / 

§ 3.º -Não poderã·o ser dispensados d'e interst.ieío para n 
- discussão~ npós a sua approvnção, os projectos emendados, que 

serão enviados ás -Commisc;ões para n redaccão do vencido. 
§ 11.º Será de quarenta e oito horas o ;pra.zo destinado á 

.redaccão ,p.ar:i nova discussão. · 
§ 5." Tendo em vjsta. ::l r-xtensão do projecto e o' numero 

'dás emendas que lhe de:vem ser incorporadas na redaccã.o para 
a 3ª dii:;~t1ssão, o Presidente poderá proror;ar o prazo assi
·gnado á<; Commissões Para e~sa rcdacção. 

Art . 33:!. . 0$ pareceres sobre · reconhecimento de pode
res e o.s proposicões ·do discussão .especial teem interstícios 
especíaes expPc!'l<>amente determinado!-!. 

SE'CÇif.O VIII 

Da prefere-ncW. 

Art. 333. f>r.nomini:H~c fJrcforoncia a. primazia na dis
cussão, ou na vot.:>.cão, de uma propo~i.;:ão sobrA outra, ou 
outras. 

Art . 334. As proposicõcs terá prefere; da, para dis-
ou~são e votação; na seguinte ordem: 

n) prorognc:io cln ~('s.r:; i.í.o legislaliva ; 
1•) reconhcr.imcnto d•J D1mulado: 
e ) (Jcclaracão de guerra; · 
d} 1.rntado de pnz: 
<' I adi:lmento r1:i !;(lg~f\o lcgisl!ltiva; 
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f) offerecidas pelo Pod~r Executivo: 
rT) sobM materià considerada urgente; 
li\ relativas ás ·reis orçamentarias; 
i). rt-lativas á fixação de forc:.as ·de mar e de terra. 
§ 1. º As proposições de dtscussã.o eucerrada cm sessões 

anteriores terão preferencia. na votação. 
§ ~·.0 As emendas suppressivas terão pref1~rencia, na vo

tação, sobre as demais. e. da mesma f6rma, ;.: ; substitutivas . 
sobre a 1p-roposição · á que· se ref'erirem e .:;obre as aJditivas e 
as modi "i.;ativas. · · · 

§ 3.º As emendas das Commissões terão 1preferencia, na 
ordem do paragrapho anterior, sobre as dos DPnutados .. 

§ 4. º Os requerimentos de adiamento de d12··nssão, ou de 
:votação, , serão votados de preferencia á u._roposição a que Sf': 
.reportarem. -

~ 5. º Quando . occorrer. a apresentação de mais de um 
:ri:querimento, verbal, ou escripto, simultaneamente, a prefe
rencia :;erá regulada pela mni.or importancia da materia a 
que se referiram . 

§ 6.º Quando occorrer a apresentação de mai~ de um re
querimento dos sujeitos á di:5cussão, a preferencia sP.rá regu·
Iada pela ordem de aprese~lação. 

§ 7. º Na hypot.he~e do p:wagrapho anterior, si os reque
rimenfoi'( houvc>rem ~irio apresentados simu~taneamente e vi
sarem. o mesmo object.ivo, a preferencia SE':rú regulada pelo 
Presidenf.e. . · 

§ P.º Quando os requerimentos apT'm~entados, de accôrdo 
com o paragrapho precedente. forem identicos em· seus fins, 
s0rão posto;; e.m discussão conjunct.amento e a adopçiío je 11m 
<lef.erminará ficar o outro, ou os :oult•os; prejudicados. 

Art. ::335. A- ordom r.~êimental dns prni'erencirt~; poder:í 
~cr alteradn. por dclibcr::u;ão <Ja Camara. .. 

§ i.<' Não será admittida prefrrencin do mate1;ia cm dis
c:u~são sohrr~ proposição em volur:.ão. 

~ :! . Q O . 1:cCJ ue1·imcnLo (]e rirefcrencia para votar.ão .. d l' 
qunlq1rn1· artigo do nma propMicão, ou de uma emenda, sobre 
determinado art.igo, dovcrú 8Pr formulado ao se '\lmuncio.1· a 
' oi.ação do urt .· 1 º. 

~ ~~." Pr1ra a vota(:fto rlCJ uma emenda preffll'cmcialmrmt.e a 
11utra dc~v!'r:': n ·rnquerim1mt··1 rr.spceLivo ser aprc~~nJadn pnr 
''' 'i'usiúo do sm· :mmmciacl~ a. emPnda numero um. 

Art. 336. Quando º" recwerimenlos de pl'eferenda f>XCfl
i krom de ciHco, o Prílsjdent.o vcri ficar;í, por eonsullu prév,t::i., 
" t a Gamnra admitt,c rnod i fi('.nc:ü· \ ~ 1 ll:l ordem do di:i. 

~ 1. ·• AdmiWdas modifii:tv:õcs .na ordem dn. votação, oH 
:·eciuerim~ntos sor~o <"Onsidt·1•111~co s na ordem de ~na :ipre!:l~n~ 
lar~o. · · 

· § '.? .• ~ Itecusando. porém, n Cumn.ra ~idmiUii· rnodifiear:·<J1!~ 
lia ordf'm du vota cão de. q11 nlqnor n1·opo1o1i<;fio .. conside1·u1·
:-:1·-l1i'io pr•e.ind icmdo~ todos 11-; 1·.~qnoriI110;1 t n:-: de m·1i l'erencin a 
,.t la i·eferonli.J~, 
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§ ~. º Na. ilypothese do par.agrapho anfot•ior; o Presidente 
rlai·ú puhfümdndc ínt.c-gral 1 0 ; !'flq11erime1.1t1y; 11a ad.í:\. impressa 
üos lra'lnüho:,; d:t Oanrni·ét. 

·,, Sl?CÇiIO lÃ~ 

Da, n~ (lencia 

A r i:. 337. Qualquer D 0puta.úo poderá requer e~· e a ·Can1~râ 
con0edet· m·gench pal'01 qpe (:eterminarJo nsEumpto · i:;cja 1m.., 
mC"díatamcntc t!iscutido e votado. . . 

§ 1." Os requerimentos de urg-CI1cia P<Jàerão ser. at1rescn-: 
lados om qualquer occasião. · 

~ z .... · Consjdernr-sc-ha i.n\g'ent.c todo o assumpto cujos 
P.ffrif.os dependem do delibcrat,:.ão e exec,uçã'o immediatas. 

A rt. :{:38. O Presídentt\ i11tc1·rcm1perú. çi o-rador q\.1e estiver 
na 1.t·ibuna, sempre que für ~olicita<fa ?.n·gencia. para se tratar 
ll<'. a ~:::.umptc r cfe.rc1H.c ú segurança nacional. sendo o respc
_cl iYn l.'oq uel'imento subscrip lo, nelo ineno :<, por !:i'l Depul.adoii ·: 

Art. 339. Submottido •i considr, ra.; llo fia Cnmara o 1·c-· 
qnel'imr.mto de 1wganc1a i-;r:-rá ::>P.m 'Clisr..ussiio, immerliatnmentn 
\'otado. 

Pat.•agrapho unico. Si a Ctl.maru o.pprôvat' o requerimento, 
fln.f.rará. a. ma teria immcdiatamont;c ctn di saussúo, fic:m<lo pre
.iudicaíln. a ordem do dia até a sua d1~cisfi.o final. 

Arl .. :JliO. Quunclo falt::i.rf'm a11 ~nas oiLo dias :pnr3 o Pn
ccL·r:rnwnfo rios t.raba.l'hos lei;:-islalivns, i'!m'Ü•'> considerados ui•-: 
g<!nl.1;~ os prn,j<->cto~ t.1 1.• crcdit.ns solir.if.ados 1wio Governo. 

TI'l'ULO V 

Dos serviços da Camara 

CAT>ITü.T.JO tJNTf:O 
•. 

Art. :H 1. O,; ~tWvi~os da Cam:ll'a dos Deputados far
se .. ltiio pela 8 1> r·r1•{11J'ia P rng-01·-se-híio lH) J' 111n Regnlnmcmto :'t 
parle. 

D~1ior:,e a.os 1'1?s11c.nr1.1! n.1: minist·criog 1'Cl)ttm•imento.s 'de 
· · l'ic Crt{:a · 

A Oonm\iss~a (k\ l>eli(}ões e Pode·r es no iniciar os .sens trá..: 
bolhoH, no corr+mt.;1 nnn(f, encontrou om sua pni3ta diversos 
rr.qrn.'ripwntos d.e ftlnccíonarios puhlieos. dos Minist~rios . dE\ 
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\'i f,~.ão e Obras Publicas, .Fazenda e ,TusLica, solicitanco· lic en..;. 
l':l" ao Cong-rcs:;o Nacional. 
· O Si·. Ministro da Viação fundamenta o seu acto allc..; 

· :.; '.!H•lo (tUe «nã.o obst.ant<: a licença requerida esteja com_. 
Jil'1:!tewlida no dispositivo contida na . lcttra j. do art. 2º .da 
fr i n . 4.0fü, dn iG .de je.neiro de Hl2'lJ, não .c.abc ainda ao Sr .. · 
J1J'l•:'i idente <la Rüpublicu. conferil-a, por tratar-se de um pe_, 
dido anterior ao da cxcrução daquella lei, qne ainda no ar...1 
li ;ff.1 G" confere á :rntol'idnde . ç.ompetentc marcar um prazo, 
•1t1nca maicr de 3(} dia.s, dentro do qual deverá o funccionario 
tmh'at' no goso da !ic011ca~. O Congresso Nacional resolveu 
nrh> mais · conceder egs~s favores accrescendo ai.é >Ctuc o Sc-
11:1do l!'i:-c!enil tem rejeitado, dr.volvendo · ;t Oamara, d·iversas 
p1••1posiçüe.::; nesse sentido. . · , 

A Commissão el e Petições e P0d0res, em vista disso. :pensa 
q111• dev~m ~~r d~volvidos aoo respectivos ministerios os re
qt:1•t·imentos dl) lie0nçu~ e tiu~ foram enviados a c:::fa Commis-
~ ~" t ! pa1·u ist t:> aprest~nl::i o pre s.cnte pal·ecer~ · 

Sa1a .dni; Conüni~sães, iZ de .illlho de 19.20 . - Lamouni<n' 
G r•r'o/1•cllo, Pr.c!!'i dente. - H e1•cnlano Pa1•aa . -- RorfrirJW! S A l_; 
r• · .~ Pi.lho. -- Carlo.<; Pe1wfifJl . -- Lui:. X avú.'r .· 

O Sr. Presidente ,...,.- Está fi'nda a: leitura do P.!:tpedierite.; 
\ 

O Sr. ·Lamounier Godofredo (pela ordem.) - Sr. Presi..; 
tl1•1 :re, a. Commi~são d(' Petições e Podcrr;s. a qual tenho n. 
111 1101.·a dn presidir, ao iniciat este anno os trabalhos, encon-
11 11 11 11á sua fias( a diven;os rAquerimentt1s de empregados . p u- ~ 
t.I i1·o1 ,.: ~o li c i la.ndo l i e en~;as, requerimento::; esse.s nnvíados (.; 
l'.:11:ia1.'<1 pelo~ ministcrios, de quo dopencl r.m ·-os n!Judido.s 
1' 11 w,~. ior\urio~. ., 

n Sr. Mfoi~t.t·o · da Viação, no,'.i officio8, remettendo esses 
11:1 :"' i:". e11n& idt'irou- so i ncompetcrn te para t.omar conhecimento 
•I:: 111alcria. porqun. não ob::Elante j1Í sé encontrar no regimen 
ola 11üva lei, 0$ me11 c: ionodos requer\~ent.os tinham sido apre-
>111! r:uk1·; nnt.orio1'mm1tt!.. • 

üra, o . Seu11d i1, na 1l c: t11al .~c~são le:,tü:Jat.iva, t.cve ensejo d~ 
J11b'ar ensn ~.denf.icn, Jo:-: t1: ~ . de abster - se de deliberar sobro ~ 
ill'11.í11clo tfa Camnrn en1w0dendo licen(:.ns. · . 

. ~Pi' l .as c:ornli(:Õci' , a Cornmis:::fí.o dn Pr.t.ic.õ"cs e Poderes of
f', •r11•·1• :í ca~n: uma 1n·or,".':sf.n . pnra qul" todos o~ reqllerimantos 
1!:• •ill ('. :::!' f:r11ta. nc:mnpnnha·dos rlü$ r.locumontos que os .iu 
:tn1m1, von1:m uos míni ~te1•io-s respecLiYosi declinando ella da 
altl·i huição d~ r esolver sobr('. lir.cme.uR, .nma v ez quo j;í está 'em. · 
pl •• 1111 vigol~ a lei que r c•gula o fürnumpto. (!Vu.Uo bem.. ) 

O Sr. Alberto Sarmento (1)nla Mdem) --- Sr. Presicloutê;. 
1 1 ~ 1: 1. n ·v. lí::x . sí:l digrrn co!lsult.nr n. Gnmarn r;i mo concede dis~ 
11 '.'H-·:1, da Commissão (1(, .Cocligo das Aguas,visto que já pet'"'"' 
l "'P N "I ri Olit.ras Commis~õC's da .Oo.sa .. 



c !mara aos DepLlaOos - lm"esso em 23/00/2015 10: 17 • Página 194 de 234 

O Sr. Presidente - Opportunamenle i:;crá consultada. ú 
Cnmara a respeito. 

Continua~ão da di scus:>ão do seguinte requerimento offt•
r·r;ddo na ·s(:Ssão de 1 .fo corr1-mte. pelo Sr. Deput.ado Nícanr-.r 
Nnscünento: 

«Requeiro scj:im requi sitadas ·com tll'gencia. pot· interm .... 
c1io da Mes~, da Cn.ma•:•t. ao Potler .Ex<!cutivo, Ministerio da 
Yiar;ão, as se~uintes informaoões: · 

o~ qual a somma despendid~t pela. Jnspet~toría da!'; Obra~ 
eontr:l ·as Seccas, -Oesào 1 de janeiro de '1920 até hoje; 

l>J CJUal a dcspcza com o pessoal e qual a com material: 
e) qual o pf!ssoal. nome. corn as quantias que ganbnm, 

.)~ que trabalham actua!1nente no Rio C<' Janeiro. e qunl a 
funcção que cada 1yual f:Xn1·ce ; · 

d ) quaes as obrns f eitas durante o prazo referido e ,, 
q1.u:m pfi?•foncern. as tei•ras ~e-ne(icíadas pelos melhoram.f.mfo.Ç, 
pMciuzfrlos, C'specialmentE' no Est.ado da Parahyba; · 

e) quanta~ . e-ommi.~sõns estão trabalhando, em que loga-
1 · \~~ o qual o p~s$oal d~ ea,da commissão. rest.nndo quanto· ;!·:1-
nnn <'ada qual dos ~eu- membros; 

() qual o planli ;;c1·a1 ,i:í assentado t' approvado fl~l.'a a 
11hrn total.» 

· o~ Sr . .Frederico Borges ( •) - S1·. President~. julgo-nw 
no dt1vei· c.l r.. como representante <le ·um dos F.....st,ados flag-Pl-
1<.ldos. !', dentr<' clles o mais flagellado. vir Loma1' part.f' l1t1 
th~buf.o del';le requerimento, \]Uc at'fecta . muito <le pt!rto o~ 

· ~e r·vi1;os de .soecoi·ro ·~ ~Jc assis1 rmcfa prestndos pP.Jo Clov, .. 1·1111 
F1~dr.!'a 1 ÚH v ic.limas da seecu. 

Soh1·1~ o uspN·.to doutl'inario do re.querimenl.o, matnri :L. 
a!1t'ls iút<:n·essantc e de alta r~~levancia, tm me abstenhti d1• 
'•mil.Lit· ug-m•a,. opinião não só porque a. mesma não teri::i ,·:i-
lo1· algum (rufo apoiados) . . . , 

· O Srt. l\i.\Ol'l!Clo og JJAcmnuA - Ao conlrn.rio: V. r:x . ,·. 
profl':-:sor df' dil'eito . . 

O Srt. l"imo1m1co Bo1tG1~s - - ... como porque 1!lla :-1: 
acha. suJfici<int.(~lnr.~ntc exteriorizada desde longo t empo. ist .i 
1'! . <lesclP- qnr._ como repre~entantc rio paiz, t.ive assento n1>,;la 
t:asa. 

O Srt. I.u1:r. ÜOMlN<:ami-; ·---- l~sn, ha mais tfo LrinLa an 
uos . . . (li.i.'t(I, ) 

O $ 11 • . FirnrHmrco B1-:111G1·~:-:: -- Ha lrint.u . rtufl !oi<i viw (•111 11 -
p!1·Lar ago l'a . 

ú Sit. Í.Ulh DOM1NtilH:~ - - Nfto é possivol ! V. 'Ex. ··:-1.ú 
~lqtti ha mai :-: d4-' :{ ·~ annos ... i.U'i:w .) 

O Sn.. · F11r-.:Drm1cn BoHOE~ .. __ lfa Lrima. nu Hept1hli 1::.1, .. 

(: ) Esl-e <lh ... urso não foi r~visto pe~o ora.doJr. 
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'sESSÁO BM 1 ;3 Irn .rnt.HO iDJ~ 19J·O 

O Srt. Luiz Do::-i1:-:ouEs - DCYf~ conL:.tr tambem o t. 13mpn 
11 •. 1. >Ionarc hia. 

o SR. FREDÉH.lCO .IJORGES - . • • e, qua.nlo ú Mouarehia. 
uin a nno . apenas. porque tive a infelicidade de ,-er logo a 
Gamara dissolvida. 

AssJm, digo eu, sobre esse assumpto. t.! assaz conhecido 
r. 1l1úU modo. de pensar. o t1un.l fieou 1J:Xprcsso nos votos quie 
«fJtl i sempre dei : entendo que, assim como é direito indis 
wLivcl ue qual.Quer dos rep1·es\3ntantes fazer c::ise~ reqL1et'i -
11wnt.os, fo1·mulat' seus p1•diclos ele• in.fr.1.rma<;i10, 1~ dir<~iLo in
<"(1111.esl.udo da Camarn. t:i.P!H'Ovar ou ;·e,jci la1·. osse~ •·<~ctuet·i-

. rw~n l.os. f,aes sejam as cfrcumsLartci.:ts. os motivai:: <ln 1wdmu 
)lu! dic<~ n nolit.ica. t:Jl.l•.• \ nn morn<mlo influam n1 1 animo <lo:-> 
:'1 ·~ . Dcpn t.ados. 

DeR!-la fúrnm nrocedi ao Lempo do ;\fal' cch:1.I flo l'Ían•.' 
l'1•ix.1>f.1>,. naqpelltt ·quadra. ag i ladissi ma, dn pa ixi5<.':'; poli t..ica::;, 
til' ai;gr<!::i tiõcs •~O l)o<ler. 

4} Sn . M.\tJRrcro 0 1~ LAcmwA - Partidas do Sr. ~pi lo.e i1 1 
P•·~!iôa . . 

() Sn. F~Etl~h.rco liol\0 €~- - 1~ ell. <lllt! t ivn a :-jll[lt~.;rna 
lH111ra de rnilitar ao lado dn. legalidade .. . 

O S'n . MA UHIC10 rJi:: LACEHO.-\ Contra a nwolui.:~w. t'.~11: 
a <11.1al es tava o Sr . E.pitaoio. 

O S 1L .FnEr>Enrco .Boru:m~ --.. ... H qual f inha pin· ddt·n-
.•111· aqudl i; ünm01·t.n.l br.ãsihdrn ... . 

() 8iL ' -~L\UnlCl<) OE 1.11\ÚE!tDA -- E por inimigo o Sr . .E,pi
l:1•.:.i1.1 . 

ri Sll. FHEDERtco Bonm~!:\ -- n~ssn occasifLO div n1·f!i . . . 

() Srt. MAtiRlClO DE LACfüHlA ~ Do i:-:1·. Epitacio. 
1 l Sn. Fn~nEnmo Bonm:~ ---· . .. d(I :wutal l)l'lHÜd eu t.~~ da 

fl1•puhlica. que muito moço ainda. ·uo ttt·dor da .ilw ei:ttud1•, 
b 111t /.alento ciii;no d e invcj it (~ n otuvtd i!orai;em eiv it:u ... 

11 ~H. MACJH.1<.::10 UF. L\cim.J:J,.\ -~ Que outros não Ü'-'.t 'L' <.1 1J1. 

í 1 S!~. .F'1n:omm-:o Bonor;;~ -- . . . fazia OPllOsi1~ão ai.! t ;u~ 
1r•1·110 <lo marechal. 

l·~m campos opposto:-: , ,iamaiK 1.ivemo~. nnlret.unf.o, o n i P-
1101· atl1•iío, e sempre, clcsde essa primeira phasE:~ ela v.ida d1, 
li•1111'adu ·~ompatricio qui~ ó hoje o pl'imeíro magiskad•i dn 
Hl'a ,.:i L Jui um dos seus mais Sínce1·os admiradores. 

:Vcrn por isso o acompanhei nos ataques ao uial't"t:ha l. 
11

1
·111 por i~so bati palmas tt sua maneira de m1tonder "ºlfl 

1' 1 •hi··Ct.o <.10 ~ rm1ucr irnel!tos . 
l•;st.ou. 1)orl.an(o,. no , l nf!!->ffil> posto que naquella ,·· po1:;1 : 

1•li· 1 11s n~r'lUedmenLos coufornw aio! eônvcnienciat: Jo mu .. 
in.·1il .:i, po::ilo que, 11os :ca::ios cm que.: n ão este.iam em'jo~w in-
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1.H'f!S:>(~::. dn 01·1.fom pub·I íl'.a uu 1>ulilil''1, a. minha i..rndenl' ::1 
~r•,ja, lJllt':l al)j•l'OVal-o.<;, JlOl'qUl', d1.• l'e;,::ra, ll~'iü \'.".in incOll\':t
nir.nl.1i nas inf'orm:v~ôe~. 

J•:sJ.a ;i. prüncira pal'l.1) da qucslilP, q1iu niiu qw~ro dP.~1:1'1-
\"IJ)\'('L' maü:', poi·que .i:'l foi elueidada pclof; l\"'N. Devul.ad11:; 
1 ; 111~ nu~ prec•~llt•rarn , i1ãu só o i llnsll'e l1:1ulc 1· da maiol'in., c; llll H> 

os . d istinctos 1·1..'fh°e~cn!,anLPs do Dh;trido F~'d1.•r;,d e do .r·:~
Lac!o do lhu 

l.ta.. entretanto, uniu. seguuútt v adc, tJUe l ' l.llH:ü!' Jle d i ,.,._ 
1·Lamcute ao Estado ~ujo 1:1elt.\gado tenh o a. honra de ser lll!sl.a 
C;,t~a, ~ <í ti t1ue <.liz com as desrw:r.a~ de socco1.·eos publ ico:-: .. 
:1ssisl•mcia á popu\a<;ão Jlugcl!;Hl:L :l)ela ·ca lamidade elirntil •!-
1 icíl ·do r:ord.cste . . . . , . . 

A r1r1mc1ra a dt~ :.i.::i;;1s(1.•1J<: Ja ('.0111 SUC('.Ul'l'OS lUlll1Cd ln i u~, 
ucge;nLc,; determinado::; lH~las ~rc Lrni::;tanQias imverio!;as, JJCla 
:i 11fclicicJadc, 1w l o j1iforl~l'l.Jil1, rJllti · pesava jú solwe nqtN~lla 
tuna. · 

0 C~ACt'l.lO inEl.íg-allt1 }.Jut· es~a ~ituaçiio .Pl'l!lllenle, 1Ji:li.l 
so ffrirncnlo àc.1qu1;J la iiopu'lai;un, c1uo se d eslocu\'n. dos ::.:cu,: 
larüs, proeul':.'.ndo outl'Ol:i <lcstino~, Y i u-l:in na necessidade d~ 
:wc.:udil' eom os socem·ros pr1~ci~os r>al'a tkl.<.!t' (•si,sus popula~.:üos, 
J.1ara. ~ui vai-as d~~· H1ul'l1~ . 

.'tf ni:a. n e::lm; ei t•çnrn :-; la11.1t· i a~. l'Jl} s ilrnw;:io tal, 1lãu t;l'u, lki·· 
l.1 1. nãt1 ~·ra llll:~UtO 1Jcl'mittidu C]Ue o Governo lives::;o UI11 :,'t·l'

\'ii,'ll m·µ:.mí;::Hlo l'Orn to<lu:-: a:-; n •i;t·us. c.:om Lodos os lH'C t'.i:-:r1~ 
ckll1n11los fllll':.t , dí! Hl<JJl'lé lltu, [IOÜ!!l' ~OCr.t\!'l'CI.' OS fiugella llú~ ., 
E' ~ahido qu·P u Gov1~rno, por dh;po~i~'.ttu e.xpres::;a fia Con:;tilu i- ' 
çio da Hepnhiicu, 11t·e~dmfo n f,; lle formaHda<.les, p ara. q;111 \) 
~· 11 1·1•o t· 1 · u ~l'.in irr11ncdialo, JH'u u1J:ill', cm caso 1fo ~alunli,hi\.lc 
jrnhl ka . 

ur·a. Sr. .l'i·.-.-;id'1!lll 1" 1.kp1.1i . ..; dP lorq,m auseudn n•) J1 H;ll 

J;..,1a du, ·ltll. inw 1 11n~ t1 : v isif(•i 1_1; fllL' ll l-5 pcnutes ... 

( 1 ~l1, Ll ' l'I. f1.,J.ll~1i\ : t.;~ - --- lka1 :>audU\;üS. (jUt: c•lle:; ·.::~l a
\~W1 tle \". }::.-,: :;. 

ü :-:.:.11. !• 111.:n1;!1;1:1. D<.H11.•E~ ···-· • • e d1cgud r::..:ad:u1ü•11!1; 

Plll u111 rnn111P11 Lc"1 lm sLuJtl.1~ f'-llh11:'liloso , 1m1 :l'im rle j:mci J'•> 1! 
JIL' inci pio '11~. f1!\'1 •1·eit·o .. lesl1\ <.umn, l'.'ll1 que 11 :)CC0tL ainda '"'ª 
:rig0rosa. f Pl'l'Í\'t:l e ll::i :<;oUs nffoito~ sn cstein'diam poi.· !11clu 
11 E:;;tudu; u.:-; nnt88fü' da~ iwr1ulaçl1e:,; inL'clh~itadn~ "))Ol' o:;(u 1·a
lam:ida1Ji1! ai1 1tl;L \' íúim rn: ('JJJ ~rJemurn1a do fti lto!'n. I if> rucurn1· 
a Lrig-o, soel'or ros. pt·oeur:.mclo llll!Srno sabit', Ul)Unlionat· o :Es
tado J):l-ra. i:;:.ilvar: -se J n qualCJUel' fónna. 

Foi ne.~f n.: t:<1ncli<.;.õos que cu ] lUde as~i~ Cír do vi::o.o, í ~i n. é. 
"'º lheatr0 d11 . ..: aeont(~n imenlos :'tqnullus socnas dolorosas, lr1~- , 
1 c~;;, h em co11111 :'t aci;ú.o .clu Governo, st~ndo cxorcid.t\. d'o nl'-'.' l~ 
que era vos.-;ivcl cspc.•1·ar nat11.1clla .occ-asirto cm circmmstam:i:is 
ía~s .. 
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Devo dlzccr que infelizmNil r• 1w;:la r:winieíra pha.s-:, quau
do os i;CH.:cur1·os JH'ecj:;;avfou ~" ' ' i mn1l'c:ii :üos, pois l]Ut~ SC'. tra
taqi mais diJ a~:-;i:;te.ilcia du •J\.iP' <fo 01Jrn. ·Organ1.,ada co:nt.ra 
a cal<.trnidadi' d::i. s1.·<:i~a, os :;ct·vi<:;os nüo. corriam bentos 1.h! 
:raHw.s e defdlo~. Eu us in·esetwiei ''lll . iuuiLos pontos do 
E stado. l! tiYe 1.wn-\siãu dl! dir ig ir ao Sr . Presidente da fk
pulJlic:u, lHH' l.1!leg;eauwrn. inff11:mtrnrlo-ú n 1 iuudosa1n~~,nl(:, e.0111 
Y<1 1:L1·adr~ 110 q::;rietaeulu tt 11ue assislia Lia~ Hc:c;e!:lsida:dc::; pal
p i tanli.·~ '!Ot! sn :l'aú:'un n1i::d.fr JH·over', i:ump1:indo-nie deda-
1·a1· qw~ r>Ol' 8. )~x. 1.'IH al;p..lll:'i easo:; l'ul ttllt.:ndido, U0pciur -' 
d;_t::; i1nme1tsa:-:; tliJficuldade~ da oecas íão. 

Com J.'~raciiu ús nhi:a,,;, <l<\Yo larubcm inf•.n·rna1· ú. Camat·a 
'lll)!:ilC clepoi1nenl.n, que ·eston'Jazencl'o, com toclu a si rweridado, 
qur.1 11um:a t•1)u~n lrnY ia, 1_n·~·an.izada. 

El'a de hurit•ntar is!-10. Algumas t!J1l.1.·1)Lantu, ~ 1 J !'aziam eom 
tígor, com mdliodl1, .1:< 1m ord1m1. ar:iei úr das ,; el'ha~ cxca~sus . 

A::;~im, ~t·. Pre:;i-Llnnte, a:->::: isLl. a 1.1·aballu>8, nã-o s{1. de 
n;.:-udugem 1Jomu de md.rudas de t•o<la:;·em. Em ulg11 ns dt' SSOS 
l>1Jlltos, l.ivc d1~ Junvnr .-i Hr.lminislra(iÜ·u do,; .ai;;·1:mtcs cio Go
yei•no, elos encurrrgndos dessas obrai-!, I>l'invipalmenle n o pro
lon~·amento da. Eslrtt1.1".1. de Pct'l'O de Ba.lurilé , Dei di:;so lrnbli
t:u l1~stcrnunho :'L imr1r1)nsa dtÍ n 1ctl Es!.acln. -

Com rc la<;fí.o ~ acudag:1~in, vi a~ g'l'and1•::; ui>J.'.ai-; du ac.,:ude 
d1) · Qu ixud:'t. lnfolizrnc•n.tf', Si.· ~ P1· 1·:-; itlr ~n! u, o servi(Jo <lc 0011 -
~1.·t·var~ão tlaquell ü µ·t·abde; n•:.:r•r\·a.to'rio ·11:io era f eí!.u. -c-omu 
en1 lrl ~ {il!S(·•J ;\t' _: d is pendeu-~(! lllll ilu, COlll •POUCO l'CSt1Uauo ~ 
· Vi. Si·. .Pl'N>ideuL<!, u. conLinua.ção das ob1·as <lo ur:-udc du 
.\1·ara1)e. J~ nhi, , acltt'i ú l'J:unll1 rh•sscs s<~rviÇO:$ .111n icompP
'Lonte engtmheiro o ~ 1· . Guilherme Clau<lio, l)l'Ofis.sional illus--· 
1 t·•\ qnc (ln 1:>lll'fH0 e-za t! ru~ont.rci ll<;ssr: local, nu rnúu da lal.Jul.a, 
d ir igindo o t.rnhalho. dando i1rovidcudas, t.oclas a~ maehiuu~ 
ti·abnlhnndo r..01u a maitH' infpusidadl'. e ellr. d1.1.SL'll\"Ol\'t'lldo 
nrna ·:wlivid:.Hlc e-xL1·aot·dinaria.' · 

Ma,;. lil'01!m·amlo inqnr·rir ela~ ('.(llldii.;.ões dessa~ 11h!'Us. di.s-
~1· -lll ~ <•lle. 1:mu a wa itH' fr:uiq\wt:a ·~ sinceriJadP, que. a v1• t·ba 
''t·a insig-11iri1m11Lissirna i1urn o )>1'o~ug-uin1c1tlo dPHas. J>1'id1!-."n 
~1 i1.cr, que e r·a quasi, l>Ol' di mi nu ta. ~'.onsum iflu 1111 pag-a111l'u ! o 
dn OJ'dl!uados. · 

Aqul'l lus oln·us. purl an !.n. dr'1 ac;udc do Acn.1·ap0; Cf li" jú 
.(lu r nnt1n ll<J\o'n annu~ pndPl'iam !1~.1· ·3ido iconduidas 1.l <~ n1odo 
rnuil.o mui:; rnpid<\ s0 não prosc~~nis~ern a-clininistralivarn1!!tf.ri. 
t·nmn · ·t•slavum e.n1·1·c~mlo. J)r.n·qur 1 a~,: i 111 1 r•Yarão ain cht rnu ito, 
('. l>llSlllnindo gl'alldl!S so m mas dnf.: (~U f'n•,..; dtL Unifi n . 

Fit'fndivtÍmen!e. !:;1·. P 1·esi~fo1.1h·. pndn notar qi.lc 1~:-:sas t)lit· u ~ 
:qli.'Zal.' de dura1·om j(t ºnovp arn:ios, SI' Uvess()rn sido cont.illÚadas. 
1~orno 0rn c:Prl.n 1~nocn· .o foram. 11or l'mprcilada, f(llando lu
f:Tavani, ext.ra<J1°dinarin inc\rPnwnü1, lel'iurn prestado na St!tWa 
.mai~ i·úcP.n(.r. mn ~r;rvic~.n nã0 p üqlll'lW, t.el'iarn s~rvi·ITT>- não ~t'i 
:h: populac-õcs ·cl() münic:ipio do Acal'apê u visinhn~, c-omo ur.on
kci~u ''° ~i;ude clu Quixudá, em torno do qual ·:2C retmiru,u~ 
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l rinla mil almas, que viv1•rn uo abrigo desse res0rva(.(H'iO. r c.
!·ist.indo :í.s inl.ernperi0s: M::ii-:. 00111 cJ sysLema. das· ohra:.-< do 
Ac·arap1\ o flnvr. r'l H> ler:í. •fo u is1wnclnr uií.o ·pequnna q uanf.i a, e; 
JH'LI w mui!. o 1011go. 

l'i\·n o(·ca~i ao . ele dL~ r.\ l' no Sr. Pl'esidclltc) ela ltepui.J.l ie a . 
:w c:ht:;;ar de. m inha viagan a o Ceará., que S. Ex. medi.las!><\ 
~obn· o :;;y!;:f.crna a adovlar ua oq;aniím<!fío <Je~::;e ::;· se1·vico:-; 
r:onlra a rnlamiduclo dl:r :-:r!e<:.a. do 1l01'r.lostr!: poi~. pr;lo f!W·~ 
lmvia •'Ll visto 0 ohsm·vado. :i udmínlsl.rac}ão era· um r egh)1ci1 
fl tne . .;f..i ~simo. •fo rion1:a ecor1urnii:a 1~ d~ puüco resultado . S. Ex . 
. ~n n1llsl.rcH1 mai s oü. mrm.o::. eonv imciclo dc.,,:-;a nünllo JH)ndera
\::J.n. Exll'ib'i. cnt.ii.o, C'omo exemplo a S. Ex . . o fnc.:to clli ;iy~1 cl o 
·do ,\cariípf•_. mn~tl'ando qu1·, 0n-1quant.o 0 ;:,;ervic;o s 1' J." e:~ poi: 
· ·rnpreHa.t:la. cm·1·Pu com pr<•:,.<f.e t.a. ao :r)asso que, por ru~io tk 
atln1 i 11istraç.~n. sobreveio todn sorte de pre.iuizns. 

o ~1t. \?,\1.n.o DE 1'..,nON'l'lN - A causa. não foi s& ess:t. Bm 
ninn ilypolhc~e havia 'r<.'<:-ursn:;;; na 0nt;r a. ücilSal'arn qun~i Qlll\ 
c· <rn1pl r_•lnnw.ntc. A cons tr u e0il.u nor administ.rw;ilo poder ia dai· 
l' ~ ri"l""<:mn~ rPsnl tados qtH' :\ e rnnr1·~itada.. · 

•'> ~1 1. . . F'mmmco Bn1U:h:s - O pro1wi1) r.n;;enileii·o qHe f\:; t.:.i 
:i i, .. ·1;i d1"s . .;;e1> :-;tTviços, dis~c-.nrn que a verba qum:i in::-ignifi
r :rnir·. 1·1·a quui-:i toda 1~onsHmicla em ordcmados. 

:\'c:.-sas r.nndic·líes ·dr!vemns saparar, pura elucidação. ,1Jn as .. 
:- i~t P. 1wia da(lor.ll1~s <le or:;aniz:lr,.ão do serviço das obra~ conh'a 
;, • : ('('. ~ 1 ~\ • • 

· ~:1 p1· imcira · ~u :t<'ho qU<' n illu.s lrado m)llBga p nlo Dí ~l.ft·i-
1•!11 !:"1•d1 ~ r~I n;'io l0m razão quando c~xip.·0 P.;~c~lar1~eim r·nto:-: m i
ncrnin.~: ))', dl'l:.llhados, sobrP ns~ms prinwlras' dN;n0zus . 

. \ ::n1·a . a. ouf.r:i.. q1,1r, cstú, J)OdP.mo:-:; di1.<'r. <~m ;;randc- pari.•· 
p ()1· f ;·1r.r>1'. qU1' ·(~ 11 orgnni ;mc,~fü1 <lo S<'rvíçn, annnus in idad1l 1· 

qw.•. í!"~r,,. monwnto, apenas cmn<'Qa a esltthf"l<'cer as ::;~ua . .; 
ha:-;c~!'i 1wl<.i t\<:!.nrln <f\H', rc·t. n di;.rno iw;ywrl.or 1!a. r1~p :u·1.i<;.fio ili· 
Ohra~ <:nnl l':) a ~ei:<" n . 0 $r. Ar·i·n.iadn l ,i ,:;hn:i. q 11 .. f'IH'g'Otl i·1~~ 
1·1 ~ nlr•n1P1l1 1• d1• unia viai;;ern ai'! no1·l1• . . . 

O ~I\. :\L\l.~111c111 11r: f'.,\C:t·:1nu ... · '1'1'111 di.•;:adn div1·r 1->:1.c: 
V 1 ~~1·~ . .. 

O ~H • . l•'111-:DE.1uc:n Horu.a:~ . . . - · a1·lH1 · 1 ·aMY1\· 1 ~ 1 qw· :w ~~~
:l;,ih1'1u1.:a um :-:~·st.ema de l'isc;alil':~tti"io l:il q1w 11 Cong1·l.'~s1 1 
po~s<L 1•):)la.. i 111.ei l'amenl 1~ i 11f01·mad 11 tk 1.udn ,: a :-: cl e ~pc.•z :1 s ~-
d" todas a!> Yl~l.'bas <l [>pliondas. 

. . () Sn. •:\JAt; lll t:lf1 ) )lo; LM~E.J\D,.\ _ .. ;\1·f10 q1w :1s:; irn a v ri
Hll~ i1·a vcr·bn. fka ~endo uma V1'1·lw. t·ompla.een L(' t l U!'tt 1.!e:-::p l' 
;r.as inr,onrcssn.v l'i. ::-; . 

1;> S1t." l<'nEDl~1u1cn B1)111.a::-; ··- I~;~s \\ .i :'1. PS\.ú :;asln . 
n ~n .. .i\lAUJtlf;]I) n.ll: L 1\UEllDA .... ri.las :,;i Uft:O f o.i par,1 il t~~ 

'J .. ll'Z;l~ incom·c~~avr• if:. dr.v1; liavi'r a s::;cn!.:nncnlo.-:. 

o Sn. J?nmn:n.1c ~o Bo1tG1·:t-; ·-·· l'ssü lii.í.o pouâ o SCL' :feito eom. 
l' f ~µ;nlal'id ~tde. c.om nwLhodo. l'OJn n riL;(lr que o~ nobre~ Dnpu
t.aclos 11xigem. 
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O 8 1>. . . l\1Aurt1c10 or:; L ACEl\DA - Si es~n. verba não f oi at.i.-· 
rada pela jane lln, deve haver asscnlarnr.nto,- a seu r esr)Cít.o . 

Onde ef:f.ão esses · assenta nienL08 '! 
Ningu em contesta a u tilidade e vantagem da despeza; 

ag'Or:::t, o que é pr(~ciso (; provar, pt'i1wipa!mcntc, :is de&p c
tas f eitas com assístencia ·nos no~sos patricios, pois que t1 
quanto a essas que se diz ter havido desvio para fins incon-
1'cssaveis. · 

O SR. FREDERICO Bonm~s - Nem p1H' isto deve deixar df~ 
:;ei· demon'.5trada; viel'Jm os dados, a-;: informações. tanto 
quanto era possível · dar. . 

Agora. a res-peito da. org-anização da~ obras contra a 
:-:r:cca, que é uma ques tão muito mak '.-'c'!r ia, 1nníto rnnis ím
POl'tante, na luta que vamos t'slabelc.,cr conl.rn as ealami
rlo.des· que venham a infelicilar aqnelles Est.ado~ do noroestt>, 
<:'C estabeleccI'á uma fiscnlizaoão severa. sobec as d esp czas . 

-·-- Sr. Prnl'idente, era esta a 2 .. parte cfo vehemcnte dis-
1;urso do nobre Deputado pelo Dislricto l:lcdcral, e. que pro~ 
1.11·iamente me ·obrigou a vir <l tribuna . 

Devo dcclur·ar desta. tribuna, com toda a i scrn~ão d'! ani
mo, com toda a indc-rendenc.ia. sem me prc'orcupnr com ·os 
1·0.::mltados politico.:; d~ qualquer Mrma, que o meu EsLado, 
" mais i'ltlgellado, d í!nl.n~ os i'la:;cllados E $la.dns do n.Oi:deste, 
r~ gr::mdemontf) rcconlleei<lo ao~ esforços du Go"eruo da 
Pnião . 

Dizer oulr1 cousa, a.indn. que int.eressns polil.ir.os pude8-
:-1.m1 me obrigar. süriu i'altul' inf.t~irumen\.e :'t ver<lad C'. seria. 
1~onunetler uma ingratidão par u com , a a.cção patriotica do 
C0vc.•ruo quo se ~em inlcrcssado 1pela sorLo rios nossos conler-
:':moos, habitantos dos Estados flagelladn:; . · 

A l:lOlicilulle <lo Sr. Prc~idcilh! da lléf)ublicm a P.S:-iti rcs
iwH o foi sem linüt.cs. S, Ex. não le\·c politica. não tnvc 
~;p irilo PUl' l.idario. 

O Coa1·à, nn <JLU'!ll t.• rnom<'nlo. lulnndo conf.ra rl om; fla-
1~c..i10~. u~~lm p.)d1inw~ dizei· - 11 f! :welln eh s0cca e o d a po-
111 ic: agom - ~ . Bx. nfio tcvn distitrn\:(k.-; d l'\ arnig<i~ poli 1 i~os 
· mandava que~ os am.:iliarL·~ do~~n s<•rvio() fos~cm esrmlhidos 
1ndi~tinct::imeutu entre os membros dog parl ido:- alli r.lomi 
nanles . 

O S1\, J\fAUrtrcro DG LACEIWA - :\Ia:; podia f'az~r de olhos 
l'1•chudos, porque t.odos os pa.rLido8 L'I":?m d(!!l r.. 

O SR. FllEDmuco BORGES - J.gor::i. é qu1J se di1. issll. Na
·!Uclle tempo. esLnvamos pro1'undamentc ~e·parados . 

O Sn. MAUtHCIO 1:H~ LAcrmnA - Repito: p odia fa7.cr do 
olh03 fechados 11ma selecção de ambos os pari.idos. 

() Sn. Fni~rmrmco BottGJ\8 - 'Xo I!'.~ ! .udo hav ia rln 11~ parti-
1kn; : um àellf.J!:1 que sust.<!nlavn. o Go\'(wno d<! E."l:::id.1. BT:a 
11:1'.ural _q u n o Governo P GLl er:tl. aLLcn<lcssc prmc1palmtn Lt ! ::s 
"Ut::g·estucs cio GoYcrno elo Estado; mas 8. F.x. , nes~e ponl'~ 
C-~. m ~ 
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f11i • infle:xívcl u~nn da maioL' im1··a t'et<'l!idade, procedeu "-lu 
mocln inatacav1.'l. 

O f:H. :\fAunrcrn o!!: .L~-\lllitw_.\ - Impat'c'íalíclade '! JWc n;}r1 
linha que 1:~colh1'r. F;rurn l(ld08 c.lclli:-. 

O ~H. F11El)fültCn HonGE:.; --- ~\las c::;tou dizendo a V. Ex. 
(!UH l'la\·endo um pari ido (}UC sustentava o govel'nO do ]!;~Ln<i" 
·Cl'a rn1lural que~ n Cl11vei·111i da Ilepnblica. solidarfo ,r.orn 
~quell o Gov1_'1'1JlJ, a 1-t nndes~e ri(- ptcf r•1· ru'<'Í a {ts ·Sllfü; snlici
t::l.\i0es. 

O $1t. 'l\L\l'Hic.:10 ni·; ::r,,\ur·:nn.'- - \la.s tnrnlJ0in ~n·11 !'iOlíd.Ln·í·' 
.ro111 V. J~x. 

\ O S1t. l°HJWJ::1t11:n Bonm~s ·--- ~i"i.u s1 ~ 11l1111'. ab;;olu Lall1<~ 11I· • 
não havia ('~!;a snlida1·ic~.d:.td1 ~ . 1·1imn np:-Lo momcnf.r.i não te
nho, apczat· eh· V. Bx. dize e que lia uni accOrílo, uma <:<>m-
·binn1.1fio polil.ka. . 

·() ~11. :\L\nuc111 !li·~ L.\1;mtnA ~- J~:ct Jtadn di~ . .;;c _ 

O· ~1~. -i.;·n.wm111 c:n HonoEs · -- Nãn !1~nho . .-olidal'iudacle 110-
Jiti('r.t. tH!S!.(". nwnwnlo: sou uiu arnii;1) li\"r1~. complr>Lamrrnl 1•. 
)n t.i•i 1·am1~1\l.p. ·:-1fü1 {.c\nlw 1•0111~lrom i-$i:;1·,,, d<· e 11·d1•m alguma eon i 
o~ n11•11s collei,ras rle ha1wadu . - -

() Sn. L:\:\íOl' :'·• nm r.oDoFnmin - M ns V. Ex. nãu J\ • i 
rlPi l fl ·p1•l11 s 1•H p :u·f itlu '? 

r1 :-:.n. F111m1m11;0 H11rnn·:~ -.... . Q.t.lt' duvida lia nis,;11 '! 
o S11. L\,\11.JU N•IJ-:H r:oDn l·'l\1~111) .... - ]<;uli\l) rkvo 11hdPet>l' :'l 

· c1Íf;l'ÍJ)lin:~ d1•ss1• p;11·!.id11. 

o ~11. l·l111,::u1mH:o BnH00E~ Pr>1.·trn.11, tudo e:;p1~1·0 tl11 rn1.•11 
J):trl ido: do C:ov1'l'llO 1'• 1.Jll<' nruln P. l'>pn1·0: 1.anlo ,: asiiirn ([lll'. 
sn nü11 HH~ i11dt1 ir na ,:; 1rn <·.hapu, 11l'1u nw:;rno i 1·pi 1:'1. 

:-;,·, qt1PJ'o ns l'avn1·1!8 e~ <\8 1-;l'U•.:-a:-; ck nwu pari.ido. 
O ~11. l,.\M 1H; NJ1·:Jl Gol>111··ni-:1>u - -- ~··1·ia um:\ i11juslit:n n 

4'._xl'lu::;:in d11 110111,. dr• \' . J•}x. 

O ~li. 1:n1·:JJ1':\t1t:11 HoHGE::; ----- 1•1wl.unt.o. $1'. l'l'l'_.;:jde11l.r'. n:in 
·1 111dm·ia dPixa1· tJ, ., na l i·ihuna. 1·1 ~eo11hnr-rn· • '~li! re!1~vnnt.is:;i11 1 1 1 

:'Pl'VÍt:-o prP1,:lad11 •11Pl n C:oYl'l'1l<1 da l'nifín nn E slaf111 1]\11' , .,._ 

prl'~nnlo. 

Eiu rl'lu1:ii11. ag111·a. ~w l'f\:;1 1llad11 q rH~ p 1 1s~1t 11'1 ' <'.-:-s" 1·r~q111' -· 
rimenlo, a1wns!'l1!.arfo pnln 1-1onrndo n1qn1tadn pl.'ii'. l)i ~'li-i1 '.!'I 
:Federal . nu. 81· .. Prn~iurml•'. n:'ír'> nw •Pl'üOCt~upo ~1.·anrknwnl<·. 
~ i a "Vl)Lttc;ü.o rio l'l'l.JllM'in1<·nLo '/'01· 1'1•il.a eomn t.t.'lYl Hitlo :i f!,,~ 
nu t:·o~. dar-ll1t~-l 11d 1.1· m1 \u vnl.o 1·.(1111 a maiot· ' -; :i.U~fu• '. :·w. :1 
HH:1ws 11ue da \.l:ll'f t• dn illu . .,;t.r·i> /r'111Jin· ·dti 1n:1 ioda h:i.l.a ;·11·tl1• 1 11 
.1'm eui1!.l'ario. · 

' 
O :-;ll. J,A.í\lot::\JEll C:l1Dol·'ILJ.:1>11 .. . ... 1 l1·n, \". Ex .. r.: r 1.dl•.'C:ª 

Uwc; e1.1mo. !-1.slü ~LllJvrdirn.v:lo :.w k110c1· ~ 
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stss.:\.o E'.:\·r 13 !JE .ruurn [)E. Hl'.)} 

o SR. Luiz Do?-nNGUES - V. l~x. é cotlega livre corno 
eu. 

o Sn. I<'REDEmco Bor.GES - Então V. Ex. exclue da dis:. 
ciplina a cordialidade ? 

O Sii. LAMOUNlEn. GoooFHEDO - Islo é out1'3. cousa. ' 

O Sn. FREDERICO BoRGEs - Outra cousa, não. Não estou 
ínhibído de seguir os conselhos <lo leacler, como mais ex-
periente, mais cornpelcnLc... · 

O Sn.. LAMOUNrnR GonoFREDo - Mais velho... (Riso.) 

o Sn. FREDEHICO BORGES - Não, mais_ velho não. Esta 
honrn. não lhe dou. 

Sr. Presiden f,e, da.rei o meu voto n.o requerimento do 
nobre Depulado pc>.lo D1sf.ricto l''cdcral, em todas as suas 
J)arles, •porque estou -convcnc;ido ele que o chefe dt1 Poder. Exe
cutivo lcm, neste ponlo, nesta qucslão irnpol'L~u:tissima, ~ 
que elle liga toda ~ sua D.tlcnção, lodo-o seu esfor<:o, toda a 
sua actividade, toda a sua alta competcmcia, o rnn:dmo inte
resse em que o puiz conheça plenamente 'u sua uc1;:lo. 

S1• . . Presidente/ sabemos que é ponto magno do ;Yrogr:.m'I1a 
do governo do. Sr. Dr. Epitacio Pcssôa a solução, si não com-
11lct~. pelo menos muito acccntuacia. muito pronuneiada <Jo 
r>roblema das scccas. 

Ora, nesta conformidade, acr1~dilo 
cure fazer sobre os. aclos do Governo, 
;.;overno, só poderá rccommcndal-o 
(Jluito bam.) · 

CJUc toda hn que ,pro
só podcrd honrar esse 
6. confianr;a do P..aí~. 

Estou Mnvencido, nlém do maii.!, da probidadF, da l1on-
1·adez de S. Ex .. a respeito da cru ai não ptídc exblir n menor 
,;uvida, em vista da maneira como está gerindo os negocios 
publicas. (Apoiados.) 

Porlanf.o, sob qualquer ·ponto de Viflla CfUC t-r.caremo!:i n 
rnnvunicmcia da approvuçiln 1.!Psl.c•. l'P.qucrimenlo, 'iOu levado u. 
;11r·cstar-lho o m0!U voto, prineipnlnw11te pola confia;H:.u n mais 
uoinplota quo me rncrec.~ o honnulo Sr. Presidente dn Hc
iiublicu. (Mttito bem.) 

_ l~' este um meio, Sr. P t·r.sidonLc, de mais s~ilicntnr, do 
1i.ta~s avultar ª· maneira por que oile tão dignamente está di
ngrndo os de;;Lmos do paiz, não sú com alta compelencia como 
1·orn cxtruordinarlo r:iatriotismo. - ' . 

Era o que Linha a. dizer. (Muito lJem; muito bem. o 
111·ador é rnnito cwnprimentado,) 

. , ~~rn~e1Ta-<J-a <~ clis0ussüo go rcqucrimcnla do 8r, Nic::\uo~ 
t\ uscancn to e adiada a votuçuo. 
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ANNAES DA CAMAl\..'i. , 

o Sr. Presidente - Th~ accõrdo eom o ~egímento. -~ntra 
í'ffi discussão o seguinte r equedmenl,o, offerecldo na sessao <le 
; do corrente, pelo Sr. Dcru t.ado Mauricio de Lacerda: 

~Requeiro que, pelo int.ermedio dn. . Mesa, se solici_le in
formações ·d·etalhadas sobre os acontec1ment.os 0perar1os M 
Jaraguá (Alagoas) e .Belém (Pará) . ~ 

o Sr. Mau.rício de Lacel'da - Sr. Presidente, no encB;
rninhamcnlo -da discussão <lo requerimento terei opportun1-
dade ·de. em breves ·palavras, sus.t:ento.l-o. Assim. desisto. da 
.r.alavra. 

o Sr. Costa Rego - ~l'. Presidente, eu pretendia occupar 
a tribuna · apenas ·para dar ao Sr. Mauricio d e Lacerda as 
oxplicacõcs de que, 1porventura, S~ Ex. necessitasse acerca do 
••equcrimento em -debate . Como, porém, S. Ex:. desistiu -da 
palayrn, nada tonho a qizer. 

O Sr. Carlos de· Campos ( •) - Sr. Presidente, ap-;-o~e1:
tundo •> que resta da hora do expeclif!nte, eu me perm1tt1rei. 
tomar a. attern;.fto da Camara, para tratar de varios assum
ptm; connexos com o debate havido acerca de requerimento~ 
d0 informacões qu·~ aqui leem sido discutidos . 

Com P-çarei pelo que se refere ninda ás obras e despezas 
1:om as ::mcca.o; do NoI"deslc, no sentido de confirmar as qUt' 
t ive a hónra de forneeer á Camal'a. " nas quaes ha topicos 
qu1~. pdo nobre Deputado auto!~ do· requerimento,· que as 
pedia. for am dcclararlos, em uma fôrma que muito me ::;ur
prcheml1!U, r=lo absolutamente 1"al8os . 

... A 'l~p1.•rc.1za do termo . ~ a gravidade que delle decorre nãn 
U1H podem di!;pcnsur de voltar ;'.i tribuna, para, tão depressa 
qtrnnl.o n1e (; dado, ernhor-a j á o lenha feito em aparte, l'f' 
batet-ai: e mo~trnr que, s i alguma cousa de falso existe no as
:mmt)[O, <:~ positivamente a situ:'.lção em que o nobre Deputadn 
:~n tor do rcqu~rimento se 0olloca, parn a.s::im qualificai· um 
! actn !~larn:is1mo e p:·ovndo. . 

_Disse S . Ex . q11~ . ~ram falsas alguma:; das ini'orrnaçõe::-
1 raz1das ucC'1·c-a el e aospe;ms foif.ns com os cmprchendimento~ 
naquella zona do paiz, primeiro, na pnrt.e que so refere á 
qnaníia dn ·i.405:~17$, que S. Ex. achava não ser a expres
:-1ão íJa vcrdad_c, vi:;f.o como, d!zia, essa impol'f:'.lncia era dada 
c:mno d~spend1da '~m HH 9 e í1gul'ava ao mesmo tempo como 
deRpendirla em Hl20. -

D~ duaa uma:. ou S. Ex. não leu attentamente aquillo 
quo co.nst.nva da m1nh.a m<:>dcsta orat:Tío, nesse particular, ou, 
peço lrccnça para assim <hzcr , as minhas palavras nüo f,ivr. .. 
mm a fot'tuna d" ~cr comprohnndidas por s. E:t. 

( •) Este discurso nõ.o foi revisto pelo orador. 
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SESSÃO t!:'M i3 D?. JUL,HO iDE 19:ro 453. 

E~lá. positivamente . expresso. naquillo q?e l?-qui prof e~ i. 
o seguinte: «·Por conta do credito extraordmar10 de réis 
5. 000: 000$. aberto vdo dcéreto n. 13. 892, de 23 de outubro 
do HH 9, cu.io saldo ue li. MO: 00'0$ foi revigorado ~ara o co~
rcnte exercício,' pelo art. 65 da lei da despeza vigente, r~Hi 
4 . ~05 :9ij$'000 .» 

Dizia então eu a esse propo!:iilo qne_ de~sa parcella_ a 
maiol' par·le, si não a quasi 1 o talidade, havia s1do despen<hda 
em 19'19, porém que tinha sido paya t~m. 1920. Não _ha c~n
tradicção alguma, falsidade alguma quan& ~s aff1rmacoes 
assim apresentadas são tão positivas, harmomoas P. conclu
dentt~!'! . 

Aífirmou ainda S. E;( . que existia, no caso. urna se
.gunda fal:.::idade, quando achava quo no total de 23 . 089 :OOOS 
elas obras a~sim fP.itas e; pa~as, não só no e.'<:ercicio de i9HJ. 
como no de 1920, até 1 de julho dcsto ultimo anno, se tinham 
incluido o~ .~. 405 :~H'7$, que · pertenciam a esse exerciCio an
lerior. E' o mesmo erro de S. Ex. de nfüi dar ás palavl'as o 
vnlM· quP. ellas devem ler em uma exposição systematica, 
romo a quP. .então foi feita. 

O que parece 1~ que S. Ex. , segundo notas que tomei, por 
occasião de .sua oração. mas da.s rtttans não t,i_l.·c confirmação. 
quando a vi publicada. fez uma ·~nl'us fto, relativamente á 
vct>ba de 5. OOU: 000$, que figura ua informação sob o n. 2. 
com e::;lc titulo: ~Debilo. nesta duta, das diversas com
miS$iles:11. 

No momento, até acredite i, Sr . Presidente, que o hon
rado autor do requerimento havia imaginado que este <de
bito. fü!~ta data. dus diversas com1nissões::r> significava de
bito ao Governo; (j'ua.ndo, enlretanlo, representa debito- a 
fornE-cerlore:', cujas. conta;,: nilo tinham sido pastas. po,ttqur~ 
tinquell:l zona não lm facililludn d(• se~ encontrar numerario, . 
qu~ era "' . ( i ·l~\.C!Ui rcmcl~iclo vara l~. de tempos ~m tempos, . 
MDfl'rmr~ ns cu·cumstauciús o 1wrm1ttem. . 

E a. uào st~r i:'5.~o. não pudP eomprchendcr ao <JUe o no-
1H'ú .Depu lado atlrílmiu ess:i s(:gunda. e pretensa falsidade. 

Do fôrma que as unicas obje?CC<1cs - chamo espccial
incnLc a attencão da Camarn pnra cst(' ponto - c1ue o auto1· 
\lo requerimento fc7. :fo1~rr:n das informar;õcs que tive a. honra 
dl' lt•azer ao conhecimento dos Srs. De pulados, cahcm por 
~ei:-ra, porqm\ como se! vü, nâo r.xislc falsidade alguma ncllas. 

As ver nas !'elaiivas ás drspczns de 191 g foram pagas em 
·i 920, pelo que figuram de um Indo como verba de despezas 
nQ cxercicio anleriot·, e, d'; óuü·o, eomo vt>rba de payament.a; 
no (i:\'.er·cicio ·posterior. o que n fio quor diztw contradicção, nem 
.ral.c.;idade. dcnnte de r egu laridade (fat; opm•açõ<1s assim kvarlac.; 
a · ~ f foitc, e da vel'dade elas rcspcclivai:; lnformacõw.;. 

A proveito o <>m:t:>.io, ~tinda, Sr . t>rcsídP1Üe, para e!:iclàrc
i;;w um outl'O ponto alar.:ado J)O!' 8 . . gx: .. , e que é (l relalivo ao 
facto d~ 1•xislir1>m varias funct: ionuri,~s. figurando na lista do 
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hNNAI!:S DA CAMAM 

pes!'1oul nom"a<lo para_. ess~,s obras, e, ao mesmo tempõ, figu_. 
l'ando, nn cnlurnna das observa1;ücs respectivas, como addidos 
:'J. out1'as rcnartif;.ões. 

E:::lc fado nno é novo: ocr~orre e tem occorrido semprn 
em va.r'íOR dcp~rlamenlos adminii::trativo!3, porque .obedece ao 
<.:rileric do melhor apl'ovriUtmcnlo elos funccionarios, que. 
muitas vezHs. nom~ados para urn determinado serviço, poste
riormente offereccm ;'t considcr;áção elos seus chefes 'aptidões 
çsp~eints pnra um outro de div1!rSa sec.f;ão; e, vice-versa, 
ne~la aprnrece um ft.n~ccicn ario com llY.lis aptidões pnra 
:irrut>JJc dcpartamt>nt.o, ele fcírrna que se dão essas frequentes 
permutn,;. sc>m onvolverrm maLcria do possivel censura á 
administrncão. é muito menos n uma determinada adminis
tra0ão. rorno a nclual. vi'sto qt~c, tal facto se vem rep,etindo 
de$dG inn~a. data. e cor.tinuarú a se dar em todas as futuras 
adm:ni$I roçõl:'s, por obedecer a um logico espirito de ordem e 
de melhor resultarlo no scrvi1:0 publico. 

Or;d1\ talvez, pude:>sse 'haver margP.m pai·a a censura, seriâ 
na circtim$tanein do nobre Deputado ter dado a entender, que 
~SsC's fnnrcionarios figuravam com o pagamento nas duas 
repartiçi'íes . 

·· E:·1t1·r>t~nto, si . S. Ex., ao lado dos nomes e ao lado das 
flbscrvrH'iíP.~ que fhrnrnm nas columna!'l relalivas a cada um 
dos ft1nc:r:ionnrios. nfío tive>i:S<' P.squecido de ler as phrases ahi 
pC'rfrit:iri·10n f P ::issi.~nnlaclns «~om perda dos vcncimentosi., ~ 
sim ~"nc. 11:·;i :ih$nJutamento não teria. siquer. ligeira apparcn- . 
eia d" V<'t':;eidade. 

Dn mndo, q1w, l'<'Pilo, si S. Ex.; conforme cu o convidei 
a f:lí:PI' «rn ap.1rl 1', livc•Sf;P. lido ac11H~llc trr.cho completo, :l Ca
mar:1. Q ~'IH\ pl'nprin rr•nsurn tPria ur. prompt.o cah ido, em 
fACI' dcs~a Pvirf»lwin. E' vrrdad<'. rn1<•, Pm alf;uns casos, não 
vl"'m. nn 1·r~tH't>li\'t1 <:nlt1mnn. a l"lr"1nrncfin rle que o funcr.io ... 
nnrio 1~ l'0rru1\·;do d" nm para. nutro dP.pnrt.nmento administrn
tivo ~:C'Om 1wrdn d nr.:: w•n<'itn"nl Of;»: ma::: íssf) : nos casos em 
tltlC', no <iPparln1wr1 1n nnrl<' """ \'fu~ sl'r\'il', ainda não hn.in no 
O!'Çamcnto r<'c;;;wd iw1. n \'p;·ba dP!-'l.ínacb ao seu pagamento. 

O f:irf n f. rinr " '''' vn1' prMla r !"<'r\'i<:os C'm outrn repnrti-
1;tín. ". nl 1~ _'111r • ~r> rr~11J:iriF·'" por ml'in dn nma Jni adrqnndn, a 
~:un. s:fl1::i1·an. n::n pr'1df' <l<'1xar· dri rwrr<'ht'I' os Vr>nr.iml"ntos do 
1:al'f!'Cl n:ir~ o rp1~l f'ní nnf<'<: " r·ffr>r.fivanwnfr nnmr.ado 

'l\fín hn hynnlh n:(' nl':·nmn f!r. um funccionario . receber 
rm rh1pli<'rifa. ri.~ ~r-w: v0nr.imrnfos. ' 

F; R•'i í.'3so .iui;I i /' irarin a rc:nstJra. 

~. Rx. f'n~nnfM11 :iin1fa n Rr. T.n ir. õn ~ilva PP.~!=!on <Ji
z0nl'ln-o. OflT'<'n{f" elo ~r. PrP.~irlr-nff' dn. fü'n11hlir:u o m;franhnndo 
m1r. '"~hVf'<l~I" •'m r•x1'r ri ri n n:1 fisr nli:•nf•iin <ln Portos, Rin~ e· 
Cann':"'· .01.1~nrln n ~r-11 nnm" fi!'rnrn nn Ji !:; la do pessoal diarista. 
dri narnm1slraçüo das obras dus seccos. 
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E' o e.aso apontado. rl;\ melhor comp'et.encia para esta à 
nao para aquclla funr:,ç.ão n dop1mdeut 0 pt'e(:i.samentB d<~ uni 
~~do que posteriormente rt>gulariz0 o caso. 

PO$So, porém, affirmar que •~Si-Sf~ funccionario_ foi. no-· 
meadô nli:is. com justiça ao· seu meeecimenLo, sem sc1enc1a do 
~r. P;csidente da Republica. iJUí' apena·s · ago1·a veiu a ::;abeC 
lJHC assim se ach a cllc inelniclo 1:.m t~l i:.ommissã.o. 

o Sn. !\fAT;lHC.:IO . DE L:\él:'.1\DA - Elle !Í vie.tima alli do mes
mo engrossament o quP no caso du H ih! iof.11 eea Nacional. Mas 
IJS e·ngrossad01'f'S dão para isso. · 

O SR.- CARLOS DE CAl\fPO$ -· ;fnda-.~ B do um Juncuionario 
•'.tH.l r~sui. eumprindo estriclament'~ seu, dever : n. vamos dizer 
a v C>rdade. p ouco importa que f\ ll1· scjn par('nt.e, C'm qualquer 
.!.!"ráo. do primeiro magii;trv.do da ltr.publica. uma vez que não' 
chegámos ainda a c,;se t.empo do· aferirmos da maioi· ou menol". 
l1onorabilidade de um Governo porquP tenha este ou aquclle· 
parent.o habfütado na administração. Os anteccdente'S e og 
H~lcvantes .serviços dr. $. Ex. o~ f .ã<) m nil n ncirna. clr• qualquer. 
&nspcita d essa natureza. (Jinito bem .) 

O Srt .. M.umrcro DE I u\CEílDA - E nhi Y. Ex. pódc accroi;;..o 
ccnta r, ·- tratando-se: da sc·~cri. do (>nt~'i. -- qw• a molP.BUa 
1 lo Sr . . Acc-ioly é r.ontagios1a. 

O SH. r..\nr.oç; nr,; CAl\·IPoS - ~ãu apoiado. Pc'c;o perrnissãâ 
para dP.ixur d~ respond<:!l' ao aparf.r. dí~ V. Ex.. rcportando 
mr. :í.~ ton t>ideraçõcs que acabo dP. fazer r. qu ü o infirmam . 

81· . Prn~iõenl.C' . nüo teria nbn f'adn clu. att.encão da Cnmara. 
11osse instante. ~i não se t ratass" <fo fado~ <yt.u-1 podem ser de 
!•!T'otn.plo oxplicadM. da mnnrit·a rnn i::; 1•omphd.a P. md.;;.tr:md() 
tamhem qt.w aR inl'ormac;üc::; t.ra1.id:is <'.l'itii.o dü pr, prcst:md(,. 
:í Camura o concur~o de um provnito~m !!ioielurociment.o. fl quci 
115.0 dcbmriio. por onfro lado. dn pr•znr nn unimo de todos 
1pinnt.os :i1:ompanham n. ndminhürat~iin do pai?., vendo com() 
!,;i um Go.n~rnn q11P 1•m ~8 hora~. c! nt 11111 a·~sumpto de: tanta' 

rr 1agnii.ude. p1"1dn dar l.ão prnmpf1 ·..: q 11anlo abundanf.es c~cla
'"'ciml'tlf.os. Hío c.h11·11s, q uanto Rf?~111•nR infor1rws. hn.hilitnndo :& 
:···· formar pcrfcifo ,inir.o i::oh\'t' n 1nnd o e(lll'lc c-st.fio ~~ndo 1l ns
prmdiclns · ()!-; .Jinh r·d1·0 ~ nuhlfo•.1i.: C'lll 1•mpt'f']lf~11rtinw11lns vnf:l
do:- pcl(I Gon:trci;so. (Jfu.f/11 111n11 . :· 

.l\~01·a. p ec.:o l i'~"ll!;a ninda. ;,;cim nh11sn1· da at.t<mt.fü> da l.a-
1"1:.tra. pa.rn pnf!l-'atr a uma nulrn ni·l.lr-111 íl1• considerações que, 
do certo morlo, i·espondP.rn ti alKunw,; da~ ponde1·áçõe::. honte'm 
fr~if.as pelo illuAtre DP.put.ado Sr. Maurioio de Lacerda. rela. ... 
!ivam1mt e ao modo pelo qual mP. 1.P-nho interesRado ·nesta Casa.· 
•tnnn f.o ao andamento dos pe<lidos <li' infor.m ação ao Governo.· 

Tom0i .nl~mns notas para pode1r pr:>dsar bem os termos 
·~~n 11ne do~e.io recoba t a.es ob.c;erva0ões, confiando. como con
i 10 scm prn. na st.m nHn boa fé, para lwm .iul ~nr- oi;; acf.oi:i dos· 
'-1··1ys collc,c"aR dr t'>~prei;entnr,:ão , TIC'8f.u C::isn., quantn no cnm.~ 
1'1rimcnf.o <.la "'eui.:: dovcr,..i::. 
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Achn qu e :-;e .não pód.~ diz1 •t' qne <> systoma po r mim ado
ptado enyoJve o intuito de 1üll1f!l' qualrgwr clireif.o de critil'. a 
ou de fisca liza1)ío. 115.0 só da maioi·in. ucsla Casa, como da mi.
n orül 11u de qnnlquer dos Sf~u~ memlwos, individuo.lm13nLe con
sidt~rndos, porque, como a Gamara t.cm :visto, as:Sim que s50 
aprM.w ul.ados flS p8cli<:los d0 informa(;Ões, na minha quaJidad1' 
cfo reprc3cnLante da maioria .imllO/HO Governo, cu me apresst1 
a, ir 11 r.·ocurar, fü)S denartamenlos compcf.entcs, todos os du.dos. 
de nccôrdo com o questionnrio <!xhihido, afim de que, d1' 
prompto, t::irnhcm não só o au f: or do rcryuerimcnto, como a 
proj>l'ia Camara e como i1ualquer Dcpui".tido tome conheci-· 
mcnl-0 dos factos recb.mados, ou tem sido, com() no cas(, u 
QUí! ainda ha pouco me referi ,. trazidos por cseripto, em no
tas f)Xpr-essas d::iR rcparLi(:.ões. ou quando se trata d(; um as .. 
sumpf.o, vamos diz~r sinão dü import,ancia menor. pelo me
noR, ck maii:: facil aprehensão .. trazidos por mim vPrbalmente: 
mas. <p1f'. eh~ qualqlrnr fórma , ficam srmnrn su.inif.os :1.0 co .. 
nh flei nwnlo não s6 do · autol' do requerimento. sinão de toda 
a Camara. Qu0.r isto rlizer: isf.o aprovrit.a immodialamentn 
ao nutor rlo requerimP.nto. po;r que eu pntlo sempre do ponto 
dn visf:l de qno os pNlidos <ln informaçÕ('$ são scmpt-e fei
tos clP. lHia f1~, fornec<'';ldo-lh e dr. prompto uma basP. pura dis-· 
epssiío. visto como. 1~ innP.:;znvrl, ciuc o leo.der da maioria s<í 
d1~v" lr:lzcr (1. Co.m!}r3. informac:ões elos clepartamenlos offj .. 
ci:w~. F. i s~o f.. o qnf' lem feit.n. 

D0 ~orte r,nr Pssn. f!Uali<lnrl<' do rl'nrr.snntant.e da maior ín 
junfn nn r.nvC'rnn dn Rr-pnhliert r·n<los:-:n. por ni::sim dizer. ~es 
informnçõ<·" · uma vez nue lhes i:nrnnt('. a Jci::-ifimidade, a po
sHiv icl:1tl ~· da !'1ta ·pt·or.<'d~nrin. Pot· nnlrn lado, aprrwoita lam
bem a Cnrna1·a. por · qne onl<'~ dr- prol'nrir o !':<'\l vot.o. accoi
tnndo on l'"iPilnndn o rt'onrrim<'n fn. rsi::ai:: informaçõt's. dcsdl' 
)ngn, f>tlff'nff•iam <llH' n rlOVPl'níl f)T'flfii'0\1 (nl OU f.:tl a c to, de!'!· 
pnnrlr 11 1 :i I n11 la 1 <innnlin. oc acctiruo r.nm t.nl ou tal loi e parn 
fnl 011 tnl nhif'<'f ivn . 

O fnrln !'<' Pl>lrlnrnr.o: r. t.nnfo hito f.rm . !':ido rl'.a\m('nfo tk 
, ~ fff'r.I ivo nlr :i nr·" nnrn n .i11l,C'nm<'nlr1 rh Cnmnr·n. 011 n f<'nho. 
nf'i::tn nrnr. í'~~!' •l. ··nr.nnfl•ndn opporllln i<larfo parn. -\'(!r vl~nns r e
L111<'rimPT"J!O~ rr·l i1·adn'l p()l' ~1'11~ nronrios nu l.orl'~. dr:int" 1b 
i,;nf.isfnrfí() rm m1n r~llr~ mesmos E: r~ (lf'r.larnm no r.nfrrmtar cnm 
1•ssn~ inform:i1:1)c~ . assim tão y)".'ompf.a~· ~ lralmonto lrnzid::is 
6. Cnmnra . 

T:nnhPm n tif'~P"íl n n<' R~a::: in ,1rmar>õrs n pronrin. CnmnT"a. 
na ~na ~:~hectoria ,.. !':<'ff1 llf'nhnm mPliniirP <la. rmrt.~ rlo l ànrfe1· 
dn mn iol'ia - · 1·11 in p;;forco é t.fío s-<'im<'n ln nrira. hAm 3 .. F;P.r
'\'ir - l Pm npnrrwndo os . rí':::nPr..f.ivos i·NrnP.rímrmtos. Pnt.r.nc · 
d('nib . t:ih·<':r. . il'11f' ff1aii:; :i.lp,uma rnn~n ª""ª ~"l' comrnnnir.:id :1 
ao Sf'l11 C(lnhr>cimr-nlo. nrirn c. omnl,~ f n formar. fio do sm1 .ini zo . 

On!.r:-is Vf'71"~ n r.nmnrn. ar>r.c• i t:-1. (~. rl n suppt>r, essn.S' infor~ 
mat~f:,1 s , j)Oi~ rrnl' rr.i0ik1 o~ rP111l l' t'inwn1os. 

Ora. ist n rnnsfrn. Clllf' i1rm coacr;:i.n .rln clirl'i:o <lP critica " " 
qoalqtH'r dos rl'pl'r.8tm!.::rnlc!' com assrmlo ncst.n Casa. nen; 
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coacc;ão pa1·a u plena 1~ livre manit'est::wão do modo de PL'nsa.1· 
·<.h Gamara, :-;<• J)ó(le cnxcr;::ar mn un:á f.ãn franca r·· siue1.w:1 
atfit.ude. 

Os factos confirmam que o processo está dando esse po
sitivo ri>,sÚU.ado. J~ mais, como repercussão, fÚl'a deste au
gub.to reeinto,_ signifíeando tarnbem que o Govm·no é o p1'i
me1ro a clcsr.1ar qw.• dos seu~ ar:tos result.c a maior publici
dade, :sobrdudo quando l/-ma 1n·ovocai::t'10 ap11nreco. no sen
tído de que ellHs venham a tCt' prompto~ ~ ·~clarecimcntos . 
nest.a Casu po!Hí(;a do paiz e para. que não 8ü deixe pairar, du
rn.nio todo o período, que póde medear ont.rc a. approvaçãn 
dessas reriucrimcntos e o l.H'eparo official das informu.0õe~. 
que Ll'a nsitam por varias <lepend1meias administrativas. tan
ta~ vezes interrompendo e mesmo perturbando o seu traba
lho normal, com ínuteis ·ou dispensaveis minucia8. iõél'ias 1 \ 

g1 ave8 duvidas sobre a administração. 
O SR. MAURIC10 DE LACERDA - Essa::: nousa$ inuttüs ~fio 

a prova. 
o SR. CAHLOS DE CAMPO~ - o que diz t'espeiio ú prova 

:nuut\a deixei de trazer n. Gamara. 
O SR. l\foumr.ro DY.: LACEHDA - Sohre ~:-::1.rangeíro~ nPg-(>t1-

me toda prova. 
0 SH. CARLOS DE CAMPOS ~ Não apoiado. StS nao vieram 

nessas informaçõ!'.l,:, - <liga-se a verdade - os termos de da
tas, de Junta<ia e pequenos detalhes ele qualificação, como. 
por ex em pi o, de quem é filho. onde nasceu. A não sei' o easn 
rlf' disecntii; precisamente a na.oionalidad(~. :i profissão ... 

o SR. l\iAUnICIO DE LACEfiDA ·- .\ qualificação. sal:H' o nn
h1•p, Deputado é dP- grande valia. 

O Sn. CAnr.os nE CAMPOS - A qualificação. rioando re
d~mada, Rcmpre fronxe. Appello parn a>: oraçõ1~" profm·i< .. a:; 
rwsi;P. sentido. 

O Sn. MAumcto nm LACERDA ~· V . E:'I:. nni;nu, não ~<'1 a 
1111alíficação, sinão tambcm o~ nome~ dn:- testemunhas. 

O Sn. CAnr...os DE CAMP08 - Só em um caso, com absoluta 
lNtlda;de, communiquci :i Camara que enluva o norr.c das tes
:-_'munhas. para não as r.xpor :í ~nnlrn do:; àynamit.eiros; ·~ar::i 
n:i.o rodt1l'. ir esso un ico r.l omc11 Lo qno restava. •10 poder pub lieo. 
11:1 vori fieaçiio ~'lo mysteriosn . tl'n.balll o dos anarc histus: parn 
<iUP. a. autoridarle pndcs::ic. ng-ir. no menos. com ossa prova, de 
i"rnclen·do a, sociedade, drmlro da$ leis exi:4entes. que lho dão. 
pn.ru isso, amplos poderes. 

Ali:.'ts. dnvo diz0r, 'não ó este o assumpto qucl vim discutir 
.~ que. em discussão anterior .. i:J. foi bem e:::clarccido, tanto 
1rno a Camara ·sobre ellr. já sr. p1·01rnnciou. Se~uc-se. em racr· 
do QUC tenho dito, fllle O prOC~\SSO !~ bom. 

o Sn. l\fAun1mo ng LACElWA - E' pessimo '. 
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O S1t. c,\m.o~ DJ~ Q,\MPOS ·-··- Tanto ma.is ainda que. Ri a .'3 
informações não fore-m suffü:.i<'nl.es, cahc•. sempre ao autor ·de> 
rcquerimcnlr• ror..lamar. como o ft"Z ainda ha pouól) o Sr. ~i 
ennor Nasci menta, com respoil o ao 1·e:~qUP.T.' i mento sobre a l'iecca 
do nordcHle. Demais, u. Gumara ju lgarü. sempre. cm ultima 
analyse, :"i e lias ~ií.n on nãn :=:t11'.fioil•n \.P. :::. í'Onforrn e o ca:::o rfo 
q1w sr~ !calar. · 

Pe1·gunto agora: rmt1·c n rcgimcn ck negar sys tematica-· 
n1c.rnle todo t_~ qualquer pedido de informações, o que é um ex-
1.!' í.'ln() uond'.~mna\'c f , e o re;;imen llc ap11rovar 1.ambem sysle..;. 
m&.ti!~nrnentc qualquel' ['edido· d(! inforrnações, o que é outro 
<.•xtrcmo, igualmente inaccmitnvel. •mdc sc:rú. melhor permane
(' \•r·rnos, com conscienchl d<' lwm p1·al.iN1r !! n osso mandn.to '!. 

Sim - riosso - porfjun 'I nr~u:-i i:omm=, i:om jgual d ireito, 
i': i-l'Ui' " do~ actos <lo Gov1~rno P J n)o; altn,; intr.•re:;se~ do 'paiz. 

Es1.:i dnro que, approvat· ludo,; o:-; !'P/lUt·i·immltos systema
tieamcllt t' (· até -- pflrmH.I :l-·11W a •!xp : ·..,~:-;iic' -- def'mof'alizar 

.l!~St'.~ 1·cquc1·imcnf.os, prrrreen1.lc'• q11r• lanr o :-:r• lhC\s ílo.spreza a 
:f61·ma e orne o fundo. · 

Ol'u, não posso pcn~a1· ::i.sl'irn : ac:ho qui~ os r~querimentos 
µessa nalure7.a e apr1'S1>nlado!' dr~ bua J',· •. L~om o desejo 1·eal. 
d<: e.ritiea da fiscaliza(.:ãn ndminislrnl i\'a, rll!VPm ter valor. Ape
nas ··~ ))l'l'ciso quC' e~s0 valor 8<'.iu apuradn. se.ia discrinünado 
<!m cn<ln hypothes.~. ·E. pu.l'n is!'lo. a :::ua fórma d1we ser apre~ 
ci acla. como apreciado •h:\.·p sm.· o ,;nn fundo. 

o Su. l\JAL'f\it: f:o DE LACEfiDA - - .. Perdão; V .Ex . deve res
l)(lJJder :'t quesUío consrit.uc.ional . A fó rma (~e r~solver é ap
provand1) nu l'PjP.iLando os rP.quct•inwntos_ n esta é 11ma pre
rngativa no~sa: V. Ex . a ~ub~lil:11<· pelo 11il'cnrso, quo é acto 
âi~C1ri;:ionarin :-:cm. 

O Sn. CAn'f,os m~ C.\:\1POS - ·A f (irmn a que mr- r eferi. é ri 
d :-t. mi.Lf~rjorizn1~ão do rc•(]uct•imenl.o tiPio sc•n autor; e'a fórm:i. 
:: lJUO V. Ex. SP 1· r..~ú ~ 1·l' 1~-sL;l expre~sa e . r r';:rulada no Regimento: 
h:i, de um hufo 0 nr.put.ado que l.' C(jUül', l'. dr~ out.ro, a Camal':l· 
q1w Julgu. si o rrrp11:•rirnr:nto dcv;~ 011 n:io sel' suffragndo. 
. O SR. MAu1uc1P M: L.o\cm11>,\ ...... E V. Ex. :;ubstituc~ a ap- · 

J»ro.v.::u;iio pelas infcirmac::ões do.~us. da Lrihuna: aS<Sim. altN·ada 
:i . .fdt·mn, ::dt.erada n1·a a essnnnin. (k~!.ruitln ri n~~irncm. 

O S1t. .P.o\.VLO 1n: Fn.ONT!N -··-· Pr'1dr• hu\·1~t· al.é r1~qum·imc11tos 
im~onvenientes, n qiw nfío devam ~rr ·infor.madns, n·em da trí-. 
hnnn. 

O Stt. CAnr.ús DE CA :vrPos -- E' v1~ rdadr . V. Nx, tr~m t-Oàn 
:?, razão . 

ú SR. MA.uRlCJO l>l<~ LAC::F;tm,\ _ .. Si o re!dmen nã.o r esisk" 
_'(1.s infnrmncões. á publicidade, vamos t>nt.ão -õec.ln.rar logo quo 
nonw t".orneç.a a ter. 
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f:;ESSÃO EM 13 OF. JULHO OE :1.9~:1) 

·o Sn : C.mLo.:: nr' C:\~1Po:; - êomo não lem publicidade, sC'i . 
ns informa0õcs $5 o sf:'!mprc traúdas á Camara '? E sendo assim, 
pcrgunlo; que inconveniente existe no faclo de serem ellas 
forncdda s de pronwto, dcnt.ro da.s 48 hoI'as que nH~deiam en-' 
i rP. a npresen l.açfl.o d.o requerimento ~ o inicio do respectivo 
il0ha.i.e? · · : -~ 

O r equerjmenfo v i:";a obter ~claroe irnc•Htos, l\ estes o 
lcader da maiol'ia · 0$ lraz . Parece que combater semolhanle 
syst.ema significa que -- no fim de contas - - o c;ue não se 
quer . é, tH'eeisamcnte, qlle venham as infor mncõcs. o que 
ianto vale prcfel'ír- remcttel-as a 11ma ep1)1'a mais remota. na 
in$Ciencia de Que pMsam ou não vir, desta ou da.quella ma .... 
1wirn, e durando ainda à Sfl::iSão em que são pedidas. 

_<\r.ho ·que tal systerna p1}e mais cm risco o dirnito de <·!'Í·• 
tica, invocad<J p0Io autor do requerimento. '.ln qut• eom o pro
c1~dimen to que preçoni i:;o n tenho adopLaclo. · 

, O S1t. .l\fo,'l!mcro D8 L,\CT::HDA - V. Ex . pc~rmiUu: está 
n•::>pondendo :i qnestão com a questão. Juslamcnte, o que so 
acha. Pm' pleif ci (\ es.sa sua interpret.ac;ão. Não qunro que se 
1wc.iuàique a fúrma de ohter as informações. acceitando o .. sub-' 
slilutivo qw! V. Ex. · pro!mgna, porque\ all'i, na forma !S quo 
'-1~ enr.ontra n. t'-;;sencia da prerogativn do J.ogislativo. 

O Sn. CAnLos n1~ CAMr>os ·- Tenha pncioncia o nohre 
Dr-pulado: si V. Ex. está <.lc-ntro do Regíme.nto, eom o pro
t"e.::sfi que adv0ga, tambem ~u o 1>s tou . com o meu. O' Regi
mrnto ::::iermiltc (fUe o Deput-Ddo apr<"!sente o requerimento <ln 
ioformaçõ~s. e, po1· ou tro lado, que qualquer dos seu::; c.ol-· 
1°;.:-n.s vr.nha. disf.titil-o. t.ra7.e-ndo ou nfio oi' cselarocimcntos SO-' 
) i1; it.\lrlos, em urna plena libcrdadl'> de rcspost.a. 

E". rl~gnmos. o rlir!üto de cri tica PXE'rc.ida p~la minoria: 
1· 1~. dignrttos tamhem. o dir~il:n de defesa, praticado peht 
:!·raiori!l. Ora, o meu proces:;:o cm nndn tolhr. nem esso direito 
·i1• (•ritica. nem a' livre manil'csfac;ão ela maioria. 

Ante~ m elhol' os . mrnaminha nnra· uma molhtH' :;;oluc-ãc) .: 
·O Sn. MAv111cro ri1' J,M:m~n" -·-- ONil.r1í<' nma p1·eroi;raf iv:i 

d :i ro1·poração. 
(J S:R. CAm,o~ DF. C .'\ :Vl P OS -- O men 1n·111}P,SR1). rnpi l.o. \i por-

(:111 lo. regimental: é consf.it.uciona l. . 
1!1 ·si os l'Pquerim0ntos d1we~:;cm l-l r. l' todos fol'r;adamenl.o 

:•11p1·ovarlM. pela 8ua nimia aprC'sênfação, pnra que, l'ntií.n, 
dise nt.il-os r:o votai-os? ,, 

;\ gor::i , si e fur.fo d0 s1>.rl'rn a ::; info1·1naçõc~ h'a':dda,;;, Pt'<nn
~dam1.'nll\ corno o i.C'em sido pur· mim, c.om lealdo.de . com 
franq ue;:;:i, com verdade, p6de influir. no anjmo da maiorin . 
para crue P.sta acenHP. ou r ecnsc os requerimcnt.os. p~.o licença 
:i ri nobre Dr.put.ndo para declarar que este é posit.ivo.ment.~ o 
~ 1:0n oh.i r.e livo: .cJ~so,jQ~ gi:n. - e sinceramente o clei;laro ~ 
;11 fln fr no nnimo da maiot·in, quando trago a.s ínfotmacõc~. 
! 1•11•que ris trng-o insuspeila <" v~ridicamente. Ainda a.hi, é o 
;Jíreí(o cl(~ defesa, que se ... exerce, cont.ra a!:! accusações envol:... 
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· AMNAES DA CAMAM 

'Vidas no l'equerimento do Deputado, que não pertence ~í. 
maioria: e o intuito a que obedeço .. · 

O SR. !.\'1At?RJC10 DJ·~ L·ACEHIM .. - O Sr. Nicanor Nascimeut.~. 
•" da maioria.· Como não é?!. . . 

O SI\. CARL()S DE CAMPOS - . . . vem a ser precisament1· 
1witar que: repercuta lá. fo ra, com um effeito que se não ju~
t ific:a. qualq·wt· n•querimento cuja materia póde i;.et" imme
<liala .(• ~at.isfadoriamc.nte explanada, com .as inf·)l'.'tn:.t<:Õ•' :-! 
dadn~ da. t;·itiuna. 

Si é cl.irei.lo da minoria, ou de qualquer do:-; rer.)rn~enl :m-· 
fos. 1rx:tirc.~ r a fii:.!~U!ização, a crit!ca, a r.en~ura até. i:;uul •c°·i
r l:' ito a~sistfJ (t maicria, no S'entido de escla1·ecer o pen:nmmll11 
da C:arnara, oppondo a essas ar,cusações, a essa critica, a es;,n. 
ermsnr·a, o.i;; ir.formes exilõtentes e que as podem informar. 

l<~stc é o prncf!sso que prcconiso, e peço á Camara . se pro
nunr·i c, com toda a isenção de espirito, quanto a cada caso, 
i:i.or·quc não me move outro proposit.o sinão o de oriental-a. 
pc~Ja V!"rdade e pP.la j'U~tiça. (Mu-i to bem.) 

'l'e1·minando. Sr. PrP.sidente, peço p~rmissão para incluir 
nesta hreve oração as seguintes palavras de respeitaveis orgams 
ria imprensa do Rio e que muito concorrem para a e.lucirtacão do 
assumpto , além de. constituirP.m preciosa solidariedade df' 
opinião ~nm os conceito$ que tenho entittido sobre o as-· . 
sumpfo . São ellas: 

A c'orrente sessão l egisl~liva inaugurou o pro
c•f> s:~o do offerec<!C' ~10 ,-; Depntados que as sot.icitam do 
governo loaas a:-· int'ormações. pela.' voz do leader cto. 
mnioria. 

A::; vanl np:en~ do.hi decorrentes são reciprocas 
paro. ouem as eoli.cita e para querri as offerece. Por- · 
que a~ rnformnÇ;ôes são fornecidas com maior pre.f,
tcz::i . '}0m ioda a ~nlic~f.ude e sujBitas :l apreciação im
m<>diafo.. em anart.<>s aoi; disl'mrsos. desenvolvendü·S''
natur::ilm~~nte. ~·IH todos o>; dntnlhes e minucias, quµ, ,,. 
nã•) :.n·ranc·nn1 ô. r c~dacção escripta, nas suas propo..,ic!Jrs 
~ybil inn.$ e tité mesmo insidiosaR. E, assim sendo, o cru,• 
t.rans~H! n a~ inf'ormac.ões officiaes tem o maior in·
t.ere8i:;~ em ccmhecet' os factos em seus menores inci
clenl.es:. parn bem poder descrcvel-os _e replicar ás ob-
.'-;erva<:o('g qtw se lhos fa.~mm _ . 

Hn mp.is. a · r·~speilo . Muitas vezes um requeri-
. mcnto de mformaçons - qll e pódc e deve ser adoptndn 
peta sua suh:;lancin, ni\o mcr~ce a solidariecl'ade da 
mtiiori.a ele llma a$semblén politica pela sua ' fórmn. 
m::ildosa ou nggressiv:i . em rela.cão a cousas e p essoas 
l~Ue merecem o seu apreco ~ a sua estima. ft.. informa-
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ç.áo verbal exime essa maioria. de cmprestat· a sua so
lidariedade a es~a fórma. attcndemlo ao fundo da ma
l.cria que devfl ~Cl' objcclo de consideracão._ 

Ainda uma outra consideração a propos1to é a (~C 
que ü muito mais cfficienl.e o resultado dos requeri-: 
mcntos de informações a que o Governo atten~e pela 
voz . do ~eade1· dn maioria do que 1.1 Jo~ requer:imentos 
·a rloptados pela Guinara, ·~ tllH~ u n.dministraf.,(ão ._só u:i. · 
forma tardiamente, ou deixa de inforr~ar, quas1 sem
pre, porque . perdem as info~maçõcs a opportunidad~. 

Si assim é, insurr;fr-sc contra este sysf.ema, é agir 
de mú. fé. E' pretender que os requcrirneut.os de in
forrnar-'ões continuem ::i ser avenas. na maioria dos 
casos, j'itas da op·posição. Porque, dn, verdade, ha op
posicionistas que 1 prr.fercm sejam os seus requerimen
tos de informações postos de lado a serem attendidos 
rlc prompto. 

Os que se interessam, de boa fé, pela bm1 marcha 
dos negocios publicos, es.ses, quando dese.jam conhe
cer rlelles é para ter informações immcdialas quanto 

. mais rapidas melhor. . 
Si assim é, de facto, não póde sinão merecer lou

. vores a attitudo do Sr. Carlos de Carnpo8, correndo a 
pr11star á Gamara t.odas as informações que consegue 
sobre as intcrpella~ões que alli costumam ser feita~ 
;~ administração. Chamava-se u isso viver ás claras. 
independentemente do comtismo. 

Toda a gritaria que se faz contra c.3se processo 
de :w.ç.ão é contraproducente, não passando de barulso 
propositado dos que pretendem armar ao cf~eito com 
as suas insinuacõei> maldosas, ou as suas interrogações 
pP.:rver~as, qu?. não dP:snjam uma verdade completa so
bre as suas pergunt.as tendenciosas; mas, ao contra- · 
rio, tP.mem-na. 

Não o~ attcnda o Sr. Carlos de Campos, e continuo 
a. prestar á C::tmara e ao paiz todas as informa<;.ões so
licitadas sobr<' os negocios publicos, para que o regi

, men poss~ sf'r.. realmente. da opinião populae .> 

.(O Paiz. de 11 de julho de t 920.) 

nEQl..'lml::.>.tENTOS l)f. !NfOfl(tvU~ÇÕES 

«l!~po~a houve cm que os podidos de ínfor~tçõcs. 
formulados na Camara, eram syslcmaticamonte rcjci-
lndos. ... '":. 

'J'al r11·ocedim<·ntu, obédccia a esta. corwepc;ão : [~ 
1·r.qunrimentl) de informacões, cm regra., apresentado 
iior algum Deputado da minoria. era considerado, sem-
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pec por 111tü::; ju.sLo qu~ fl>SSl!, como manife~taçãu dt: 
opposicionb;mo, <~ a 11r0Ya de que a maioria duva , tb 
~·ill apoio :.io f.1ow~ l'no . 0.T'a rf~cusar in líminc o seu vou' 
w> pedido. 

~\o l.em1)0 e rn que foi leadei-, o St. An loúio Carloc-' 
i nsLitniu, no 1~l1nlral'io, um crilcrio altamente lib1~ i:a J: 
pa~50U n. aconselhar n approvação invariavcl. de laes 
1'P.CJ u eri mcn t.os. 

Ora. a Ycr<lade i~ que, rnuiLo prefet·ivêl •·~mborn ú 
T!l'imeira . . 0sta ncrrrna cl0. ace.ão na pratica acabou dei·· 
:-;ando dr! d:H· bons J:0snllados: começaram a appurec n~· 
requerimentos 1~m grande quantidade, envio.dos quott
rlianamenlc ao E~PcutíYo, pat>a que este rninish·nssc o:; 
esclarecirncn l.us ~o licitados . . . 

E;.;t.Ps, pon~m. üm ultfma aualyse, não uh c-g·uva111 :i 
Carn~n·a. :::?b n allcgnçfio, alt\ de Cit\e? s i a s, rcp<n· t.icõu~: 
publicas üvcsii1.Jm duVPl'a~ de ~e dedwa.r a tarefa de 
'~olligir os dados reela1nados para transmiUit-os ao Con-· 
g1·r-!!so. quaili todn n funccionalismo teria as horas dn 
•\xpediontc a'h:>orvidm; pr.1<:· Lrahalho cxhausLivo; par,l 
ta11 l.o 1iccl\ssario . 

UlLiniamcnf.e, J'U'r;fodo· a amiJo::; os extremo:::, o ~ t·. 
Carlos de Campos, foc.rle.1· da Gamara, preconisa e uppli ·· 
c:n um sy::.tema perl!é~it.urnento racional, e que vem a se .. 
o <ln selc!cciómn· os requerimentos em questüo . lh~ 
Jaclo. quando, c:omo mÍlitu:o: vezes succcde, as inform:.1. -

, <iÕPs podem ser prüveitosa :> a.o 0.xercicio . d as 1\rnccõe.~ 
<k• Co11gfesso merct::.em. nppPova<;-ã<.l, e esta ~ aconselha .. 
d:t, nclo rep!·eseuLanl.o pauli:-.;f.a; i'óra disto e cm vista 
un rrue a. r.xprriencia demollRkou. inu.Ul s er ia, como fü i 
a. vol a1:ão rlr <lr?.ena~ e dc:rnnas d•~ pcd idos d~s::;a nu tu 1· -· 
r0zn. filll'. afinal. leriam de ficar sem n sol u1:ão alnw
.i:1.da. i:::lo •\ l'•!m a l'<'llWSsl dus· inforroaçõeg pP.lo Go-
V PI'll ü. / 

.\h"lll d i:-::-:o . o /,,m/r.•J' :tl'Lu:d, ~t.'mprn 111w po~si,·1 • !. 
tl'al.u (!f" cc11!w1· in1mrdinl.nmrntr O$ inúil"Ínr8 Jcs1~.irt·· 
<ln~. ,, n:-: ll'\·n :'1 frilmna da Gamara. 1·0m o upoio dr dn .. 
(;t1m1·nl o~. 

Dalii. lnntl1L'lll l.1!rn a.d,' in<lu a::; mais ~alul:\l't !.-; cnn
-"•'<i ll1'1wi :i :-:. 11tí 11 f:1ll~•n<ln caso::; t'Jll <!llf' o au l.ot• dn 1·· ·
q1:0 l'i llH'll iO O l'Pf.i l'a, d e~(· J:ll'H nd0- $1' ~a(,i::; ft• j {O 1\ :-\U ff' i
<>ien J r'lll<'tl{ t• (•lt1rid:irln qnnnlo a.o :h·r;11mpfo 't•111 
qu r- . ..;I i"ln, 

• Pal'<'l~ t· q1w as:-:i111 e:-:t:i mns 11rn; l'flr'C1minh::tnd11 :"'1'1'-
1n.dam"nlr- p:ira 11n1·m:11izni' nmn ·situ:wão. que\ onlr'1ir:1 . 

.::- ron1luziu u lunto:-; rxaggeros. qiwt· da "vart(' do~ gov r~ r ·
nista~ . .it.1l >;nt 11k1. arn·ior istic:1nwnt.c\ desvaliosos 08 p c•
llido:-; dr> i nff.11·rnação oriundos cios <1ppo8ici oni st.ns, Q up1·, 
~lcsfos ull,imo~, nprcscntuudo os pedidos mais como a1·m~\ 
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CL•11Ln1. LI Pod~r 'fo:x,,c~uli\·o. ,, de auLeruüo cerlos du. fallu 
de ult'a!IC1~ 1-.rofii:uo rl l' :;: l·111el hantes iuiciativas. » . 

W lllliJl.l.i'l'i"l, J e L: .de jul"iiu de Hl:?O. ) . 
' 

Bsl:í. mal po~ la , · nu L:am:u·:.i du::; DepuLaéos, pelos · 
D 1.•putn.dos l\Jaurieio de Lacerda (' Nicanor Nascimeu((1. 
a questtlo. dns l'e'!uerimcntos d e informac;ões, a gor-a em 
f lit'O . . . · . · :: 

o~ dou s n l'U(lJ'o:::u:-; l'Cpresen tuutes. tlu Nacão aLacalll 
tU lll. u n~aior vchcmencia e- Sr . Epit.q.ci 11 _.Possua, p m· 
1ionl.mu:u·· ~. Bx: .. , eohcrrmll~ eom 0 sen r;as~acl0. a pro
p o.sil.o elo do .'\Tt~ que cabe ao P odot· l~xocut,ivo.· µ o rc.~
;.:·inwu · ~ 1i1 qun vivemos, de a!l t:mdcl' com p1:esfozu ús 

· solicita~ões dr' csc.larec imentos r. t~0 infor mações. que lh(! 
.solieitnr a 11,;;i ~Jalura $ob1·1~. os rn~gor.ios publicos. 

1~' necessnriu accentuu1· que u Governo da Ret>ll- · 
bl ic n, faz1-•udo conheccl' á Camara, por jntcrmedio du 

. leatle1· da mu ioda. a!' iní'ormai:õc~ <JUC · pt·ctende.m 1):; 

I'<'prestmlantes da Nucflo, só tem um ·úbjectivo: o de at
l.011d<'1' o mais prompf.amente poss ivcl ú. ,iusta curio~i
du ':ic tios in1 nqn·ctes da sobcrau.i :J. nar. ional. • 

Si, ao contr ariúl di$t:O. o Gover1Ío c~ese,iusse occull::ll' 
ao C1.mg-resso- q\Jat'Squc r informac}ucs sol.Jt·o actos seus , 
o camin:H~ :t sP.gui!' seria, exactameutc. o de approvaçofi. 
d~ touN; os J'NllHH"imenlo ~ com que so perquirissc de 
~UU accão, p~l'U. deixai-Os dormir .~em resposta nas pas
tã'S das 8ct~rct.aria" de Estado, proces8o usado com 
::ibsolufn oxilo p~i(1 fo'r. Antonio C:1rloiii, n o quall'iennio 
\Venceslau Hcaz. ·· 

~ão ~e .\ 1!omprl'ltnn<.l r! a 1·azãc1 de Sf'l' da at.oarda que 
Ol':t sr. faz na Cuma1·a dos DepuLac!os eontru o pfõc.;1~s.sn 
a<lovtado. em boa horn. pelo St•. Carlos de Campos, em 
nU.NH;.fio ao~ :seus rolkgaf; de a~sembléa, que desejam 
conlrnct•t· 1fo del.alhr~::: sobi:c acto.:> da. adminislracão. Ri 
"' lewkr da nrni oria lrnz ao!'; ~<-us pares t odas as expH
e:1•.:ücs q1w · po.rt e1.· ia1n . .;t; t· 1:cdigid ::-.:; por Pseripto, si as 
Mrns pulav1·as .i:;ãn fi elrnc:>uf e s1t1nOgNi.phat1as. 1·esulland11 
dahi fkn1·<-'rn 1'SC L' 1ptas .a;; infot·mn.c;õe$ officiae-~. por qUt! 
.....:. . sinün 111.11· it·r·i l:rnl<~ p:---·h·lwni:m1n ...... i118i.~f.i1· 1' 11"1 f'Xi
i;i r infrn·ma1;t>1)f: •'Sl' t'iplas do Governo ·? 

Qua ndo 11m 1 · c~pr<>sen l.anto dn Nu1~fio :-:oli e itu. info1:-
1n a ç11c-f' do Gov<•1·n11. o Sl'll dc~c.~j0 d<:ve 80t: dll CjU<Y e.:~a8 
i nfnrmai:ü('s !';0ja111 fo1·111•citlas n rnai f: rapida. e ex actn-
11w.11le ]JL•ssivcL rão i111p11rta si por csc.t·ipto ou ~i vcr
halmentc, rlesde que tcnhnm :.rn thentecH.lnt:!<:, pela fon t~ 
do onde prov~~ ~.. · 
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Ainea hontem o Sr. !'.faurício de Lacerda insistiu 
em salientar que o Sr. Epilacio Pcssôa, quand0 Depu-

·tado. rc(Jue.rcu, p\ir ver..es, informações e ass\gnalou o 
dever ela adminislra<lão em fornerel-as ao Congresso. 
Aginrlo, agora, como tem feilo, isto é, correndo a mi
nistrar ao Ccngre~so, pela voz do leade1., todos os 1~ scla-
1·eüimcntus solicitado13 ao 'Governo, logo que os pedidos 
de escJsrccimcnto<i são formulados. antes mesmo da· Ga~ 
mara se m~nife~tar sobre os respectivos requerimentos, 
o Sr. Presicenle <ln Republica manifesta-se, com a sua. 
aHitude, absolutamente cohercnte. rom a doutrina. abso...:-
1utameute coherente com a doutrina que defendeu como 
Depul.ado. Nem se comprehcnd~ Que seja atacado exa-
ctomcnt.~ porque os seus ac,tos nada mui:':: ·são do que a 
rcn Hzacão tlas suas doutrinas. :i> 

iO Pai-:,, de t3 de Julho de 1920.} 

Et'u o que linha a c!izer. (Muito bem_, muito bem. O ora-
1iur é ?:iva.rnenfo m-tmp1"imentado.) 

O Sr. Presidente ~ Fica adiada a discussão do rcque-
l'Jmento {10 Sr. Mauricio de LMerda. 

Gstá finda. a hora deslinada ao e:x:pediente. 

Vae-se. passar â ordem do dia. (Pa.usa.) 
Comparecem mais os Sl's. Felix Pacheco, Ephigenio de 

~alie~, Souza Castro, Bento tie .Miranda, Agrippino Azevedo. 
Armando Burlamaqui, .Thomai Accioly, Albertn Maranhão, 
Gervasio Fioravante, Arnaklo Bastos, Correia do Britto, Aus
tregesilo, Octavio 'Mangabeira, Pae.heco Mendes, João Man
gabeira. Moniz Sodré, Elpidio 'de Mesquita. Manuel Mon,jar
dim, Saltes Filho, Vicente Pir.agibc, Raul Barroso, Azevedo 
Sodré, Mac;cdo Soares, Manoel Reis, Bum·que de Nazarcth. José 
de Morac~. l\'lario de Paula, José Gonçalves, Herculano Cesar, 
Albertir.o D1·ummond, Ribeiro .Tunqucira, Fran'cisco Valla
dares, Antonio Culos, ,José Bonifacio, Gomes Lima. Josino dü 
Araujo, Fausto F<~rraz , Camillo Pratos, l\follo Franco, Cinci
nato Braga, Prudente de Moraes Filho, Veiga Miranda, Pal
meira. Rippcr, João do Fa1•i::l, Sampaio Vidal, Rod!'igues Alves 
Filho. Pod1·0 Costa, Pereira de Oliveira, .Toão Simplicio, Carlos 
l'P.nafiol, Marcal dr~ EHcohar, Octavio Rocha e Carlos Maxi-
miliano (53) . · 

'Deixam de 'Comparecer os Srs. Arthur Collaros Moreira. 
Mouteiro de Souza, Justiniano -ele Sel'pa, Chermont. de Mi
randa, José BarreLo, Pires Rebello, Hermino Barroso Moreira 
da Rocha, Vicente Saboya, Ildefonso Albano. Affop~o Baral.u. 
Solon de Lucena. Simeão Leal. .João Elysío, BaHhnzar Pe
reira, Antonio Vicenlc, Ed·uardo Tavares. Pcroira :ln I,yra. 
Eslacio Coim~ra, Turian~ Campello, Julio do I\'IP.ilo, Alfredo 
de ~laya, M1gu el Palmeira, fyiendon1::,a l\f artin~. Rodrigues 
Dol"la. Manoel Nobre. Lauro V1llas Boas, Pires de Carvalho, 
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Castro Rebell<.l. :\fario Hlicrne:;. Ubaldino de Assi::;, Arlindo 
Fragoso, Alfrccl0 Huy, Arlindo Lnonc, .losé Maria, Rodrigues 
T,ima. Antonio Aguin~. Oc tavi(I du. Hochn Miranda, .Azurém 
.Furtado .. Nic.'ant.n· Na::;t> imento. AristidC'1' Ca.il'<' .. l\lendcs Ta
Y:tr cs, Norival 1i(• Ft•r> ila:-;. LP-m:.,rruber Fillro, .1os 1i TolenUno, 
.João Guimarãi~s. 'J.'lwmistocJes de Almeida, Francisco Mal·
condes. Raul FHrnande~, José Alves, Ma.tta i\luchado, Silveira 
Brum. Americo Lop•'!S, L~mdulpho de .l\fa.~a lhITe!'>. .Qdil~:1n d". 
AndradP., Anf.ero Bol1~lho. 1"1.ot·eira Brandão. · F'ranc.isco Pan
Ii <>llo, W /aldomírn de i\fa;;alhãh;, Al:.i or· Prato. Vaz de~ MelJo, 
Honorato Alves, E i.Lgardo da ·cunha, Raul Cai·r.iosCl. Salles .Ju
nior, Barros Penteado, Ce~ar . Vergueiro, Éloy. Chave..-;, Manoel 
ViIJaboim, Arnolpho Azevedo. Ramos Caiado. Tullo .Jayme. 
f:everiano Mal'ques. Çosta. M:u·ques, OU.oni Maciel. Luiz Bar
lholomeu. Abdon Bapt.isLa, Celso Bayma, Allb"USlo Pestana. 
Alci<lt?s Ma)'-a. Naboco dE' Gou:vêa e Flor(>s da. Cunha (83~ . 

O.RDF..M DO I>IA 

O Sr. l>residênte -~ A JisLa <la porta accusa a presença 
Of' 127 Sr.::. De!)nt.aclos . 

Vae se vroce<il'-1· fo; vot.at:G~:; da~ n.ialf1riai:; qu~ se acnam 
~1>hre a mesa. 

'PeM uo~ nobt' ('~ DPpntadn;; quü occupem a ;,; l:!llai-: ~adni
i'a,;. (Pâ1tsa -. ) 

O $r . DP-pÜlsrlo Alherl.o Sarnwnto .pediu dí~p1msa,. na 
~1,si;llo -de hoje, do <:argo d~ mumbro da Commissã.o Especial do 
Codigo dm: Agua~. 

~i\ PI) rovu.do. 

O Sr. Presidente -· Nnmf!io pnra !'Hlhsiitt1i1· nu Commis
, :·, .. J~~p1.•dal do Cndif.!o da!-< .\~uu~ o Sr. Alt>m•l() Sarmento o 
._ ,. Ht11•1·0~ Pnnt;~arlo. 

Vii•) sí•1· . . inl.i:.ndo~ ob.i1•1·1.o •li- 1folilwra1:ã.o trn111 pro.í C>ctos. 

~:i11 . s111·c1•,.;riivum•rnl.". lido~ •· .iulgado~ ob.i<!<'.' tl' df'. tlclibc-
1 ·,c· ··:·' o~ f.le~uinl.«'~ 

Pno.i r.r.:·1 ·0~ 

~ . 10~ --1920 

( .. 11/EJ o ft~mpt» d1' .\'•'l'rir.o 11 todn.~ · ,;s offú.-:i.n-1~s r. p,•açn.~ do 
1~·;rr·1:r.i /o 1~ rf o •. \ J"r11.11dn 

\ · .... 11li•rantln fl'll' o~ avi~o10 <lo Minh1t.erio da Marinha nu
\: . ,. ,,~ :1. ~!;'.! ,, i . 0:12. resp<'cf.ivamrntl', dn 1.3 d<' dc>ieínbro d~ 
~ !11 ~ 1• :!lí ,i1• f.-•1<>r1~iro c\1~ 1919. nmndaram conl.ar P<~lo dnbro 

30 0.-Vol. TU 
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aos oJJic iat:s u JH'a{.;as da ArmaJa o Lempo {2.j serviço decor
rido de 30 lie outubro de 1U1.8 a J 1 <le novembro de 1919; 

Cou::;idcra.udo que. o aviso úu M.íuislcrio da Guerra nu
mero .1. -l !J~ :. t;ie ~-i de novembro de _1\H9, é9ucedcu igual fa
vor- aos of11c1aes e pracas que: eutao serviam na artilharia 

. de costa ~ 

· Cousideran~u, fiualwt::ille, 11ã.o ~er justo ·que apenas wna 
pat'Le do Exercito conle pelo dobro u alludido per iodo, quanúú 
é cerlu que o 1~stac10 de b>"Uena em que o .Brasil esteve acarre
tou ás a.mias os me::imoi; sacrif icio6 0om a vigílaucia. exercida 
e S6rvii;o;; exll'aordiuarios ãescmpcuhados, o ·congresso Na
cional decreta~ 

Art . i . " A Lodos º"' oJt'iciaes I! pl'ilCllS do Exercito e da 
Al'mada será conta-do pelo dobro, exclusivamente para os 
ef:feilos de reforma, o periodo deeorrido de 30 de outubro de 
1918 a 11 ·de novelllbro de 1919. 

Par agravho unico . Essa conLagem de tempo não impli
cara na. percepc.ão ao ter~o de campanha cor respondente_. . 

Ai.:t. 2. u R.evogam-sc as disposições em contrario. 
Sala d:.i~ St' ssõe::;, 13 de jull10 de 1920. - N. · Co.mboi.m. 

- A's Cornmissões de Marinha e Guerra e de Finan~. 

N. 103 - 1920 

Dá núva O'rqo:nizac;ão á u.sitt~ de. electricidade do Coll8q9o 
Militar 

O Congre~so NaéiOu.a.L decreta ~ 

A1·t. 1. ·· A usina de elect1·icidatlc do üollegio Militai· 
desla Cap ital Lerá o ::;cguinte pe~soal: 

. Um eleul.l'icisla, co111 0::1 vcneim1.•111.us annua~l; de 5 : 400~, 
e dous fogui:slas com o~ voncim1.mf.u:o uunuaes de 2 ~400$, cada 
um, pagos :i,.· ~la. UinicLoda de t.:oul.11bii.idade do Mínísterio da 
Guerra. 

Art. 2. " \) 1:0:;;1nllei r o-chefo d1J referido instituto de en
sino percebL;1·ú u,; v~uc.l.m.ento::>. ao nua.e:::. Lie :3: Li00$, pago!:! pelo 
cofre do con:;ellin aumu11sL1·utivo . . 

Art. 3 . • Os ad ua.cs scrveuie.s diaristas do quadro ei'fe
ctivo do::; in~lilulm• mili.t.ares Ll e 1•m>ino passado. de i de 
j nne iro de HJ 21 Prn deant<:; u. pe1·1;eb01· . .,cus vencimentos pela 
Dfrt•ctoria da l ~onlubilidad'~ da Gui?cra, devendo ser equ2p8-
r11d0s aos de iJ;t!a\ calt\gol'ia da m esma contabilidade. . . 

Parugt·apt10 mliéo. Na.i:; vagas q,ue se derem no quaàl'O ds 
serventes effecLivo8, serf:.o aprovcita.do::i os . serventes extra
numerarios que tiverem mais de iO snnos de oaea •. 
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SESSÃO El\l i3 DE J'TJI,HO OE 1920 

ArL. .'.. º E' o Pi·esidcnle da ltcpubliua autorizado a abrir 
os creditas necessarios {L oxcct.·oão desta. lei ; revogadas as dis
posições em co~trario. 
_ Sala das sessões, 13 de julho de 1920. _.. Mendes 'l'a1J.a.

res . - A' Commissão de Finanças. 

N . . 104 - 1920 

Cor1JCede 'vanl'ayenis á í))"1:n,,efru fabrica de pneumaticos, etc. , 
que se montar rws Estados de Pernambuco e Pará 

O Congresso Nacional resolve=· 

Art.. L~ E'ica o Governo auto:~izado a conceder á pessoa 
uu á empreza que moul.ar nos JCstados de Pernambuco e Pará 
a primeira fabrica de pneuma~icos e camaras de ar para· au
tomoveis e outros artefactos · de borracha, todas as vantagens 
<Jecorrentes do decreto n. 9 . 52:1. de 1 de abril de i 912. com 
a5 modit'icaç.õos constantes- do decreto n. 9. 917, de 7 de dê
zembro do dito anno, menos u .pt'eIUio instituido no art . 23, 
letLra a, do primeii·o do c;itadv. decreto. 

· § 1.º Além das vanta.gp.n::; acima indicadas, o Governo 
coucederá: <.\O mesmo i udn~Lrial, ou á empreza que organizar 
para a exploracã.o da ulludida. J'abi:'ica. um emprestimo de 
f1Uantia equivalente a 75 '/o do custo de sua insta.Ilação, Óão 
excedendo, por.ém, esse ompresLimo de 2. 000 :1vOO$OOO . 

§ 2 . º O em.prestiç10 dP. que tl'aLa. o p~ragrapbo ,an ler iol' 
será feito logo depois do installada e inaugurada a. fabrica. 
o que devrá tei.· log-ar dentro .de 36 mezes improrogaveis, a 
Contar da dãln. d 11 1n·e~rmte lei.: sendo dada como garantia do · 
mesmo empro.'>Limo, como p r im8ira hypothcca, todas as in
::;talla.ções ~ seus p<:rlencP!=: . 

·§ 3." J1~sse emprest.imo será feito pelo prazo de seis annos 
,, vencerá no primeiro anno o jtH'o de 2 %, no segundo o de 
3 o/o, no t.er.1!ciro o de '~ % , no quarto o· de 5 % e no quinto 
o <le 6 '1o. · 

§ 4. ~ Os .iul'os ve~rnidos em eada anno serão pagos dentro 
dos primeir o:: 30 dia( do anno immedialo, menos o si~x f.o, que, 
,juntamont.c com o cap i!.al em prc·sf<Ldo, serão pagos dAnlro dos 
primeiro.~ ôfl rlia.s do anno ser;u inte . 

· § 5.u Feltn t.odof'ti: os pagam1mtos estipulá.dos no para-· 
~rapho anterior, consirlerar-sr.-hn levantada a hypnlheca, 
r· nnf.inuando, porérn, a fabrica !õnjcila á fiscalh.ar.fio do Go
,,~rno · .Federal, pnrn o.s _ cf.fe il.o~: eia . terceira condioão', parte 
final e da (lt.rnrt.a conrl 1(;ao do ~w t .. 25 do dem·eto 11 . 9. 521. 
• • _§ 6.º A falta d_o ·Pa?amento rios juros na época proprin 

SUJeita.rá o concess10nat·10 a multas Que ser~o fixa.das pelo 
Governo no contracto que fil'mar ,para a. concessão dos pre-
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AN!'<A·ES DA GAMARA · 

sente~ favore~ e a . .falta de pa.gumcnto ào capital empre~tado, 
· .:lentro do prazo marcado no § .}". imrwrt.ar.á na. reversa~_ da 
fabrica. c.om fodos os seus bc1l~ para. o patr1momo da Uma.o. 

§ 7.u Para gozar desses 'fa.Yoros. o industrial ou cmpreza 
que organi?.ar fará um de.posíto vr.eviu de 50 :OOOBOClO. 

Al'L. ~. u Revogam-se as uisvosir:õc$ lllll L'·Onfrario. 

Sala da~ sessõc>s. 13 dt• jt.llho d~ 1920. -- .lv.t•anol La.
nwrtine. 

.Tustificação 

Não lrn.. na Amcríca. do Sul mna. ·Llinka fabrica de .pneu
malicos para automoveis. 

Uma com1fanhia ingleza. ern :l!H3, conseguiu elo Governo 
os Javoríl$ esf..abe1ec.idos r1el0s dcci>eto~ ns. 2.M3 A. 91.521 <' 
r,. !l17. de 5 de ,Janeiro, i7 de abril P. 7 de dezembro de 1912. 
~ntr<l clles um premio até a importancia. de 500 :Op0$. a sr.r· 
pago depois da fabrfoa. montada. Essa Dompanhia dejxou pas
~ar o prazo dentro do (!Uai se obrigara a est.abelet:(>r· a fa.bri<\:1 
f' perdf:'U a concessão. a qual· obtev1~ ella, 11ovamcnte, cm prin
cipias <leste anno. Essn. fabri(!<\ :-;nr;'i PSlahf~]ecida. na Capita! 
:Fr.-clcraJ dentro de ·dous annos . 

Não .~. entretanto. de 1.1ma i'abr•foa apena~ que precisa 1i 

BraAil ! Sr> % üa rrmtel'ia prima neeessal"ia :i. fahl'ieacão cl1: 
vncumaticos pa1•a automoveí!:\ sãó t·eprr-isentados por borraclfo 
e algodão l' lendo n6R estes dous produetos, com a vant,agem 
de SC'l' n nossa borrachà cte qualirlad1• superior. :i pt•oduzida 
cm qualquc1· parte do mundo:. ass'itn. assegurando melhor 
1;ual idade ai) artigo com ella fal1:ricado, claro está qu,e o es
tnhe!oeimnnto dessa poderosissima industria no Brasil. deve 
ser um~ pr<'oem1pação elo Governo. mormente quando verifi
camos (]uc a nossa borracha vae sendo encostada. aos poueps. 
pelos fabricantes (1c nrtcfactt.Js no estrangPiro, qll't!, dn prr-
ferencia. se vão suppri1· no Oriente! · 

Ao Br::i!iil dr~vo caber a lea<fora.n(;,a ria . industria lh~ pneu
matico!:! elo mundof 

No~1 K4ado.s Unido:; contam-se mafs dn 80 fabricas d,, 
rincurnãticos, ! odas ellas poderosissímas; ,, alguma~ traba 
lh:mdo com mni~ do ':30. 000 operarios. 

Nos Eslado~ Unidos rla Anrnrica não hu horraeha; º"' 
americanos vão h118c:1l-a tio Orimür.• 1~. ~'is vezes. no Brasil. 
O nlgodãó prodm:ido nos Estados Unid.os dn ·Amei·ica não pó
dl• ser ;,•.mprei:rnrlo na. industria de pne'nrnnticos vor ser a st.w, 
fibra demasiado rr~u.m pnm fol 'l'im: ellcs vão bnscal-o l)(l 

F.gypt.o. . 
Tst.o quer di:.i.11r cruc1 85 </(J da: mal.cria prima dlt'~ vão 

hnscar a regiõ(~~ l1mp:incruns. pagando fretes p0sa:dissitno:-1 qw· 
onnrn.rn gobr<>modn o art.ig·o ma nu fac1.U1'ndo. Aiém disso. rnn 
oprirnrio ameJ'icnno f'sl:~ l'cr.cbondo 1.0 1~ 13 dollors, ou sl',i::Hn 
~o~ ~ /lS·'ii por oito hor~s º" irabalho. 
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!\Icsmt"1 ::issini nós 1~ompramo:,; ainda pneumaticos par~ 
rmlomove.is nos J~~st.a<los Unidos da Amnt·ic~, quando nós po
dr.mos fabr·ical-os aqui e -vendei-os ao~ consutnidorr.s por:
r11et.ad·r. do prcçJO que elles hoje pagam: 

Na. Europa, igualmente. não ha um ~ü paiz que dispo
nli.a de S5 o/'c da ma teria .prima necessariu ; no entretanto. a 
indu$tria. <i e pneumaticos para :rntomoveü; alli {J grande e 
p1)derosa. cornquanto . insuffieiente para :;upprir o proprio 
.:·ontinente, pois que i:: ~nnde n freguezia dos Estados Uni
do~ da Amerfoa. 

O .Tapão já tem ~ua~ primeiras fall1·i~as e .i<í está ~u.p
pT"indo: pelo menor:;. as sua8 proprias nc<:essiàades. 

O succ~esso da. il,1.dustria df\ rneumatl0os para automô
wü; no Bl'asil P. evidente. 

Contaremos, logo ~1. pt·i.ncipio. t~nm o met·cado inLet·no do 
paiz P. com os dós demais .paizes sul-americanos. Mais tarae 
üxportaremos pura . u Europa. e para o L'csto do mundo, po
dendo sempre offorecP.r consideraveis vantagens <Ws nossos 
t'.ompradores. B quando as fabricas Ue. al'lcfac.t.os de bort'a-
1:ha esLabeleddas no Brasil ·consumirem as :i5 . aoo toneladas 
,·Je bort'a.cha cnrn a Amazon.ia produt. t.en~mos já conseguido , 
uma grande vfotoria, bem sufficiente para at.testar ao mundo 
:1 n.oss:i. capacidade! 

Para salientar a qu") .ponto )rú cheg:u· a nvs:m. industria 
"xtractiva dfl borruc1ba se nós lfü•::mlOS nãu p1•ocurarmos .1á e 
H aproveil1ar a nossa \Jl'Oduec;5o lia. manut'adura de arLe
factos, hasta tionsidr.rar· t\U~~ . sendo n consumo mundial d~ 
hol'racha calculado cm cm·co. <fo 300. 000 toneladas. nós, quie: 
1Jfferenemos a, mefüor borracha do mundo. eXl{.lortárnos apc
uas, nos seis mezes de~fo anno jü decorridos. 11 . 000 íone
lada·s . Tomando por ha.~e esta expor·lac.ão .iá feil:.a é de cret 
qtrn em ·dezembro hajnmos e::mot•tado 2:? a 2 .~ mil loneladns. 
quando :t nossa producção ó dP :f5 a !iO mil! 

E' preciso que no~ convcncumos t1UC a nossa IJorracl'la 
:•\·, é emrH'<lgalia pelo:o; fabrfoantc•s e slt•angeiros até o dia. cm 
• .ltH~ dloi:; descobrirem um me io de della prNmindit'crn . En
tre· a~ 80 fabr icas americanas talvez '• 0 % j:l não empregam: 
a. mais pequr.na quant\dade d1-~ burrar.bn. bt'nsHeirn em seUl" 
=~ri.e fac tos . · 

'.remos P-m no~~o paiz eercu ele 1ô .000 aulomoveis, ulüru 
·l" caminhlíos para 11urg-a n bicycletas. O d cscnvolvimenl() 
.Jo.s <·~sf.rada~ <fo rodagem; ( (Ue vão pcneli'ando o~ mais 1'«Hno
t nl-' rm:ant.os d1• nos~o;;; sertões dcterminar(t o possuh'mo~ 
d1Jntro d !"; tres annn~ rnai i-; dn :?.O. 000 nul.omov1.'.iS para, pasi::a. 
gciros. Sômenf,(~ o eonsumn interno do Brasil a.Hser;·urn ;, 
qwc:esso <IH t.rc~s c1u qual.ro fahrk~" 1.1lH! em nosso pai:r. Sf! ~s .. 
Labt~l ecam. · 

() · desenvolvimento do nogot\io <11~ automovni ~ no Ura!:!H 
'i>m ct·osc~~ndo d~ 'rnodo n :m r .p1•e he ndcit• neste!-: ult.imos an
t,•):L Alià8 isl.o s0 ver.il'il~a enr lodos · os paizes. Nos Estadw; 
l : ni<los ha ri.ctualmcnl.P. UHI 2lULf)ll"lOV<>I parn cada .!'; pcssoa!31 

p- A' Commissão cl.e Fii;>.run~.a's, 
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O Sr. Juvenal Lamartine (pela ordem) requer e obtem 
di:spellsa de impressflo ~u; r!•dacc.:õc:-; finaes do,.; pi•oj1~c l11,.: ai u

. :meros <:JO A. : . .::: A, :3::1 13, 5ti .\., ;j'i .\ e 7.'J "\. d·· l '.l':?.1.1 .: ab'im 
de seL·em immedialarüenle discutida::; e votad·as. 

São s~ct:f~ssivamente lidas ~. ;;em .oLsen·ai;õcs approvnd::i.::; 
as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 30_ A - 1920 

Redn.ct;ão fino.l áo projeeeto n. 30, de 19'20, que abre o ci·c
dito especial de ·120 :866$828, pa1·a pagamento a lriontlo 
d:· Comp. ~ · 

O Congresso Na<>iorial decreta: 

Arl. i . • Fica o Poder Execut ivo autorizado a abrir, .pf!lo 
l\'l'inisterio da .. Fazcneda, o cr_edito especeial df' 120 :86G$8'.:':1. 
para occol'l'er ao pagaméutó do que é devido a Triondo &. 
Comp ... r. rn virtude de ~entença.judiciaria. 

Art. . 2." Revogam-sA as dil"posições em ~onl1·arío. 

Sala . das Commissõecs, 1.3 d~ ,iulbo de 1920. -- JJort!rrl 
Porto. - Prado Lopes. - Deodato ltlaia. 

N. 32 A - 1920 

Redt1r.1~1io firinl. t10 prnfer. to' n·. :~2. de Hl20. qnl! ah1•r. o 1~~ ·1·rNl11 
e.<;pP.cial. dr. 20: 6.'17$779 . 11ú1•n. priaom:ento rro tlf's1!7fl f;,11·110 -

. dor Bspirülião Elo·u de Barros Pimentl!l . 

O Congr<:>ss0 Nnciom1J rr.::;olve: 

Art. 1. º Fica o ~r. Presirfont.f' da Repeublica :rn lm·i z:11lo n 
afwir. P<'l<' Min i•d,1>.rio da Fazf'mdn, 1) credcito e!sp·~cinl rl r> i·c'is 
?l):f.37!!\'il!l. ""~' i11:1 d n no pap:amenln rlo desemhar;::-ad<ir E·~p1·
l'idião 1~1ny rir> Tln1T•1:; l'in11·nt.r l. nni<-1' filho · e li••1·dc>it·11 d o· 
D,. Umbdina .'.\u ~u~f.a d 0 Rarros P.im~nt(.>;l, fallee.i<fa vi1iva do 
1\Hn:f:frc"l- (}r, ~11pi·r.1tir1 1'rihnn:l 1. . Dr. l'lsperidião d" Tl:H 1' t'l " 
Pimc:mf nl. somm:1 rrn quanto importam as di rr,..r.~n(:n~ 1.k 
rn .Y.~:<'pio r cn~tnP.:. r01·<mhPr.ir1:1Fo tHH' sAnf.~m;a do ;(üfz,·· J"•·
dernl ria 2~ Ynr·a-. dn Dí1>1tric•1n .F11d!•ral. "m 15 d<' .ian 1"il'o d1' 
ifH7 : r· r 1·f,l'J)ia<l:1 •11w :1c.:,cnl'diío d11 :-:nprP,mo Tf'il111110l F t•
déral. <·m 8 de .i:rn<·i r·o d ~ mm. 

Art . ?. 0 Ri>vn:z-am-s" n ~ <li~pnsir:f\"~ "m ronl1·n1·in . 
~R](l Õfl !-: f:ommi !'~ÕPC')' , rn de julho dt> 1020 . · f1,11 •1·1tl 

Porf.o. - Prruio f ,Opf:'s. ·- Dendato Main .. 
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~ESSÃO F.:M 13 DE ,JULHO DE 10'.?ô 

~- 33 B - 1920 

'Redar:ç(ío finar. rln rro:ie ct<> n. 3:l, de f.?20. qiie abre o r-rr.di:tu 
du .f HO: 000$, m11·0. pn.•,.a ultimação dos trabalhos rln Dde
aar;ií.o R'rasileira á Cnnferencia da Paz. 

O Congresso Nncfonnl dP.creta: 

Artigo nnin00. Fica o Poder Executivo autorir.ado a abrir 
pr.1o l\linisti'lrio clns ncla~'.Õf'': F,xtP.riores, o credito r.sp<>(~ial de 
150 ;000$. nuro. para ultimn(."i'io dos trabalhos ria n0legncão 
Brasileira ú ·C'onforencia da 'Paz. reunida em V r.r!':n illN.;: rr~
Yogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissõeell. t:-l d(' iulho df' 1 !l?.O. --- Dor1ml 
Porto. - Prn.do UJpes. - 'Deodato Maia. 

N. 56 A - :1920 

Reda~ção fi11al do pro.iecto""fl. 56, de f9!0. que abr•• o. creditol 
$Upplemf?'nfar de 50 :000$ .. pn.rn pa(Jam,entf) n nfficiac.<: P. 

prai;as que se ~fnrrn.n'rem ótt .fá reformados dn Bri!Jada 
Polic?aT. f> ,Çorpo r!r Romhei'ro.-: · 

,·o rion~P!'iSO Nnl'!ional 1'C'f'SOIV~: 

Arf.i~n nnko. Ffoa n PrMid4'.'1nt.r da T:tP.pnhlirn nntl'IT"i?:od"l 
;:; ahrir. pPll'I ".\fini:;itrrin rJri .Tn!':t)rn. " Ne~ocin" Tnh•rinr1"'"'· n 
r.rNii1 o· snpplP.rnrnfar <lP rin : íl0íl$. Pnra attender. :11> pn!!'amr>nf.o . 
de 2!í : ílíl0$ peln Vf!:rbn 11\•. nn · ~nn ."-Í cmru:!io l!'Pn r·a nffidnP~ P 

TH'nr:a~ 111w P<' T'Pfol'rnrtl'Pm ni1 j;i l'Pformo<ios. f'lll" nfín •1.:;:f0ín'11 
nomina lm"n f.P mPnPümn,JnR~. na fahPUa dr rr- fMmn rfn~ <fa 
Rri~rHfo 'Pnlil'i:l 1. (' ?!1 :Oílíl!I:. n!"fa VPY'hn. a2•. Ti:l 1' rm..:;i !rnrtr.flo 
:di>nH~a par~ n Cnrpn rlP 'RnrnhP.irM: ;rpvo'1:aila:-- n..: di <:nnc:i~ôPS 
1•m rontrarin. 

~nht nn~ r.omrni~,.Õr>" . 11 (10 ,inlhn rlr\ Hl?I". 
Portn. -- Prrrnn T. np~t:. - - Drnrf,.,tn Mn?o. 

N. n7 A -- 1920 

R.edfrcr.·ãn finn1 dn prniPcfo ri. ,i;7, de ./9'JO. qur? nbrf! n r.retl.itn 
1>.~pP.c·in7, rir .f . . Ç.(l~ :2ROf;. '{Jflrn rr~qu.i."lir.!fo ri" rnnfr"rfo1 fi:·M 
P, rniJant~ dPstin('lr7n â rinkn (('rrea da. Ba1•1•11 T?nnifo ~· Rio 
11n Pei:rff 

() Conr;rTesso Nacional ~~~olvP-: 

Artigo unir.o. E' o PndPIT' Execnf.ivo autoriz~do a ~brir. 
pelo M1n.il'lfl"'rio dn Viaçfio " OhrM. Publica.e. mn f'l'e<iit() ~~-
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f1ecin.l de t .tltHI :260:5000 1.rnil oill11:1mtos e oit;l)ni.a e nove con 
tos, dnzénl.os e ,.:;essc.>nla mil 1·6i,; ), para twqújsição de maúi-
1·~al fixn t.! i·odanLe, destinado ú. linha forrea da Barra Bonita. 
,·, H.io do Peixt: revogada::; a:; disposiçõc~ cm 1:ontJrario . 

• 
Sala da.-; Conuni:sst'í (•:::. J 3 de julho d" 192(1 . - DfJ7'."_Val 

P<n;to . -- flra(/.Q Lop"'s . - .Deod11t.o Maia. 

fi~dt1.t · Çáti f'inü.l do µrojcrttJ ·H. 7 4, de 1920, que manda CO'fl.ta:J'1 

pelo dobru, (J tempo de .~, ~~·viço dos fu;rxcionarios civis e 
mi.litm·es, bem como . ás p1·&.ças ·de pret, que .i;ervi1<am e 
,ser·v<!'frl. "ll<l~. com1nissõcs de linha~· telegraphicas. chefjadas 
pelo cm·orwl Rondon · 

O Congre::;so Nacional deore ta : 

Ar·t. ·1 . v At"l'::> officiat.\s do Ex.ercit.o, Marinha ou P9lícia., 
be.m 1:omo. <.is ptaças do pt•c(. o aos funccionarios civis que 
serviram e :-;ervem nas commi:ssõc::: de linhas telegira.phicas 
<lc:l's E~lados d1~ ~1att.o Grosso •:~ Amazonas, chefiadas pelo co
ronel Candidn . M.uriano ·da Silva Rondon, inclusive a quH 
::.cornpn11ho1.1 o t~x-.i;>residcnte cios :F~stados Unidos da Amerfoa 
<io Noi·te, 8~·. 'l'hcodoro Roosevelt., <!m sua bravessia pelo in~ 
Lerior do Brasil, Sf.'.Tá c:oritado pe.lo dobro es'Se temp9 de ser
viço para ct'feitos d<~ rr~furma ou d(~ aposentadoria. 

·Ar!.. 2. 0 Revoi.;am-!:ie as disposições em contrario. 

Sala · das Commissões, 13 de julho de .t920 . - Dorval 
Porto. - Pr1uio Lopes. -- Deodato llfaia. • 

O Sr. President'e - Üfi v.roje1:tos .v:lo ao Senàdo. 

~i\cha-se ~ohz·l~ a mesa o seguínt.A 

Requeiro urg-eucia. para frnmPdiata discu~são e votação 
das < '"'idas do Sena.do ao projectü que~ trata de uma segunda. 
época ie exame~ rl11 p1·(~lmratorios. 

Sala.·das ~w~sú1.·~, ·1 :~ d!~ julho d~ H~Z:. O. Jo~é Augusto . 

Approvadu . 

o Sr . Presidente - · Em ccmsequrmcil:l. do -voto da Cruuara, 
\lou sul.JmcLtcr ú dbt'u.-;sãv, un ica o vola<;áu as cwendo.!:I do 
Sennd.o. 
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i ~ ESS:\O n r 13 DE J ULHO tir-: 1 fl:?{r .;73 

·. O pr ojecto é o s t>gu inl-1?: 

:í . 5 D -- H+:tO 

Emendas do· Senado ao pNJjec to, qu,~ estabelece ·unta segu.ru:ta 
época de exam~s.; com. pm·ece1· fonoravel da Commis8õ.o 
de 1nst'l·ucçéio P·ablica. 

As emenda!:õ ofi'erecidas pelo Senado ao projeoto da Ca
mara . dos. Deputados, estabelecendo uma segunda época· de 
~~xamei:: de · preparatorios, r eferem-s1.:i a·11'enas a uma; questão 
de dalas e visam tornar exequivel rio corrente anno, as me
didas consubsLanciadas nos art.s. 1 º e 3º do re(erido projecto. 

A Coml!lissão de. Instrucçã.o Publica, que apoiou · oppor
tunamente estas medidas, é, peli:ts mesmas razões ·em tempo 
allegada.s, favoravel ás emendas . ·· · · 

• 1 

Sala das Commissões, de julho de 1920. - José .Au-
(JUsto, PI"esident~ interino e Relator. :____ R~ul Al·ves · de Sou.za. 
-- - A::e:1Jt:d:o Sodré. - Aristarcho Lopes. - Paulo de Frontin. 
-- · Ephigenio d_e Salles . 

H mendas do Senado ao fJTO
jecto da Camara, n. 5 O, de-
1920, que estabelece uma 
$egunda épuca de ezames 
<ie · pr~paratOr.iO$ 

N. t -· 

Projecto n. 5? de 1920, da Ca
mar a, que estabelece uma 
segunda época de ezames 
de prepa7'0.torios 

O Congresso · Naaiona.l re
i:;olve: 

Art. t.º Fica estabelecida 
uma segunda época de exames 
1fo preparatorios, · nos termos 
<lo nrt. 86 do decreto numero 

,.,...,., -· l t . 530, de , f8 de marco de 
Ao art. te Onde ee diz lf'I 1915, de i6 a 3:l de julho do 

.:de 16 a. 3f de julho do cor-.f'. corrente anno e nos seguin
:rente anno,.., diga-se: «de 1 a t.es, de accôrdo com o que se 
·15 de agosto do corrente ohserva no Collegio Pedro II. 
anno>. 

Arl.. 2. ·• ~1 ) s•~ ul.íJiznrão 
o e$sa (~pw.~n 08 canéJidatn~ que 
p1·11va1·~m inscl'ipcãrJ na pri
rrwira üpoea, ~em t.m·em po-
1lido r eal bmr úH exames te
qu er idos. ou aquclks qu e po1· 
qu11lq ue1· circumstancia !oram 
inhabHi t.ado~. rt•provndoe ou 
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ANNAES DA CAMARA' 

Emeruüis do Senado ao projecto 
. drz Camara, n. 5 C, ~ 1920, que 

estabelece uma sC{Júnda epaca 
·- de uam1:s de 11repa1·atorios 

Ao art . 3• - Oud( se ' diz 
~de 1 a f5 de j olho>, diga-se: 
« 1:3 ~ 31 de julho>._ 

Senado FP.deral'. i3 de ju
lhn dP. t 920. -Antonio Fran
~i..~co de Azeredo, Vfoe-Pre~í-· 
dP.nte. - ·Manoel de Alencar 

· Guimarir.es. 1" Secretario. 
Pedro da 01mh,fl Pedrosa, 2• 
~<'<'rP.f a rio . 

Prujecto n. 5, de 19!0, da Gamara, 
que estabelece ·uma segunda époc•l 
de e.1:tJ.m es de ]1rcparatorio ~ 

eiei:x:aram uma materia, .. . a. 
11 ual poderão reoetir. 

Art. 3. º As inscriipções se 
ruriio no Co!legio Pedro II, de 
L a 15 de julho do corrente 
11ni1u'. 

Art. 4 . º Revogam-ee_.as dis
po~ içõe~ em contrario·. 

Sala das Com missões, 2f de 
.n111ho de 1920. -'Pro.do Lo
W!-". - Pedro Corr~a. - José 
!. lv e:. 

O Sr. Presidente - Di!':cussão unica das emendas do Se
nado ao pro.iect.o n. !5 t . de i 920, <la Gamara. el'lf.1theler.P.11Hfo · 
uma sPi;r11nria époc:-i. <'ti' rrl(amP.~ cte rirepar at.orio . .;. 

/ Si TIP.nh11m dn!-1 ~t'S. DE\putados quer üsa.r· rfa pidaYr H \ 'OI ! 
r! eda·rar enM1·rMln n di sous!'!ão. (Pn:usa.) 

Vou ~nhm"tt~T' n vntodn~ a<:: 1>mendas. 
·Em St>~mi<!a . si'.iü ' !':1lr.(}essivamrmtf' approvndas n:; referirln~ 

emr>ncin!!i do Srmaào. 
i;!f. 

O· Sr . Paulo de Frontin (pr.lir O?"dem) requer e obtem di!:
p omn de> imnr<'~~iio dn rf'<lar.cão f hrn1 · do proj,.~to n . 5 E . <11· 
Hl~O. n rim rll' ~r·.r immr<linf,nmrint.n rli ~r11tjda P votadn. 

E ' lida 1\ ~~rn nbsC'rYnoõei::. approvada a seguinte 

Rim ACÇÃO 

N. 5 F,_ mio 
Nrmn. 't'edáCt:lí.n finnl dn 1.rro.iPCfo 1? . 5. ili? 1920. P.m.e11.tl11rin w/11 

S<mo.rlo. quP •·sfabf!1.ece . fl.ma .<rnf111,nàn ~poco. d r. 1•.1·11 -· 
mes dP. r;reprtrf1tnrim:. 

o Ccm~"·~l'ln l\';.ininnal de~ret.n: 
Art. 1 : 0 ~icn P~t.nhPlnr.. idn urnn ~Pi;:-nndn ~pocn ·a~ prí' 

pi:rntorios, nos t.ermM do arf.. H6. do deerato n. 1i.530. ri•· 
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SESSÃO EM i3 DE .TULHO OE i900 

1.q de março de 1915, de 1 a 15 de agosto, do cor1·1.rn.t.e annu. 
e nos seguinies, de accôrdo cnm o ·que se .observa 111.i t:olli•;,:·i11 
Pedro II. 

Art. 2." Só SC\ uLili7.al'ão dessa época, os 1:an··Jid;i l11,; qw~ 
1n·ovarem . inscrip~ião na primeira époea., sem tm·cm podí<lo 
realizar os ex.ames . requeridos ou aquelles que. por qualQlle t· 
circumstancia, foram iuhabilitados, reprova.dos, on ~:tnixaram 
uma materia. n. qual pii<lerão r epetir. 

Art. 3. º As inscripeões se farão no .. Collegin PC'dt'o lT. ílf' 
15 a 31 de .julho, no anno r.l)rrente u.nno. 

AF.t . 4 . º llevogam-se as d:isposicõe~ "m cont.rarir. . 
Sala. das Commissões, 13 de julho de 1 !120. nn-nin7 

Pc,rto. - Prado Lopes. - Raul Sá. 

o Sr. Presidente-O projecto vae ser remettido :~ >:nne,.:ão. 
offici:mdn- SP. ao Senado sobre o occorddo. 

Vou suhmeÚ.er a võtos o s€',guinte r equerimento offorA.:: 
ciclo :na !'=e~~fú1 d~ 30· de junho. pe)o Sr. Augnstti de Lima: 

N. i 

. «Requeiro. por intermedio da Mesa, que o Governo in
forme- o ::;egninte, ficando ::;em effeito todo~ os pedidos :.;obre 
o a~.;;umpto · ::mteriormenle feitos: ' 

Si n:l 1,1ltimn gréve de março houve, por pnrt," d1)s gré
Vi!>;fas <" d" 011tros in.i ivirluos. at.tenlndos aontrn p~s~oas e 
cont-rn. ·:t r>rnpriedadt>.. Qunes fnrnm esses attent.adn1''? ~i nas 
busc.a~ dadas . J)~l a p Cl!icin. foram encontradas. na:; sc~<lci:: d·· 
\':wia:o; r1i::f::oc.i:1cões. arma~. pnmphletos revolucionnrif1s r. 
avnl ~º" i nf'i tnndo n. :>ubversão d;i. ottiem? 

Qu:.w.:: o:;: motivo~ qn~ · determinnram n. intf'lrdkdi.o d:i::.: 
~MI'~ ri" nl!::'nmai:: 1.1pciP.tindP.~?- · ' 

Qn:it~f.: Íi~ individuo~ expulsos do territorio rnwional ern' 
Yir h1df' dn l<'i f!P. 1.0";. a ront.a.r dn 2$ do Julho 'd1• HllO . s nas 
nacio nalidad1'~~- mot.ivo da '~X!fHtlsfin e• <ln.t.a. de emhnr1fn" . 1· 11111 
n. deelarac;ã •i <lo~ qL1~ forinn nxpulsos á. requisiQão rio~ µ;nv rr 
no~ clm: mc;hirlns 't Si al~1m1t8 dellns :foram submeí f.i1in8 por. 
meio iio i· 1~cu r1=;0 de h.abeas-(~orrnt.s ao conheoimentn rf11 Pr1i1e1· 
.Tndíc:isr.io'!:v -

Appr r>v:ldn. · 

O Sr. Presidénte - Vou submetter a votoa o ~egnintP
t'P.f1H1'1·in1cm!(\, rifferoc ido na ~ei;são de 23 do oorrf•nl.i>, Jwl r1 
Sl' . Maurício de l .. acerda. : 

N. 2 

«RPqnoiro que, polo intermedio da Mesa, o Governo en
vie, po1· (}vpia, os uopoimentos tomados na policia, rela~_ivn-
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menti' & Jm·n~ão da União de Coustni~ção Civil e prisão- d1! 

vaJ.o\ios opcrarios a ella perl.enee_nlc>~. ~ 

nejeitado . . 

O Sr. Presidente .:._. Vou submetler a votos <> seguinti~ 
requerimento offetecido na sessão de 1 do corrente, pelo Sr .. 
Depdado Nicanor Nu~cimento : 

N. ;3 

H.e<1uo i1·0 :;cjam t'-Oqui~dta<las, com u·rgt?neia, ·pior- in-
1 .. r nH>-dio •ia Mesa da Cnmara. ao .P.ocicr Executivo, Ministerio 
dH Viacão. a>: <:egúinLes informacõe~: 

a; qual a ~omma t1is),)endida pola Inspectoria das Obras 
Nmlra n Sl'ct'aij de~de ·t de ,julho de 1920 até hoje; 

Vi qual a •lo~peza c.om. pessoal e qual a com material; 
t') qual 11 pe:::sonl. · nome por· nomf-l, <"om as quantias ·qu•~ 

gard1~ifü. _qw: i.raballrnm actualmento no Rio de .Taneiro H 

qual u funct!1o qtw eada. qual exerce: 
d ) qm~.eF. us obras ilt'!ilas durante o p1·azo referido. e ri 

111wrn. pm·lcncern ru( terras beneficiadas 'pelos 1nelhoram.enf.os 
p•orh/.:itto~ . P.~pccia1meut.í' no ERtado da Parahyba; 

t->) q11aritai-; corrunissõe.~ estão trabalhando, c~m que loga
t'PS e qual i1 pc<1soal d<~ cada commissão. relatando quauto 
~:inha cada qual dos seus membros; 

/') (J\JU! CI plano j?t~?'ll I Íll as>;e.nlado e approvado para a 
C•bi.·a tola!. · 

· Rejnitado. 
~ 

O Sr. · Presidente 
r1~qw~1·imonlo, i1ff<~1·ecido 
ilodri~U<'~ ~lrwhudo: 

Vou submetter a votos o seguinw 
na ~~.ssão de: 9 do l':orrente pelo Sr.· 

flt>..quei1·0 ~lLI•:, 1rnt· üllcnnedio dn JVlesfi, se )Ju•.~am infor.ma-
1._:ôr!!:' a.. Minist.r1·ri11 <la \' inção P Ohrai:; Publicas sobre o ae
;.:1.t i l) t.e : 

1v. qu;.iJ a data, tJo I>t1gunwnl.o 1Jo ' pritfü·fro semestt·e da 
:;al'~m t ia. d,P .iurl.is ús 1~stradas d1~ l't~nu a.baixo enumeradas '! 

~ ... qual ii in11iol'f.anr.ia que o 'l'h1~l::louro Lf1rá do pagai· a 
mais :t eu.da 11ma <11>lla~. loma.ndo-se por 1Hlsc o rosultaào da 
tixplnrucão. 1m1· 191 !I, ;,:i não flilr· obs1~rvuda n ·porta1•ia do 9 d1~ 
<1.g11s tn t:lu ·t fr1 :3, o sir11 a. dm.tl.l'inu do laudo arbitral relativo A 
l~ra!:li l n rt.•a f. SmiL111.•rn Ha ilwny. ui nda nuo npprovada pelo 
CongT<~~~o Nacional 1~ nmndada applicm· , contra o parecer da 
.i.tmta flp t.omada dt• eoat.a~. pelos avi!::M.i deste armo, de ns. 70, 
7-" e 94. ti.s estradus ele ferro ·Central de Macal~, Santo Eduar-
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do ao Ca~-illoei1·1_1 do Ilap?.mirim 1• Baráo tle Araruama, a, cargo 
da Leopoldina Rail\vuy ? 

3u, relac;:.iio u que se l'eferem os dou~ quP,síto:- acima ; 
a) Estrada <fo :Fen·o de 'rocanLins; 
b) l~s{rat.1a de F 1·;·1·0 de Caxias a Cajazcil'o~ ;·· 
e) Estrada. º" F1~n·o Je Vidoria a Itabira~ 
d°) Estrada de Fer·ro de Curraliuho a . Diamantina; 
'::' ) l!~strada de Fei·ro d(' .Santo Eduardo a Cachoeiro ào 

Hapemir'in1; · 
f) Bst.rada <ll~ :Fer1·0 Barão dr~ Araru3ma ; 
f/) Estrada de .Ferro C<mtral de l\lacabú ;· 
h.) Jl~:o;f.ruda de Ferro .faguartí. a Ai:aguar·y: 
1:) Esil'ada de .Forro Ramal de Itararé : 
J> Estrada de Jferro Hamal d•' Tibagy; . 
k) Estrada de Ferro Itararé-Urugua:v,: 
l) Estrada de Ferro B!!rrinha a l\0va Reslinga : 
m. , . Estrada <IP FBr1·0 S . Ft·a11cisco a.o Rio Paran:í; 
n ). Est.rnda di:> F1wro Paranapancma ut6 S . .fo~t• • 
AppL'ovado. 

O Sr. Presidente - Estão findas as vot.açõüs. 
Pnssa-f;1' :í.8 materia~ l' m disc.uss<i0 . 

. :3• cliseussãu rio projectw n. 'l:3o. dl' l !H8, organizando o~ 
r.~gist.ros publico~ e dando outra~ providoneias; com parecer 
da Oomini~são dr .Tnf-lt.ii,:a. aeccitando o pr·o.i~cto. propondo, t~m 
! rmpo oppnrl.mio. 1•nwniia:;. 

O Sr. Presidente - Acham-i;e sobre a Mesa diversai; 
t'mf'n<l:i.s. qu1' vão set• lidas. 

São succrssivanwntP. · lida.s. a1Joinua~ 1~ postas con,iunta
lw~ nl1' l 'Hl discussão as seguintei: 

\3~ µiscussiio 

I 

Ao art . 7." - - Sub~tit.ua-sc pelo seguinte~ 
:\rt. -: . ~ Os i·o:;isl.ros f•nnumerados no art. 2~. desta Jei. 

ficar.ão a r.,:n·go de ofíic1ne~ pr ivativos n vitalício~. provido:'! 
no Districto Federal pelo Presidmte da. fürpn.blica, mediantt~ 
{\oncur.·J~O. e. nos Est.a<lM. na fórma nstabelccida pelus .respP.
c.-1.h·a .~ . kfc: .dl" nrqan b:m;ão .iudir.iai·ia, ... SP.rão ~X°PI'cidoR; 

rr 
Ao .~ l . • - $\uhslitua-se pelo seguinte : 
~ !." O d~ n. 1. emqnunto não forem creado~ officiaos 

n1·i\'ativci1-; nn Disfricto F'l'dorat. pelos escrivães das P'i'f.~torial'l. 

·' 
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e •1os munH-.1ptos ou di.sttidos pelos serventuarios de juotiça, 
cie-jgnados ua::; IL~is de organização judiciaria dos Estados. · 

m 
:i:iubstitua-se pelo seguinte: 

~ ~-" O de 11. II, no Districto Fede1•a1, p~los oi'ficíaes ou 
regist.J.'o e::;pecia!, creado pi:>la lei 11. 973, de 2. de janeiro d1~ 
1i91()3, e, ua falta, pe!~.s officiaes do registro ger·al, creado pela 
lei n. 1tig A, d.e 1890. 

IV 

Ao § . 3." - 'Substitua~se pelo seguinte: 

s 3:' O de IL III, nu Districlo Federai, pelos officiaes tio 
fü:'-t;Í$lro Gera 1. 

Ao arl. lJ." -- SubsLiLua-se yelo seguinte: 

.' ,\t·l_ li." Para o~ casos df· jn1pedimento, ausencia ou a.fflu
r:ncia ,_;<:; lrab<*l:lio, !mda serventuario de justiça poderá ter, no 
JJüMic:to Fede1·al, sob sur. responsabilidade, um ajudante, 
propul:ilO, yor eHe, e a.µp1·ovadu pelo juiz, ctevuudo sempre quo 
fôr possf el subsc1·ever tl.)tlos os actos do mesmo ajudante. 

VI 

Ao art. iO - Subi;titua-se pelo seguinte: 

<.A~·t. iO Os livros de nascimentos, casamentos e obitos, 
unrn vez findos, .serão remettidos pelos Qfficiaes delles en
casegados. nu Di.st1·icto Federal, ·ao Arehivo Publico, e, no!,: 
l~J?.taco::., á.i:;. repartições designadas nu.s respectivas legislaceõ::; 
e pela :íú1·ma neHas estatuida. 

VII 

.Ao pa1·agr,aplw unicv SuhsLitua-se:. pelos seguintes: 

. ~~ i. º I\o Dísl1·icto Federal ú sei:ventuario que· não cum
µ.1:11· essa dí:~JlOSiuão srrá l!ius_pen:!io de suaei funcções, por doui:; 
u ~1~is mezes. 

~ i.• A pena Lle ~uspensão importa :1 cessac.ã.o àe todos os 
V(;lucimeutos do emprego.~ 

·' VIII 

Ao art. i l - Supprima-Sé. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 23/06/2015 10:17 - Página 229 de Zl4 

SESSÃO EM 13 DE JULHO .I)E i9·2()' 

rx 
Ao art. 'i~ - Su~stitua-se pelo seguinte~ 

.. ~rt . 12 . O ot'ficial dos registros publioos no Districlo 
f: ederal, perceberá os emolumentos seguintes: (fixar os emo
lumentos) . > 

{ 

Ao art . :15 -\supprima-se. 

Sala das sessões, 13 de ·.julho de rn20. - Joaquim Luu 
Osório. 

XI 

Transl'ira-se o n. IV do art. 4" para art. &•. 

Juanf~ 

O Codi.go CivH em seu art .. t. 197 estabelece um onus 
1 r:al, que acompanhe o immovel, de modo que, é evidente, no 
registro de immoveis ê que deve ser feita a t.ranacripcio e não 
no i·egi!1tro civil daa pessoas jurídicas. 

m 
Traw;fira~e o n. 2, do art. ~· para o art.. &-~ _,.. 

/ 

'!'rata-se ce !iiocindades -civis, mas que revestem as fórmu 
estabelecidas nas leis commcreiaes, parecendo assim, que ·o 
registro aeve ser f~ito no Registro Geral. 

xm 
" Ao . art . 5" -.:..__ ~A in:;cl.'ipcão da bypotheea maritima ( Oo

digo Civil, art. 810. corrigido pelo decreto n. 3. 7.25, dé !5 de 
janeiro de 1919. e 825)>. 

XIV 
Onde convier; 

Noi;; logares ond~ houver mais ·de um offioiat ou escrivão 
t:ompetente para. fazer o regJstro, este será !eito mediante dis
buição indieti110ta e alternidamente. · 
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XV 

Ao ::irl. i5. ac~N~·sci~nte-se, 1..n-fi-rw, ouvido o curador de 
orphão~ . quando um do'! nubentes nu ::unbof::' forem menore':'. 

;~ala da~ :;:eH~ões, g de julh1:i de 1 t:H?O. - Ve·i·issimo de 
Jfrllo. 

XVT 

A!'f.. r. § 1 ~ -- St:,pprimam-s~ a.<i palavras .:;1mh1uant() 
Jl~fo for0m e1·eados officiae!' pt'iva.tivos:s. ti 

8.i la da.~ <:P.S::>óes, 1 :3 <lP julho de i 92.0. --- Ubaldó Rá:mn-
t!wtc. ·' 

O Sr. Paulo de Frontin ( ·) - Sr. Presidente. pedi a 
palavra :sob1'e. o projecto or·a em 3ª discussão, afim de apre
senta1· uma 1mienda, que me· parece vem reparar 'una injus
tica constante do art .· 7d, § 1 º. 

O project.o ·~stabeleCP no arL. 7··: 
~os registros enumerados no art. ~., dc~la lei são 

iHstituicões fede1'aes a cargo ·de ()fficiaes privativo::; 
providos. no Districto Federal. pelo Presidente da Re
publica:· e nos Estado8- pelos re$pectivo~ Prcsidcnt !-l~ ou 
GovPrnadores e. ser5.o exercidos: 

~ t. 0 O <J.e n. i, emquanto não fot,!m ,~reados offí
cfos privativos. na Capital da Republica, pelo~ escrivãe~ 
da8 pretoriaR, e, nos dist.rif;.tos ou municipios. pelos es
('rivães de .paz. :r. 

;: 

O n. f do registro, de aci..:ôrdo com o que nsLi1rnla o ar
tigo 2" Tll1'e1·c-sc «ao t•eg·istro civil daA- pessoas rn:i.!.uracsi>. 

Ot·a, o art. 1. 7 4 do decreto n _ 9. 263. de 28 <ln dr-zembro 
:l<> HlJ t. c1ue !'<'organizou a Justiça ff>deral. geralmente cha
mado Lei Rivadavin. dá exactament~ noR csr-rivã.es das ·Pre
toria~ civeis es•p,~eiâlmentn e~sa <iompetencia, para l.ornur 
rlar(). vn.u ler o qw1 cstnbelN\f' o nrL. l 7 4 :' 

«Aos i'>scrivães das prelorias r.iveis. tanto do 1" 
como <io 2" officio 1ncumbc c.specia!mcnt.c o SCL'vir:.o de 
assr.nt.amentos. TI()t.as. e overha.çõü~ ·rio regisf.ro rivil. ~ 

Nfio nu• paree(>, portanto: .insto q.\.ln :-;e v:í retirar dos 
''!'Cl'ivães das prr.torias civeis () qufl lhes ,·~ dado :nnla. lei d+~ 
reorgani:mção '<la justiça federal. lanto mais. qnauto Ri ísso 
r;r {Mr n maio1· rendn das pref.orias desapparoccrá. 'dn modo 
~iue dias nã(l a. tl'rão ~uffi·cientP. parn n-clldir ás despeza::: 
mherrnf.eg no pessoal ·rlo cnrtorio. 
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Pot' unh·n lad11, af·,; lw.it' ni"t1•, km hnxid11 rc:'la11rn_(~.ãn_ ~1-
;,:urna r.nnt.rri. o modn JWr ci u r> r:-:.sP~ srrYr'nluano~ v1 ~.;.ü1c1os 
tl:i:·111 t1c:-'t~m·p1•1iliad11 a:" ,;na~ J'unt:.t:()es: ao 1.·on.ti·ar10. Ltvemos 
;: ri ui t 1 ina •"PO•.!:l. r.•m que 1 ud(J. ma.i::-: ou m~uos, est.c \-,~ des_or
:::i nizado. J'oi a ·~·pnett da g1·i11pp. Tof!O\'. os st~1·vit.:os ;pubilcos 
rt·ndo f.i1fo pal'L~ dn .~cu j)l'Ssoal arrwad"o da 1",pidcmia, funccio
na,t·ant e.om 1·.1~I'L~t in·eg-ularidai:ü> " alguns· dnimrlamentos até 
([11asi. ~USJ)PDdf'ram ~eu~ 1-t'almlhn~. . 

Poi:; 1wrn. ao passo qlh' i:-:s11 .-.P tl1•u. u 1·1•;.;;i~tr..i l>ivil l'On-
f:iHum1 n ;;1~1· 1'1>íLo eom toda a regularidadi-. a1wzar· de havei· 
r>arl,p di? ~01t vessoal adoPci do. a4'leudo rle ~~pidcmia, podendo 
o~ que n não r~slava.m p1•twn1'.lh1l' as falta:-; r eom nsforç-0 "' 
1.:ndica1;ão ::;oubf:'ram ~P'Hl~)J'(' llar tl1>.i::C'm.pPnl10 a11 sr~u mandato 
Pm nma 1•poca eriLi1•u. J• :.mor.·rnnl. 

~ffío pu.1·1:e1~. pnrf.anto. ,jusf.1). ~eja rl"ti1·ada, ri~:aef..a.mcnte 
dr lles. agora p:-;fa rtrnci.:fl.o. q llf> ,; a. qué ·ma it)l' 1·cnda dá aos 
1·al'f oJ'ioE;, para 1·on::;t.i tui 1· nt'fkios p1•ivath·ns. 

X ''sh' ~1 mi, ido. n pr•iiseuto <í. 1 '.ousjd,·r-~u;ão da Ca,mara. uma. 
H1H\nd<L Qtrn i;at.isfaz an obj1'e l.i \'() qlll' í Pllho t.'-m vi ~t.a. i:> para. 
f'flt• flf'i,:o. 11ão i'IÍ a at!1>m;fio do~ meu~ honl':t{los t:ollega::; da. 
<:a1~1ara. siuão tarnb~lll (!~pN~ialment<> du. di:.ma CiJmmiss1io que 
l r.> r·ta ili.' ''miU.ir pa1·en11· a 1·1•:;;rwii.o. (Mnito úetn; m.11.ito br.?m.);-
... °V(~~ll :i na~sa: 8 lidl!. upoiitda 1~ po~la 1~nrr.iunt.arnenle ~m 
tl1slll1~,;aL) n . :'1:'~1 rnl •~ 

X'VTI ·- ~11h.~1 iiu11-:-:t> o ~ I ". d11 nr·I. 'i", pr.lo s•~;;uiuto·: 

«:~ t :• O d1' ii. 1. nn C<i·pi 1.al da !\1~µubl it:.u. JH!lu.-; ~:-Jori
Y<i1·~ das P1•1,lori~I>' 1:jypi,.;, d .. w~C'l°H'du nJm 11 dispo::\to no ~1·
r ig-rr li'í. Ull (]()Cl''''º 11. H.:!I);!, de .:.'H ·li~ dr~:r.embt•o d•.· i91l~· 
•" no:'; .J i si.J·ir:Lo::; nu mwd1 ·i pins. ~Jnq 1ia1ll<1 ni'tn fn1·f"m 1-.reactDs 
(lfffrios JH'iVztt.iVllS, pf!lns PS1~1·ivfip,.; L1r~ plii:». 

Hio 1ie .Tttr)Pit·o, t:3 dn .ítilltn d1" Hl20. -·Paulo dti- F·ronUn. 

Enenl'radu.. ?.111 :.>'' 1\iscusstw n vrojl.•clo n. '~3ü, de 1918. 
,, adiadn. a Yowi,:il.o ;d.é qtH' a (;ommissão dl1' Oonsf.iíuiç-~1.o e 
.J ll:>Li\,:t, d\l, l)~t!'i>C('.i' f;Obl'P as PnH'ndas ÓJfol'OCidas. 

:\• discu::;sãL1 do pro,íect.n n. 0:J, •k J4d~O. abl'indo ·O ore
di Lt) dd H :!i31~8~ti, "'uppknwn(.ur· á Yf'rba 8" c[Q c•r\~.amento 
,. ir;L~nLe. 

}~1wer.ttufa, 1.• u.nnulleia<la a vot.ução. 
e. -Vo!., III 

I 
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ANNAES DA CAMARA 

Approvado em 3• discus,.;ão e enviado á Corn i~ \ i:s::;âG .J ~ 
Redacçã:o o seguinte 

' PROJEC'l'O 

.N . 95 - i9"20 

. O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unil~o . E' o Presidente <la Republica autoriza\11 > 

a abril· pelo Ministel'io da Justiça. 0 Negocios Interiores, n 
en?dih> de 74:.j31$826, supp.lementar ao art. 2Q, VC\rha 8•, «St)
crd~l'ia da Cama!'a dos Deputados, da lei n .. :3.mH . de . 5 dr· 
janmru de 19·.20, para occorrer ao pagamentt">, no corrente 
excrcicio, de despezas correspondentes a varias sub-consi
;:rna~iões do «i\1.u.teriab, ua mesma secretaria, · que, por insur "7 

fi cicnc ia das r espectivas consignaçhes deixaram de !;;er e1'fc-
cluados ; revogadas as d i spo~i cões em contrario . · 

O Sr. Juvenal Lamartin~. (pela ordem) requer e .obt.crn 
dispensa de. Impressão. da re~acção final. do lJI'OJecto n . 95 1\', 
de 1920, afnn de ser 1mmediaLamenle discutida e votaida. 

E' lida e, sem observações, approvada a seguinte 

lUIDACCÃO 

N. 95 A - i920 

Ucr/(fc1_·,íojfaal do projecto n . . %, de 19~0, que abre o crédito 
de 7 :.'t:J.1$826, supplcmentar á verba 8• do orçamento 
vigente 

O Congresso Nacional resolve: 
Al'tign m1ico. E' o l>1·esi<lente da RepubJio& autorizado 

a abr í1· p el(I i\1inistnriu da JusLi r;.a e Negocios InterionsJ. o 
cl'cdit.o dB 7'1:.'t31~S:!6, supplemenlar ao art. 2º, verb .. s•, QP-
creLariH da C:im:ira dos f\1w u t.u<los, tia. lei 11. 3.9.,it, de 5 ú 1: 
.iancfro de t !1:.rn, pua OC(}Ol'l'et' ao png1mrnnLo, no corrente 
exorclcio, chi dcspezas correspondentes a varias sub-cons i-· 
gnacões do 11:.M :il.criab. da mesma. sccroLaria., que, por insuf
ticiencia das 1·cspectivas consigoacõe:-; deixaram de ser ci'fr-· 
c~tuados ; revogadas as ·d h;posicões em contrario. 

Sala da.r; sessões, J 3 de julho de ·1920. - ·Dorval Portu. 
- Deodato Mo.ia. - Raui Sá. · 

O Sr. Presidente - O projecto ' 'ae ao Senado. 
'1" discussão do projecio n . 27 ·A, de 1920, pr-0viden· · 

ci:rndo sobre o provimento de Iogares creados no ~parta·
mento Nacional de Saude Publica, com parecer 1avor\vel du 
Commissão de Saude Publica. 

Encerrada e annunciadn a votaoão. 
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Apprové~<lo em 1 •. discussão o seguinte • 
PROJECTO 

N . 27 A - 1920 

O Congresso Nacional decreta: 
·' .. 

Art. · 1..~ O Governo a.-proveitará llo proyimento dos lo
.:;a:res creados, ou a crear, ou, ainda, a vagar, no Depal'ta
mcnto Nacional de Saude l)ublica, os rncuicos que, no anno 
dG 1919, na antiga .Directoria Geral de Saude Publica, servi
rnm em commissão como - 1:nspecto1·es de dg·itancia medica 
aos c.ommunicantes de {e'b·re amareUa - de ãccôrdo com o 
1~s típulado no § 2º ·do art. i O do decreto n. 3. 987. de 2 de 
.faneiro de 1920 . . · 

Arl. 2.º Revogam-se as disposições em contrario . 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 2ª discussão . 

. O Sr. Juvenal Lamartine (pela ordem) requer e obtem 
db~pensa de intersticio para o projecto· n. 27 A, de 1920, fi-
:;-.11rar na ordem do dia da sesão seguinte. · 

a~ discussão d.o projecto n. s~. de 1920, autorizando u 
alwir o credito especial · de 229 :69'i$6'i 11, para pagamento a 
.Joaquim Gon1:.alves dos Santos Pereira, em virtude de sen
lcnca judiciatja. 

Encerrada e -annunoiada a votação . 
Approvado em a• diScus-;;ão e enviado .. á Commissão d1.1 

I\edo.coão o seguinte . 

. PROJEaJ'O 

·~ N. 82 - i920 · 

O Congr1>.s~o Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorizado a. abrir., 
11elo Mini.sterio da I•,azenda. um credito· especial· de réis 
239 :ô97$Ci74,' (duzentos e vinte e nove contos seiscent.os o 
11oventa e 8ete mil seiscentos e setenta e quatro I"éis) .. para 
•1. fim de pagar a Joaquim Gonçalves. <.t'os Santo-.3 Pereira :i 
irnportancia a que tem direito, em virtude <le senten.cn judi-· 
·daria: r evogadas as disposi1;.ões em ·contrario. 

O Sr. Juvenal Lamartine (peúi ordem) requer e obtcm 
dispensa de impressão da redaccão final do projecto n. 82 A. 
da 1920, afim de ser immediatamente discutida e votada. 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 23/00/2015 10: 17 • Página 234 de 234 

E ' lida e . . -.:c·rn 1.· f ·,~ · : t'Ya<.:ô•· .,. approYatfa ·a ·~e;;uint.c / 
• 

lfod.tJ.r.•:'IÍO ( in1. 1. {. do p1·11.icclo ·11 .. 8:!., dA.: ·192~l. que autm·i:;o, o. ab·rfr, 
o r:n:ditrJ t:~·pe.cfol C~l: '2~.'J :6.97$67-1, pai·a pagamien,l;o a Joa
'f "im. Ovnça.tces dos .)ri.ntos Pe1·r:·iru, cm cirhul~ dt: sen
lcu~·a J11.dici(l11•-ia 

11 r ; u 11 g1·e~:::~ ".'i:1du11al r e ):;uln•: 

:\l'lig-LI 1mku. Fit:a u Püik t· ·.Ex(~cui.i\'L~ autrn·i%adu a· ai.:n·fr. 
111• ]11 ;\!ini.~l 1•.l'io da Fazentl<l. Ulll <:l'CUHtl i:-special u~ réis 
.'.!':'.1 :ôVi~1.;7.1, ·,duzc•nto~ •' Yiul e t' nove contos saisconlos •' 
1\u\ '1•11 tn " s1!!1· mil ~<:i~e • .•nlus n SPtentn e quatro réis). parei 
,, l' im di' png-;u · a .fo~1quim (i·ou~alvf's <los .~anlod l'orcira " 
i 11 1!.1•)rl.aw:ia :1 qu r: frm d irr•it-0. cm virtude de scnt.crn:a judi-
t· i:.i r·ia : 1·•·Yug;!tla :- :.b dí::posit:Ci•~~ t~ll t <~Onkal'iu. 

:-:;:ta d.-i:,; :::c•ssú(•s, .l ~l dP ,iu th u t.lc '1fl:W. -- Do1·i:al Poi'lo·.-· 
1>-·1..iir11~1 Jfaitr . --· JUn.rl Sá. 

O Sr. Presidente --- O [lf'Ojr.·do Ya1.· ;in :-'<:nad1.1. 
_,. 

l" di:::1'.1 t.-=-:.::"t11 d11 proj1'<~I o n. -í:3 :\, ck 19:W. abl'indo ·o m·e
d i Lo di· ::oo :OrnJ:-::. P:lra aux ili ai' a. 1111~lh11t· itt <lo edificio <l._) 
Cinh \!i!i1a1;: 1·un1 parr>e1•;· fovoi·n,·pl. da Commif-!são d e Fi-

} 

S. ~ ;j A - -J tl:.' IJ 

() CongTr:.·;"-n ::\:wional dl'c1·d~t:: 

:\rL 1.:· .Fit::a 1.1 1·:0,·1·rno aulur i z~1cfo <.l :1·bril' o credito lfo 
::oo eon los .-i..~ P1ji:-: pa l'a auxiliar ao Cl:uh Milít-ai-. do uma sr'.> 
\ '1.•z. ~ d1~~l.irmdL1 a nil.'l l11)l'n.I' o ed ífi<'in cni qm• (•ssc. c lu!J 
:l'n1 1 t~ 1.' i 1 •nu '' q u1· 1; p 1·nvr io nadonal . 

. \r' I .. ~ . " l\Pvog:m1-- -~1' a!-i di ~po:~kõe~ {~m <:unt1·al'i0. 

O Sr. Pre:iidente ..... O 1)rOjl'.cio p:.i ~s:.1 ú ~· tl i :.;cus~ão, .• 
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-ts:; 

.. · :\ada mab havendo a tratal', vou !1wrmt.ar a .~ "S~:,,1 ;h•~ 
~ig'P'.lndo yi<~ta .lJ\ilílf~-fPil'a, t:> fio ('!.ll'l'~'nh'. :1 ;;;';:ninle 

OlltJE,\f un DfA 

~" di:-;e.u~::-ào do m·o,jee-tn 11. t9 .·\. di1 1 ~1:!.u, aut..wiza!1Jo q 
.Podei.· Exccut.ivo a [11•<)ffiOVPt', 1'unl'ii1·nw rnelboi· convJ1w ao~ 
int.eirrssr:>s nad omws. a t~omrmin H•l'at•fio d11 Cenl••nal'io <la. In
üe-pr>ndt'nc i;i, Politica. do Hi·a~il: 1·n"Ill pat'''Cc'l' ,. 1'!nt'nda ~1:.1. 
Cnmmissão cl•· Fitrnnr,a:>: 

::• diseussão do projr.r;ü) n. ;2'i A. d'~ 1 fl~O. p~·o,·id1'n~:ia1Hlo 
.;;.obre n provimPnto do log:1rl~S 1'.r1'urtn~ nl) l)p·rnrt.anwntn Xn-
t· i0n'll dn 8:.n:d" Pi~ ÍJ l iea; . , 

~· 1.li~ussfw 'uo p1·nj1~í'lü 'u. ~.>i. i.1,-. i!"J~ü. :ll.1t.ori%ut1do il 
a.bi-i1· o nedito 1~Spt\1•ral d" 9 :000$. paea: pa;;amnnl.o da in-· 
d1>nmização d1:vid<t a l>. Gtmllina !t(lrfrigue::; dn 1l:rnz 1' uutro:;: 

:.!." di~cussão do pro,jrcLo n. :r~ .. d1~ t \l:!ll. :1ht'111d11 o t'l'P·· 
<lit.o d(~ 3: 160$. pai·a r1aga nwrtl u a :\ l va rn ila Jl1w ha e Cario.; 
Allierlri ~lac.hndo; ' 

, :J• dise.us~ão du l)t"o.i1~1~lo ll. 'JU. ili• 1\1:..'rl. :tb1·ind1-. n e!'e
dit.o dr. J 2 :.\.11$3:!3, ouro. ·parn paJ.\'atnPnt1:t a Th•· li i11 dl' .la
nf'iro City Imt)1'nvement.'i; 

-;. 

'.!~ di.<nussfüi Jf1 pro.ír'1'111 n. l u1i. d1• l l1:.:·1}. abrin1hl o cL't~·· 
ditn do :!07 ::!:l:1::;, p:u·:i ini.h•mn i1.:11· :í Caixa J.:.,.per·iul d1• 
!''nrt.ns; 

::" di.s1·11s;;ãn 1!11 1wn.i1•,•ln n. ~ 1. d 1.' l \l:.!0, :rnlo1•i:i:au1fo ~~ 
alH'ii· ,, 1Tr•dit.r1 r>spr'1·inl d1' l ll :~1110::;:\:lO parn pa~:urnmto a 
D. :\fal'ia ] ~nb1~l '11.· \lncNlo ~a;i..·:"t(• L1ll):1 Ili f' e 11.1 j l'O: Plll Vi t•
!l 1d1• ri•'.' "flnl1>n<;a .iud ída.1•ia. 

l.<·,·aní11-,;1• a Sl'S:-'<i•1 :h: 1-'1 llr,i·as •' íO minuto,;, 

t"r\ESWENCL\ OOS 
PRESIDEN'.l'E: 

bllt:i. ,\111'11 Vlt 1 :01.l,/ull~S .\lORé:lR.~·. 1" \'ICE-
·.'\:-.: 1>HM>E 1mzmm.,. 1 '' s1·:c1mTMlli\ i:: f:o:-:'T".". 

/\ ·s 1:~ hora:-; 1n·oc1•d~'-<">I' :1 t'liainnda. a qu1• 1·e:<poivh·m o:-; 
~1·s. Al'th11r Collare:-; Morei:ra, :1uvnnal Lamadine, Octacilin 
d~ Alburiul'l'QU''· Co:-;Ln fü•g-n. f)(n·val Pol't11 .• \nt.oni'l ~nITTieirn . 
.Diony~io BPnLci-i, Prado Lopr~. Aµ;rippiuo AzcivC'do, Marinho 
tJo Andradf'. ThomoY- Itod1·ih'1.IP~. Oso1'io df' Puivn, F1rPdericn 
Borges, .Tos(• "\ugus.lo, Oscm· Sonre.s, Gonzaga. '.\fara.nhão, Es~ 
ta.cio Coimbra. Au~trege-~il(I, l.niz Sllwirn. Joãu :\foneze~, 
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Raul ATves, Torquato Moreira, Elpidio de ·Mesquita, Leão 
Velloso, TJbnldo Ramalhete, Heitor de Somm, Sampaio Corrêa, 
Nioano:r !\'rt~cirn onto, P aulo Fron.tin, Raul Barroso, :Mario de 
l'auln. Maul'icio de LaceTda, Herculano Cl}sar; Augusfo de 
.Lima,· Senn::i Figueiredo, .José Bon'.facio, Zoroastro Alvarenga, 
Fr·ancisco Br~sane, Fausto Ferraz, Jayme Gomes, Manoel 

.. Fulgencio, Cnrlos Garcia, Ferireira Braga, Cincinato Braga. 
;José Roberto, J\farcolíno Barreto, Prudente de Moraes Filho, 
Veiga Miranda, Palmeira Ripper, José Lobo, Pedro COsta, 
Carlos de Campos, Ayres da Silva, .Olegarr'io Pinto, João Per
netta, Abdon Baptista, Eugenio Müller, Cal"los Penafiel, 
Octavio Rocha, Barbo"ta Goncalves e Joaquim Osorio (6t) . 

.Abre-se a se'Ssão . 

O Sr. Octacilto · de Albuquerque (4.• Secretario, servifldo 
de .2•) procede á ieiiura da acta da sessão antecedente, a qual 
é, seim obse:rvacões, approvada . 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente. 

O Sr. Juvenal Lamartine (!• Se~etario, servindo de 1•) 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
ONicio: 
Do l\Unisterio da Vi~o e Obras Publicas, de 1.3 do cor-

rente. enviando as se~intes · 

lNFORM'AÇÕF:~ . . 

Sr. tº Secretario da. Camara dos Deputados - Resti
tuindo. em resposta. ao yosso offir.io n. 129. de i O de -' julho 
corrento, n. inclnsa mensa.i:t<'!m ~ PNJ)Osic!.\(I ile motivos, relit
f.!vn ao credito de 3 . 281 :716$190. pnra a solução de oompro
misl:los assumidos pelo Governo com ns companhias Comm~r
cio e NnVP.i:taci'l.o " Nnrionnl rle Nave~lloão Costi>irn, d·urante o 
,periorfo de guerm P.ntre o Brnsll e n Atlemrmhn, t.enho ·n 
lionrn. de remetter-vn!\, t.nmh~m inr.l11so. todo n processo refo~ 
~·(111f.e no assurnpf.o. 

f::nude e fl'at.flrnidade. ·- J. Pire,~ do 'Rio. 

Srs. 1\fembros <ln Cnngres~o Nncional Tenho a honrn 
dl-1 snhmr.tter á -vns$a n.4clrn·P,r.i rfa delihera.ção o assumpto con ~ 
sf,nnfo da in~l!lsn P.xrn1-1i()fio df.\ mnt.ivos <TUP. mp foi dfrig-id:1 
pelo 8r. Ministro dn V)n.o~o e Ol1ras Publicas. acerca do 
r:i1-.v:i111i1nto d1• ~.~81 :7 1!i$1 M. 'rrnvenientP. de cómpromissos 
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assumidos pP-lo Governo Federal pam com a,::i compa~hi~s 
Commercio e Navega-i:ã.o (hoje P erei.r a ~arne1ro C?mpanh1a 
Limitada) e Nacional de Navegação Cofit<m·a, respectivamente, 
nas imporl.ancias de 1.879:.1311$916 e J . 1~02 : 281$274 , durante 
o periodo de guer r a entro o Brasil e a Allemanha. 

Rio de .Janeiro, 16 d e junho de 1920, 99" da Independencia · 
e 82° da Republica . - Epitacio Pessda. 

Sr . Presidente da Republica - Por escriptura de i t de 
abril de 1917 o Governo F ederal tomou d e arrendamenf.ú 
da Companhia' Commercio e Nav r>.gacão (ho,je , Pereira Car
neiro Companhia Limitada) 17 n av i. os a vapor, qrn~ fot'am re
stituídos, entre i 5 de setemlbro e 31 dEl outubro do m esmo 
::lnno, depois de. r~'!:<cinrlido, por escri«f}tura de 6 dP. setembro, 
o alludido arrendamento. . 

Simultaneament,e, por aviso n. 8. de 23 de marco daquelle 
1nesm'ô nnno, nos t ermos da clausula xxrv do cont.racto CfUP
a . Companhia Nacional de Navegação Costeir a mantem com o 
Governo. em virtude do decreto n. 11 . 77 4. de 3 de novem
bro de 19t5, foram requisit.ados para occupacão temporaria 
quatro vapores des!la companhia. os quaes foram rest,ituido~ 
a. f, f5 e i6 de agosto. depoii:; -de tornad a. sem effeito. em 
:wíso n . 29, de 1 de Junho ·<fo 1917. :i rP.f eridn requisiclfo. 

Pela ocr.upaoão dos nflvios acimn rP-foridos, tornaram-se 
as duas ~it.nda!! companhias r..redoras <lo Gov erno Federal. r e
!lpootivament.e, -<lfü~ imporf,nncias de i . 879: 434$916 ( fl T'éis 
1 . 4.02 :281$274. no tof.nJ de 3 . 28i : 7"6$f 90. 

Para promover· a Hquidacfio nessa d ivida, P.Sfa~ ministerio 
consultou, em aviso n. H5. rlA ~ de outubro de t91.9, ao Tri
b:unaI de Conta ~ s i, r.om fnndam~n t.n na amplitu de e nature7.a 
da.s ant.orizacões r.ont,iflas no arf.. tº. n . 1, do t:lecretô nu
mer-o S.316, de iô n~ostn: <lPr rP.fo n. ~ . 3(H . d~ 26 de outubro. 
e ort . 11. da. IPi n. :-l . ~~~. de 16 dn novemhro, todos dfl i917. 
poderin. . Jagalrnel'lf.e A.hrit' crcdif.os ntVTU<'!las imrortaMfas. pa1•n 
nccorrClr ao~ pngam~nt.oR d~ í'fl?P Rl~ trata . 

Foi o Trihuna! rf r> n ont.n!'i f'! t> pare.cP.r que os r aferfdos 
creditoio. não pod1"?riam ser JP.,::-a lmP.nt.e nhert.os com 3saento 
naquellas leis. por isRn cru e ·e.lias são •PORf.E\ríor e~ á occu.pa()ão 
11os navios. r.embrou. nnMo. o tribunal o alvitre de serem 
ns dividas pagas TH'lt' r.onfa rfo Lloy·d · 'Brasifoiro. ao qual ~s
tfveram incorporndnR nR vaporPs Pm quest.ão. ou por conta de 
' iredit.9s l'! !==perh\ f')S quf' fm;scm solicit ados ao Congr eAso parn 
nsse 'f'1m . 

T~ntou . por ·isso, esse min fsf.er fo.· cm face do ~parecer 
rlo Tribunal dr. Contas, ef!cr l.nnr n pagamAnf.o nor encont.ro 
díl c_on1 as com ... o Lloyd Bra~ilriro. n qup, não foi, entretanto. 
poss1ve). por "alta de oredtl.o nu verba . a que pudes.c;e sei' 
i mpufada n despeza. 
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Ao rei::.tiLuí1' n ifH'ot1l~s~n, o Min.isLe1·io da Fazen<l~~ ~foi 
l.:~mbern d~ 'l>a.t·•~·~m· <iw~ só pni· ·~s~ me1n de um cr~ditC\ ei'l
-r;:e!'.ial poderü1 ::;('!' '1iquidadfl. a. divida. f:'m qllest.ão. 

Em ·faCl· dú exposto. ;pa1'el'.e-mP. · ü011veniente solieit~r do 
Congresso ::\acional um eredito especial na. importa.nem M 
3. 281;71.6$190, para. of:{~orrel' aos refor ido,; JH.t.?:amcntô~. 

Hio d1 1 .fam•iro, 1ü '<llO' junho <IP. 19:.!0, ç.tg<> fi::t Independc1wia 
e ~1~u da H•'.f111hlka. --- .1. ]>i:r·P. • ..: do Bio. ·-· A qn~m ff.'z n. 
r<'(Juisir~.ã'1. · 

fü~qnniúii:-r:tu d1' 1~andidr, :Eloy Ta~S:H':l d~ Padua, ag·,~nt1• 
elo Cor1rPiO f•ni 011r<i l'r('.fO. rwdind11 con1.agt\Jl\. dP !t~mpo para· 
apO'.;Pnta<lor ia . .... ;\' <:o mm i!:;Sfto flt~ lh'nança~. 

São sucr-1~.~siv~wH~n(e Jid():' i• ficam .:;ohre n. mP:-;a. at.é ul-· 
terioi· de!ibf't':l('.ifo. f:re-; pr.o.;.:1'f P:-: fie> . .:: Hr~ . .Toão ~"\:tcneiei:; •. Vi
een!<' l'ira~ih0 1• .fofio Cabral. 

i-'f1t1 ~1.11:('•·.~,;;l\'UllH'!nl1• lil.io~ +.' vão , :1 i!111wimir o::; s.eguin{1~!5 

A li f m·i::.a. 11. 1~oucrssiilJ 1fo <~1wl it1; d~· :wo :1>00$, pm•rr o.u:JJÜÜl'P a 
1·1~pr1·.~1··ntw.~õ.(~ lkai>rn·t·i:oo. IJ·1"(1S-il.f'i1•a. na Otvrn~ Trr.
·&!rnfü•io-11nl d1·. A11tw.!'f•J)'ia: 'cc>111 µrrr•i•tj'l~fl fm:(Jq·rivcl da 

-''om1wi .... <1(í11 d1• PimMçns . · · 

.\Do S.flnnrlu) 

.\' c,·,nrnii.%fw d1• Firnrn1;t1s Tni pr1•:'(~nf.e n projeeLo do 
S11nadu. q11r 11a 1:am:n·a lomo11 n . iR. de' 1920, aul.orízando ~t 
•:onc,.:-:oiio du 1Te•d i ! .- í111 :mo :000$ para auxiliai· a l''~preS{'ll
~ ao:"io rlP:-:purii q1 liras i lt• h·a rn1 Olympiada l'nt.~•ruaciona 1 di> 
.Anf.11ni·pih. 

'l'raluudo-...:r-. Pll!' · 1JI11 Jad'•· d 1• uni H01Ha1r:<lü a qne~ com
l•;u·e1·1•rão q\\ai,\i lodi'>:-> .. ~ p:\izP.:; 1•11l10:-> Jo mnndo ~. pnr outro. 
df' T>rnva:-; i 111i'J'JHt.i'i11naPs do 11Hlit11· valcw para o des~nvolvi
'.lll•ml o pli,ndt·•J da~ r·ar:a~ ~ do~ povo;;. no momento t'.l!l qui~ a 
f•ílllt!i.1tã11 rio MIJ'pn p1 '1 o a llll1~i f:mo p1•end1• ai; t~Ogita~·.õrn' de 
qa:mtoB .se <.H~e11µan1 do~ :1irnhlNna.~ !-';Oc'.iàP~, :~ Commissão ti~ 
J:'inanr:n~ :tf'1)TJ,'<1'1lnt :'1 t":tunara a <ll"'fH'll\0 :tr:ào do fH'O.jA0tO, 

:-::Llla da« Com1ni~!:'Õ•·~. ·1;; do jull1n Jp rn2<1. --~ f!m·los iÚ 
Crzm.pr)8, Pn·~:idPn[.1'. . - Osr:1.J·1· S<io.l'fS, Itelator. ·-·· c1:nr.inato 
Brag/7 '. -···· Odn·Pio fMdw. --·. Somipaio ()orrêa.. --- Octavio 
Manqabr:il'IJ. - .1.6bertú Manmhão. - So·a;;a Cas:t1·0 .~ 
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r>nn.J r:C:T(1 :-.; . 78. nE 1 t1211 

O 1:on:!·1'P!'H1 ~a1· i•Hla l re~olvl'.': 

.\rlig-o 1111 iw . Fie;i. o P1·1!:1idcnf t\ da Hi~publ ica a.ut.ori:ira.d~ 
a auxiliai· Pom <'t quant.ia necessn.ria. não exnedente de t.re
~P.nto~ 1 •on to~ d1• r1'is. i!r~~l.ina.<la ~i expediP.nte. m~terial, via
~·íim ·~ o~f.acifo rio~ rnpr•t-.5'e11 tanlf.>,: daí' sociedades de.~portiva.~ 
hrasileiras que tenham de e-0mI1ar~cer á Olympiada Interna
.:·.ional de Antúe:rrpia, indicados pela Commissão Olympiea 
Nacional, crn virtude de convite dirigido a.o Brasil pela alta 
direcção dessa Olympiada, abrindo os necessarios créditos, e 
l'C\\'ogadas as disposiçõea f!m con trario . 

• Senado Federal. 26 de junho de ·1920. - Antoni-0 }'ran
cisr:o áte .4.zm·edo, Yice--Presidente. - Manoel de Alencar 
Gttimat"ãP-s, 1 • Secrela.rio. -- Pedro da Cunha Pedrosa, 2- Se
oretario. 

Fhn a, d1·.~1w:w du Jlh1.i.~l.ét:i.o dus Rt:fo<:(n'.~ E:rtm·io1·f!.~ 1)t1:1'0. a 
(' ;:1.·~ ·cfrio <k I 99.f 

A pr·onu · ta de or<;amcnfo rlo 1\-rini.st~rio das Rel~s F.x
lcr iores. ap1'('.;:.entuda p~lo Poder Executivo ao Cd~s<> 
Nacional, ai fi·ibue á de.::pl'za (:..s tota~s cte '!. H9 :882$647, 
QllJrO, " ~. :101 : ·i 20Ji:. papel. . 

Ha na proposta um augmenío de 180 :D25$536, ouro, e de 
s.1 :800$, papel. . . 

O t•esumo da proposta do orçamento da despeza. do Mi
nislerio da~ Rclaçõe.; Exter iores para o exereicio de 1921' 
•'.ornoarado com o de 19.20 6 o seguinte: · 
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SESSÃO EM i 5 DE JULHO D:& t 920 

lfa , ev iden temente, u m pequeno accrescimo que t end<\ :L 
d iTnirn1ir r. a desuppar ecer complet Rmente. 

Enlret :mto. pelo estudo r:omparativo da r.enda dos · con
.su lados. noi:: ul timos dous annos, S(~ Yet'ifica q.ue a de 19-Hl 
:1. ugmeatou cer·ca de liO % Sobre a do exerc ício anterior. 

O rp.rn.dro .iunt.o demonstra a ren da liquida. d os consula
<lo8 no anno de 1'91$, já. deduzidas as despezas com as q uo
Lns pertencenf.es aos consules. 

Anno de Hl iS : 

."-.mster darn . .. . . .. .. .. .. . .. ....... . ... .. .. . . 
A.ssumpção . ... . . ........ .. ... . . .... ... . . . 
B·ar cellona . . .- ... .. . ...... .. ........ . .... . . 
Bordéos . . . . .. . . ..... . ....... . . . .... . . . .. . 
Boulogne-su1· -mer . . ...... ... . . . .... . .. . . . 
.Uuenos Aires . . .... . .. . .. . .• .... . . .... . . .. 
Cadiz . . .. ..• : ... . . ... ..... ... ... ..... . .. . 
~~alc~ttá . . .......... .... ' ... ..... .. .... . . . 
card1ff . . . .... . . . .... . ... . .. . .. ... . . . . . . . 
Cherburgo . . . . ....... .. .. .- . . . .. .. . . ..... . 
Christiania . . • . .. .. ... . .... .... .•. .. . ... . 
Copenhague . . .. .... ... ... .... . . .. ...... . . 
Genebra . . ... . .. . ..... .. .. .. ... . . .. ... . . . 
Genova . . . ... ... ... .... ..... . .. . ... . .. . ... .. . 
Glasgow . . . .. .... . ... ; .. . . .... ... . ...• ... • 
·aavre .. . . .... .... . . ... . . . .. . . . . . .. .. ..... . 
Iquitos . . .. .. ...... ..... .. . . .... . . .. .... . 
:Lisboa . · .. .... . .. . ..... ... . . .... .. ...... . 
L iVleorpool . . . . ... ..... ... .. .. ..... .. . . .. . . 
Livorno . . .. .. .... .. ... .... . ... .. . ....... .. . 
Londres . . .•........ ... ...... .... .. ...... . 
~1anchester . . ... .. 1 ••••• ••• • • ••• • • •• • .- •• '. • 

Marselha . . ... . . .. ... .. . ... ... .. . .. · .... . . . 
:.'ll on.tevidéo . . . . . ... . ....... .. .... .. . . . . . . 
?\ap oies . . .......... . . ... . ... . .......... . · .. 
;\lova. Orleans . . . ...... . . . ... . ...... . . .... . 
N'ova Yot'k . . . . ... .. . .... .. ..... ... .. . .. .. . 
P aris . · .-. ...... ... ...... . . .., . ... · . . · · · · · · · · 
:Porto . .._ . . ; . .. ..... ... . . .... .. . · . ·. · · · · · · · 
nosad o de Santa F é . . . . ...... . ........ . .. . 
P.alto . .. . . . .. . ..... .. ..... . . . .. .... ... . . .. . 
São Francisco da California ...... . ........ . 
São Luiz .......... .. ... . .. . ... . .... . .... . 
Southampton . . . . . ..... . .. . ......... . . ... . 
Stockh olmo . . . . ..... . . . ... . .... .. . ... .. . 
Trieste . . . . . . ... . . ..... ... · · · · · · · · · · · · -·· · 
V nlparaizo . . . . . .. ....... .. .. . .. . ........ . 
\r.ígo . .. . .. .. ..... .. . . .... . • , • , .• ~ •• . •• ••.• · · ~ 
\'i lia Bella . . . . . .. . ... . .. • . .. . . . •.. • · . · · · 
Zt11·icl1 . .· .. . .•..•. •.. •• ... . .. . .. .• • •• _ ... . .. . 

332$0-00 
H :947$000 • 
15:874i658 
1.6 :922$700 

24.$667 
65 :350$455 
1 :798$500 
1 :531$243 
3 :620$000 

27$000 
1:978$300 

335$000 
6~421$210 

25 :464$651 
5:976.300 

20:455$272 
2 :373$5-00 

29:0f-0$300 
147 :41,3$816 

1:123$500 
30:989$800 
16 :526U/ OO 

4 :3·28$~61 
55:099$943 
1:428$;366 

20~000 
269 : i91$800 
37 :275$303 
74:788$848 

3 :989$000 
2 :840$900 

8011500 
t2'296 ' 
9G$500 

1:0739000 
rneooo 

248.890 
2:233.862 
9:5628500 
G5~ 
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Vice-com;uJ.ado~ 

_.\lvcar . . . . ... . .... .... .... ..... .. ...... · 
;\rg~l .... ... .... · · · .... · · · · ·. ·. · ·. · · · ... . 
-~tiga~ ........................... . .... . 
Ba.hi:i. Illanl' a . . . . . . . ...•........... .. .. . . 
:Barb:ldos . . . . . . .... . ................... . 
Bilb:ío . . . . . .... ... . .. .... ... ..... .. . .... . 
Bo1nhainJ . . . . . : .................. • ...... 
C~yeun~ . . . . .... ... ............... . .... . 
Chi~ago . . . ......... ... : ........... . ..... . 
Corrji•n(.,~ ~ . . . . . . ............ . .. .... ... .. . 
l•'un.thal . . . . ...• : ...................... . 
T.a Rr~Qtl•>.Jln Palrice •..........•...••..•.... 
Lvon .· ................................. . 
Ateio ........ .... .... . ....•.............. 
3.lilão . . . . . ........ -.. · .................•.. 
?\orfolk . . . . . .... .... .... ... ....... .. ... . 
J>ay::;andú ... . .... ... .•......•.•.......••• 
Pasn d11 lo~ Jibres .. ..................... .. 
l)o:::ada . .:;. . . • . . .... ... .. .. .. .............. . 
·Rio Bra.n•.·o . . • • . ............ . · .. : ..•...... 
Hiv~1·a, . . . . . ..... · ..... : - ........ .. · .... . . 
R.cth·rdan·1 .. . ._ ............................ . 
Sa.nt~1 Do;;n . . . ... _. _ ... ........ .. ............. .. _ .. . . 

::-:..-w t {1 . 1 J'l 1 .-. ll 1 • ·, 

~w:~ rwr'S . . •• 1 •••••••••••••••••••••• 

l~t·~~·a . . . . . . . . . . . . . ...... ~ .. ........ . 
Buffoln . . ........................ . 
Goímbra . . . . . ........... ... ..... . . . 
.l<'lor1)nr.:a . . . . ..•............. .... ... ..• 
l'Hbrnlf..:11· . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. ...... .. 
l.irna . . . . ... ..... . · ... · · · - · · · · · · · · · .. 
.r.Iicn • · • . . . ....................•.••..... 
llín1a . . . . ............. · · · · · · ·. · · · · · .• 
S. ·YiC<'lllt' •. .. . .. .. . ... ............. 
'I'ang·t~l' . . . . .... . ..................... . 
'l'~'!'l'fl '.'-i1'l\';1 • • • • •••••••••••••••.••••••• 

Turírn . . . . ....... ... . ........ ..... .. . 
\'cnr.%<1 . • • • . • .. . . .............. . ..... . 
.\ ' i•'nna . . . . .......................... . 

1 :45G$00() 
88$6()() 

t>89SOOü 
807$000 

1:0968500 
'l:207$000 

268000 
1 :010$000 

388$000 
1$50tJ 

6!:14$500 
358$327 
354$500 

1:233$000 
1:7M$000 

'15:6248800 
218$004..t 

5:839$000 
9:346$000 
' 325$000 

t3 :120$000 
369$000 
255$5('10 

925:082$44~ 
::ll!MSOOü 
82~;ifl(1 

~ :l:Hi~!l:l·I 
12$000 

812$500 
246$600 

:.>.:7.'f7$000 
25$000 

583$000 
1 : :.129-~000 

:114$222 
75$667 

;·1 :W7$g()(1 
:~78~900 

G0$00ü 
10riS00(I 

fir·~ .. r11r1.~11lr; r/.i8 1i:j,; i'~'m 1~11r•1·wlo.~ 11u,. 'dc1•nm 7'<'nt/,1 s11porinr 
il :'i001:00b 

J~ali - il11-0re . . . ... - • 1 ... . ..... • • •• •• ••••• •• ~ ... 
1; 38··1$ iM 
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.r;.~ ri l t.i . • • . . . • • . . • • • . . . • • . . • • • • • • . . • • • 
J.>Oi!ton . _ . • ... - . ... ............ .. .. • . -
(:011r: ('pitiun . . . .. . ....• . ... •. . ..•...• . • . 
<:nrlleh:i . . . . ....... .. . . .... . .. .. ... . . . 
H:;.lifa 1, .... - ... . . . .. ........ · · - . ·. · · · -
r .. a Pt:tla . . . . . ..... .. . .. , ..... . ........ . 
i ~l lf.! (·~t . ... • . 1 .... 1 ••• ~ ... . .... ...... .. . .... .. 

:\la1aga . . . . ... .... . . .. .. ... . .. .. ...... . 
l'h'ilc~ :lelph1a . . . . .... . .. ..... .. . ..... _. 
1'1J1·t:o ,-\rl.bu l' • . • . ... . •. . .. ..... ..... ..• 
~aint ü;:ill . . .. .. ....... .. .. .. ... .. . . 
S:n1l.andr! t' . . . ·. . .. .. .......... · . .. .. ...•. 

1 : O"i :=$0Utl 
7t>9$000 

1:912$500 
586$000 
M3$000 

1:947$70(1 
575.$5-00 

3 :t124SõOU 
:'.;:3~ 

808$00-0 
1 ;8'00$50() 

726$60(1 

957:158$99-1 

Ji'oi Jwrl.:tHl o. <.k ~fi7: .158$901. a · rê11Cl:1. dos consulados 
1·1n tur.o u anuo dl' HJIS, Nl1quant.c.1 que a 1lc u~rn, attingiu a 
1:1•r<: \\ tl r· l . Hôü: ·l 1 ;.J~r.;5g. 

·i-:, a ren<la , licudc u ~\\l!:,'l u 1~nt:11· 110 1·0tTe11l.c exorcicío. 
~os 11 llimos (~ir\l!ü rnm.o:-i a8 Yt>rl>U,; Yol a.c1:r.; pe,lo Congre.s

''º :'lac ional IHtra 1) or1.:~unento do ::\fütii:;tet"io dai=. Hel~s E"'
l1! riores, ~· 1e1Y1 ~1AfricJ,., ~pr·ia~ 1t10<.li1'irn~.õ0s P alterfHJÕes: 

Ouro Papel 
.i•:m t !1 l5 foi \k ... ~ . . . . . . . ~ .. ·í.G9 : 1S8$1)i:l1 i . ... 62 :200$0(10 
i::m HHG foi de . . . . . . . . . . . '..! . t>~2: 73G~OOD ·l . ol.43 ;600$00-0 
l·:il1 il)f7 foi de . . . . . . . . . . . ~. 1162:736$00(1 t.128:600$000 
1,:m 1918 foi. de .•. "~ . . _ . . . . ~. Oflt1 : 736$0-<r~i ·J . 107 :200$00() 
r~m iOHl foi de . . . . . . . . . . . :~ . 35'1 :757i;;ooo 1 • .'i~S:32<>SOOO 
t~m t9!:0 foi ue .. . . . .. .. . . :J . \)G!):857$ U i 2.276:320$ooo 

O menor t11·t;n.mcuto. muo no:: nH.imos i;cis annos foi -0 

"'' 1!H7 , com a verha de ~ .!16:?.: 'i~rni:;. E e• m enor orramento, 
1°111>d, foi o de :l!H8, corn ,., tot:.tl c!0 ·l .. 107 :200~00. 

A's 1•1! f(ll·ma,; lcva1la::; n nffcito ·n:i 8ecrctaria. de E.~taào 
i'"l<' crecrefc1 n. · J~.!l97. de ~ ·i. do abt•il de rn1s, no Corpo 
llit) loma.Lic-o, pelei df'crcto 11 . 1!?.. 996. de 2·'1 ele abrjl tambem 
oi ,~ :i 91$. for•am :is causas que ma.í~ in-t1uiram para o augmenfl.) 
1· r,•i1'ica<1o no arc;an)ent.o d~ 1920 . 

.-\ pi·imeira 'da:::: rr~formaf; y1'1'iricar.ltt i-' ttug-mentO'\.l a. des~r.~ 
•in !00 :tlOO~ papel. 

A do Corpo D\plornaLico au:;nu.rntou d~ 1 :37: (\11. ~f 1 f, om·o; 
•· :i. do Cor.p0 Consular <h~ '109: 1~1 O~ , ouro. · 

n aug-nwnt.o à~ fM :800$, tiapel, y1~'t·ific-ad1:i na proposta d<> 
•ll'r:anHmt.o :ietnnl l'lll con:frontii ''Cll'Jl <l S quantias ''ot.n.das para 
1 ·. 1 :~0. resulta do seguia te: 

Na ·verlln ·t • - S ccreta·rio tf.1: Estado - houve" um augmen
~ r. . nn parle do p~i!SO:l l , de 59:~'' e na part.o do ma~al 
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ANNAES DA CAMARA 

liouvc uma uiminuiç.ão de 34 :400$. Ha, consegui:nLemenLi' 
como a propotíta, uma reduccão lje 24:800$0uO. 

EnLretanLo, :~:> material í'oram passados ·iü :800$ de s:.l.la
l'ios dos serventes para ?- parte de pessoal. Ve1'irica-se assim 
que o augmento dessa parte é de 12: ~Oü$, e que o da parte 
do material, .. depois de dedusidos os mesmos .t6 :800$ é· tam
bern de 12 :'100$, sobre o saldo restante, os quaes, sommados, 
produzem os 2/i :800$, acima citado~, t.ic augmento total sobJe 
a verba. · · 

Na verba 2~ - Disponibilidade - encontra-se um ~
g'mem.to de H-ü':OOO$, papel. · 

E' ui.na veJ.•ba que tende <i. diminuir até desapparecer to
. talmenLi~ corn o aproveiLamenLo dol' cunsules, eujos postos fo

ram suppl'imído::; pelo ultima refomw. (a.d. .:.!8 do decret-0 
n. 1 L 058. de 11 de 1'everejdo de 1920) . 

Teriamos assim um. augmenLo Lolal d.e 13-~ :800$, papel. 
Desse augmento, porém, se deve ~ubtra.h ir ns reduccões de 
20:000$ na verba 4."" - Obra$- 0 de 30:000$, na verba P. 

Consigmação da verba 7" - Se1·viço telegmphtcó e postal 
- cm um total de 50: 000$. Fei tu~ as deduções se verifiquo 
o. augmento total fica redusido · a S·'t : 800$ jjá reI'éddo. 

O augmento de 180 :025$536, (mrn, verificado na proposta 
é assim explicado : . 

~· 
t 73 : 155$536, na verba s• - Repa1·tições iriternacionaes

devido ao pagamento ·de contribuir,.ão para a Liga das Nações; 
·· 20: 000$, na verba 1. il - Ajudas d.e c!isto -e 

30: 000$, ma verba 12• - E:rtraordinOlrios no · ezteTior -
em. um total de 223 :i55$536. · 

· . D~sse total devem ser dedusidas as seguintes vei-bas: 

20 :000$, na 2ª ·consignação da verba 7ª - Servico tele-
graphico e postai;. . . 

2 ;500$, na verba s• - Corpo Diplomatico, e 
20 :630$, na vei-ba 101 - Corpo Consular . 
.Feitas .estas deduções em eontrar-se-ba a somma de· réis 

180 :025$536, que é o augmento .comlignado na pr"oposta. 
E' precis:o, porém, considerar, pelas iµformações obtidas 

no Ministeri-0. d"r>ois de apresentada a pro~osta, que a quota 
para a Liga das Nações poderá ser d~minuida para 86 :577$7Gf.>. 
que subtra:hidos de. 180: 025$536, mduz o augmento apenas a 
03: H 7$768, ouro, que fica sEJildo o real. 

Na verba 9• - Corpo 1Diplomatico - a quantia pedida (> 
e.:t11cta. :Tendo, porém, n proposta do Mlnisterio da.s Relac,:,õl"~ 
Exteriores sido. enviada ao da Fazenda em época anterior n 
exeeucão da reforma feita, torna-se nr.cessario fazer a. dis
tribuicão das verbas glohaes de :l.68 :000~ para 21 primeiros 
sooretarios e 216: 000$ para 36 ~eb~ndos secretarfos de lega•*'° _JH~ía.s diversas embaixadas e legaCÕG!'I, "onforme se vei-i-
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SESSÃO EM. i5 DE JULHO OE 1920 ~ 

fic<1. da Lal.Jclla explicativa do orçamento do oorraute auuu, 
faita postericrmente ãquella alteração. 

Na verba iOª - Qo1·po Consular - f nec&1nrio 1.le;;La1.:ar 
u Consulado em B.elsingtors l)ara uma rubrica especial Pfo-
w~w. . . · 

Do exposto se verifica ainda que todos os tilugmeuLo::; ve-
1•1ficados não são dê éaracter permaneut41. 

Em conclusão o projecto de orçamento do Minist.erio Jas 
P..cJa~·ões Exteriores con;;igna os seguintes augmentos µarn o 
e>.::ercicio de 19tGi: 84:800$, pa-pel, e 93:447$768, ouro . 

Dotando-se com sommas precisas e ·verdadeiras a::; ve1·bas 
t'e&pec.t)vas do orçamento evita1·-se-ha a solicitação de credito~ 
SUj)plementares .. · · ••. 

,1, Naturalmente a (.;amura apresentará as sugestões 11ue Jo.
re.ln indicadas pelo seu patriotismo, determinando as mvdiH
uacões por que Lel'á d.e passai· o projecto nas duas di~ussões 
do Regimento. 

l)ara esse fim, a Commissio de Finanças, de acoôrdo com 
a exposição feita, e, tendo em vista a proposta de orc;amontu 
do Ministerio das Relacões Ex:teriore.s para o exe1·cicio de 
1921, submette á deliberacão e voto da Camara o eeguiuLe pro- . 
jecto Ce lei: 

Art. E' o Presidente da Republí~a autoriz&du a des-
pender, pelo .Ministerio .das Rela.ç()es E.xteriorea. con1 us scr
vico!-'. designados nas respectivas verbas. quantias de réis 
-L063 :304.$879, ouro, e àe 2.361 :i20$. papel: 

Natvrew d.a àeapeza 
Verba&: 

1 .. - Secretai· ia de .Estado 
2• - Empregados em dis

ponibilidade .. 
3• - Ji::>.:traordinarios no 

interior . . •.... 
'•ª - Obras . . . ..... . . . 
5• - Recepções ofíiciaes. 
()• - C<mgressos e Confe-

rencias. . .. ... . 
1• - Servico Telegrapbi-
. . eo e Postal.. ..... 

s• - Rcparticões Interna-
oionaes. . ..... . 

~· -:- Corpo · Diplomatieo 
. (distribuindo · - se 

· · pelas rubricas ds:s 
ditf erentea ambai-

. .. ., ........... . 
. ". " .. .. ' ..... 

3oo:oooiooo 
100:000$000 

U5:3t31708 

Papel 

916: :l 20$000 

166:000$000 

00 :000$000 
30:o()00$000 

150:0-00$000 

40:000$000 

t2iO:OOOtOOO 
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xada::' i: l r~f;<i\;ue:-; 
. o::; primeir'o~ e .:;c

g1mdr)3- i-~tre[.a
:i.·io!:>, C.e accótdo 
com as tabellas 
explicativa!: · u o 
1:1JITE.'ll1.e' !;i'lllll.l . .. . 

1 o• - Co1•po Consular (re
duzida de 5 :-000$ 
a consigna.cão de 

. pe~oal na R.u.saia 
pela elimina.cão do 
wnsul de Helsin
gfors, e c~esda 
com esSa. dotação, 
n. de Finlaoóia, 
})ara es.se mesmo 
consul, . e corrigi
d::i. para 2" classe 
a categoria d o 
éonsul geral em 
Ickohama. e para. 
consul de 2ª classe 
:t <lo consul gcl'al 
em Shangai .. .. . 

:l l ''--Ajudas de custo .. . . 
li! " - lJ:xLI'aordiuarios n o :..· 

Exterior ( aoori;,s
centa.nco-se de
pois de cduplica
tas de vencimen
tos>. ~ pala,'l'as ~ 
para •oecorrer •ás 
de"l)euis e v e n -
tuaes de viagens 
e outras resuitllD• 
tes do Tratado de 
Paz e da Liga <ias 
Na<;ões. 

1;;' - -- l~xpansão · Er.onom1ca 
J 'ic' -- Comnlissão de l:..i

mHBs .... : .. . . 

úuru · I 

:l • 3tH : 380$-000 

320:000~000 

330:000!000 
87:000$000 

.· ... ...... ·.· .. 

l'apd . 

~· 

800:000$000 
Su.J.a das Comrnissúc::;, julho de 1.9211. - Cm·los de Cam-

110s. Pro::;identc . - Celso Bavma, Rela.tor -· · Antonio Cartes .• 
-~- So~(,':,a Cas.tro. - Ramiro BJ•aga. · -.- Octavio·Mangabeit'a.-. -
·-Alberto Maranhã.o. - Sampaio Corr~. : - Octaviu NdtlQa
beira. - lXnt'inato B1'ttqa " . · ' _ .. 
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$ESSS.o EM i'."} D!:: JULHO DE i'.)2U !: ' •'t 

PROJECTO 

'X. i05 - 1920 

~lute o credito de '-):5 . 000: 00.0S, para electrificcição d e trechos 
da Estrada de Per1·0 Central do lJrazil 

Em mensagem de 5 de julho do .::tnno proximo passado, 
o Sr. Vice-Presidente d a Republica soUci tou c!o Congresso 
.Nacional concessão do cn:dilo que <.:fOS'50 julgado suffü.:iente á 
abP.rtura de con<:urt'encia publica pari:!. o proiieguimento do::; 
.ser-vi<;os de eleci.1' ificação das linha::; dos suburbios e da linha 
do centro até Barra do Pirahy, da Estrada de .Ferr·o Gr.mtral 
co Brasil, mandados iniciar, alé a esla(~ão de Deodoro, pelo 
decreto n. 13.557, de ~6 de abril de Hll 9, nos tcrmOi; da 
<.uLol'izaoão r.ontida no ad. i30 da lc·i n. 3. 6 /4, de 7 d~ 
j aneiro de Hl19:i>. · 

Em a exposic·ão de motivos dirigida ao Sr. Vice-Pre
sidente da Republica pelu illustre Sr. Aft'anio de I\fello Franco, 
então l\linistro da V1a:;ão e Obras Pub1.j_cas, assim juslií'icou 
S. f~x. a necessidade da providencia de que trata a men
sagem: .. -

«A electrifica~ão das linhas da. Estrada de Ferro 
Centt'al do Brasil, pa1·a os service~ dos suburbios, prin
cipalmente, _e para a linha dó centro, até Barra· do Pí
rahy, de ha muito que vem preoccupando a attencão 
dos Governos o. este anteriores e re<:Iaman~o uma so lu
·,ão consoante os meios disponíveis no momento e ús 
ne-cessidades que se iam, dia a dia, accumulando a 
accentuanrio. 

De an tes, o problema que e.ntão se apru!>entava. 
como um mi:Jhoramento, cuja rcr.lizac:ão seria prov~i
t.osa pelas suas \'anlag·ens indiscutíveis e immcd ia la!-1, 
mas que se poderia submelter ás condições menos salie·· 
facLorias do mom".lnlo o r<'tarc!ar-si'! lanlo quanto a si 
tuação ntw o podesse at.tcnder de prompto, - ni;orn. si~ 
impõe., não mniSi sob a reic;ilo d11 uma m~lhoria a!t1'n ·· 
divel se pos~i\'el, mas sob o aspel'to e u ca1'tll'll~l' li •· 
uma medida que se torna u1•gt•ntc, sem lardani;a:1 ou 
adiamentos . 

As concliçücs de Lrnnsportc, si mio commocJn, !}las, 
pelo mcno:.:, sprficienlc, da i;1·anll~ massa ca ropnlat'-ão 
que, diariamente, se E>ncaminha p11·a o cen tro mH! n 
exerce a sua adividadf! e delle retorna, e a tendernna 
natural de i l'radiatão, pt·incipalm~nte nos meio ~ cm que 
os elementos cssenciaes á existenr.ia se tornam cada vr.:r. 
mais escassos, diíl'iceis e penosos narn as clas$es mcno~ 
folgadas e m::iis productoras. exigem uma tranSfo r rn a
<;ão radical e rapidn, de modo a proporcionar o. prc(:o& 

:-- Ç. - ,, .. ol. III .. 3~ 
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razoavei s, cm nH:ino1' tempo, a maior· capacidade ani
bulativa . 

.J:; ess;t exigencia, tanto maL; apL'emcnLc quanto 1.1 
deüOl'l'cl' do lemp•J .se accclera, e Ro desenvolve a ac:.Uvi
dade em Lo<las a.s suas manifestacões, só conseguirá cn

eonLrar satisfação eonvenientc cm um processo t..l c 
Lransporte eapaz de aUcnder não só ao numero como :í. 
JH'esLct;a de sua Cil'culação. 

Esse elemento, um dos prindpaes, influfrá po(!ero
.:;amenl.o em todas a:; tnedidas que ~e proponham a pro-
11u1·clonar solução á crise aclual. 

Assim o comprehendeu em sua !:iabedoi·ia u C(m
g1·c!':80 Naclonal, quando ürnluiu na lei de meios pan1. 
o exercício corrente, a autorização ao Po<Je1· Ex:ccnLivu 
para iniciar as obras de tão ímpoL'LanLe e inadiavcl 
servii.;o. · 

De facto, uos ic1·nHJS cm que está rclligido, o ar-
1.igo 1~-lO, da lei n. 3.6'7~, de 7 dei janeiro ultimo. 

e.011 l\!!'iu 1:1,-1 P·rn:-;i·dl'UJ.c• ela Jlc•.pulilii'.a pod11 J'(~:,; par:a: 
«mandar fa:t:er os esLudos n pela Jórma mais conve
niente inicia.1· a::; obras e adquirir o material nccet;:;a
rio para o cBLabclec:.imenLo da Lracr,~ão elcülrilla uu 
serviço dos sul1urbios e no da linha do centro al6 
Barra do Pil'ahy, rla Estrada de Pcr1·0 Ccnti-al, po ~ 
dendo abrir os oreditos necessarios até dous mil con
tos do ,réis >). 

Usamlo dessa antorizacão. r.xpcdiu o Govcl'no o 
<lcc1·eto ·n. rn.557, de 16 de ab1:il do 1910, ;J,pprovando 
os plano!'\ e or(.)amenf.os das obras pi·climinarcs de fe
chamento da linha Estrada de Fcwro Central ·do 
Brai:;il, entr e as esta(;.ÕC\S Central (~ Deodoro. 

O Poder Legislalivo, ponSm, nrnhora na sua anto .. 
riza<:ão concedesse ao I~xccuLivo a mais .ampla lihr~r
darfo para - . «mandar fa:wr os estudos e pnla l'órma 
mais convm1icnLe iniciar as olH'aH e adquirir o rnate-
1·ial nec:rssa1·io», -- limilou-llrn, lotlavia, a ac(iilo, im
pon~fo-llrn o rnaxirno de dous mil contos de 1·éh::, a. 
t.JUanto podriri~ montai· o credito aulorizado. 

I~' bem de Vül', enf.l'danLn, que u IP.p;isladoe, esi:t
bcJr.e<'1Hh) u rnaximu dos crcdilo~ a nercm abel'los. 
dr.si.iricm-o::; exj~l11sivanw11l .n aos L1·abalho:-; pl'Clirnina
rcs ind i spnn . ..;a voi s an prínwi t•n irnpul~o qne daria o 
Governo ás oht'as, reS1!t'va1Hlo-sc a npprwf,uní.-Jadc par:u 
at.Lrihuit: ao ];xccut.ivo os i·ccursos necessal'ios uo p1·0-
scguimenLo c conclusão do impodante serviço. 

Em f.!H'H con<lii.·.(fo~. ouLl'O proccdimnnto não ca:h•~·
ria a.o Podei· J~xecntivo sinãn i~il'cumserevcr a mia ull
ciat.iva ás fOI'\:as <iuc lhe oul.or:;ára o Cong-rnsso Na-· 
cional; e, expedindo o d~c.1·eto n. 1:3.557, não lhe (W:l 
lieHo it• <tlérn da approva(lãO dnf; pfano~ n oc·i;amr.nlo~ 
das ol.J1·as pt·el i mi.Juu·os de fcL~ lian1cn Lo du. I inha, det:;di: 
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a. estacão Cientral ;if.ü a tfo DP-odoro, ~crviç,CJ Pt;SI:': i 11-
d1spensavcJ á electrifivação da~ linhas de subm·bios, 
no trecho iudicado. · 

Os esLudos a 'qne procedeu a direci.oria da Es
t-rada de Fert·o Central do Brasil. i;í bem ouc ainda 
não sejam dcfiniLivos e qua só posStlm ser ult.ima{)oi; 
á. me-dida. ào andament.o do,; Lr::tbalhos dn ç.om;i.rucrião 
(>. do mo.rJo Pl1r que se forflm tornando. necessados. im
portam cm <:erca. de 5. 502 :953$; sendo possível. en...:. 
f.retanto, que o cusLo da~ ohrns soffra urna reducQão 
apreciavcl, caso o material a 0.mprci;-ar volt.8 ao pre1,;o 
normal. 

Pela mesma fórma foi r:a.Jr,uJadn r.rn 17.?,2~ :50fl$ 
o custo appr.o:>:imado do mal.cria.! rodante. sub--cst.a
ções, linha arl:\a, Unhu. -dP- retorno. f ceder.<; e annora
gem, não t,endo sido inr.luidos, no amtantci, no orca
mento acima, os abrigos para. r,a.rrns n.a1; e~fa\;ões 
Central e De0<:1oro, nem os galnões para l'i sr~1·v11}0 <le 
lavagem e inspecção do ma.teria! rodante. 

Do o::xpost.o, são do facil comprehcnsiio a impor
tancia e o valor da obra a reatiiar. 

Os recursos auiorízados ·pelo Conµ-rcsso NadonaI, 
nem siquer pode1·ão cobrir' o cust.o da metade dos tra
balhcJs preliminares. tal 1;omo forarn mandados inieiar 
pelo decreto n. 13.fü57.- r.fP. · 1f> d·~ abl'il ultimo. 

I>m·t.:mf.o. n ri:u~ ::;e fa:r. nec(!.~sar·io. é qun o Con
g-ress() Nacional. uo seu ·~,Jf>sado 1r~•rii.erio, d~firn. a.o 
Porlr.r Exf:\cut.ivo as aut.orizaç.óes í! rC1eursog impre~r-in- ' 
díveis, de í.al maneira qw~ a <"~f.e fie.ia. :permittido 
mandm· abrir 4mncurrencia pnhli1111. afim de ser r.ontra
cta.do, nc"(o só o sr.c-vico de <~lecLrificnvão das linha::i 
suburbana!'Z, r~omo tambcm o· da 1 i nha do centro, até 
Bana. do Pirahy. . 

Os prazos, quer .para a ::i.bcrf.11ra fl riura(,\ão ria con
currencia, qum· para. o ·prosog11inwnlo P. conclusão rJas 
obras, s0rifo '18 <1l1P o Gov1~1·n<1 <'ll ( f'n dt't' razoav1,i:::. vi gf.n 
1'C)mo é d<' !.oda <:4Hl\'"nil'IH~ia Cfll" ~1·.iam dl'vidamr11L1> l'il-
f 11da<fos ln·rlo!'> os sy1·d.l'mal' d r> Plf.'f•f.riíirar.üo i:onhr•r\idn!-1 . . 
Nlm a mai~ amrila lihrrdarli1 11;1 np1'P!':Pnta1;fío das rro~ 
rnstas. rir- ff°irnm n ~<'r p1' l'miU-i<I•\ n · rnai:; ndnw·inso 
~xanrn do!' pr0rl'ss0s t (!Clln ir0~ a '!rHJH'Pg:a r, a 5SÍ m como 
n nl(ldn or. rffed.t11u·,-~P n prt~~wwnto dn o!Jra. na ml'
rHda <loR <:.1·cdít.os nr•;ame.ntnrios lJU~ f'o1·cm votados p1'l() 
'Poder · Lci;islativo. ~ 

:\!11if.n. ra:1.i'in '·"'''" n ill11~ln• 81·. :\fnrnio d1'..! lHtdlo F1·;1nr·o. 
fi,. ,. l:i.1o;1ndo. na í!Xpnsiçnn 1fo rnnl.i,·11;; i11-.ima. h·ans1Tipta. q11c' o 
ri r 11 ltlP111a. da l'l• 'cdriffr:lf;iio ri<' a/1:mn1rt>' das liri!1a~ da .T·~sl1·:trl:\ 
•lt> .1·' 1•1·1·11 CC't1!.i'al do BL'af'.>il vinlta, ilf ~ h~t mniLt\ precw.t·un<tnr!o 
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;1. atlencüo dos ê'OVcrn0s anl r~ r iv1·r·s ;i qudk de que foi S. E .\ . 
l.fl(I dfica~ quanlu l1l'i lllante cullal>uead1)1· . 

.\'a Yc1·dade, dalam d'~ J ~Jf.lti. fia l!t <.l.U uos .iá passad11!', " !' 

.-r1·íwr:iros c'sturlos fei to:::, na h.sLrada. de F ei:r o C:~n lrnJ <l~· 
lfras il, 1·111n o cil!ijcclivo rir JH'l'llarn1· o m·ojc1:l11 d r.' ::: ubs t. i l 1ii,.J1•• 
<ia 1 ra ec)ào a varw1· ·11da dc~dric:a nas linl!a:; ele s tll1u t'bio, d 1':-:r1<
a rsla•:ão i11icíal. lia Pl'H1;a. da. n c11ulilit:a, alü a d e D. Cf;1C·:i . 
1•-:.:t.n:-rno lci·niiaul du ~<'1'vi1·0 sulJur·hauo. Ta·cs 1~sludos J\11:;H1 • 
r•x1 ~1"t1 l.arlos p11r dcl1·t ·t11iua1;:ãu du D1·. Gab l'icl Osut·iu de ,\ 1-· 
11wida, enl.iio d ir<~i;Lm· d<i.quulla v ia-rcrrr~a. o pot· L'f l e eo1 1 f 1 ~1 ·
dri:-s ao e11::;0nl1n iro Ly:;u11ias do Cc1·q ueit'a Leite, e u.ias c11 11-
1· l u~r11~:- fül.'<.llll fa\·111·:t\'1! Í~ Ú Clcui.l' ifil'adiO da,; Jjnltas JlWIWi r , _ 
rn1clas r) ·indicavam, l;Cmw solU<:ão J>l't:kl'ivel , o sy8l 1 ~ma d ;~ 
''r•1·rc1lle L'011ti11ua, sub l,r•11sfiu de 800 vul!'.~. 

J'L):·d <'1·io1·111i:'nt .. 1\ 1.• m ·IU07. quando a <lil'~C'f.·fio (la C0nt 1·:11 
<lo Brai;il rs 1 ,..,· , ~ t' lllt'<~ c;11c' LILI Dr. Aa1·ü o n1~is. llll\"0:-i esl. 1 11 1 11~ 
foram fritos, ltavcndu s~tlo lkllel; cm:an·ngarlo o engcnlwir•• 
H<'i L1.11· J,yi·a da ~iln1, que í.a1J1bcn1 rcconl1nccu vauta;:"n~ 11;t 
1·.]1)etriJ'icw;ão imuwdiaLa d1J scl'vi1:0 sut>urbauo, J)L't) f cr i1;d 11 . 
i;;11alnv·1d.r', r>al'a r1~:;o l vt'l' o p1·ohlcmn, o systcma do c o tTP 1 il· ~ 
1·nnUnua. 

Circ11rnsl.a11<'ias ,-~u·ia~, cuja aPt'f'l.~iar,:ão t~seapa a1) "l>j1 ·
c:tivo cfr~tr. pa1·N·c1-, in1p1~diram, t\1..6 lrnjc, sr>. hou \'e:::~cm [l'a W'
fm·marln 1m1 1·ralid~ufo , que1· u111 qncr ouLt'u dos :ull.c-p1·u.i" 1·l• •'i 
rlaburw los p1•lus dou~ c~n~:< ~ n!:c• i ros rcl'el'.idos, ambos d11 l'Mp•> 
li'<"l lll iL'O do 1ir1sso mais i mpot'Lanlr csln.bulccimc1ll.o lk ··ir
n 1l;>.rão fr rro-viaria. 

í..:0lli ido:-; d0 s111·1H'"Zª 1\nn i 11 it•1·u1t1pi11ir•nf11 ria u ll 11 11:t 
:..:w-'tTa . os di1·<1du t·e:- da l:1•11frn! d11 .Hl'tt sil l.Pl'lll l tw Lado. d1 ·~d r : 
·1 \l ·I í; c:oin a Psr.ass1~z do ca1·vfí11 a : ,'.: alg111u~ llll:Zc.\:; apt•l; · a a :->'i 
;.;·na tul'a dti iu' rnisli c'Íll f'. alé li11j!'. l'nm a ''xt.1·tto1·tltnaria :d ia 
do p1·ei;o dc::;::;c çombu~U\'el. Foi f)(lt' i::;::;u qu'l', - embora 11:i r1 
1 in•s;:; " ,..;idn pc>t:si\·pJ 1:11ida1". rl1Jl'a11I r~ a gw.•rra. do sub.~ J. i l 1 : 11 · 
o :-yst1~1na d1~ t.ra1·1:fü.1 ora •!m li ~(• 1'tn dr. l.11<ja~ a ~ l inhas lia 1:,. 11 - · 
.J 1·al - 11~ pl'Oriss ionac'S qw~ f 1•ahall1am nc•ssa. via - 1'<' 1' ·1·a 

n ·h1•11 1 L'olil1<'c1•111 das suas 1 H·r·r.~sidad~~. 11ãn al>a11d11ua r:11 11 ,, 
··~: L11d11 du ;p;s11rnpln. a enmrallha111lo tln p11.1'1.u fndo~ "s 1·:·11 -
;.:·1·Pssns. 1111 i111artll'nle. inl.rodnzicln~ im~ · Í11slalla1.: t1c~ q111 : :-:1: 

co1ll'l11 i:u11 11u !W p1·r).j~cf .: l\·nn1 e m 11uf rm: ]'lai;w~. ''.r~t·l.ns 1·1tt1 111 

l"~lan1m. d1• 'fll•'. 111aís 1·1·dn 1111 nrais ta 1·d1~. a 11·:wr:iin i•!Pl'lt·i·:a 
l.1·1·ia d 1• 1'1•1' all1ipladn l'll\ a l ;,:·u r\\as das 1111s:ms p t' il11-.ip:p•..:. l 1-
11l1a:;, ,, ,, 1111'11lls, lmpnsla - a .. l'l<·1~l.t• il'i 1·a i:i'i.n -- 1>1H' 111011\ 11 ~ 
dn <1t•dr•111 fl' t·llnit•a t' dn urtlr~rn r•e1n1rn11ic\a, de l.11do 1.1 11( 11tl11 
Últ'( tll 1 f'~ I ; l \'f' Í s. 

() 01'. J1 i'lhl't'Jn ~J :1 1 •i11 J1 n d t'. .\ i'.í'\"t"•l l 11, 011;:;-f'l)]lf'il'n da ):,o.:
f l';tíJa 111• F1•1·1·n 1:1111l1·al do Hrasi i 1• p1·0 1'f'ssnr ·rV.• "l< ·clri1•idn•I•• 
11;1 F:..;1•1ila Pnl~· l ••C'. !n tii·n. !'oi 11m ;ln;; prníissionaPs q111·. sr· •l

1
•: 

ili<'a:·nm :1n 1•;;!111!11 ela qw•sl:io. ns 1·1•s11llad11s ele• s11as 111 \' 1" ~ ,1 -
~-:ii·iit"s JH'sli- p:il'I ic-11lar. <'Ih· 1w p 11hli1•1111. Ptn 1 \l I G. <'~q1 n1 1 • !1 1 

;,i' · mnl ivm; lltt" 11 1•011\'<' IH'<' : .1 n d a 1tc'ct 1ssidad1~ tl t' ahawl1111ar 
uu::; !i11l1a.s .~lllJ1t1'lm1ws, e dr~!:'<le ll•t;·o, o u ::;o da l rnc1;.üu a \ 'ti. 
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1,r,r. ~.\fr<' i 1 n n<ln. rnrnn os srn~ rlm1 ~ rollcg·:i ~ nn r l'riormf'nfe 
:1101winnn1Tus. n ::;ystemn dr. r•.orrenl.o continua. o .Dr. Robut•f.o 
~.1arinho ,iusLifirava a sua Pl'<'f'f'l'l'rwia pelo r.·mpreg:o rle um:t 

in:i. is n.J (a l l'l1f:.:i o. dP ·1 . r;oo volf -"· pnr .i;'t SI'!' .en tún dt> bom ccm
,, . lJ 1 o adm ili ir m Hl c•s:::P vir n sr,r ig11:i. lm.~n lfl \'l!.ntajoso. den~ 
! :·o d1' l't11:10 11r·n11, Pstr>ndPr n ll'ncr:ão r> I N~Lri1•.a ás pronrias 
111 1 l1a~ (1o m!cr!or. rlt>:o:dl~ a l'!'llaí:rtn Crnfral ah~ narra do fli
:·::il1y, nn mr.no~. 

EsLa 1111 irna hypo!hr>~<'. nli:íi::. j:'i havia sido l.amhnm prl'!
,. i<:f :i fll' ln Dr:. f'anln de Fron Lin. fllW. 11uando foi pr.I a segnrala. 
YI'?: 1fit.'l'nlo1· d:i C<'nl.ral do Br•af>il. irll'nmhíra n f•ng-cnlt 1~iro 
nn11sd1. da 8;nr.ir:cbdl" Sni~H:l 11<'Sla l.npitnl. ff1' f"X:tminnr ó n~
~11mpl.n. O antc-pro.inclo rlc·~L(' t• ng-t'nltr~irn, cw~nrnizadn 1 .. nr11 
0 int.nil o rJn não introduzir rnndiriraçõr•s nn" liuhn~ 1. a 2 
:1,•.l.rn1es e ·1.I n •11Li1 iz;n• n maLPr í al l'lldan Li~ dos Lr·1~ns d P sulrnr
l 1 io. adnpf ava, do .JH'n rm·1>n1: ia, a ~orren !;~ 1nonop lrn.si1~a. sob 
i1•usão de ULOílíl volts. 0 ul.ili:t.a.\·a· as Jocnmol.ivns Pler·,lricas: 
parn ns linha~ rlo inl.í'rior, r.11 iciava o enµ-P.nh~il'o Bne~d1 ape-
11:i~ ria ~N~c.:un r11~ fi•ar.c:fí.o rli~ HP.l<~rn a Harrn dn Pirahy. c:mnti 
ci.• vr! nn i nf 1·od 11rr,ãn an r0ln1 or·io cio nnno fJP Hl 11. ~rnpre
~':rndn n c•.m'l'N1Ln mrinophasi1•.u de 'lt).ílílO volts. Ralvo nns t.1·t>
r·lio,-; í'ITI Lnnnr.l, em <ttrn a mono,;pha~ica P.l'O. L1•anl'l.f1Wm:ida em. 

1· r> nl.innn. !'mh a ff'nsilo <li' 1.:?00 voll.8'. · 

!\faic; tarde, ,j:í. rm 1!H9, o nrnsmo D1.'. RobC1rfo Mar inho 
'f1·z pnhlirar n11t1·0 lruhnlhn <ln Rlla anloria. dando conta dos 
1 1':.:.111.r a<1ns n rtn~ cl11~g~ ra. in<la~ando. rlN;d e 1flt7. da convP-
1ii 0nr. ia d f' Alf'r~! rifirnT'. nrio s(1 ai:; li n hn!': ~nlrn rhana8. cnmn n!'I 
do. e entro,· nt.1• Bn1·r:t do P irn.hy, <'.om 108 1\ i lnmetros de r.xl"n
•-rín, '" lamhPrn. or.; ramnrs Ôf• ~anta Crnz f' clP P::iraramb~', eom 
::1.1u~2 e G.600 melro~. i•c>sp~d.ivnmrnf.P.. 

Dr~ nnfrn lnrto. r.m :H <lf' mnrçn 111> 1!H'7, srnclo direntor 
1!:1 l'P.lr:1'b. n 1>nµ:rml1Riro Mnrr.inno rln A~uinr Moreira, foi pro~ 
r•:lsfa ao J\fini!'l!.f1rio da Vin.1~fío P Ohr:i~ Pnhlir.ns n nomra1,:ã1) 
d• \ ama commissüo non!'lf.i tiuidn flf']<ti-; c•11g-c>nlwii·os Heitor J,yr·a. 
.ia i-::ilva. LysauíaH LI<\ Ct>t'qttr•irn L1'ilr. 1\ Cnsnr de S:í. Tl:'.1hAllo. 
f•'lrn ~rol11~r " rolli~il· n!'I ncr:(':::f.1nrio~ rlNnr'nt:fíf.1 t't 01·:.mniza
' :111 dn Jll'Cl,iPr.t.o fie (llt•ctPif'lr.uc.:fin dn~ lit1hlls do imblll'hio. <~01»
f•l'1•lrnndf•11do tnmbr•m o i.rr1~ho da li11lia dn cent.ro, qun vaíl d:i 
· · ~l:11:fio fil'nfrnl ntl'• Hnrra dn Pirahy». Os Lrahalhos rnl.üo lP-
1 :1iJn<; a ll'rmo f"nrnni nripoPl.u1rnmm1Ln rnmef.t.idos ao Minhil.f>.-
1·!0 rlit Vlar:!in e- Ohr·n~ Ptihlirm~ (' Mn~l.am dP. t.rn!i! pnrtes: o 
11 ~ 1.nclo iz-et·al <ia elP.ct:rifimv:.fío das linhas. o pro,iecto relativo 
:'1 ~lM!.rificn!)tio' <lo Aerviço do~ snlrnrbios, n.compa:nhado da. 
1•ollecr:ã.o dos nnt.P..-pro,ioctos da!'. nnssttgflns n obras aMesso-
1 · ia~ dn fRchnmrmtn dn lil1hn, n. finnlmFmfo, do orçamento de 
··11s1n p1'1\vavRJ " da r•xposic;:1o .iui:.LiflonLlvn do project.o elabo-

'.iilti. A cmnrnis~fío propoz n~l<'nciPr o RBrvi~o dP. ~nhm·lJio~ 
:if :. a 1•sl.a1;ão un D1>odoro. .i11:-1l.if'iea1111n p,gta indicai:;úl), «não 
· (·, 1·orn o i11f'nlliv1~l nn~nrntüo. c:IP 110rmlur;.tío. n qu~ n e]l'.r.tl1i
! i1•rido dor:i lognr, i:<ín:~o r.tinda com n convenlenciD.· de sa 
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jn_tjl alln.rrm mr1 Dc>odo1·0 o::; ~~ lpúcs desf inadDs ao abt' igo. lll-
'.\'u~·l'm i' im:pecc}ií~ do material rodante,·~ . _ 

E foram pr(•cisrdnP-nf1' os 0stndo~ 1mt.os pela comm1ssan 
alludi1ln. qun serviram d<> basP: uo deceeto n. 13.557, de 16 d1~ 
;th['Íl d1> ·191 Ü. :tp:f)rovandu «O!' plano:; C O<Çamentos das Obr'a~: 
1fr"I irnln:trf~:-: rio f Pehami>nto dn. l inlrn. da Estrada de Fer1·11 

Ci>ni 1·al do Brasil. 1•11tre as t':'f.aç.fíe~ Cenlral e Deodoro, pa1'a 
o~ fin>' da eleci.1·ifi!'a(;ão do>; subnrb íos desta Capital». 

Po~tr•r·iornwnlc. c~m officio d11 fl dr .illn110 d-e 19-19, o f'H
"í"rllwir·o .Tost: Gorn~arw•.:;: Bar·bnsa. 0ntão dir'Pctol' da Cenf.r:il 
~o Brasil. nlr'•m dr~· outras providern~ias. todas perf.inentP:,; :'1 
1•1p1·1r·íl'frac.:ão de al~urna~ das linhas da _nossa p~ine~pa.l vili 
f1·r1·1'a. solieitava do Governo a ner·essana autor1zaçao partt 
i>~(r·nder a tracr.ão oledrica aU: Barra do Pirahy, aerviço de 
que não coi:rit:írâ o decreto alludido. de- 16 de abril d~ 191.9. 

O ot't'icio a que nos rerm·imos, se1·viu de base ao pedidtl 
d<' c1·editó consfanlr da mensagem transcripta nas primeira~ 
paginas (lel:'te parr~cer·. 

Embora naàa tenha ~ido ainda resolvido sobre o objcct() 
<la mr~sma mr·'n~agrm, o acf.ual director da CenLral do "Brasil. 
imµr.nhE>iro .To~quirn di• A~si~ Hibeit·o.-porque t.enha muito 
hPm 11nt.0ndido ~er dü toda onnveníPncia completar os ~istu
,\M. j{t iniciados. d(• 1•lect.rificação dP varias linhas daquella 
f·~i r·udn. -·-- c1·1•ou. nu rr,~nlnmcnto Ol'a em vigor, uma ser-çfiil 
IP1:Jinir.a 1•:<1H~cial, incllmbida de continuar os trabalhos an
t.Pri1m·.". d(!. que fazem parl.t~ Oí-1 engenheiros Heitor Lyra da 
f.ilv:1 ,. RobP.rto :\farinho dP Azr•vedo. aos quaes deve o Rr
Ja for g-rund1.' rnunr.1·0 daf; i n fm'mar;óe8 constantes de8fa ex
J..tO~ic:tio _ 

O lígnil'o l'e.sumo, ucimn ~xpo8to. do que se ha feito 
1•n t.rn li<'•:-:. ::i propü,;; i to da. i:•li>d.Piffonvão dn varias linhas da 
(;p11ti·nl d1) fkasil. r·~veln lwm qu1~ ao illustre Sr. Afranio d~ 
·!\r nl lo ·r::r·n ll(\O 1~uli ia. na \'nr·<1ndt>, i nf ei t'a razão em assevel'ar 
qtll~ '°' p1·1•l.dnmn da lrnec;iio Pleel.rica na nossa maior via fer
t'1'a \' i11 l1a, d1' ha nrn i t•\ p1·1.~u,~cupawlo a aHenção dos goveE"
nr 1;:: d1·>!d" HHlti. ;:uh u dirncçf~o úo D1·. Osorio de Almeid:\, 
at(o rn:~o. t·nm oR l;Crvko:::: tlu l~onl.l'al confiados á orientacão 
do V!Jg'i!nlit.'Íl'O As1'iH Ribeiro. quasi lodq1; ()g uirectores que 
Leem p:i.sc;.n dn po1· nq u r.l.11! cJ 1~paJ'l.a rm"!l lo '1a atirninistlração 
publica. !ião cuidado do assuinpto. eorno í'i:t,erRm os Drs. 
Aarão lti'i~ l~ Paulo <l~ -Frou!in P i"1:0. <•ng·enheiros Aguiar l\fo·· 
rf'•ira e"• Gurn;alvc~H E.arbosa. 

O p<~d ido dP providencias qiw a tm~nsagem encerra nifo 
póf\1~, }lOi!'!, rr>sull.ar· 4.Je nm Sítnples c:ntltUSiO.Smo dn momentü. 
d1.~ nm iu.i u.s!i f'i r:av~'l amor á inl:rod t.icdío. do cousas novas, rnaii 
d1spen~nvr>:1~. no .1(t bustn\nte eomplir,ado servi\'-O dle movi-
11wnto tle lren~ da Central do lkasil .Ao ('.onlrarío. a neeessí·
d'.1de da 1•!Pcfr\rica11iío di~ suas 1 inha~ pl'incipaes é eviden-· 
·f 1 ::Hl.t.1, !'OillO . ..:1' v:w v~'l', por cuidadosos f!studos, f eHos pur· 
pr·otrns101~rtr•~ d(• 11ufo1·1a c.·.mn,wf.11nrit1. que a~senf.am, todos, a 
-~t~a eonv 1cça0 na~ vantagens a Cl)lir 1.•.1· do abandono da Lracção 
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:l. vn.por nas linhas dP. traff\go intenso <la Central do Brasil, em 
inf'ophismav0is rar.õeP. de ord1~m lnchnica, as quaes, feliz-
mi-mi.e. se narmonir.rnn com as l'flg-ras de economia, a que 
cl1wPm sut.if'l'azer ai:; soll1c;.ues do:; problr~mas confiados á in
dagaç;iio da engenharia . 

.Tuf>f.o li. port.m:it.o, cuid~mos, de agora f'.m deante, d ei 
apr<>ciar o~ .motivos, (fo ordP.m eronomiea on de ordem te
clmica, qu.~ aconselhaim a snhi:;t.it.1Ji~ão da tracção a vapor em 
ali;umas <lai; linhas em l!·afi>g-o na Est.rada de Ferro Central 
do J3ra~il . 

• 
O u!f.inH' Congres~o Int.e.rnacional de EsLrada!! de Ferro, 

reunido cm ,1\;a~hingt.on. approvou. entr~ ontrai:;. as ·seguinte::i 
conclu.5õns. relat.ivns ao t:mpro.gu da tracçãcr · electrica nas 
grandes. linlrns fon,~as: 

«La traet.ion électrique semble devoil'"' être envi
sagée arluellerrwnt romme un auxiliaire de la. traclion 
à va.pem·. capable d'ar-;~a irer .~erf.aine pod:ion du f.1•afic 
·cies clwmin~ 1fo rer aw~e nv:i.nl.a:;e el. ,:1~onomie. 

Il t}f-;j, ímposi:;ib!P, dans U11P expos1~ gP.n1~ra.l, d'in
difJtH~t' lf>.o; exploif.:üions qui pHt1venl. sp 1H·êt.e:r à l'ern- · 
ploi de J'élect.rieit.é; e'est. essenf,iell~ment un~ quP-st.ion 
rl'n~p1'>ce, ·cltaque c~ a;; pari iculi~~r rn~cessitànt. unr~ f\Lmfo 
specia1e>. ll faul .. bien í!!endu. l'u.ire enl.rer en compte. 
dans cel. 1~t.ud e . la 1ipµ1mse de r11.quipi>ment. él~ct.riqne, 
dont lt'~s ·ii'l'i1wipa11x fad.eut·~ sunL d'.alJllnJ · lef; eondi
tions d'Pxµlui Lat.iun ( 1'1·1;q1w1w1~ 1.f. JWids º'~s Ll'ain8) . 
Plli.:; 11.•s co111iitinns d't'dablisst>mP11I. clP. ta ligne (1011-
gum11·; profil, 1.r:t1•1'!) , PI. rapr11·~1e:lle1· lt>s diar~·e-s d'it1 -
térN. €'l d'ammiwl is:-:e1111~r·1t < 0 n1·1 ·~""Pºnd°'n:.es <l~ l' t!m1 .. 
nornie i'!lll' f)l'f>1·111·pt·a1 1. ltt ll' :wl.in11 1;!.,driq w! pae 1·:i·p 
vor f. à la l t'U<'f.ion :"t vapPlll '. 

H fan\. :u1 ::;:-; i fai1·1• t!lat. l t> 1·as c>1., lw.an·t. ll+>s at1-
g"mnnl.aliü11s dc•s :·1•1'.1•1.f <•.-:. a11.'\qllld l1•s l'a1111~ 1iu1·ul.io11 du 
Sf'l""' i<··n pn111·1·a tlll'nll <•t: Ii1•11 l' I. dt>s f':wil i tc~,.: du SPl.'\'Ít·P 
ilan.o; IPs ~r:t l '•"S, r1~s1dlu111 . tl1• 1'1•rnp1Lli · d1• b ll':W l in n 
1!1Pel1'Í<J Lll'.». 

l•:sl.n.,: no1wl 11stH.~s 1 r:1er1m, .dn mndn ~P-gm·o, o 1·umo a se
;;11 i l'. pnl' qll f'lll qt11•1· t'lllP •"!'lr•,ja in1.·11n1i>id11 d1• d ii';PJ' sohl't' il 
c1rn\'l'J1ÍPIH'in.. da ::;11!1.::t ituic.'.fit1 du l1°:H:1.:iio a VRJ"llll' 1wl·a P!P
d.l'i1•a r>m d1•l.1•1•mi 11:ida linlrn 1'1•1'l'Pa. •pnis 11111• Pllas mnsf.L'arn 
81'1' :i qrn~stfio. a 1in1 f.t>mpo. d1~ 01·d1>1r1 ! l'd11lit"il •' ~li> na l.urr~zn 
t·•1:111\f.11t1ir•.n. c;11mp1•indn frizr•r "'· ' '~!11d11:-< m-;ywr"inP.s JHll'::t ~ai.la 
1.:a:-00 par•fíeu lar.)>. 

E t .·~1 -•!i-: PSI 11dni:; d~vc"m . :-il'I' t~nlllhlr.idm:. t IP mndo ll r11· r·m i ,, .. 
1 i·· ·a 1~ompurnr:fín c'nlrP as (ins1wr.as clP .i111 ·0~ ,. 1fo amorl.i ;i; n,:.fín 
<lú <:apilal pn•c·i s11 :'1 Pl111·ll'iri1•:H::ín. --·- d1• qlll' os :p 1· irwipa c~s 
fa1·ln1•1•~ s:io. d" 1lll1 lado, a l'1•1•q1rl'111·ia i• o pPsiJ du.s l.r·1•11s I'. 
dP ouf1·0. a l'Xl t•Jlsfío. o Pf'l'fi l ,, (1 lrnc~ ad11 ela linha em r1tanfa. 
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, . 
. ·:, .. ~ ANXAES DA C.:.~MAR:\'. 

~ B a r.conorn ia d'e r.usf.eio a ('[lll\ pótiP. <lar Jogar o u.~o rlti 
íracr;ão elflcl l'ir.a . . 

Examinemos o problema ''.)roposf o á Commissií.o, á lu7! 
<los princdpios acima estabelecido;.;, o,.; quaes Lr:an.:;crc~v<mw~ 
inlegralmí'rtl.~ · ne<>l.as pagina::, pOl'lJt1f:> po1· <'ll~s preL('THlemo5 
nort,par a no:~8a C<X.iposd~ão. 

üesdt: logo, ~omos na(.nralm t·n le coilduzido.s a cu•iclar • . 
em separado. · dos dous casos dt>. que fruta a mensagem, t.fi.o 
<liffercml.es ~ão as condições peculinres a cada um: A) ole
ctrifieaçiio das linhas dns suburhios ; B ) elec.t.rificaçifo das 
rne~ma s linhas e da do centro ali'~ Barrn do Pirahy, com
i1reh r.ndendo os ramacs de Santa Cruz e de Paracamby . 

.A 

Nas linhas cie suburbid,::, muito impl'l'i";;iona a quem 
e"'"' ''nina ns dados dn qu f:'~l ão. <l rr 1~~<·r·r· <:onf.inuo do numero 
de pa;:!'agP i~'º-" t.ransportadn:; ·nnm1almP11lo. a partir de iB-61, 
quando fora m justituido!' os lrNl !o; ~nlnll'hnnos . . 

D.o notaYel augmenlo Vt't'i rie-a·1fo ai.•' hoje. <lá conta a 
re.Jac;i1o segilint.P.. PXl.rahida de 11m dn~ ! 1'nbathos publicados 
prl1> Dr. Rohe1•!0 'Lnri·nho P QlH' n1w1rn;:: romplelamos, no to
eant. e> M pP.1'iodo dr.corr i do de rnn a 1!119 . 

'Annos 
Passagoiros 
transpor- Annos 

tados 

HHH i36.t>o9 rns1 
18&2 i4ô. ':l59 1882 
·186a 1. :10.113 1883 
i864' 189 .:301 188't 
·1865 207. ":60 18B:J 
18ú6 233. 2·i-li -1886 
i8ô7 ::JOO. i.49 :!887 
1868 ií~3.6li~ 1888 
i86!l !):~1 . 0ü8 1 8~ll 
1870 ti:10.U!O iS90 
1871 ~i8:l. :!O! i89i 
·1872 61> 5 • 1 l l} ·1892 
1.8i:3 181. :;o:; i8n 
1874 7K:í. !k ·J :J i89 -i, 
'1 8i5 i.O.t7.3:~:i 1895 
i.S-7ó 1.200 . 781 1896 
un; . :t .518.~30 1897 
i 878 :1. .4:n. 200 1898 
iti70 i .63/L 35~ i8~\) 
JSSO i :::iao. 320 1900 

Pa<óagci<·os 1 
transpor- Ao nos 

iad'JS 

i .8!t~ . :H2 1901 
1 .820.Si l ·1002 
i . 9 1 :l. 'J20 :f. \)0:1 
~. H S. ll8!i 190·t 
:! • ·Í 1:1. i !i 'l ·11)0~ 
2. i ·i1. i\iS .1905 
: !. ·~B9 .GO\l i 9lf7 
3.s:is.Hn -1908 
!k. 077. :;;;;i Hll9 
5. til.602 HHO 
7 . !)0i .207 i9l 1 
i .870. i 0l) !912 
s.n~.01 : ; HH3 
g. i79. 9'.)2 i9J4. 

:!O. i 112. 6ô-i- 1.915 
H . 074-. i·~5 1916 
t l . !i0l~ . \'J2l) i 9i'7 

\) .503,828 {918 
9 . 791.4' \i-~ 1919 

H .442.i3i -

' Passagcir0< tt·anspor-
ta dos 

" 

H .6:)9.27'' 
12.288.63' 
f 3. illL004 
14.130.~i 
Hi.t>21.21 

o 
9 

.17.sas .as~· " 18. 169. 20 o 
i8.9iã.76 1 
:18.884.52 
21 • .tos . :m 

8 
i 
â 
8 
1 
9 
3 
i 
9 
i 
1 

:m.36i .48' 
26.058.8~ 
2:1. 4lj!). 74: 
28. :í02 . 84 
23.3td. . 38 . 
23.923.H 
21.0-íO. 72 
22 .62~.02 
25 . 647.48• -
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Nos :i..nno.> anterio1·es a -19 li a. est:iti~tic;i. dos pa.ss."tgeir~ dos 
frnns do pequeno percu~·so está r.nglobaua com a da. li[1ha auxilia.t·• 
.\las, como os trens de poquauo percurso t.ranSP.Ol'lam ta.1ubem 
passa.geiros do::; suburbios, é convenieute assignala 1· que os pa.ssa .. 
geiros removidos p01' e~tes ~rens foram : 

~ . 
1. 9i 7 . ............................... . 
1\H8 ....•.•••.••... • . ·; · · · · · · · · • · · · · · 
1919 .......•.•......•.• •. ........ · •... 

!j, 1.07. !i28 
!i. 7-13. 70~ 
~.0'19.89G 

A s imJ)Jes inspt.'t'-C.: ft<l do quadro anll'rior mosLea que. ri 
curva rlo:- pa:;~ag·e it·os l.run.':!porf.ados i1elos f.rcns de sulmrhtos 
i:;nria, ~P- sr~ a qui;ws:;;ti desenhu1·, f1·uncn. A rortt•m1mLo, asr.en-' 
dm\l.P, poi~ 1111e só no.fl :nmos dP. 1870. ·J 878. 1880, 1. 882, 1898, 
1fHJ9, J91 !3, :t!H5 1M7 'rrndnam ser reg·i s t.radas pequenas r e
ducc:õc!: ~ohrc oi:> numeros 1·elativos ao anno irnm~iat.amen l.f~ 

an.te:r·ior. J~' <li• rirt:"\'Pr, .porf.nn.f.(>. qu.1' a. r~urva. ~·011U11nw n. i-;m· 
asc.endenf.e. sendo, ao demais, muito provavel, - podemos 
mM.mo d i:wr :-rn11do c:f'rl n. - .. filie u sua inclinacão se uccentuP. 
d1.1 o.nnn par•a anno. l'::J.dn. v0.z mais, deante da «Lendencia á. ir- \. 
riirliac;rw-.. de qne 1101:< falla a exposição do motivos· e a que si;, 
não oppõe.m, anf,ei,:1 favorecem e provo·cam, de um lado, a aind:~ 
].'il'(ille1rn de11~idad~ de populncão na zona súburbana t.ributa.
rin das linha)! da F.~slL'adu dP- Ferro Central do Brasil e, de ou
t1·0, a pos~ibilitladP. dii se il' afi'asta.nd.o ria estação inicial, 
annuulnwnt.e, o cent.ro do gravidadl'\ daquella .zona. 

Pela r·ealizuçiio <.lo que se prev8. l'espondem, além de 
(' ireumslancius mlL1•ar,;. ún todos conhecidas, que ora e sem-' 
Pfü hão de .<:onc:orrAr run·a. que n. pat't.e da população meno::i 
ravorfc.ida da f'or1 una procure, . de p~ercncia, residfr f>.m · 
:wnas uov:is, ainda niío muit.o ediJi~adaE!J as simples obsel' ... 
\'llCÜl'~ do nt1grnrnt.o <IP ]JRrcnrso .m1~dio de um passage i1•0, Vt~-
1·i t'iC'11do un~ liuhu~ d1• ~ilhttrbio~. dBsd•• 1907 até ·J 917: 

1 \107 
1908 
190!~ 
1n10 
1!H1 
11H5 
i!Hti 
f917 

·,. .. . ... 

M'P-Lros 
i0.717' 
10. 'i'1'1 
10. '75::!1 
10 . 92:~ 
-~0.963· 
:l'l . ~87· 
11.385 
H .27/i' 

A' mrd iria quo o numero de passageiros ia crescendo. 
r:omo r.on$l.a do quadro da pagina anterior, sendo necessariu, 
para ai l.encler ao 1'Al 'viço, elevai· o nnmero e a lot.ncfio dos tremi 
snlm rhnnm1. os C'l1~<'n hrfroi.: da Crm t.rn.I foram rec~orr1:1ndo a 
todo8 os nH-.!io~ a sen almmc1\ afim de conseguirem o ob,iectivo 
visntlo. As:=1im é que foram, a principio, duplicadas as linhas· 
r ~oosf.ruida. cm ~r.gnidn, wnu. l.el'ceirn. destinada ao perrmrsô' 
E>Xt'IUsivo cio~ t ren.~ do j nt erior ; :\.si5entadu, postet·iormentl:!, 
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bma qu:u·ta linha P.. depois. · ainda, uma quinta e urna sexta. 
enf.l·p df"'l~rminuda~ r~stw:-õPs. E como t.aes solu4'.:-ões não pu
(!~~ssflrn ba~·•ar (1 nrg::ini7.aç.f.ío de um SP.rviço de trens ao me
no~ regular·. l inha.ii dreularHi; foram estabelecidas nos pon
tos exi.l·emol". Ci>.nf.r·al e--D. Clara, afim de eliminar demora
da" m:rnohras. q lrn reduziam de muito o numero de trens a 
compor nas l101·as e.ln maior movi.menln, e ao longo da via p er
marwnlP. foi insl.n.llado o bloqueio automatico dos trens, para 
íltrn s•~ pnde~St! gnar:dal' rnenor<~s int.ervallos de tempo enke 
dua~ c·ompo~i•.:õr~t::: Stt(·c-,<:s.,ívas, caminhando no mesmo sen
t~do. 

Hoje. p(>de-se aJfirmar que estão quasi esgotados todos 
. ôs recuri-;n,,: compa.l.ive·is com o systema Je t!'ae!_:.ã.O ora em 

u"'º· N1mn qua.si esgotado!'! ·~slão. egualmente, . 0:-3 benct'icios a 
colher dos melhoramen tos já introdn7.idos. a menos que se 
não qm~fra assentar noYas linhas, so lucão que, pelo seu ele
vado custo. deveria ~P.r Jogo posta á margem. se outras rn
z0e~ mais não conr..or1·n:;sem larnbem para eondemnal-a. 

o~ t.echnicos sabem qn:f? l'Om a tracç.ão a vapot1 muito 
pouco mais póde ser obtido e, lambem, qne não. bastará este 
po1wo. por certo, ás proprias exigencías actLl:lPs do ~er-vi~o e. 
muito rneno~. ás que hão ue r~'sultar .do· inevitavel cresee t· 
continuo <le um tr-afego ,já intenso. 

O pr·oblC'rna reclama solur;-ão mai~ completa e mais ef
ficien t e. 

Na ""rdade. n:1o po<iem ser Pf?!iores as r.ondicõ'es em que 
i>e c-ffectua o l.ransporle do.'3 passàgeiros suburbanos em de
tf>rminada:-; horas do dia sem nenhum conforto para os que 
viajam en1 ntmwro cxr.Pdcnte · á lota-cão de cada carrQ, de pé, 
entre o i::. banco~, gobre as plataformas extremas ou pendura
do~ della ~. com riRCO da propda vida e da do pessoal, a que 
o u~v1• r ·do officio obl'iga trabalhar em Lãn perigosa situa1tão. 

J.; ísto, do ponto de vista de ~egur-:.l.nça t.ão sonwnt.e. por
que o pe~simo 8ervko actual tambem é passivei de con
demnação. por impedfr a arr<~cadaçílo r egular, da receita, por 
Hf;H' impoRsiVP.i proceder de modo e"ffioiente ao recolhi
m1mt.o dOf; hi l!Wf.t\s di>. passagPro, do qtu• l'P.~nliam viag·1rns 
gratuita~, avaliadas pelos engenheiros da Ce11t.ral em cerca 
de 25 % do total. 

Tudo a.consr·lha. portanto, abordar o problema dP frente. 
~l rirn de qur~ r; 1? !-lnprwimarn os inconv~nientes neimn. rapida
HH'n t..r• aponfados. 

i\fa !-l esl.e rPsu\f.at.lo só poderá ser obCiflo com vantagem. 
pdn :m g-meuto dn fi'N111<·r!Cir.t e da lot.ar:.fio dos tr~~ns n as horas 
•!: r, 1roe n syslema <lü lra~cão ort1 em pi:·nl.icn responde pela 
J""ln"1d11r.çfi1) dia1·ia e' df'JWirnt~ uti~ <fas sr.01'.la~ a qm.~ alludimos. 

:'\ i ngi:u•m pod<•n't Hi>!,;·ar quP o ~:v~temn dr·\ f.t'ac~r:ão n vapo r· 
inuil1 , pniwn rnaiH p~~rm ilfe et11li,:l'fmfr iw !-:11.•t•vi1; 0 ::iuhurbano 1i:l, 
Cenlr:i l . 
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SESSÃO EM 15 DE JUL'HO DE 19~0 ~07 

A conclusão dp,eorrc. facíl. Je Jigeira analyse de alguns 
C.ados estatísticos. -

Os inl.ervallos médír.s ent.re trens suburbanos já oscillam 
em t01·no fü~ 10 minutos, das 17 ás 19 horas, e de 30 minutos, 
d(~ O a 5 horns da manhã. para urna viag-em ut.H D. Clara, 
de 1~xtrc~mo a r>xtr~mn d1; linha, feita em r.o minutos apenas. 
,, quP. t:ori·,~sµonde á. velocidade commerciul de 20. 6 kilome
tros por hora . l)astant.c ~ilta. deante do gramie nmnet•o de pa
!:atlas obrigat.orias de -cada. t.rem_. 

Com íal velocidade. o numero de trens díarios em cada 
~ent.ido attinge a SG, ( 1 \ todos composto::; de 1ocomotivas, tres 
e:lr?:'OS com GO logare::; í".atla uin para passagt~ iros de 1"' .classe 
e quatr·o ça.l'ros. de ';8 togares cada um, para passageiros tle 
2", sendo que 16 d~stes 85 lrens conduzem. a mais, um carro 
espeeial para ti:an::;porte de bagagens e encommendas. , 

O s€'t'v iço de moviruento- de trens (~. pois, ai tamente in
fonso t~ . · apezar disto. as estatist.ica~ evidenciam que elle e::itá 
e inda rirnHt) aquem dus proprias Uel'êssidade::; pre.::entes. 

E ~e não, vejamos. 
·O coeffieiente de utilização dos \•elJirnlos atlinge, é v er

d~d e; a 70 %, <~m m1icíia, approximadamentf~; t'sl.a relaçã.o 
percentual póc!1~ ünpressiona1: ú r>rímeira vista. pois ~parece 
leval' :í '~oudu~ãc d l~ qlle o se1·vÍl~.o 1êOT.T1~spond e d fl sobejo ao 
inlPn.';o moviment.o d1• pa~sageirus lran::;porlados~, uma vez 
que 3() % do total d1~ logal't!!'i off1•1·<~l~idos fir.am inocc.mpados. 
i\la~. e5•>.1·cv1~ em ~Pl\ !'clatot·iu 1!1• l~Hi o r•x-di1·1~clor <la l}enlral 
do nrnsi'I. f.'ngenlll'il'O A~niai· Mo1·c~iz·a, ~a r•~ulidade I~ Ollf.l':l, 
r:omo Pvidi>ucíam os <.!ía~rammas 1·1•lal.ivof: o.o trafego dos sn
h1rb io~» . d i agTammn s ttti P .i nl;.:'ltlnns prr.1vpi f oso r·epi·odm: ir no 
l'fJJ'Pº fip,c:;.[p fHU'Pr •'t', 1 ai u 111 :1. qw· 1~\Jr.o ·..; prn,jer1.am sobrP. o 
cutnpo eni qu1• '' a~ ~u rnptn d1•,·1• ;;Pr PX:tl/ninaclo. 

Os rliagran11nn~ allmlitl11s 1'1H·an1 f1•ai.;ados. f1>ndo 1\Dl vi~l.a 
o~ 11111111~.1:0;; col lt idns pnla l '"P:I r· t i1;ií.o d!' 1 ~ ;.;f u 1 isl ica. da i mpm·
l :m l.1 • \'ia-1'1•t'l'•~a. 11um .. 1·11~ tflh' os quadt·ug infra l!'a11~eriptos 
t·Ppl'Od l,I Zl'H\. 

Os qumlrm.; " os diai.:-ra111u1:1s rr~vPlarn QllP, l'ln t.:<>rfas ho
ras ti (• 4.lia. 11 nun11•r 11 de) passaµ·pi1·11s t1·an:;porludos excede! dt~ 
muito ao dl' lt•ii:ar·l's ol'fot·ecic.los: •! isto. ~mm 11u<' t.enham sido 
<:1 mtadt1~. (111 1·pµ· i ~t1·:H la:': nas 1•,.;lal.iilléas, as pP.ssons QlW, mn 
g;·Hndt• nunw1·0. via.iam ~em pugaC', por causa me~mo da E>X
r·!'~siva a fl'lui·11cia Ll o~ qiw pt'lH:u rnm os tren~ naquellas 
ht;l';JS. 

J.J já -era o ~eguint.e o horario em vigor em i915: 

( :1) Hnj1~, segundo fomos informado?", o numero de trens 
SU t: de H2 1~rn arnb1:i::1 os se.nl ídos. {'.om quatro t•arro::; d~ 1 • e 
-e incv ôe 2" classes , 



Horas 

:: .o- '·º 
7;0-10.0 

10,0-15.0 
H>.0-!7.0 
17.0-i9.0 
i9.0-21.0 
2t.O- O.O 

O.O·- ~ .O 

Intenallos 
medi os 

entre trens 

J2 minutos .. .. 
iô. 8 minutos .. 
i9. 6 minutos •• 
l2 minutos. : •. 
fO minutos .. . . 
i5 minutos .•. . 
,20 minutos .... 
30 minuto:; .... 

Compooíçào 

TtCil c.an'OS de iª classe e quatro cio 2• classe. 
)) ,, » ') Ji » )) » » » . 
)) ,, li » .. l) )1 )) )} >I . 
il " n !I \j J) )1 )] )) >I . 
:J )l ;) ll ,, 

)J )l )) )) li . 
ll ;1 ;) 1.J li :t » » ] ) )1 . 
» " " JJ l) D n ,,. » 1) 

)) » : 1 ,, )) 11 » o )) ) ) 

85 trens pen· dia em cada sentido. 

i 

---- - ' ' ---- - _;_~-

ma.:os relati1·os a í9i;,i) 

<:) rr. CI! 
-o o~ 

:9 t'! 
o'l t.>O 

- ~CP 

~~~ 
..2ºc 
CI) CI) <d 

-cgJ5º 
o .!S ,e; "O 
f...(.) ~ 
<I) '"'t:: e. º º ,..,,, °'t"'( C..{f) z 

900 
6H 
540 
90J 

i.080 
no 
:;40 
360 

.g~.g 
.~ ~ 

til u o 
G) <:) 
:... ~E 
~~Q 
~ºº 
ºº~ -e"' t.. 

rJl o o 
O ~.C'7:' 

o ·'"' .., 
ó '""' e:: E" o e.> 
!::! G-l e.. t'l 
z 

1.840 
L3f4 
f.!04 
f .8.l:O 
2. 2"08 
i.-i72 
i. lO-i, 

i31i 

ir. o 
IP 
~ <':! 
<d ..... 
t4::0 
o .e: o 
-. "'::l 

Q.} Õ"~ 
-e~= 
- o r. tr. ·n 
~e 

·o-i:: ~ 
~-a~ 
OCJ~ 
:... ~ '-' 

g~ E 
:; e e 
z 

2. 7-1:0 
·l. 957 
1. 64-i 
2.740 
3.288 
2. i 9.?. 
l. 6 if. 
1.Mô 

(") 

!!l' 
~ 
~ 
o 

i 
8 

~ ' 
C · 3 
IX> ... 

n> 

::.: z 
7. 
> 
7'l 
'JJ 

:i 
;>, 

~ 
:.> 
!;;I 
.-.\ ;;... 
;r1 
;P: 

* l!l 

! 
" ~ 
ti 
;:/. 

"" ~ 
~ 
!< 

ti 
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('.01110 ;-:1· ,-, ~. i\ l.;ll1dla da pa:,:·i11a. :111l.PJ' Ío1· 1110 . ..:fra 11111• 11 
llni:u1·i1.1 .i:i. adllliLLr~ i11t1.•1·n1llus cln 10 rnínulo.s, tc111p11 que n:iu 
J!1:11.lc" . .,;u· fal'il11 .1c1lt1~ reduzido corn a t1·:11;ão a vapor. e. mai:; 
aiw~a, qu1.~ .. rne~rno eu111 c:::se i11Lel'vall1.1 miuimo, não e~ee1fo 
de :J .;1·00 p•.: i::::::oa.:: ;1ur }Jo r a a. ~~ariaciclacl1! maxima d1·! Lraus11ol'I.<! 
d1J ·; l.rvu:-; ;;ubu1: liuw1s u·as hot·a~ dn maio1: 1uuvimenlo. 

, <J l'a, ·-~1mw lia JH!~e:,;:;idaclc do eleva!' a ccn.:a dr. 7. 000 o 
' r:u mc·ro de ln;,;·a L't~8 •.1fl'crl'ci dos dur.·an t1~ a.lgu mas 11oras <~ 1~urno. 

f!C! oi1i.t'L1 lado, cum n :;;yste1ua de ' tracçãu a vapn1· ern u~•> 
ll<ts lin i m~ ,_u!Jt1 1:ha11a:-:, ali/'fidlm,:nte pudcr:'1 ser climinnido .o 
b!. l! rvallo miriirno de 111 minulos cnl~·e dou:; l!:t::us ~uc•.: cs
~i yo~~. - ::wonlceend,"J t1uo «c01n c-ss:: inlervallo, o mesmo 
c:n111 a coinpo$i1;ãu do quriko ca1·t·os de pl'irncira classe e 
':iw:o ck ::;cgunda. o urnnuro de togares offorccidos po1· lw:·a 
e pm ead~-t sentido, .'J.. '.200, é ainda ins.uf('iciuntc uc manhã. 
t:í11 . {) ú ~ 7h .. , e á larcit', 1.7h.O ás ,t()h,fü; t.udn conduz ;in 
:-thalldUillJ da l.J'lH .. ~\,'ãO a vapor, ·CUjn. t:apacidu<ic de transporlC 
c:: l ~'t c:-;g-uLada 110. ~ervi1;.c suburbano..' 

lsto posto, se ·nada mais pódo se1· con:-;eg·uitlo rnaalcaclo
~·~ a t rac1;ão a vapor, cnbc indagai· agora da pü$S1bilidade de 
akam;at• o ohjcotivo cm vista, no tocante ao movimcnlo . de 
tl'i~ n :; e ao lllHnct·o de logare~ postos á. disposii;ão dos pa~sa
geiros, ~la simples subsfüuiçãõ do systcma de Lracção. 

E' o que passamos a faz~r. pcd'indn pc1·missão vara 
lra1í ~e1.·cvct', iu·<-~liminarmrmle, a synt.hesr. rsc.ripf.n. pelo Dr. 
Ht:Jwr!.1.1 Mar·iuhu. dn qual con!-;lam as vunt.ageus a auforit· 
da dedri firmção das linhits subm•bnrias da F..:strada d~ Ferro 
Cr;nf.1·al do Bnt~il (pag. 21 e seguinte$ da primeit·a publica
!:~º rcfe1.·ida). 

Diz aqucllo cngcnheirn: 

«A solm;iio do problema dos · i.;ubul'lJios rcduz-sn 
('Ili .poder o!'fel'cr:r'I' act11almr'nl.c cerca <ln Sl"lt'. rníl lo
~arf's, qnasi f,odos <lr: sei.:unda e.lasse, por ho1·a " nn ~ 1~11-
fidn da r.r:ntral, crnLr1~ !311,0 o '7h,O o ig-1ml 11umAro, rn
parl.ido rnl..rc) pl'i11Jlli1·a (~ i-1 ~gunda na. rnla1;ão ap-pn>x i 
rnada de um para don~, no scnt.ido nppost.n, cnlt·n 1'711,fl 
e 1 Uli ,O. 

JD' nr:'cr:s::;al'io, cn1 scgm1do lo;.;"<il', fo1·11a1· pos~iv0I 
uma ffsealizacão mai~ inlcn~a, pal'a q tw o nunl!~rn d n 
ra~:;agciros qi..10 viajam sem pa:;:-ar. 1:r1·ea ;fo vinl.<' (~ 
cinco por 1\cnLo do t.otaL seja red1 1z.id11 ao rninirnll. 
C:om o numero de lo,!!'a1·0s o f'l'nroddo~ adualnrnn!r. 1'i 
r·1m1plel.~rnrnnf.e ímpossivr.l ao .condu r, f.ot', rl t\ rnaniif'l 1• :\. 
!.arde, 1.'P.e0bcr ns bilhnl1•<.; orn um !.rern enn1 as plal.a
Jnrmas e cm·rcdorcs rcpli!l.os e pa 1·a 1u.lo a ca1fa i n-
tante.. . . 

l!: ' nl's:;e ponl.o qu r· o lllJS~u sen·i1:0 de sul.1111·JH11 ,.: 
diffcre rk ;:.:·1·ancln rnnncnJ dos con:;cw~ 1 ·cs ·da E1 1rnr•.1. 
e cio~ E':itado::; Unido~; nesses tambemi Q att'OL)l'lu V 
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gr4tndc em c~rla.s horas, o passageiro, porém, que se 
acha no Cfi.l'ro, já crü.rcgou o seu bilh~tc ant.es 11.-. nelle 
e11ti·a.r, de rnouo que o uuico Lra!Jallto do coudu1,;Lu1: ·i.:011-
sisLe em al.mit· e fechar as pol't.as. ~as usl1:ad'as que 
adoplani a larifa unica, uma só classi~. é .'!impl1~~ o 
HH'i11 de J't!SO!ver a diffic-ulrta-dc; fet::han.-i:ic a,; cslal}õe.,; 
e ül.J1·íg0a-se o par:isageiro a. cnlrcc;a1· o seu bill1nle anl.<:::; 
de enti·at· no carro. 

«E' o sy~lema usadu na Jnglalcrra e nos Estados 
Cni<lo:i, onde o pa:;sageil'o. depois de t•!r uoniprado o 
seu bilhe.te, ai.ir-a-o cm um local de vidro, ao pa~sa1• 
deanf1~ do crnrn·egado que, rnanobr:.indo uma alavanca, 
fal-o cahir 1~m uma caixa. chopp(!»·-bo.1;, collocada sob 
o lr.1t:ri.l. 

~com as rluas cla~ses adoptadas enlt·e nós. o i·e0c
hin10nlo e.lo::; hilh~~tes deve ser foiLo no lr•~m ; é ne·ce.s·
~at'ic) para isso lJllC o 11ume1·0 de pai;l';C\l;;L'i11·os que vi~-
jan 1 eh~ 111; não =-cja exag-erado . . 

<(..\. \·ing1~m a Central o a D. Clal'a pnde1\l ser foila 
1•n1 ·'ti) minutos. com paradas de -~o segundos flm cada 
1~l:u.:fü1 infN·nwdiat'ia,_ n que cot'1'1·~pondP. a nma velu
c· irlarle cornmercial dr 25. 78 kilonieLros pó1· lwra. 

{..Em um lred10 de paradas blo frc;qncntc~. 1.8 ou 
17 J~ iloniell'us. o tempo dr. viag-mn não poderá cconomi-
1:11.mcnk . . -;m· dhninnicfo fie ·nwilo mais: <i.11alquc1· dími
nui<;ão dr, 11iaior in1porLancia ac1rrPf.aria. um u.ui;mento 
::;cm;ivrl na e apacidadc dos mulm·ns, cio :;ystema dis
t.i\'ib11ido1· '~ das l!:!Ub-csla1.:ü•~ s; ú um "facto ~abido que as 
g1·ande . ._ v~ln1·. idallPS são mu il.o d ispendiosa:s. Parando 
em lndai-: a!'i ei;la\;õcs. poderiaino~ i·cduzil-o. quando 
mu i1•). a :.1ü minul.us. Com ti fim de t»xr.1mla1· :.i viagr~m 
.sem u u:.:-nienlat' a eapaei<ludu dos muLor~s, lcmbrarnos 
fazr·1· p:.ira1· ·os l.rens all.t~rnadamente nas estações pa
re~ e impal'C!'. 

~o lcmpo dn pat·ada · di• 211 seguuclo.-, (.~m c~ada r..r:;~ 
l.at;ão i1\U~t'fflf.•dial'in, q111· a mnit.o:- pnrc• 1.;(Wá dr.-ma.~ia
dament" <~ul'lo. 1; pc1:foitamr.ntc possivel. n111ni11c!o ti • .;; 
carros de poda:' lu l.ern.l's dr.·~I: inadas li :-;all ida dos pas
sa~c~iroH que Pnl.rariam p,.Ja~ r.nhin"s r. plntaformns 
<ia ::; exlremi<\adf'~. ]'!.;~f' mocfo dC'. 1~ it•cula\:ão f'. pnH:!iÍVl'.l 
em lodos os c ~ a :-;os. r.-xr.cr1:ã0 fpifn daf:: cabines dl'. frcnt", 
oc!mpadas pl'li.1 rnotorneir:o, que dcvr11·á sei· fcC'-hada ao 
publino. 

«Os trem: ~·~1·ã.o compnsto.s dn dous carros mol.Qit'OS, 
r.ollocados nas ":d1·emidadcs. com tiíl logare!:' r.ada um 
para passaf;eit·os cie 1.• classe e tl'es reboques cotn a lo
! a~ifo de 80 paSl'la etf.'.íros de ~·. 

«Com o fim de reclur.i1· ao minimo n numero d~ 
en m·os <ie tia::;·ajo?·r ·ns n enconunrmdas. l 1.a ve1·ia f.alvl':r, 
Ynnt.ngem em :ulnpf.al' um lypo d<' ca1·1·n mixlo. com a 
lota1:ão de ô~ lur:;m·cs pat'a passagciL'OS de ~·. e doLado 
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de üm compad.imcnlo com a 1~apadda.de 'dei uma tone
lada. de~Linado a p1~qirnuas hag:agcn~; cada. tr cs ou qua-· 
tr'o L1"en;; t:onrluzíria 11m dc~;;es eano;; em togar d~ 
um do:; d~ z·. . 

,d,odemo . .: cviLait• a voll.a p ela li nl1a c ircula r cm 
J). 1 :la1·a, eollocanllo. corno já. disscntos. um car ro mo
tor Ptn cada. ex l 1·crnidadc do t1·cm; a iia~sag-cm da linha 
dP.. i<ia e volla far-se-ha eum toda a fal!ilidade por meio 
de llln s imp les desvio ligando as duas linhas. 

d' t!t~amo.':'· . eorn ili~O. aprovcil.a1· uma boa pal'l.t~ 
da mesma, as.sini ro1110 o desvio dn Campinho, pal'a 
o:4ai:ionamcnto dos ea 1·ro:,; quancto ró i-a . dn uso. Es:;es 
1.~atTos serão enll·L:gue~ ao L1·afe;;0, ou dclle retü·ado3, 
pnt· ~ssr. exll'cmo. cln acc•h·<lo í'.OH1 as nc>ces$idades. 
Goml) .medida comple.n1entaL', l.a1v ez. 1'.0t'l\'1)1nha mudar 

a 1~.;la1.;flo d e D. Clara para nm ponto d ia 1ue.t.r almen l.í! 
oppoHo 1: col loeal-a na r ua .1 oáo ·v ieenf.tt, tl(l prolon
µ·au-r~n ln da linha principal qu r vern d<~ Madut'ci ra ; 
f.orlo o :-'L'l'Vi1:.ri tl~ cntnpo~ir.fio di: trflns e limpt~ia d08 
ca;t·1·0:,; :;n1: ü1 <l~':'lln ·Ir.i ro :í l'~qu r. rda dcs~a linha . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . .. . •, 
cPara sub:>l.ituir 0 1-; f.nms conslanLes do horario ds 

1.2 de outubro de· HHG, p1·opo1Hos o seguinte : 



Horas 

~.O- 7.0 •. 
7.0-tO.O •. 

tO.O-iã.O •• 
tfS,.0-{7 .o .. 
f.7.0-f9,0 •• 
U.0-2i.O •• 
2(,0- o.o .. 
1),0- 5.0 •• 

-

ln tcrvallos 
mediro 

entre trens 

3 minutos ...... 
5 minutos •••••• 
8 traas por hora 
5 minutos •••.•• 
3 minutos •••••• 

iO minutos ••.••• 
i 5 mioutos ...... 
30 minutos •.•.•• 

. 

Composiçto cfo tf'l?.m 

Dous carr()3 mot. Jo i" cbssc tf65 rcb. de ~ª cla'l5C. 
1' " 1t ,. l) ,. l) ll )l li ,, . 
f) » lt • » ,, )1 J) a 11 ll 

f) li li li li " li )) " " n 

:> l.I Jll ll l.I " " n " " ll . 
)) li •• Jt 1) . )) }) )) )) )) !> . 
Jl " li » li " )) )) " )) li . 
" ~ )) » )1 JI " )1 l> )1 • 

20 trens por dfa G.em cad.l sJntido. 

Q<.tl e;) 
..... º'd 
\J ~ c1 
m·t:) !:.l 
o QJ 

~~8 
U:b ::.> 

.Q o o 
o o <d 

""O '.ll '-< • ,,, o o 
o '1.:::l~ 
~"Ll ~~ 
Q ;:... i::: 
=: .. ~o 
-,~=-·n ::: 

2'; 

, 

2.-i;.~O 

t .<t-l-0 
%0 

l.HO 
2.~00 

720 
430 
2}'.) 

~ 8"' 
1J ""O~ 
"''õ "..) 
~Q 
r...::.. -
<1~:::: 
~-<:> 
-º~ 
<I) ~ ~ 
'O rJl s.. o 

.!!! Q 'O 2-.i---;; 
C) ~. ~ 

=~.&~ =· z 
.. 

.t.soo 
2.880 
l .9~0 
2.8SO 
4:.800 

1 1. 4'1.0 
060 
480 

~~ 
..... ~ 
~á 
o..:: :> 
- <.."O 
'!lo~ 
"d ci. e 
-<;l)(l) 

C'$ º(/} 
Õ"c:J.~ ...... ()~ 
~ ~ :..> 
S)~ e 
ªºº ::l 
z 

7.200 
4.320 
2.880 
4.320 
7.200 
2.rno 
1,44(J 

12r) 

1.:..; 

;.,; 
~~ 
z 
:> 
ln 
lf' 

e
;:.--

~ n 
;.... 
'<' s: 
~ ... 
..._, 

~ 
~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

o 

~ 

~ 
Sl ..., 
"' 1' 

tl 
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Em ::;r:,;uída. " di,;l.írid11 1•11;.:1•lllJ( ~ ir·0 da c: .. ·Ltll'al dü J3l'a:sil 
mc~Ll"é.1 qt11:• •J.~ n~ ..:1t!tado~ c011,;i~11ado~ 110 quadro supra, ::;ão 
frallt~aiW!Jl l1.• 0!1 1. i\·1: i-; cntJl o u~(• da l,rai::r:,ã.o elect.r:iua, c u j a. elas
til'idatl1.: 111) ,;1•1·,·ii.:o •.11• 11111\'Ílltel\!1.1 Lh· !.rr!n~ ,: ailtll:l maior-. d1-: 
modu n 1-"'l'Jllil.! ir. <; 1•111 fu luru rn;d~ 1'1'1JJOl11. •.1u1mdo o kai·e~o 
o ~xig-ir, offet'l'L' UJ' ""'·1;:,. ouo lugut'<~:-: JHH' hora e em eada sentido, 
1·1:1.Juzind~1 " i11l1•1'Y:lll11 ·~·111 r1' l.n;Ll>' de t 1·1 .>~ _11a1·~1 dou . .._; 1ninu
los cont a ccirnpus i1.;ã0 1fo Lt'ú::i · ~ari·u,; mcture-:; de pl'imeira e. 
quatro t'ebo4ue~ Je ::;egunda. cla~::.e.» 

\fw d1!yi:•rn $el' a 1:ceila8 :-:cn1 mai u1· uxam~ as ooa-
tlu;;üc,.; a l[LW 1: !11 ~:,;:nn •' 111·0 1'1•!:'~\H' da. E::;i;ola }'1)l;y l,ü0bnioa. 
Pan\1.:e llét;•~~:>adu \"cl'ifiear si fac.~ etmclusões c~Lão de accôr
do com o mw se J1u Jelto em ouü·a.s estradas, isto é, si os 
1fa.<lo$ ted1 uicc::; qui~ ::!N'VÜ'am de hasc á composi\~ão do hor~
l'io ::;upra iudkaào, >iãú compativeis com a capacidade de um 
:;c1·viço de tt·ens, (.'U'\ que seja o electrico o systema d.e 
lrae<.: ão. 

úra, o.s resultaJos :lprese1.1t,:.HiO~ pelo D1•. Hobet·tõ Marinhe 
t:uniu rw~si,·eit: úe 8<~l't•m olil.idu~ no st:\l'Vk" dos subut'blo' 
d:i E:':'trnda .de l-"tH't'L' C011l.ral d1.1 llra :->il. elle 1),; •!Vitfenda, mos
t.i':rndt\ que àf-: \"CluL·idad1~)i niaxirna. 111axima nHiLli:i l:l commet·
l'·ial, dD .rn. í~i ,. ºl::í .18 kilnnwll'11~ p111· f11H·a. L't!~ tH~el.ivamente, 
bem coruo a aeeüler·a1:ão dr.- O. 58 mPtros por segundo por se
~undo 1:! a decel1)r·a1:,:ão de O. / .í melru~ por segundo por se
~undo, aLl.ribtddns aos futu1·0~ tt·ens clectricos e em funcQá!J 
,;ns qntl•·:-; . foi L1i·;;ani;,.adn D quadro :n1t.P.ric-r, não se affastam 
1 : 11~ \·alot·c·~ .i:"i ~t1 0aui;.atlos 1'111 ouln.1.:-:; eskadas, antes, são com 
L'lle:-; p1>1·feilamenL~ compativt.•.i8. 

:\~~ini ,; qu.: . qúm1lo ;í. :lt'r'.1 · li · !';t1~:'iu, lia :L cunl:lidcr:.u· a se
;.;-uirllc Lah ·.1(1 d·~ ,·atur•:~; .iü. olHi<lu:, 1:m vulra:-; via~ !er:-:ia:.;: 

.Propo5ta pal'a. o::; t'.rem; .. de füilu1·bim; d& uentral 
de Brasil . ... ... ................. . ....... . 

~pt:'cial GtlllCral Eledi:ic . . . ........ . 
Lh-m·ponl Ov1~rhead . . . ....... .. 
Jhrnwu E!b1!rfchl . . . . . . . . • ..... ...... . 
!ltclropolil.nn Ghkago E.Jevaf.1.•d • . . ....... .. . 
l\l'Pf.1·01Joli lann du Bueno:;; Aires . . . ... . . . .... . 
:-,·;ol't11 Ea~tl'rn _. . .......... . 
ne rlil.1 ( e}í'v:1õa) .... . . . . ... . 
r, . B·. & S. R ·1~ !e0tric . . . .............. - .. 
Paris (MC'lrnpolitauo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
l."n<lt:'rg·1·oi111d Rwl-of London . ......... . ..••..... 

11.-'101.- m 

2.09 
4.83 
3.28 
2.90 
2.53 
2.52 
3.19 
1·.92 

33 

:l. 92 
1.83 
1.6~ 
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.\ N :'/ :\ l~ti DA CA1'LHV. 

L atll'.:Lsh i r1' & íuL'::iiliee 
Gre:lf .\1'(11·1.lio 11 & Ci Ly 
Crml.; ·;d l .. oJ1d'uH Hw. 

1. (;,j 

1.(;.'t 
1. 3 J. 

1-:. q u ;t11l.11 :·, ,, v1~l 11 l·. ida1k:-; 1:u1111iien:iac~. •)Xp1·1·~:>:.1.~ 1~1 11 l~i
l11rn,.1 r11 . .: 111 .1r l1n r a. h1.\m tu11111 <1t1 lll.tmL! t'o de paradas [)Ot: kilo
lllt'lt·1.1."', 1·t'~ip1:1: 1.i\ ·arnente: 

1 o r:;.; • ....,. ri) ~ o ~ ci:i 'C 
0'0 El Cl:) ~ 
-~ 'O ~ 

~ i:s ::l c-:l 

z e. 

S\J ln 11'11 1(1.-: da 1.:1•111.t':ll d11 Bra.':)il. . . .• • . • • •. j6.87 1.0ti 
.\lcl r·t1pulila11 D. :\l. fl\v L of LonJon .... . . . 
~T:11Jl1:iltarr El1 ~va t 1.~<l ltw .. .. ... ..... . 

25 .28 i.30 
:.!~) . ü7 l .S!i 

~ew Y111· l; l l~1pid 'l'1·<11tsi í. ltw. . ....... _. ~t).08 1.1)1 
f.i\'1.'l' pt1n i í h' l'l'lwad nw ... . .... -... . . . :rn.uo 1. 55 
Ccnt1·:1I l,undo11 ltw . . . . .... . 2:1, . 5.r, 1. 30 
lllilw i~ Cl't!l.ntl llw . ..... . . . .... · · .... . ~8 .üu l. L 1 
Nol'llr !•;:i.~l1J1'11 llw. :l5 . 42 o I':'' • ;) • 1 

li ai 1 '' :o;.· . \ t.r.-n =- • ·x p r1~..:;::-:os .. h •• ••• • ·i \t. -'i.3 (). /iO 
HaihYay .\ trP11~ hwacs \lO. f>~). 1.(it 
Jl:ii I\\ :1 .\ \ l.ri:• 11~ <':xpi·r\;-;~o~ rn . . í::r 0 .1/iO 
lia ih\ a.v .\ tr·1··11 ;; !111-;1r•$: .•••••••. • , • :w. 7 fJ l. () 1 

0~ 1.•I POWltifl ." til! (!adn;; !c1; ! 1ni ~fl8 t\I W ;;1~1·vit•am U~ base Ú 
dr•l1•r111i11:11•:"1<> tl11 1111111 .. 1•;1 ,J,~ p:11·:ida,: 1• r11 "1• :1il:1 \ ' i:1 ~·,.rr1 . d r• id<t 
útr dl' \'t1lla. : 1.'-" i111 1· 1:rn11 :tfl 1 ~:ilr1dn da:-: \' t~loddarl l's rn rnm o~ 
t '11n;1 l :11d1·s d 11 •11 1:1d1·n ~1·~1tinll', o"•x tralii d 11 ai11<l:t da mcmor·i:t. 
;: p n•:--1 •1 !1:1.l:t r)l' rll f )!'. lt11h1·1·(11 ~la rinli11 ,. q11 <· l'(•prod11 ·1. irn11 ~ 
111 1 :-:1:1 ..:. p:i,:.;J rr:r..:. 111'!1· n11.1iin qrn : podem p,.;r:J ;11 ·1•r.:r•1· e', espfr ílt• 
1io:-: q1w .p1i1. .. rt>n1 \'t)J•iri c: al' a 1.~x acl.l d fl(I das affirmações at1: 
: 1;;1 1!' :i p1·0Ju:tidas. 
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Islo posto, apreciando todos os eleimentos de exame 
Jú apr~l'.\rdado . .,:. p1:1de-sc éoncluir:, ~~om segurança. que a 
ar1plit;aç.fi.o da trn1:1.;rio <.!'1'~cf.l'ica. ao ~en·ü;u de ::;uburb·iúS da 
Cenüal d•) Hm~il oermittid. elf'Yar a mais do i.lohro o numero 
dr_•. lO~<ll' i'.'." Offrl'l~eid05 ;)0$ fJ3S::;ag·1!ÍJ'Lb •.'111 qual t.}UC:• l' hora do dia. 
pois que :.:Ae sysLmua de i,raí"1;áo adrnit,t1~ maiore~ velocidades 
commcr(:iat:s e maiCY.l'l!S <.:-omposit;Õ•:!S em 1_;a<Ja Lrern, sendo pos
sivel reduzir de muit.o o inte1·vall11 de lernpo a g uardar entre 
r.l1Jus lrens succes!lh·a.-: qu 0 se deslocam no mesmo sentido. 

A üacçfi.u de'ui.l'ica deve, poi:;, :;01· adoptada no trafego 
JSubu l'lrnw• ua Centtal do Hra:::il , porquP sô cll:t.pc~rmittirá 
a! ten<Jr~1· :.i:; neres::;j(ladc.s do a<:.f.ual :-::ervfro de movimentos de 
t.r-ens. • 

A q11esLão em 1~s tndo. por·,_:;rn, não rkve ser 0~aminad:l do 
prrnto 1fo visl,a ·de tecbnk-a l!e moYime:ntos de t.rens, exclusi·-
,_ nrnrnt1.~. 

Cmnp1·e apreôial-a fambem por outras faces. 

A:.-::<egni·am ns ptofissionaes que·~ '! Le1'm1 entregue ao estudo 
i::ornpai.·alí\'u do!-i dous systema:..s dn tracctio, que, se a prefc
J'Pll<.: ia ~ dar ;Í, cl1wt-rifir.ar,ão ass(~1ita. i:im mnitos casos. em 
rnoliv11;,; de ordl'm l.er.hnka_. -- L'Omu vimos acontecer na bypo
lhe:st.) do ~el'Vi<.:o <k movimenf.o doi; t.r1~-ns subu1rbanos da Cen-
11·nl d1_1 Jfr:i .. ::il - 11f1-n raTns Y•!Z f~S a ~ul1~t.ilui\,~ão do systema de 
ti·nc(·.:ír1 a \':lpo r é irnposLa por L'OHSidel'ações de ordem eco
nom ita, prj n(~ ipalrnr,nlP qtlal!df) I~ pOSSiYí!l Utilizar a energia 
iJydnrnlica. - e este é o no)3SO caso, - transformando-a em 
<'.'!lr,r~ia ••lr~ctl'ka. 

Lui t.lll<m. enmmi1;~a1· io thcfr do srrvioo 1fo i11s1h~e•_:ão das 
l•:-:l r·adas d•~ Fr·1·ro ~\ nslt· iaeas, a p1·c~sf'nt-ot1 ao Congresso de 
Vir~nna (l..1 ni:l11 1Til1•rna1._ ional lh1 ~ :Ji:~Lr.•adas <fo Fr~rro \ excel
l1!11Lt~ 11H111oi.n·~1r1l1ia ~o}H'f" o as.s;umpfo. da 1r1.ml c.onhec:emos o 
l'r·sumo p11l)lit:nclu pnL' Slanif'l:fo Fadua. 11 Felippo 'Santoro no 
,q;u J in·o ~oh~·" ;1!' (:1~·s1i·al/os lf•· 1·· ~·1·1·0 F.l1•(:f--Jir.·as» . 

:\a :d!11tliil a mono~·r·aphüt. ª" \·anf.ag·4!11 :> da t.1·t11.·1::11_1 ~lc-
tbl'ictJ. ~iio cln:>si fkarla.-: ~tn trc~ g·t·upo;; :· . 

1u. \'anf a~1· n,.; dN:n1·rront,.i:; da nntu1·al p 1·pfN·1~neia que o~ 
\ ·iajanks ai f 1·ihUt"H1 ;í kner.-fio f:IC'dl' i.-·n . <~ port.anto, <·cn1sc-
1·p.wn!0 :n1g-1n1•t1l r_1 d·~ f r·afr.c-u ful,nl'o; -

.,. va1.ng-1•n" r,.::ulkmte.c; da r i>nt.rnliza1.;.ã<1 1la :1'01·<"ª motríi: 
;::". v1111lnt!·ens a auf"l"Íl' ria ,-•1·1111omi~1 na~ clrspf';,,~,~ dn t.r:i..:. 

J't·:ro 11 rlf• cnnsr·r·v:i('ão: 
lndaµ_·u1•mn~ da p11~~ j\-p] 1.1utr>111:ãu d <· 1-tll"." vanf.a:;~~l!-!, ao 

;;:1..;11 1:1·a snl_1inr>Hid11 ao nos~n r:-:1.udo . 
1.. º São ho.i<:\ cvid1mfo~ a s razões de superioridade da tra

rc :"í11 i']1•c;l.l'i<'·H ll A!!'LC partir·Lllar, pojs que a níoguem é dado 
<·011f.1!~la1· qu€' ella offe~·0t:'~ aos pasaugeiro-:~ muito maior con
f1_1rln <' ('Onnnod idade . 
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·si;;ss.:\o EM 1.5 OE .TU!.HO DE 1920 5f7 

Os ameri~anos do Norte t,eem verificado, em suas linhas 
ferrea~. ri:tie o "Oeffir~i-:nte d•: satisfm;ão mtbU,ea, - ó<>mo mui 
proprin P r>XPl"'õ:f;ivament.P. dPnominam o augm~nto do· numerô 
<le pa.'°'~rtg-í:liros tr·a.nsoort::i.rlo~ , após a substif.uiçãn da. tr~ção <\ 
vn;por, ·- t<'m attint;idn , fl'cquentement.e e i?m curto pra,;o, 
af 1í :i. een(n p0r e~n{o. 

Tãl) nof. ~v r>l · aec~rf'~<:inw do '"ºf.)fficiPnte d<' sat,isfn-cão P'}·· 
blica. r esulta íli:- mnl1.iplas cire11mstancias. peouliarP-s á tracçao 
P.lectrica, incompnt.hmis. em grandP. parte, (\/)m :t .fraccão a 

Vapor. Nnno ~ fio. '(') OI:' P.X'P.mplo: a maio\' Vl\ ; r)C' Íd:u'!o;• l.'Offimf'l'
('faJ <lo~ l1·1•ns: a ~rand<' PJ3!=; !:icirlade do !': • ~ 1·~-; ~:-: rk mo\·imPnto. 
princip~lme.nt.e nos 1'n~o!': <Jc emprego do t.ypo de unidade~ 
multipla.s: n a.t1;;1>.n<!ia rle fumar.~ .. Uío inc:ommnda. quanto no
l'i'va, sobretndo l1M t.rPchos em t.unnfll, etc. 

Nfro ha <'Omn ne,zar qtic taes vantagens serãú. porr- ce-rto. 
<'-olhic'la!> pr:lM pailsar::-eiros cios trens de s1tburbios da. Central 
do P.raf: il. n<:;~im como pl'lo~ qnc viajarem na linha do centro, 
11uando alli .c:e hoover feitn a ~u'tlstif.ni~ão do systema de tn
cr,.ão ora em pra t.iea. Em Unlrn~ Pomo as nossM subui-batla!, 
:princip:ilm~nt.•~. mais rl~stinada:< ao frraf P.go de passageiros do 
que ao rfe m~readoria:;i, não acs pôde df;~prezar o legislador, que 
hem de.c::e,la ~ninar da~ nee.essidades e do · conforto da popu. 
la~ão. . . . 

Z.º A r.Pnf:raliza(i5o da for~a mot:ri1. c.onstilue. por si eó. 
inC'sf.imn,vl'l lwnP.fi<'io n r.olhf'.T' dn adopo~o do s-ysf.ema de tTa-
cr,iio ·r1Nf.ri<'.r1 . ml'smo nM cn~ns em qUP. ::t r.rirrt>nff" é obtida• 
p ela fr:\n:::fornrntfín da PnP.rµoia thP-rmica . · 

i \ 1.Al l '<':-:pl.'itn. nin:ruPm mP.lhor f'!l\lcidou o n.ssllmpto do 
fllH? n 0ng·"nhPirn am r'rirm1n ''A . M. :\rmstrong-. cujos e~tudo~ 
~ohre a C-P.Mr'nl íz:i i:: fío do s:er vi1.:.o eJectrico :'i~ estradas de 
ff'rro dos Y.!"' f.:\flM Unid11~ for:ún ~omplP.t,os ~ não d P.t~:im pai·
rar snmhrn rk rl11vicfa no 1>. i::piritn d~ f(1rnm qi:..1i:>l' qn"' se.i~L ·rom 
J'eforí'ncin Ú$ Ponclus:õr.~ n crn~ chP.,gou. tod~ ~nas pnblir.adaR 
~10 voh1m~. <le f P.VP!l'Airo dr 1920, "ftn. 4:'Railway Al!e:i.. 

DP.~l.:is Mnl"ln~õo.<> . redimD::: pt>rmiss ão para resumiT al• . 
l(Uns frf>r.hM. Ui.o c onvinccrntr>.<: .c;ão :i s 1·a7.ÕP.S mcpostas pelo no
tl\VP.I i>lflctri~ista. 

F,m !'\1'11 n<lmil':n·l'.'l h.·nbalh<;. hnsMno "m <l:i.d<1~ Astat.is-
1.icog, o Sr . :\rm,.trnn~ fn 'l. sl'nl.i-r. nrl'1imin:'lrmc»nt.e. não t.M-' 
o inl,uil.n rir. prop1ir n. P.l1'C't.rifit-ac::fro imme.<iiatn. de forlu a 
rC:dc fl'rrf'::J, aml'1·i~~rna. pois c•omrrehende qu~ :rn linha~ SP.
l'lmrl:n·ias. cl1• int0nf.\ iílade< d0 hn,ff"g'o ninci::i. i·Ntiuzicln. nãt:1 
l r,.m 1.r·n ns1wr l.!'f.i que pos:::am jrrsf.ifi ca r, pot l'mquant.o. a 
~lpplir~ u<;fí<1 d1)1' µ·1·nnd1~;.: . 1·apil·np.:: rr~r·J;nnndos P"l a ~11bst.ifnieãn 
rio :.;;<; ;::l.Pn1a n1' 1r aP1;fin . f\~.~ 1'\j:J ~1p1•1l:l ~ n10 Slr31• a. ! 'P)f'Yanria 
do a :::;-:; umpln. mn~ r·hnmnnfln t\ ;)tl1' n{:fin <i<1r- 1·.ornpnlPntf'f; -p:n·a 
.-, .ru1·l n d1' ll'l'nm sirlr1 fr iln !;! . nn . ..: E :-:: t:ido.c;; tinidos 1.• nos nl
! inH);:: i J'Ínl.a anno.::. in ;.:1.all nc:iíP:> rll· ror>1;n !'111 •'l1"'1·gin 1•I N~tri1·a 
1·ot-rP;;ponctl'11l('!< ao rlt1lwo 1la q1H' S••r irt p1•N•i;.:a . na 11 nra prr·
;.· p1lff'. par·a rnnnlr •1• n l.rafl>g·n 1Jr; tnda s a~ P.,: fra tln:;: anH'riean~r,: 
or·<\. nm serviço: isto quer dizer CfLW a:,; dei::przas a r1:al.iznr 
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pa.rn. lf~var :1 dfoilo 1nna l.r:1n ,:i'1·1·nw1°:í.t • ;;lobal do syste111a d t'" 
irac\{~io r~1 ·11 .oda a rrVl1~ f1 ~1·1· ··:1 d:i ,:,:1 ·ar11. 1 ,~ ll1 ·pultli cü dr.1 no r· t.~. 
115,0 po(fl: 1Jl ,;c·r (; fJL1 si d·~r:1 d:1~ 1·1 ;1 11 " .····1·i<l 11 l:l.i1~ <~ \; i"tt1 ú r esO-· 
ln1;.ã.I) do pl'Ulilema. 

Da jnl,Nisiuade de k::i l ·(~ L·.r , na 1·t·de fer:·e:1 :i.m 0.r icana. 11.;. 
conta o seguint~ 4uadl:o, ,.,:-r,.,.l'lll.•· ª·'' n11mci.:o t.oLal ele t.o-
u~ladas-rnillia L1·ansvorf,ada::- tl ut·:.111! 1· ,, :t mw dl? 1 MS: 

i.. Wagou:; de earga diver·-· 
versos L~ seu conteudl1 

') w .:1gons de carvão cl fl't\ l..r~ 
e seu üonteudo . .. .. . 

~1. Locomotivas (considern.l lf• 
Lão s6mr~ute u pes(• 
sobre as rodas mo-
tt'ize$) . . ....... .. . 

1. Ca:Tns de passageiros . . 

'J 'nl.al, rêlaLivo a carga.~ 
e passageiro~ que pa
gam fretes e:. pas-
sa.gens . ... _ . . . .... . 

5 . CaPvão para. as necessi -
<fades p:roprins das 
est.radas ... ~ .... _ ... 

f) . Tl~ndt~1·s das locornotiv~~ 
7 . Carvão para as loeomo

Livas das ~strada.i; 
(distribui cao) . .. . . . 

S. Lor.omot.hras (considerado 
o peso sob1.'e as rodas 
não nHiLrizes) . .. _ ... 

T otal não p:rc1duetor d e 
. renda ..... .. .. . . .. . 

Totaes a.nteri or P.S• . .. ... . 

'rotal ger:i I . ... .. .. . 

l O. !->O 'Yo 
·( '; 1:.; '!';, 

!)1 r-i. {}00. 000. ººº 
l ffí. íhlO. 000. OLH.i 

1 :32 . ::WO . 000. iJ\H.l 
1.% .1 100. 000. 000 

85. 5G '/,, ·t . 0!10 . :~ l) O. 0110. OOt) 

:1. 00 ' f(1 
fl.;)0 % 

o .;;::) '?~·· 

') -r: "· .. :).) % 
-------

1 .1, _ ,~ /1 % 
:3!) . 5() o/,o; 

fifi . fl OO . 000 . OU O 
78 . 800 . ººº . 1\1)1) 

k . 7<10 _ üOO. 000 

.'3:1 • ººº .ovo. 000 

·.! 75 . :100. ººº . 000 
:1 . Q/j.(). :i(W). -000 . 00 0 

·100. oo % •. ·1 . 2'1 5. 1i no. ooo . ~Joo 

Ora. eomm1•nln e0m muil.:1 .insff'Z:l ,, nnt.:1Yi 1l ''nµ- 0nh1'i?·o 
<llllN'iNrno. ::;i os q11:1i.r-o .(n-in wh·ns il ··n s. qlll.' r·P prr~Pn l .nrn 
x!í. :rn '~~. rio ! "1:1 t .;1." Lnnol n.rl :1s-111 ill1 n l"P~i ~ t.r:1tl a~ em 1 !l 1 :-i _ 
porl r:•ni ~ dr~v<-~lil ~"1' l'On sirlPl':Hlui-: 1·1irn " c· rm11rm 11 ~ n :llnlrn~ 
'1~ ,..;ysl.0m:1.s. do fn11•Pfin <•lPet 1·ir•:.1 " de• i !':t1•1:fi11 :i v:·1 p rw . i'. 

·1w1·lnn t.n. nenhnrna ;11'.1'1':11.::ín r111.J,··1·ií11 :"t•l'f'1·1·1· i·.nrn :i rnt1· · 
·.'hn•:n iln $y:s!f'm'l:l ;•m u;:.-1: eis 11n:dTn 11li i 111n ~ :-:1 1 1• :-in s r• nsivc~I -· 
fllf.'lll.1• 'ii1l'h11·' lll.:inlln.': r11•l :.1 ~.icl 11 1°1',':Í1 • dn p]c ·c·.1:1·i(•i riacl1: , ('.fl ll\L\ 
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fonte ·dn enerf!'i :t 11rncisa. n.n n11•v i m~n to i.lns trens. Na ver
dadf~. ~l. an:lly~n r_~tl idadu>=n. rlo::; 1iurnc1·os udma transet'ÍJ)tos, 
r; da~ 11p1· r ·:H::;t.,~ q 11t' 1.' l le s l. radu zern. nwe ln. que a t.r aei:ãn 
· d ;~e r1 · i1':t. 11·a r·:'1. 1·nm11 1:nn,;;Pqu.~111 ·i n . a <'limin:H)ãn eornpl~ta (Jos 
11.en:~· G i:· ·; ;~ ;1 rNl11t~Çii o <los i.l.11w;; G P 8, ü rwirne iro. de t1! rca 
dfl 81) ~;~" '' n ~._.:,r111.1õn , de !JO i;~. , apprnxiniacln.rnoLJte. 

E m l.at>!{ i'ondi~:,íP s. eonl.im'.1;l '' Sr. . Armstrong, o cnn
f't'on lo f'll Ire 1 is 1fous s~.-.~tnm ns d~ ::fa•ncc;i:ío, pari~ ser· feito df' 
modo .i 11.<.:I (•. . r.lr'H! 1 f"Vi1v 1'm conta a N:-•)nomia de 12 o/o no 
Ir ti.ai 11 1' ·f li. ·H ',-,;. dns il•,us !í 11 8. n qne quBr diu~r QU<i a 
l.l·:w1.::-11., Plr>dl'i cn tl:i r·:í. Jn:,.:·ar :í n.l imina.c,:.3,o de 14!:Líl00.000.000 
d r; f1rn,.laJa .~- nYil11a. Inda.,; i111rwnductivus para :t$ vias ferrüas; 

O nnmero df~ nnidndr~~ 1fo lr-a.f1,•ç:-o r,uja e liminacãn resul
lr11·:í df1 11,:\~ dn ! l':H'f:i'ln 1' l11cf 1·i1•.:1 1·01:r·1•spnnd1~. c:omo Sfl vi\ a 
r11:1i ': d11 ':11 '.'{· doi:: ü1ms t il :2. q n1• 1·1'pr1~scnfam ~i~r·vi\:.() rcmn
lll'r:i<IP nn ,:: f'~ I rad:-i~ !1HlPrií·nna::. 

«Fim nul.to~ l f'r tno~ . ~f" '[()~~em intf~iram (\nt.e elect.rificndn.s 
lrt<la~ ni' !in!·rn s f01·1·P:r!': n.m01·i 1:. ana~. ellas tron.~portariam .. a 

·11111-is, 20 r:t, !111 f11 11etor1•'1U 1;11.1• ho:ir· 1)1'fJrlu.z r P.n.lfrt t.' isfo sem. 
m.:1·1·1'.1' f"Í.l110 ulq•11.m tios rrr·lurr,•s d·~sriw:;o g dr~ r: u.8fefri e s1~·1n 
1•,.-1n111:slío11n1· n sPy1•fr11 d r trnft:1an .'!':-. 

E' d" nofn.1· q111' n,: vn.ntap-Pn~ nrimn ::tpnn!'nrlai:; Sf'rii.o 
' "'~11!i:rnl ""' !ln >:r."-li •m:l rl1' f.1·ar1:fín, dirl'rlarnf"nlt. -p<w a !':~i rn 
rlízr·\ t'. pn i ~ qnf' d0,·1,1m í·Wr· ron ~irll'rndas :'i pade as qnP. pro
v im·ern. nn rln m1.•1wl· enn :::11rnn ri-<· 1~ :1 rvfi r1 ni:; fio nrn·ovP.ita
m<'nln d:1.'-' (fl11~d:1 ::< 1)1• ;)~·11:1 (! (lfl) O rnnf.(' de POl'l'g'Ífl. 

, l Írt\'t•1'{1 ('(·1ü1."•l'nia. <' 1'1'0nom ia nofo.v el, IYlo0Smo fjllanclo a 
r> lr•11 fl'irid:id11 f', 'n· p1·11f!11zi<l:i p0l:i l1·a11Mnrrn:H}fío dn cnel'gia 
t.l 1<'1·111l1·:1 . p 1fl :..:·r·and r•,: 11.::ina ~ N ·11l.r:H'$. <'<•n->-0 SP " "" vf.>r. 

P M f a :1 1111<:' :.; I iín nr~t e 1.f'JT•~no. d0 nl .il iza•.~·7í.o de P.UP t'g ia 
l.h nrrnicn ao <'n v<'z .-Jp r~nnrg-ia h ~·d l':i 11lien. f:1'm duvida mnif.o 
mni8 vnnfa.in~:1 fJlH' n Tlrimrir·:-i. :=;ií0 r ln(Jnf.'nt.es :is seguinfof\ 
ap1'N! Í :1f:1ifl~. fr~ il :1 .i:. nn int.11 it.c• rl t' r r:v0l:n• t"I ~npP:dot'idade in-
1·1mll?'"fnvPJ rln i.:~'<.: f N11 n d1> lr~u·. :í1., 0ler.frirn. por cu.ia gen P1':i. 
lizn<~fln l :rnft- .~ ,, h:l l'l'm hoj P º"' m:iir11·0:-": <'TI.2'f'nhP.irns d(• mn n1ln 
rn ll n _ 

Dlll':l!111• () ::rnnn d<> f () ·f 8. O tOmbUSf.iVP\ T'f'g"iSf.adO pnJa F: 
"~í.nl.i ~ I i1'n>: anwril':rnns r•nmn r•n1 1smni r.fo nn ~~rvieo fP.rrn
,· inl'io. f'oi o s1'f!tlin l": 

Prnd11 l'1'fÍo l.olnl rl0 <':1rv:fo · nM Eflt.nrJo!'I Unióo~. 
f.7P.. ':> I 1 .000 lnrt l'l:VI:\ .•. 

r.:ll'\ ':Í 1"t iil íl íz:ltln ywl:-i ~ ~'~l1• .1drif: rl1' fl'rro (lp t.rac1:-!i.o n 
vapor. 1 fi:1, ()()!) . non tnnl'l arln:;: • 

.Porr:'.l'nfag:Pm, do Nin~nmn 1'm lornmnl.ivn?': · para a PT'0-
1hwc~iío (ti fn l, ~" 01,, . 

·Tot.nl de ,,11~n N1mh11 !'( f .h·~1 rli'L>:rw.inr'lo no~ 'F.stndos Ut1il)1)~, 
~!"> !i. ~n. 000 bnrris. · 
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OlM C(1mhusfivf'l queimado na ~\nwrica do Nort.e pe.las 
e~t.radas rlP fl'1_»·n de lt'a.r.r,f.i.o ::i v;i por~ -'15./0íl.000 harri~. 

Porcentagem áo Mnsumo ~m ~st.r·adac; de ferro para as 
vendn.o; ln f.1Ps rN11i:r.::1das. ri .S % . 

Carviío Nr 11 ivafonte no olP-o eonsnmido peln ::; vias-ferreas. 
:1 rn.zão de> :i 1~ hards por lonelad:-i.. i~.000.000 toneladas. · 

TnfaL 0rn rarv:in. d0 1~omb11~t.ivet 0mprer:arlo p~las estr;:o-
dac; ~rnwri ,. :-i nn !=.. ·J 7fi. 000. 000 1 oní>l~das. .. 

Te;! n pnF?t CI. Vi~-:::" fTllP., 11 l"f.: E~tadn~ TTn iilM. nmu quarta 
pari.e ()n 1· ~n·vfío prorh1zidn f. íJ11í'imadn nm lor.omol-lva~. ~m 
condiC0<'!' !' X'f i·<>m:,rnenfP rln"favora:vei:;. i:im a.b!=:nlntn ant.e-eco
Iiotnirn.~. Nnnn dt>mon.=-lr:-i. :í eYideneia. o :in~.or do t.rabnlho dt~ 
l'fUP (\M t1mM :iri· t>>:P.nl.:t!1do M nrinr-ip~ •. ~::: arg-1i'rn<'nf.os. 

RP:llmt>nf P. cnidn<losni:: rxpf'>ri~nr.inf; l'ealizadn~. em 19:1.il 
na :-:<'r,:fío rl<'nnminarla eRnrku Jfo1(11tnf11'j>. d<> 1,hicago. Mif .. 
\-.·:111k"1' ano SI. Pnnl Rnilw:w. rom o fim i:lP r.l"t~rminar a 
relar,fl1) r-n l r·r> n ro~ l"nr. ;3, exprú~sa l'm . /'l<.\'l:nlln.c: hora. prol'fu
:;:it(n rn1·a dr-slo0nr M frf:'ns. ,, o eon~umo º" r..~1·v:'lo n <l~· agua 
<l~ nl im1mf:1r.1íQ da~ ralílf'irn::: dn~ loromot.iva~ . <leram os se-
r:n.iinf.~s T'l'i:;l)JtaiiM; . 

Ensair:i5 

ThrM Fnrkr; P\(1.dmonl. 
PiP.dmont Dnnn1.J . . . . 
Dr.er Lod ~" Bn li ~ . . . . . .. . . 
Buf.tP.-Donalrl . . . . . ...... . 
Harlowtnn .lf'ntlY . . . • 
J'l:'nny Lrn11init : . . . . . . .... 
Thrre Fork~ P iNlrnon f. . . 
Piedmon Do.11:-il1i . . • . .. , .. . 

!\f"<iin <i<' oif n t:'n~aiM .. 

AQun. 
Pnr II.- P . Por lb. 

dP carvão· 

39.6 !'i.08 
35 .. 4 ·L70 
39.7 li.85 
40.4 4.86 
~R.O i~.09 
!1!, .? .~.65 
/i1 .. '. fl.51 
·'t0.2 !) • 6:) 

--
39 .8() !) • º" 

Carvlío 
Por H. P.-

Hora 
libras 

7.75 
7.5~ 
8.31. 

. 8.7~-
8.90 
9.48 
6.37 
5.78 

7.A6 

O.~ dndn.c.: 1111 rJ,•menlM ron.c:lanl l'S do q lrnrlt•o ~npr:i foram 
c•0 lhidos para n 1~a i=;o da$ hwomrd.ivns l'Jn movin"tl'l\lo. :rl'ho-
;·::rndo trrns. prodL:zindo lrnb:llho nt.n d1~ vr:1wr.r todas ::i.s i:s
s lsf.enrias pn~sivn.s. l<'ndo sirfo <l<--spv~zad:1~. 0 11. por onl:\ª: na0 
1 l'lH~O 1"-i<li:1 ro11 ~iflr-ra1ln~ :t!' g·1·nnnr~ pl'r<ins rp1" s<.• Vl'r1f1r.am. 
:-r-1n p 11n q 1w a 1• wo1w if iYn 1'~1 :í JHl!'fldn. Lr\-:1 nrlo. po t·1~m. i•m 
r. 011 l a cc11n P~lns 1' •"rilai:: iiwvitn\·r-is. o 1'.nnsnrno df> Garvão at,-
1ilH:?"' n 1(),18 !11. p1H' H. P. na 1w1·i1il11•r·in. iln ::: 1·nd:li!- moli'ize~. 
pol!'; rp.w on tra . .; nfi i"t nwnn" t•n idar.losa~ r• :x:p~rii~JH.'ÜlS. d1!mon~
l1'n1·um-a~ ,.,:pg-ninlP.> nw1li:1~ <Ir> pt'l'flas, C)nv1nn.nlo as locomo-· 
tiva ~: (•slo.Yam p::tt'adus ou desc iam r::i.mpas: 
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SESS.:\.O l!~M j 5 D.t:: JULRO DE 1920 

Ca1·vão '{J01' h<n·a 

Para ú1zi>1· prl'.;;>:Jri nn;.; dep0sifo~ ................. . 
Para <")~,·ar· a pprs:;üri an1 i>:~ da$ part.ida:; •...•••.... 
n.~2-('f•nrlo a~ rampa::-: ............. ~ ..............•• 
Pai·ndn"' flli1 d<'~\·iM .• • ••.. • •.....••.•.•.........• 

Líbn.s 
150 
800 
950 
!'i00 

n . .: .•n,.:ain" «11 •"XP ~t'iP..n<'ia.s a que. e!'\,amo~ a.11udindo. evi
()Nic·iam rpw a~ pc:-rda.; ele comlrnsliveJ. ist.o é, que :l quan
i idade di> · 1·1.1rnlA1s1i\·11 l n11(' imn.do sern pr·oduc.~ão dü·ec.ta de 
trabalhn ul i l. iHtin~:P a c· crr·a. dr- :~O<;·~ cln tnt.at . Tanto im
p<•rl.\l dí;r.er (}Ui~ 1rn1a l1•1'l;a padc d.o carvão ('.<in~umido pe>l:i;: 
ioeomoli\'U~ a Yapcw. 1J. l'tn nbsnluto. a.fl'i1.'ma o Sr. Armi>l.ron~. 
in [ 11Í!'Uln<'\1 t •' ci<"::lltWdit:arlo . 

\'a1) lia 1·<"111!.ef'! .a1~;:i n pM.;;ível aos resulta.dos das oxpcrien
ci:i~ l1'Yado:-:: a ('fff'ilo. n1;. p01·q111' foram (>.ll rs suhmetf.idos a 
r.ima conf.ra-p r1wa. tr!nrl.<'l-st• 1.'eA,"i.M 1·n.do o carvão consumido 
·dnranf.r 3.D din~ na nw~nrn sN·r,ão de «.l?ock.11 ·ae ilfônfoin>. 
'h0m r:omo' (l~ j)l'l 1('lll'~()$ fnt.al'~ dM {!'l'TIS. O QU~ pr>r111it.Li n \'0-
l'ifienr• qu1~ <"1 t':ll'Vfin i'lllí'imadn nas lnl'omotivas 1wa equiva
lenl.I" a 1_o .33 Jilnw), l)Cll' H. r. tia P"'l'ipl1r.-ria da·;,; i·oàa)'( mo-
trl~ee. · 

Bf'duzindo a unJd[J.rl•"f; l'lectrica.s os valorP.s medins obsN·
vados nas viagens e nas: ~xperirmrins reíel'idas, hP-m como 
nos en:;;ai0:; ~·Iohar."- de- 1·0nll·R-prnva foitM duranl«! 3() dia;:1, 
o. Sr. :\.rrn.;::f rong- ehPga. <ÍS. >:eg·n in t P.S conclusões: 

Lihra1> • 
f • C::wvão por ~avalln horn na pet'iphP-ria das rodas 

i0.27 ffil)trizes das. loct)mot.fvas .... ...... ....... . 
~. Carvão f>Ol' kHowaU -h0t'n r4a P"'riph~l'ia rlag 

r ndas mol.ri:1.0!' ílai:; locomotivas ...........• 
3. C:it'\'iÍ.(1 po1· kilowa tf -horn ntt fon t.e de sup.pri

mento rla. enPrgi:i. thl'rmica. na base de 55 '7"n 
d" rt>nrlimento ....... . • .... ....•...•..••• 

13.75 

Esro ulfimo minwl'n. Ô•' 7. ri'ti Iilwas dP c:.irvãn QUPimncto 
c:i.m machina~ n. vapor. '" o qnl' inl.er1>~$a no caso e est.i muit.o 
p1·nxi1n0 ria qunnt.idad1' dP 7 . 17· 1 il:\1•ai;;. regi:;f.rada P.m obse.r-~ 
va1·i.íN1 <Jll ( rah, ,fa 'Ru f( P. :\nn 1'nnda ~~ 'J>nf'i°fic Rai hYaY. a.n f~ !lo 
(' dPpni~ ria ·rlnr11·ifirn<:ãn. 

C11J'llfl O ki[fl\\';'lff l']N'jl'j('I.) ])ÓOP !lf>?' nbti1lo f'-m ffiUÍtO IDl'
JhOt'l'f'. ('(1n1lk0r . ..::. n :iuf.or 11o ad.igo <le <ytJe no~ l.1>mo~ 01~-
1·upnrto. nrn·1 • .-:1~nla 11..-; ~".znin l1 :<: dndo~ ~nhr<' a r<'ln1)ão ,,.xis t.Pn l~ 
1'lil1't• n !.;iln\\:11<-lloJ':i "a !trnP.larl:1 1nilh~r na Chii·ti~r1 \Hl
·,\' aul:1•1• :t!1d SI . Pat1l íl:til\Yar. i'>I)) 1 !li ~: 

f'c>so m rd iri das. trwom nf·ivas . 
I.ocomotiYas milha em JMS. 

:mo T. 
65:l. OOO 

Ca1·.çra. 

~~8'4 'l.'. 
t .431.500 
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Toneladas milha de locomo-
tivas. . . . .i • . ~ ....••. 

Tonellaclns milha dr, trens .. . 
'I'otal dr tonelada. milha, ... . 
Kilowatts hora ..... : ..... . 
Watts-hora por tonelada; 

milha .............. . 
-Relação do e.aso das locomo

tivas para .o total .•..... 
Watts hor.a por tonelada mi

lha (movimento mixto) .. 
Relação do caso das locomo

tivas . para total (movi-
mrmto . mixto, de passa- . 
geiros e de. carga) . '· .... -

PasMgeiro,~ 
195.000.000 

434.46.000 
ô2D.lt06.Qoú 

211. 890. 000 

39,6' 

31 o/o 

33.:? 

15.25 ;zíi. 

Cargas 

1107. ººº' 0()0 
2. 903. o!ln. ono 
3 .31fJ. 0~1\l. f)()() 

1.0Q 1 281 . 000 

31;!l 

12.3 % 

Todos {)S valof'es ou numeros acima foram. obUdos na 
font1~ de supprimento da. emergia., supprimento . q1w ó feito 
pela Montana Po\ter Compi:\n:v. a 100.'000 .volts; mas o fit'. 
Armstrong. entende ser. do bom rmnselho elevar a /iO. ao r'n
vez de 33 .2, o numero de watts-hora po1' tonelada milha. rd· 
lenrlend.o ás c'ondi!)Ões r.spooiae:; de perfil 'da . C. M. & SL P. 

Applica11do os dados nciroa expostos ao casq de vinci'ío
fcrrea americana, ist.o é, acr,itando os meBmos dá.dos, com a 
alteração indicada, eómo applicaveis a todas · as \est11adas dr 
fel'ro da America do Norte. de 1cujo movimento dá ronla o 
primeiro quadro. t.ranscript.o nQ.\ pagina .. , o notavrl rnt~r·· 
n h e iro americano chega. ás ·;:;egu'int.es conclusões: 

Total em tonelada~ ·.milha ern 191s.: L21p, 400. ooo .·ooo 
Watts hora por tonelada milha .. :., '\ 40 
Kilowat.ts-hora (rpovimento teta!) . . • .48..: 700. 000. 000 
Carvão necessario a 7 lbs. pOr , " 

kw. hora . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 'fYO. 000. 000 T. 
',·' . . '·. . <· . ~. ' • 

Ora, o carvão. consntnh:lo pelas estradas de' ferro amr.ri-
oanas durante o· anno de 1.91.8. attingiu, como vimos. a 
176. 000. 000 de toneladas, . numero que muito. se approxima 
dos f 70. 000, 000 de toneladas a que cl;iegou .o Sr. Armstrong, 
fJStfmdendo .ou generalizando a toda a rêde fêrrea doR ·Estados 
Unidos ·os resultados colhidos nás experiencjas da Ghicago 
Mil\nukee ánd · SL Paul Railway, ' 

Assim. muito seguro, e com fundada razão, das pr~mis-' 
sas estabelecidas, Q Sr. Armstrong conclue pela apresenf,ar)aO do 
quadro seguinte, ,que mostra a economia a fazer, no. cousnmo 
àe comb11stivel, cqm a. Rimples substituição. da tracção. a ·m
por pela electrica, mesmo quando a elecf'ricidade provém. da 
transf armação da enPrqia therrríica, o'f)tida em a,ranr!Ps 1;sin11s 
centrae.~ a >?Japor, que tambem qiteimem· carvão1 

Total em tonf)ladas-milha (tra- \ 
0 cção a vapot•) ............ L... t.2!5.400.000.0 O 

• 1 
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S.!!~SSÃO J<;M H') DE .ror,:ao tiF. i.920 

rlf'rln~NÍ() a ((lll' a f.t• :wç:í 11 1•!Pefrica 
d:.Í 1·;i l11g-n r . . . . .... . .. .. ..... . 

T1.d.:il " '' lorv')arla~-n1i ll 1:1 ( fi·: 1e1.:.:ín 
,,Jeef.1·ica) . . . . . .... ...... ... . 

l\ ilowutL-:-!loru . n::i Lla>=i' , J, • . 1n w:ül ~ 
por· fonf'ladu - rriill1a . . . ....... . 

l ::tJ'\'fl(I, ll:t !1:lf:t• dí:' ~· ~'., hls. ('> tW kilD-
\ \'tJl.l-hora ................. . . 

C~rvil.o eon~11mido peb . .;; 1• :-tr:irla~ ili' 
frrro americana:' ·lnrant~ r. 
ann1.1 1fo J 9o! 8 ............ ... .. . 

Hi:r>n(}rnfo f'0?1S1Np1.t:nle ri 1'Ú•1·/Jo1: (ü-t11. ·1i.u 

·f 1G. 000. 000. 000 

i .nuu.~oo.nno.oon 

li :?. /76. 000. ººº 
:>3 . !500. 000 T. 

176 .000.000 T. 
122 .500 .000 T. 

«A conr.lnsfí o P.spanl n~:J :1 fp1n condn-.em 1);: do.do~ acima. 
cse;r.•cv" () 0n~enlteil'o A1·11wf1:('Tlg, ,: qnP cerca dn 122 .500 . 000 
lonelnila~ de cm·vã.o. cn H'.in,m mni::; rle dous tercos ele t-0do o 
rornl111:::liv1•l {'Jtteimado r1:ts MI ,l)OO ]()<~ omotiva~ " vnpo1· ex 1s-
1rmf.r•:;: lW~ E-:lndo':' Unidns. ti:·riam :-;ido t'•1:on0mizndoi: dnrn.ntr: 
;1 :1111111 ,h1 l!l\~. "'" fl~ ,.,~1··nd:1~ ,J ;• !'1•1'1'•1 :u111•ri1~at1(t~ 1·~1 i\"< ~~S!'nl 
1•r1t.rin i ni alrnen!t~ <!lccl rifí<':ida~. :-:1•g11nd0 :1s rl~gi.·ti.8 0u princi
I'ios .it\ nmpl:imnnl.P. postn:-: (1 p r ovn (\ r.11.io hom P-xifo 1•~1:t ho.it' 
dnmons!.rado.» 

~Rs ta Pnorm<' q11:rntid:idP. df' <'nrvifo N~onomi~av1il Pxced c, 
• lC' GO por rP.nt,o (11=; f:Xp(1rf n!~Õ1•f' :inrnrnPs d:i Tnglat<>rra antes 
•l:i ~·ui:•1Ta ,. rr~pi·c~entn n dr11lr11 d:1 •ltrnntidndP l1d :\l 1jo 1Hlffl
bnsf.ivPl nP.r.i>!'.sa:rio :i t.ocfa~ ;1~ indnstri:i.~ e a t.odas ns P.St.l'adas 
.J0 f1•rro da Fr::moa .» 

A. E>o;f.imnliva fPif::1. Qt11~ é. nn v~rdade. ·~spanl.o:::a. não de-
1·111·1·ro clr1 aprov(~it.:'lnWl\l(I daf' qw"d:1,;; d1• :1 :-:na. -- pni:-: 'l lH' 
.~ unpõ1> :1 incln n nf.i li:r.nrfio do 1\al'viío 1•m irrnnde~ n!>iMl~ cP.n
l 1·:u•s. 

nr· qunrn an~·in<'nfm·:í li 1• 1•1 li\"1\1Ía 1117-' 1•:1;.;11-: df' 11lilí-
Z~Ç:Í() da P-nergia hydranlica ? 

i\ q11:rnln m11nln1•:í a N:1111Prni:1. 1·x r1n'""ª 1•111 dinh~d1·n . 
1111 Hl'!l"ÍJ. nndP f\ r:H.'\':Íll r'. :td1p1 i1·idt1 p1\ 1• Jll'Pl~tl nlnilfl ~11- · 
7)1'1·inr :hp 11 •!ll' r)nr qw·• (i v1n1il id,; :'1"' p,;fr•:1d:1 " d 1· 1'1•1·1•0 nnH' 
i'if':l n:i:::'? 

:\lti l'i •·:nn as d11:1~ int<'r't' 1·1~:11 · (\1•!-', 1•11 .i :1>= '''~"pn:'<t:i~ r.l1wf'n1 
1'0l)d1 1zi1· 11,:; hnm1•1 1 ~ 'j\llhlir· n~ ,), , Jlll""ll ri:tli' ~ 11111 n.::1, nrlo .~t'! l' Íll 
.]n rn ·11h tn·,w1. q11:11•~(pl1' l' q111• .~•'. ! :1111 fl~ .;::wriri<'.ins :i i':izt~l' !.'ll l 

uni dniln rnorn•'nf.o. 
'l'N1!1•n111>: 0!';!10!.':H· u <·:i...;n h1 ·: 1 :~íl1·i 1·n. atndn qt1~· n111ífn li·· 

~:Pi1·an11•11lr". 
Sn.h1'- .~ 1-. rnrnn /:.(~ \':w \'1•1.' 1•111 linlln!-! ·pn~f1•!'iorf•S, qu r~ n 

''tt1t" 1n11r1 1!1• .-:1 1·,·i'ín r.•m t ocl:i~ :i;.; '"' l1 ·:1d:i>' de> f'<•1°r'<1 hr:i ~il 1•ir:i c: 
P! ll !1·:11'"~!· 11 11•" n nnr• <.l<• H>1 1r. :11tin:.:i11 . d11r:in!1~ 1l q n illqll f'fli1Í<• 
cf i' ·1p·1n :1 l \ll .·l, :'1. 1111"dia nnn n:ll ili· r~n11.nnn loiwlail ni-: : dn 
11ufrn lado. d1w:111l1 • r1 rn<'srno p< ·1·inol1J. i1 r·nr1.~111nn rr11 .~1iio d~ 
!"11\1:1 :;lling·iu :1 ·1.n:rn.:..11:-t rnidi'•>,.;•:~il·i1·t1s. \'lM :nrnn. n~ qnan.~ 
"• 11•1·1·.~pn111l1•1t\ a 2.12. 'i' !l;?. lonrolad:1 !-! ,J,. P:l!'V:Í••. dn~ tlt• qu<.' ~'~ 
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:idmilt a a "flll ívalm1cia dr:.> se.1.P · nw l t'N; eu bicos de lenha po1• 
t.onelada dn ,_·11rnhnsl i.YPl n olWf! . 

A%illJ. ant"::: da t;1H~l'l'tl. ('11m 1nn tr·:tff'.g-o mnito ma.111):-:. 
i n t en!"o d o q 111.· acLna.luwntc, o con~11 m(~- Lt)f al_ de~ combusf.1 ve l 
pelas G::i r·rnr1r·(•zas df: Yiação fe1·1· í>.:.1. 1~ nla o f!X1stentes no Bra
~il. aLfin~;ia. •'m ru(:di~ " por ;.1nno: a 8:~3.::\{ll toneladas d1.~ 
:C\ai·vnn. mi, approx imn<lam1.•n1.i',_ a ô 1W . (10fr l.?.nela~~s. para 
l'evar t~m conta n o lon ~·ombust.1v<·l. t arnl.1 Cn.1 .1a ut.1hzado na
<JUf.\ll1• 1w1·iodo. mas d 1,• •"u.i n 1:1H1..:;u t110 1• \"fü•.10 nãn f.f•rnos"t··.on
~ f! g·u i d11 1·nlhcr dados; seg11ro:;. 

S1> nrlmi r t il'm_r.i.:;; q tw : 1 .,J,_•1.d.1·irit:a.t.;fi n tla~ J inlrns ferreas 
qn i> 1•0 1.· 1 HJ)) 11 no:-:~ f1 I Pl'l'll.m· t<•. v c.1,.;i:;a claL' !11g a 1· ú mesma 1~co 
nnmi a d 1\ l !11nü1u::: tj\·;>J H\':ll itid t\ !) •· ln Sr. Arrm:f.l·on~. para 3;; 
v in:;; f'1•1·: ·r•as :HlH.·r i1· anr1 ~. eorno co n :-:equ.-·nd :i_ da adopção <l•• 
0

.Sf'l' \ 'frn r· Io~l'trko. •'mfH.ll'a ,.;(~ l)do u <'lN:f.ri e. idade produzidn 
pela ·1 rans l'nnrn11_;ão 1fo (~ n 1n-gia f.ih'l'mi1·.a ; podemos co-nclnir 
que. ~·· l111las :1 ~ 0sl t'ada~ d t' 1' 1~r 1 ·11 hra,,: i Jc il·:ls •'~ t iv r!ssem 1~ll'r.lt·i
:f'i~ada$ •'rn ·1 !) ·: ,\. fl 1 ~ 11ml11J..:; :. i\' t• l ti qno irna1· nns grandc~s u si
na~ 1 · · · 1 !1 1 · a1~ ::: dn l'nt'(':\ S t~ 1· .ia ill frr iul' do dn11 ::: t(\t ·r~os no flUe- f11i 
J.' N\lnw 1t1··· 1·r:duzi<lo:em' cnda aono dri r1uinqul'nÍ1i0 dr t!HO :.:. 
:19U. 11a-: .:::.:·::·!~ ln('n1ni'1li\·:h: a ,·a r101•, e tilãu 1·m .~c·1:,·ico na~ 
l\Ossns hd radas. An cnvP.z do S'iO. 000 lonl.'laclas i:l.-• e:n·vii n. 
teriamos consumido apenut=: 380. 000 toneladas. 

Oi· a. <:o mo n <'.u slo m1.'d i o dn. lon P la<la dr ca l"\'lo. ante i-: 
da guer!'a, no lustro a que nos temos referido, attingiu a. 
mais de 30$, por tonelada , a de!:peza 1 nt.aL para adquirir as 
840. 000 t.oneladas. deveria ter ~ido. no minimo, de 25. 200:000$. 
por anno, em média; com a elAc,trificacão, aincla rrue regnl
tante da transformação d·a encr::;fa 1.hermica em ene1·g-in. olP.
ctrica, mesmo sem utiliz;lr ns nossas. quédn.s d'agua, a des-

··Peza annual em oomhustivr-1 1.i:-r ia sido de 8 .. mo : 000$. a.pen f.\s . 
A t'<"rinolllia fJ ,~ ·Jfi.80fl :Oll11~ - m !l b lle t rrn mllhfio cl·~ 

libras a t·eduzir no valor t,otnl da nossa importat?-ão __:._ teri:t 
notavel repP.N;ussão no valor m~d io <l'O.c: frPÜ>~ fe1·ro-vi nt'ios 
cobrados no Brasil e na virln int.<'rnn das t'mprl'Z31' iiP r~
tradas de ferro do .raiz. 

Ba.st.a. \li'r cp.l r> . enf.r e n6~ 1-1 ninda r.on.1 r cff> i•enrin. a11 anno 
médio do lns!.ro rle 1910 a 1 OH , as reoeHas r dec:;f.i0zris t n t.aP.~ 
das nossns ft1 <'m1wezns rlt"' vin1~ãn f'~n~a foram. ~·r~pf'<·iiva
mAnte: 
a\ Receita tolnl nrrrcn.darla . . . . .. .. . .. , 
li) Dospeza tol.al f"'l'fect.n;idn .... . .. . . .. . 

2Hn.oao:onosono -
1 i 1 • ººº : 000$00'{) 

Assim, as drspczn~ f'm l~01nhmd, i\'A l - snppondn que tnri:ts 
:i.~ estradal' hou\'(;'f.:~•·m queimad0 1 · n.rY~ 1.i /.'Til sua1:.' hwnmot iv ns 
:\. vapor - r1•presPntaram. por anno, Tii) quinqnennio refe
l'~d~. !l .. 6 'f:'.: ~ppr~::: í mad~mcntP. rln ,l'e<' r:ila 1.0!:1! 1~ cerca de 
1 ~ ., d.1 d• ,,.1wza ,, 1 _J ,, l!f n:1d:1: ~t .'. rw 1•,.1n . tulla,:: a~ 11 s l 1·adas es-
t.1ves~crn f'IPetri fi cai'ln ~ fü) m P.!'!mo per i rido. n s re ln<:õr~s r;er -
cen tti.:.ies da.s despezas <'m . combusl.ivel para ('IS r eceit.as 1~ 
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f•ara, as despezas tol.acS leriam sido, l'C::'[ .H!cl.ivaroent~, dt! 
3.2 % e àe 5 %. 

As porcentagens sao nloquentes e disvrmsam quarsqum· 
commr:-ntarios. 

O Re.la.Lor não <l i.~püc. cntn refcre11cia ao perioào actual, 
de elementos tão ~eguros quanto O$ qul? poude colher, em 
1916, sobre a vida das nossas estradas de fl'.'no durnnt.e o 
lustro que precedeu á guerra, mas acredita que o consumo 
de combustivel ·deve eorresponder hoje a ma. i~ d~ J • 0()0. 000 
de toneladas df~ carvão por anuo, tal o noLaxcl ar:~rescimo de 
trafego em l.odas as nossas linhas ferreas. . 

Para este consumo, como actualmente o preco da tone
lada. <ie carvão oscilla de pou oo em torno d~ H 5$ df. Rio 
ou Santos, a despe7..a effectiva -deve attingir a r:erca de réis 
fi5. 000 :000$, per annum. ; não excederia ella do 3!'.í. 000 :000$, 
~e, ao c-:nYéS ele (JUHima1: r.arvão 1m1 l or.on'rnlt\·a~. fo~sem ,lo<ias 
as linhas electrificadas, embora á custa de energia eleclrica. 

obt.idu. l)ela Ll'an::-formação da tm~l't;ia thl'rn1ii:'.<1, tiiuda m·~sn'lo 
queiinando carvão em grandes usinas centraes de força. 

Passemos. porém, a outra ordem de consider'1~ões. ainda 
pertinentes á!" vantag1.m~ que n elodrifica.1.;ão offercce, 
no tocante á. cêntralizacão da força motriz. 

A traccão electrica, mesmo quando a corrente é obtida 
pela tr:rnsformação <fa enP.rg-ia t.li•"rmica, permitte colher os 
8eguintes resultados; . 

a) a nsina geradora ot1 f rnnsfo•rmadora póde se1· cal
t'.llladn em fnncção dn pole.nci~ mMia, ao passo que cada lo
comotiva a vapor só deve sei' projcctada para a potencia ma
xima 'l\H' f f:'rft cl n desenvnl\·N· <'Tn d<'terrninada linha ; 

b) :1 1:"' r rent<· elP<'ftoic:a f; nf.ilis:wel em outros serviços. 
~.lém do!'; dà tracção. como. por ffXP-mplo. os de illumino.ção das 
''·"r:v~õ•·s P dPpend('rn:Ja~• e M dn Lrabalho mecanico das offi-
1·inn:"' (' do~ dPpo~it· o;; dP rf'p:i1·n<::fo do materjaJ; 

,..) " possivel ohlel' a rPcup~rn<;ão da energia nos trechos 
etn dr>sr.i<la: 

t/.) i'· l't;nal1111•11fr p~1~~h-·•I 1·ebot•u1· maior1~s earga~ com o 
tn1'::;mo P('!lO :1dh1:'l·nntr. por ~t'r bf'm mai'1 fllevada a adho
rrnctn na trrw~ão "l~dricn.. 

'l'nr·~ vm~l:.1g~n~:. d1• q11<• algumas !'!{o muHo mais accen ... 
f.nndns nind:t 11os caso.~ ·aa !.t·ansrormacão da energia hydn.u-
1 i1·:1 ··11 1 ·~11,.q!·i:1. •'l'·t·! r~c:\. ~fü, :;1·11mpanlladaf: de outra.e;, cu,ja 
''llllnw:.'::t<:an arp11 ~1· 11:10 p1·0L111:r. por. tl1~snf'cr:,isnria . 

. Cunfrt1 :i l.1·a1•t iín P[1•1·trica lia :.i objedar. nes(.e parti-
1· u1:1r. f'f'!'t' f'(•n fe Ü l.' l.'nft•uliza1•;i(I <ia fu t•1;a n1011'iZ a ci'l"OUm~
\an::la da ~11:t 1·ap:icidadt' :-,:,.,. limitadu :í maxim:; po(,encia de 
qw• n 11~111a p_1•radora póde di~l)or i- ;i.-: dinwn:;õe!" da~ rêde::: 
l.1·ansmi:;:-;n1·:1 1· d .i~tt·íüuiciol.'a; de . 01dn1 lado. f<m:(l so t' 1·aco
nl1c,•1:t.w, I H mll1~rn • • 11ue .\) S•.!l'\'\~.o do:; l 1:1Hh 1:nhl1 ~ ~e1· :iffodado 
pu!' rpialq 1 H~ 1· ~t' Cld1mtC', qn(' porn•n lura st> venha produzir ._a 
~r~rna nu nu~ lrnhas ü·an~mi~~oru8 tia em'rgia. 
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U11je, /HiJ' ÚJ!l , a:. in:-;L;iJ l::i(.'.ôés moil1..·r11a ." .i :·1 si11) J1\i l a;; e.nu • 
Lií1l all;1 .-;. ·;;1u:an1:a, l.fw .t't~rlu;ücla~ sã11 a,.: p rnl1abilidadc:; dr· 
:h.;ci.:len1• :::: 11:i1' n :dns ,Ji ~l.l'ibLiidoras 1; 11:1 ,; 11::-C ina,.: ceu(.ra~ ~ ;-c
rad'l)1·a~. que u!-i iHeull\'l!ll.Í ü llLc:> apont:.11.lu .-:: p1 id •: 11 1 ::;~IJ ' 1 .. ido:' 
eorrt•J d1.: ut'deta seeLu1Jat·ü1 , pelu qLk: a 1 J t1• ::~ L~tu ::;1j ,.;1.: J 1_·1· iaw 
1111 l.c1· r1.: 1111 1:eun1Jn1h:o, 11u~ Lermos da:; 00 111.: l u~ões advoüld :.i,:-: 
pelo 1_:u 11·.;: ·1 ! ~ ::;1J u e \\'a~ lti ngi.úll. 

:J. Dr• um inndo ;,;er·a l ~ ew Ur1~se. '·; l1t1.í" 1• rn1 :;;1 1;<.u.:í l')1:;1 n1.i 
m•··.io l•:1:li:1 ir~1.1 u ~·e1~unht~r.;imen tü du. 1 ·1:ono111ía a ljlle p!'i .:i~· 
conJ 11i'.í r· :.i : \l: f'.1.1·.itica<;ih.> de da.da .li11li :1 !'<• 1·1·1: a de 11:a f1.•g;0 in 
u~uiio. 11t1 u1e~111!; · ü:; d esp1!za~ cfo t1·ac1;.f:i.u. d: · i.1·areg(, e ([<:, 1:0n .. 
:,;erY<11Jí1.1 Oo w::•lerürl fÍX(J e rodanlc_ I~·"' ' a P,:f; 11olllia re~ul i:\. 
corno ~e pórJe ver 1·acílrnenLe, a. um simples httH)ü de olho!';. 
soln·c 1Js ·~lcmclllos da. qLH!Stão. do menol' pn:;o 111orlo d os 
lt'en.!f. da i·cducção do p~sson!, d a eH111i cm(;.ãu do eombusU ve!, 
qun.ndo aproveita.d:.i. a energi a hyàra:ulka, LI:.~ _suflpt·essão dos 
d~poti·i tos de u.gua e de cornbustivel, etc. · 

.\ c u11Ll:1.:l', 1101:érn, qui~ 1.1 L:.apiLal ri•~ ;ir1111eirL1 l.'.; l.aüdo1;i 
u11:u l.n .! llitiil1J waior no~ c.;al'OS de l in l1 :1,; 1~l <:de ificar:as do 
1 Jt1 1 ~ tW.1.Jllf~llcs t!m que ::;1.· la~ uso du. t.r:.w;.üo à vapor. 

Mas Luithlen, dizem os dons auto r·es j á citados, 

·ta t.enuto uonto dei \· auta~·gi t.: svaulaggi die presenLH 
1~ 1 a :-: 1)un syst.onw de traz ic>ne, t.:C>DC\lude chc non é potõ-· 
,,j\) ilc prouun:dat·.si in modu gcneralc i11 ravorn dcll'uno 
i>i11 tt1)sto (:he dell'n.llro sishrn1a de fra:r.lonc; quindi 
• :a~iJ per caso, pr ima de div ;J e1.,-;i sn!la scella, sará ne-
1:e~sa.r í t> ezarni narc i fo.tt.ori. drc m ili La no iu Javore di 
dascuno dei due s:í~temi; a t.elluLo conto ehc coll'in-
11·odu:.: ionc dellH lrw:iorw e!ctfri t:a i-> i ebbe selllpre uu1 
~I ii tfomtO Ui tt ·af t'iCO, Cic'I <.ihC COTl ! J'iUUÚll!C a. rend-erll(l 
l'ifl)1tnt~l'<.ttíva la ::ua udo%ione, ('.011c lude clH.J 5i potrú 
:1v••1·r· ~f~ 111p 1·e vant;.q;gio '' so ~!ilui 1·;_· all1! Lra~ione, it 
vapu1·c quella eleUríca, se le cond izioni loeali lasciauo 
pr1wf•dc1·e tu n. aumeuto irnportatdl' di Lt·a ffico.> 

I·;·, 1·u11 1ç. '·( · Vt'•. 1) mescrio 1.1c1 ntn (/e• v i ~i. u d;i ._·,, 11·: lu<i.• · 1/ i • 
1 :r. ngrr· :- l"O <k \V;i ~ h in~lon. 

ir,· <ttH> nwrudk f.crnpo, quando cr11 VictttH\ se t'eali savatt1 
a:; :;e~sõr.~ 1 ~a G tt i;'u1 lnl.m:11aclo11al ela:-: :1•:-:1 rada :-: d1 • V1;n•t1 . .iú 
es tavarn ba~l :rnl.1 : conhcc:ida$ nlllil.a,.; tL 1~ vanl.ag-eu::-: cconomi-
·· as da lr:.u~1:ft1> t )l 1-~id.t·i c a. cnUí.o vulg::i l' i .sadu~ pl'ineipalrrwnLe J)l' la, 
r.mbli ea1;fi.c:1 dM rNLllt.itdo~ obl.irlO$ pela Gcncl'a.l Elc~trie Com-
riany em nola.ve1~ e.xp" ricrwias \cvad<t:-: ;i. dfoilo 11os Estado8 
Ur~idos _ 

A puhlicai,:ãu <l qu1~ :d !udimm;, cl (t 1'<1ll ta ..lo:-; ~1 ~i.;-ui11!.es clt~
rn 1~nto~. col hidns f'. l':1 t!xpel'icnc.ia.:; 1·ca 1 ízn.rh,; cm t.l' (!~ linhiu; 
fCl'l'1~a~. - A. H e C. ·- n primeira eom 'fm·les 1·ampas, a sc
gunrlr1 .~t))Yl muit.as pat•nda3 succe.!lsiv:1~ '~. fina!menlc a. ul-
t.irna n •ni um iut.cns<i l;ervico do tran;;por tc de roíne1:io. 
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S'~uLiuw~ .l.HllU l!Uú a tran.scripção do quadro acuna. (: 
lJüi.: comyletu de~11ccessaria, deaule do cuida~oso esludo dú 
cngcuheiru .AnnsLroug; mas uão quizernos deixar de mo.strar 
t1ue os rcsullados a que. chegou aquelle. profissi~nal já eram 
previstos l!D1 eonsequencia de experieo<aas a.nter10res. 

Não é só do ponto de vista economico, como já liz~.u'lo~ 
accentuar, que se deve atteude1· a incontestavel supe1·iori
dade da traccão electdca. 

Com respeito á velocidade e á acceleracão, PO! axe~plo, 
além das celebres experiencias realizadas em 190-;;i na lmha 
.. uarin(eULe-Zossen, .<\llemanha, em que foi attingida a velo
cidade de 21 O kilomeb.·os por hora, ha a mencionar as que 
so fizeram perto de Schenectady, A.merica do Norte, em linhas 
da New Ym·Ji Ventral and B:udson Ri~er· Railroad. 

Nestas experiencias, cujos .Principaes resultados tran
:::icrnvemos no quadro infra, e ~m que· as duas locomotivas em 
prova - uma. a va,por e outra eleckica. - tinham o mesmo 
peso adhcreute approxiruadamcn!.c (64 e 63 toneladas ), embora 
fosso úo 150 toneladas o peso total da primeira e apenas de 
92 tonelatlas o da segunda, a lc;comotiva electrica alcançou a 
velocidade de i:>C kilomctl'O$ por hora ao fim de 127 segundo::;, 
ao passo que a locomotiva a vapor só a poude atting.ir depois 
de 20S :)egundos. 

Gomprimenlo ela locomotiva 
em meb•os ........ .' 

J>csu to tal (tender inclui do) . 
.Peso do eixo molor : .. . .. . 
Toneladas de trem rebocado. 
Tempo preciso para attingir 

9.50 
92 

. i6 
307 

20.50 
i50 
21 

256 

11 
5S 

5 
51 

SOkm.hora . . . . . . . 127 203 76 
. Os m1~eros l~onstanks dos dou8 quadros precedentes não 

deixam ctm•1ria: quem :sobre elles lancar as vistas reconhcce:-ã, 
11or c~rto, qll1' s1.í a :·ekão economica do problema póde altel'ar 
a~ 1.:o nclu.:;õcs favnraw~is á traccão electrica . 

. O exame da questão do ponlo de- vista economico exige, 
1.1orl:lm, conforme manda o Co~esso de Washington cada 
caso seJa apreci<i:do de per. si pois que, variam, de ui{,,a para 
outra lmba, as mrcumstanc1as que devem presidir á resolução 
do problema. 

Aprcciarnol- as no caoo das linhas subu~banas da Estrada 
df! Fcrrn Central do B-rasil, embora sejam até certo ponto dis
pensavci~ as conclusões favo'raveis a que havemos de chegar, 
por ter sido .preliminarmente demonstrado que razões de 
ordem tecbnica insophismaveis, referentes ao serviço de movi-
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nwn!:· i.11 · ir•: n:-: . ni11• n1ai ,.: P•!l' i11il l: t"11 ·1 ~ e nn::-e1·Ya~.ao, naqudla.s 
l í? 1! 1 :1 .~. ,]" '" "'10m;i d" ! 1· :\l' t~ i"i11 ;1 \ ·:11.••.ll '. n t' :J. •:tn uso. 

J.- ,, .~,.111.!n aJi:,;f 1·:11"1:f1l• da 11:tf 111·,.za d:1 f•nrT<•t.dr· 1• l1.•o:·l.l'i.t..:a qll f! 
1:i n ,;s:1 'i1· :1 ~.·1.· 1!t·!'i1) ifi\·:i r111:111 :• adnr.tnda llu :..:1•1'\'i1:u subur-
f1;,u 11.1 d:t (:,··n: r:1 l. ·-- q1''"'Ii:í11 :.li· n 11 a r í• l1-•\·111H.' ia t.ic''-' llnfoa. 
•i t.l " "~1'n1•a. 111,1· 1:11Jll pl···10. ;'t s .11u."."''"' 1" 1.1.:;i Lneõ.-~,.: d1~ lrgis-
1 :Jd•.1r · ··~ . - · ":-° (fadn~ 11 11 1• l1•H1• ' 11ln:..: a "t'> 11 s idt' 1'HI' :-:ü11 o~ qu1~ 
_r1 ti ,.:,.:1.1 :1 •·xp1'11'. cr11'11i (fn~ lndQ." <.• m 11m d CJ:-: fra balho;; 1rnblicado::; 
pi~lo U1·. l'\ulwL· t.o i\fa r· inhn ~obre H 1: l1!t:;tril'ica t: ã o, a.ti~ a esM 
tai: fLO d 1~ J). C!ar~. t~1C\ s<.'> 01 enl.e. 

D h;tmw ia Dt.' l1·ans puL'k a 1-6 ]) . Clan1 .. .. ... . 
Ton 1!ltJdas k í!u1nd L'O!::' c111·1· 1? spt1 nth~nf cs ....• _ . 
:i\u rncro {)f~ pass::igeil·os Lra11sp01·La<fr>s pur 

allll<\ incluindo o ~ qul! Yiajau1 ~<'ln pagar 

D i ~tün<~ia l lH~~ i~ dt l rnn .~port. C' ( p as:o:=a g·eiJ~ 
<! m 1:• 1:i;a.dona:-:: ·' ...••..•. ... .. . ... .. ... . 

Tone l~1da~ kilorrwl.1·0~ t:·Ol'L'PS JJtHH.l1m{ 1.' !' •• • ••. . 
Tota l 1.k tone l;H.las ki lmr11~tn1 .. . . - .... .. . . . 

18. -H>3. ~60 

/mi 

17. 30 
;) 18. U07. 508 

:-;o. ooo. ovo 
'.l.'undarlas 

25. ()UO 

'ili .ºº 
UJ. 150 . 001.l 

a:38 . oou. ooo 
f'ara d 1 ·~ln1 · :.i r· ,., 111 1rn(•:•11 d·~ l 1111f'lada :-; k1l nLUetro acüna 

i ndi ea~Ja.ii. ~ N'iÍ (• ll (~ccssario:-. uo~ mol,<H'~ i' da $ :mb-estacô'es 
11·;11 1 :-:: J'ot·mmirn·~! !" . 1·r·1·e:.i · <li· 18.ono.nno <i1~ k ilowat,s hora. 

:\f11 11 il f indo rp 1P a f' ! tl'l.';.;' ia (•l1•r.tr' iea possa ~et· adquirida 
ao p t·e{;o dt> ~: ;; 1·(·i~ po1· l.;ilow:11f. llf• r-:1 11 ;,:nppondo que. o carvão 
po:ssa eusbn· !i!'í* pur t.ow~lada . f1 1)1·. Rob P-rf.o ;.\olarinho de
rnons!.1·a, i:>n1 a ~ na rnonog1·apl1ín, nw~ . ar.toptado o s eu ant~
JH'o.i,.r: lo. <'rn q11P :-:iin • ' lllp1· e;:;·atlt .1~ o~ ea 1·1·0:-: :tUl.o-mofo!.'el) d l1 
1:01·1·enf.1' t·uu ti mrn. 

~:1 r1•l:u:fí(l toT1i.1' P :·1 d1 •.-; pi.•1. :i rl1• l'll~l,.in pm· ll!tgat• 
offer1~t· iúo. no novo 1' no a1 -. f.nal :,:p1·vi(;o, será de O. 64: 
,, que a n1fü;ma l'Pla~:: :fo . quand-rl :-:1~ lt!vl:l.1' 1~.m conta ~ 
despeza ln 1 a l. srrú df' O. 7 ·t». 

l.~io 1pw1· di ~.1· 1· q 111" :1 Pc~ 1111 1uni;\ :11.r iT11..'i r·á a :tfi ':'1· na pt·i
nwi1·a hypotlil'~i' ,. ;1 'Ui <.:~- na sP;.:'l.mda .. 

Ta u)-: l't•su l fado!' for :tJtJ d1~ u11111 sf.ra d r1~ por· :1q111·lli.1 1•11i;·u .. 
11 l1t>i 1'11. li•nd o o>ll\ , · j-.: (a a 1~ 1·n uomi 11. " '' t ~ trnfo da. H1wrg-ü1, a 
dt~S IH':t.a Lh· s •;·~ .. :-:11111·1! 1•:111ital a a pf1li ea1· uu inl!lf.::tlla1;ã.o dos 
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serviços electricos, correspondente aos juros e á amorti
zação do mesmo capital; confro1lotand'O as depreciações do 
material nos dous casos, de tracção a vapor e de tt'acçã.o 
elcctric.r.1. .: cC1mpa1·~ndo as despczas com o pessoal e1n ... ma e 
em outra hypot.liesr;. bem .:;omo as de custeio e/de reparal,jiio 
dos vehieulos. eLc. · · 

Assim, como o numero de logares hoje offerecidos aos 
pa.s5ageiros é muito inferior ás necessidades a.ctuaes e como, 
de outro lado, nJo vê o Relator de que fórma. contestar os se
guros .calculos de economia a realizar, constante& da expo
.sicão que resumiu . nas linhas anteriores; é ~lle forcado a 
c.oncluir que, mesmo do ponto de vista economico, a electri~ · 
ficação das linhas suburbanas da Estrada de Ferro Central 
do Brasil não mais comporta «adiamentos ou tardancaS>, 
como muito bem disse o Sr. Afranio de Mello Franco, na 
exposição de motivos que acompanhou a mensagem. 

Isto posto. pensa e1 Relntor p<><ler concluir: 

. Primeiro - Que o numere• 1je pa$sageiros f.ransportadoe 
pelo~ trens de suburbios da Et;trada de .Fen·,, Central do 
Bi-asil, por ser muito elevado nas hora:; de maior mov]mento, 
já impõo a. electri:ficação, em vista da impossibilidade, cm 
que se encontram os technicos, de augmentar a capa.cidade de 
trafego, mantendo o syatema de Lracoão a vapor, ora em uso. 

Segundo - ·Que-. emborn possam ser maiores as despezas 
per annum com a intl'oducç5.o da tracção electrica; será bas
tante sensivel a diffcrença para menos em favor da. eleclri

·ficação, quando as mesmas 1iespezas forem referídas a cada 
togar . off erecido . . · 

Terce~ro - Que, assim sendo, como o numero de passa
geiros removidos já exc<lde de muito, cm dadas horas, ao de 
togal'es offerecidos e f.eud1> a crescer çnda. vez mais, a com
puruçfio, do ponto de vista economico, deve ser sempre refe
rida á despeza por logar poAto á disposicão do viajante. e 
nunca ás deswizas totncs . 

Quarto --- Qnc. ~m consriquen'1i:t. sc,ia do ponto de vista 
cie tor.hnica de movimento de •trens. se.ia do ponto de visto 
P.cooomico. é de t.oda a vantai;<~m :-\ub:-;tituir a. traccão a va-. 
por pela elecLl'icn nas linhas d~~ ~uburbios da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. 

Quinto ··- Que o a.ugmento do coe(ficiente de satisfaçdo 
pu.bUr.a, a qne a ?lecf.r•ifkação dará lo~ar, produzirá, por 
c.crt.o, quando tcrmmados O!:\ novos s~rv1ços, notave~ eleva
, ção dns recoitáe .· nnnualmente arrecadadas, accrnsc1mos de 
!'<'C1•it.as que f ce111 sido ~empre crcstentes, como mostra. o 
quac!rc segniotc: 

c.-v~1. m 
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B 
. Examinemos agora_ o caso geral d~ elecLrificao;o '9-~ _ l.:;:· 

nnas suburbanas e da lmha do centro, aesde n. csf.acao m1c131, 
na praca da llepulJlica, nL6 a. Ba.i-ra do Pirahy, coxnprehen
dendo os r<ll.11aes de Sti.uta Cruz e de Paracarnby, o-l'im d~ 
verifiearmos se os resultar.lo.:; ecunumicos a colher da exe
c.:ui;ã.o do scn·it,io integral ainda são de molde n. aconselhar a 
elecLril'icaç5.o con.ju1wt.a de todas as linhas acü:n:t mencionadas. 

Nilo serão, pü1" c.:erLo, pou\;o ap1·ecia veis vs lieneficios . a. 
obLer das maiore~ velocidades alcancadas com a .electr1-
fica1;ãu,. da :;uppi.•1:.::;süo da fumaca nos tunncis, além do muitos 
oulro~, c,1ue hfw dé ,resul i.a.;:, lodo~. da adopc;ão· da <!lcctricidado 
na trafegt1 dus tt·ens da linha do centro e dos seus respectivos 
ro.maes; u1a.s convém declarar que a eleclI'ificacão ele taes ·li
nhas ê mais imposta por «motlvos de ordem interna e eco
nomicu:b, de quo pela nece.~iüdado de oft'erccer maior commo
d.iàade e mell1or sei·viço ao' publico que viaja na Central do 
Brasil, como , vimos acontecer no caso do suburbio. 

«As gL·audes vantag1ws lia trans:t'ormacão são ahi, na by
pothese <la linha. do eentrot ele nature7.a. cconomica. e procedem 
da consideravel dirferenca entre o custo da energia necessa
ria . á tnovim~ntac5.o dos ~rens e o cusLo da acquisicão de com
bustiveb. como se pass:~ a. demonstrar, ..:nesmo considerando 
que «a. installacúo propo:;la pelos engenheiros da Centrar terá 
r.apaddadr sufflcieule p:u·:.i um trafego approximadamente 
duplo do trafego médio em · Hl'i <J:i>. 

Realmente, para os Lrens de passageiros, mixtos e da 
cargà do interior o numero de toneladas kilomatro rebocadas. 
(exeluido o peso das locomotivas) :foi em 1919, e poderá ser, 
l'omo previsto no projeclo: 

Servico médío 
de 1~19 

Projecto . 

'.totàl .. .. ........... _.... 1.781.531 3.375.324 
Trens de passageiros . . . . ... ·· .132 .802 8i0. 900 
'l'x·ens de cargas ,e mixL1>s. . . . 1.3ts.8. 72!> 2:564.424. 

·E' pois, de 53 o/o a relacã.o enLro a média verificada ern 
i919 a o total a.umittido no projecto. 

Considerando conjuntamente os dous servi<:o.s, ·- o dos 
·.;uburbios e o da linha cio oontro ·:.:orn os ramaes respectivos; 
-- atteudendo ao facto de ser possivcl utilizar, no ultimo 
caso, Lodo o material rodanL1~ lll'3, cm uso, porque ha neces
.ú dade 'da substituir tão sómente as locomotivas a vapor por 
outras eleciricas, ·o que não aeontcce nas Iiahas do subur
hios,, os cm~r.uheiro~ da IJ:::stratfo de Ferro Central ào Bra
sil avaliam cm cercn Lk li.G. 750 :• 1:00$ o custo da inslallacão 
: ~ fazer, import.anci<t <le que <levem ser reduzidos cerca 
.. !e i .G1G: nOO$, correspondentes ao valor do Ul!lter·inl a retirar 
tla3 linbns e elcctrifieo.r, mas ninda utiliznvel em outras linha.e 
da. mesma estrada, onde elle Já é hoJo uecessarío_., 
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A demonstração das des'J)ez<as deJ fl)rimeiro est~leci
mento ou de installação é assim feita pelos engenheiros Hei
tor Lyra da Silva e Roberto Marinho d~ Azevedo, encarre
garios da f!labora~ão do pr oj ecto definitivo, que serviu de 
base á · mensRgem enviada ao Congresso Nacional pelo SI:. 
Vice-Presidente da Republica: · 
Material rodante e de tracção, comprehen-

dendo carros auto-motores e de rebo
que, para o serviço de suburbio3 e de 
pequeno {Jercurso, e locomotivas para 

. o serviço do interior (incluindo frete 
· e montagem): 

50 locomoti~as para. pass~geiros e cargas.; 
iOO carros auto-motores . . . . .......... . 
:t.511 c,arros reboques . ~ . . .• :. • .. ....... ; 

· Sub-e.st&.ções transformadoras, incluinc!o 
frete e montagem . .........•.• . ..... . 

Syatema distribuidor - 380 kms. de linha 
singela . • . . ........... ~ ••.....•. . 

'Abrigo para o material rodante, of!icinas de 
reparação e signaes . • · ... . .. . .. .... . 

Total •••..... . .....• •• ....... 

t7.5oo-:oooiooo 
1o .. ooo:000$000 
5. 250 :000$(l00 

-i.,500 :000$000 

4.5oo:aoo$ooo 
5.Q00:000$000 

46.750:000$000 

ú material utilizavol em outras linhas póde ser avaliado, 
oomo já foi dito, com razoavel depreciação, em: 
Lor.omolivas. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4. 512 :000$000 
carros e vagões:.......................... 3.104:000$000 

Total. • • • . . . . .. . . . . • . • • . . . . • . • 7. 616 :000$000 

importancia que, abatida do orçamento acima, reduz a 
39 .139 :000$ a somma a despender para a transforrnaeão do 
gystema de tracção a vapor nos dous casos em estudo . 

Com referencia ás despezas de qmteio nas duas hypo
theses, de tracção a vapor e d~ tracção electrica, assim se 
expressa o engenheiro Lyra da Silva, de cuja memoria justi
íicativa nos temo.s aproveitado immenso no estudo desta parte 
da questão: <a comparacão é feita unicamente entre as des
pezas pl!Ovenicntes do ;consumo de comhuslivel com a tracção 
a vapor e a quo resultará. da acquisicãc de energia para a 
ti'accão elecfrica. . . . 

t.O trafego qu~ se1:viu de base ao calculo do consumo de 
enorgia foi, para os trens do suburbios e do pequeno percursc:>, 
o que og estudos feitos consideram neccssario para a.ttender, 
com bnslanle lar~1rnz.a, ao movimento actual, de passageiros. e 
ptrmW.ir o seu desenvolvimento; para os trens de passage1· 
ros do interior, o que é feito pelos trens actuaes, accrescidoa 
de quatro trens bis (I~ ·P 1, L P 2, R P 1, e R P 2), çom 08 . 
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maximos pesos actuaes., e para os trens de carga o que repre
senta a média apurada. em 10 dias do mez de agosto ultimo 
{ i'Clle). ~ . 

«Desse modo, a comparacão entre a despez:a com o com .. 
bustivel em 1919 e a despeza provavel com a acquisição da 
onergia .é feita de morlo desfavoravcl 'à tracção electrica, por
que o novo servico não só., estimulará. ieonsideravelmenté nos' 
suburbios e pequenos percurso o augmento <!o trafego-, como. 
e que é da maior importancia, tem uma capacidade de desen
volvimento que o actual serviço não po~sue mais.~ 

O consc.mo e o custo annual de combuslivel foram ava
Jiadb:;, respectivamente,. en:i 117. 812. 681 toneladas (1919) e 
S). 425 :014$480, para um valor de 80$ -por tonelada de carvão, 
ba~tante inferior á média de 118$, . obtida no anno pro:dmo 
passado, e á cerca de 120$ das ultimas cotações, na hora 
presente. 

Com o uso da tracção electrica, o consumo da energia 
ser;l, para um trafego muito maior que o actual, na peripheria 
da roda.: 

~ervico · de suburbios .....•.....•.....•....... 
Trens de Dequeno percurso ...................• 
Trens do interior (pasaageiro~) .•............. 
Trens do interior (cargas e mixtos) ............ . 

Total . . • . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . 

kw.h. 
9.243.~9Z 
6.774.SM 
4.9<i7.548 

f3.033.3i9 

33.999.433 

Tanto "import.~ diier qne, adoptados O!;. coefficientes a 
rendimentos dos motor~s. linha ce oontact.o e sub-estações 
transformadoras. o consumo medirlo nc~tas aiiltimas deverâ 
attingir a 58.979.'10~ km.h., o que represenYa, no precn de 
40 réis por kw. h., admittido pelo engfmheiro I,yrn da Silva, 
a despeza annual provayel de cercn. de :? . 'l00 :000$000. 

Ora, si se admittir que o capital dr! iíO. 000 :000$ a des
pender na instaI!acão deva ser re!l~atado em to anno:'i, a an
nuidade prrd~a no rl"sgate. n ,iuro~ dn 8 °1•. nlevnr-se-ha a 
5. 962. 000$. á qual !'ler~ de bom 1con~elho nddicionnr e. vorbs 
dt> 1 . 000: 000$. para qnn1quer nccresciTY:'o .de despezn a que 
porventura n tracção el cct,ricn possa. <lar logar. 

Isto posto, vô-se que a~ despezns de ctrpitat e de custeio 
:lttingoirãn. no nns,., da irnN.irto dl'.'ot:rira, a '6.962':000$, no passD 
qu" :ts d<i combul-1LiV<' l af.t.ingem a r.erca de 7. 025: 000$000. 
:\ssim. duranfJ\ os 10 ãnnos pT'ccisos ao resg-ate, a economia 
~erá P<lduzida.cfo 63 :000$ annuaes tão !'lómente: mas ella cxce~ 
tier:1 00 li. 000 :000~. a partir do cler-imo primeiro anno. quando 
o ri'i!':l:l':lf.P. honYP.r sMo fnminado, romo b"m revela o quadro 
'!rttrninti'. "xtrahido rta· m~moria jm~tíficativa apresenta.da pelo 
oni;t'!nilc:?iro Heitor Lyra 'da Silva, e a quo Juntamos outros 
qus.rlros elucidativos do assumpto, tambem colhidos na mesma 
fonte. 
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QUad.roa deatinado~ a indicar o de$en1'olvimento do tra(ego do 
interior entre Central e Barra do Pirah71 e Ramal de 
Santa Cruz, nos ultimos quatTo annOa \t 

Estação !\taritima: 

Aimos Mercadorias Mercadorias Minerlo 
expedidas recebidas 
Toneladas Toneladas 

1916 368. 316,41.2 202. 7 48,496 .t32. 291,400 
1917 338. 818,545 263 . 023, 7 45 57 4. 271,t65 
1918 ' 264 . 878,324 259. 8&'2,541 347 .825,000 
1919 309. 937 ,562 309. 385,037 317 .2t0,000 

Estação de São Diogo: 

Annos . Mercadorias Mercadorias Minerio 
erpedidas recebidas 
Toneladas Toneladas 

t9i6 44 .0-34,296 155. 638,552 
i917 47 .373,793 198. 289.616 
i918 74. 140,905 226 .151~273 
t9t9 90.098,828 231. • .i39,i4.7 

Movimento de passageiros do interior na estacão Central= 

Annos 

1916 ..................•..•......... 
l9t? . .... "' ... li ...................... . 
t9i8 . ....................... ' .... " ' 
f 9:l 9 ..•....••.•••..••••••••••••.•... 

Embar-
cados 

i.78.048 
!78.:t.63 
145.490 
82.009 

De!em
baroadoe 
t45.Set 
:t.50.677 
tS9.8ll3 
9t.697 

(Em 1.9t9 figura a.penas o primeiro ~emestre). 
Matadouro: 

't9t6 .............•...............•...•...... .- . 
i9f7 ..........•.........•...•......... :-: ..... . 
19t8 ....................•..................... 
i919 ...... ·.· ................................... . 

Gado des
embaroa4o 

227.H9 
260.523 
169.519 
2f9.21S7 

Ora. não forem attern1idas. no H~efro resumo aoima 
f~ito, todas as vimt~~~nR f!cor.omfoM que b§o de advir do sys
t,ema df' tra,..C}lio AlAof,rt~a. TJOT'qnanfo foram desprezada! ou -
t1'3S muitn~ reduecõe~ .ÕI'.' rfospe:i:a noR calculos aotmo. T111m
pou00 ~ aceettavel o augmento de 2 ~ apenas no trafego an-
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nual <tos trechos em questão, de que grande parte já. é hoje; 
mesmo sem a commo<lidade e o conforto que a tracção ele
ctrica~ offerece, constit.uida por linhas rie ~nt.enso trafego dG 
passageiro~ (ramaes de Santa Lruz, scrvmdo a, Realengo, 
'Campo G!'nnde, Guara,tiba, Santa Cruz, Itacurussa e Manga.
raliba; de Paracamby : linha do centro, servindo a Nova 
Iguassú , Belém, Paulo de Frontin, · Mende5 e Bar.ra do !Pirahy, 
Iecalidudes de que ~lguroas são hoje verdadeiras estações de 
verão da, parte média da populacfio) . 

As~im, ,por se tratar de um serviço de . vantagens eco
nomica~ já incubiLavelmente elevadas no presente, mas que 
serão ainda maiore!.', em virtude do augmento do coeffi
cieníe de sotisf ação publica, e, de outM lado, porque convem, 
ílo ponto de vista teclmico, uniformizar o systema de traccão 
em linhas parallelas nmtuamente ligadas uma ás outras; s0-
mo.s c.:onduzidos a concluir pela conveniencia de adoptar a 
medida que a rnem:agem indica, de electrificar igualmente a 
linha do centro e o~ srus ramaes respectivos . 

" 
• 

Até aqui nenhuma consideracão fizemos sobre os v.alot'êS 
da tonelada de carvão, ad:rnittidos em . seus trabalhos pelos 
cous engenheiros Roberto Marinho de Azevedo e Heitor Lyra 
da Silva, cujos calculos foram baseados nos precos <Je 45$ e 
de SOS, respectivarn·ente, para o serviço suburbano e para o 
servico global, comprehendcndo a linha· do centro até 
Barra do Pirahy e os ramaes de Santa Cr:uz e de Paracarnby. 
. Estamos convencidos de que os preoos considerados como 
básicos pelos dous profissionaes r·erex-idos estão muito aquom 
da. realidade, se.ia porque são inferiores a.o$ valores actuaes, 
seja porque não foram levados em linha de conta o custo· da 
descarga e o da remoção do combustivel, ao longo da estrada. 
até o ponto ••m t"Jlle elle é necessario. 

O augnumto progressivo do cust.o dos combustiveis, .,;_ 
augmento que já se -vinha accentuando mesmo antes da guerrl 
e que esta apenas fo1, caminhar mais rapidamente - constilue 
hoje preoccupa(:.ão dominante de todos aquellcs que teem a 
responsabilidade da economia nos serviços de trafego ferro
viario. seja em nos!'<o pai?., se.ia em qualquer out't'a região do 
globo. . 

O carvão minera! custa. hoje. entrt' nós, mais do triplo 
do que r..ustava antes da gnorra e a sii.tiação tende a per
durar, pois tudo indica haver passado de vez o .p.eriodo do 
cheap coal. , . 

Me~mo antes <la 1:-'Tande guerra, .ià muito sn .preor.cupavam 
os homP-ns da lndust:r ia. bem como os cstad1stn.s dos paizes 
mais adeô.ntados. l"om a . aita. contínua do carvão inglez, alta 
que os 1.0c!inir..o~ l1T'ocnravam Pu f.ão explioar pelo concurso 
simull:mco dr. duas cansas: o consumo cada vez mais çres~ente 
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-do oombustivel, de um lado, e~ de outro, «a firme vontade dos 
ope"rnrios inglezes de não augmentarem a producção e de 
não traba.lharcm mn.is de cinco dias por semana>. 

A primeira das causas apontadas, embora de acção per
manente. duradoura, não teria, talvez, influencia apreciavel, 
cm face das grandes bacias carboniferas conhecidas, se o 
carvão não fosse; entre as meroadorias de largo cpnsumo, 
11quella que mais• soffre da influencia da distancia de trans
porte. 

A segunda, a. que se deve_ addicionar hoje o maior sa
ln.rio exigido nelo nivel mais elevado do custo da vida em 
todas as partês do mtmdo, deve ter agora· influencia muito 
maior e muito mais decisiva preponderancia. 

Não . foi .'3em justa razão que Francisco Nitt.i attribuiti 
prinçípalmente ao custo crescentE> do transporte maritimo 
assim ccmo ao augmento do consumo mundial. a elevacão, de 
20 liras, em 1895, a 25.50 liras, em 1903, do prel}o médio da 
tonelada de . carvão na Italía; onde este combustivel não 
e~iste; e ist~- .apezar de existirem_, segundo os ca.lculos appro-
x1mados de- ~Teyons, por . elle pubhcados no seu hvro The coal 
questíon, ··além das bacias carbonife:ras da China, da Africa 
(Zambeze, Transvaal, etc.) e da America. do Sul, as seguintes 
areas de bacias já de.terminadas: · · 

~ 

'Milhas quadradas ~ 

::gstados Unidos . . . . ....•...... . •....••....•• 
Canadá . . . . •.........• . •.... .. •... .. .....•. 

. Grã· Bretanha. . . . ..............••... .• ....... 
Frnnça . . . ...........•..•.......•...... : .... 
Belgica . . . . ... . ..........•.......•......... 
Prussía Rhenana . . . . •• . •..... . _ ...•......... 
\V estphalia . . . . .. . ....•.......... . .... ; ...• 
Bohemia. . . . . . • . ......... .. .............•.. 
Saxonia . . . . . ...... . .............. · · · . · · . · .. 
Hespanha :· . . . . .................•....•. .. ... 
Russia . . . . .... ; ............ . · . · .. · . · · · · · · · · 

f96.8'50 
7.630 
ii.400 

984' 
510 
960 
S80 
400 so 
200 
Hl.O 

De outro Iadc-, o consumo de . lenha, «a que as estrada9 
tecm sido forr.adas a recorrer na difficil emergencia>. em 
que o alto preêo do carvão í}uasi que t<?rna prohibitivo o seu 
emprego, achando-se clevad~ ao form1davcl volum~ · de al
guns milhões de. metros cub1cos por anno, cé expediente que 
não se Dóde prolongar por mais tempo, sob pena de levantar
s0 a cotação do artigo, á prcporcã.o que for augmentando a 
sua escassez, a emparelhar com a do carvão>. 

cPos:to isto, G evidente que caminharâ rapidamente para. 
uma sítuaçcío d.as maú~ serias co11sequencia3 toda.. orande em
·p1·eza dl! viação q1f.e ruJo fizer esfor~~os, no sentido d~ achar 
·11-ma .~oltt{~ão par~. a crise. que se ~-rma:i>, esr.r~v.eu ha dias, um 
dofl mais: not.ave\l; <i malS n11tor1zados admm1stradores bra
~Hciros de estrada:> do ferro. engenheiro Francisco Mon,levad~.: 
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. Assim é, na verdade, como passamos a evidenciar tão 
rap1dnmente rp1anto permittem os estrrritos limites dest~ pa
r ecer. 

O consumo de carvão rias 34 emw-ezas de viaoão ferrea 
do Brasil que antes da guerra qu eimavam, normalmente; o 
<'arvão mineral em suas locomotivas foi de: 

Em 1910 .. . .. .. ... .. ................. .. ...... : 
Em 19i 1 • .. . • • •..•...••••• • •. . . . .• . •.•. .. •.. • 
Em 1912 • • .•.... . .•......•... ... . . .... . . . . . . . 
Em 1913 . ....•. • • . ...•.. •• ..... ... ••..•. .• • .. 
Em 1914 ••.••.•.. . •....... ;· ..•• .. . .•...•••• . •. 

Toneladas 
470.371 
556.048 
63f.496 
767.-i05 
575.3:t:t: 

quantidades que correspondem á ·média arinua.I de 600 .198 
toneladas, acceitavel então como geral para toda a réde ferro
viaria do paiz, porquanto as demais outras estradas usavam 
outro combustível inferior. a lenha. · ' .. 

Ao passo que o carvão reduzido nas lo~motivas era : o 
oonstante da relacão supra, a importação total desse pro-
dueto foi, entre nós, de : · · · 

Em t9:t0 .•••.••.• . .•.. . .. . ... . •.• . ... . . ..•. . 
Em t9i1 ......... . .... .. . . ..... · .. ...... . ... . . 
Em t 9:l2 .•••••.•••..... . ..••...••• ·• ••.•. . ... 
Eill 1913 .••...•...•... ..• ..•...•• . .•. . • .•• .. 
Em i9i-l . . -.. . .. . • ......• . . . ..... . . .....• .• ..• 

Toneladas 
t . 58:t.7t8 
t. 736.2f.S 
.2.098.847 
2.262.347 
t.540.!26 

o que quer dizer que, · antes da guerra, o consumo de car
vão nas estradas de ferro brasileiras representava oeroa de 
um terço .do total importado pelo paiz. 

Merece menção .o facto de haver att.ingido a cerca de 
4'6 . 52 deste terco o carvão consumido. ant.es da guerr~ por 
otnco das ernprezas publicM d~ vincão ferres, então sob Q 

adminis~racão do Estado, como adinnte se mostra : 

Toneladas 

Estrada de Ferro Central do Brasil (média annuat) 26t .288 
Estrada de Ferro Oeste de Minas (média annual). . 7 .052 
Rêde Ceará-Piauhy (média annual) . . . . . . . . . . . . . . 4. 60i 
Estrada· de Ferro do Rio do Ouro (média annual} . . i . 777 
Estrada· de· F erro Lorena a Itajubá (média ·annual} 300 ,.. 

Total ..•....•.. ·... ............. .. . . ..... 215.018 

As desp~ feitas então pelas no-ssas eroprezas de vjacão 
terrea com a acquisioiío de car-vão altingiram, no lustro de-
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corrido de i9i0 a f9H, a.o v:'!.lor médio de 18 . 953:5i3$i3i per 
annum, pois toram de "' . . 
19i0 . • . . . . ,. . . .••.. . ..•...•. .. .. . . . 
fOtt. · .. ......... . ...... · .. ... ... .. . . 
i9i2 . . . . ... . • . .... ... ............. . 
'f9i3 • ........... ~ .. . ..•. ;. .......... . 
1914. - . . . . .. .. •... . .. . • .. ......•. 

12.574:614$771 
15 .327:773$357 
21.376:515~9-03 
26.059$747$206 

· 19.428:9H84t8 

Para a iinportancia mP.dia acima apresentada. concorreu 
ia Central ~o Brasil com 6. 992 : 290$179 , o que corresponde ao 
preço mécho de 25$303 por t cinelada, bastant.e surprehendente. 
quando posto em frente ás médias obtidas r•or muitas das 
emprezas privadas dé viacão f~rea do paiz, no mesmo pgrtodo, 
conforme ~e vê na refação infra : 

E. F . T,eopoldina (preço m~dio da tonelada.) . . .. . 
S . Panlo .. Railway (preço médio da tonelada~ ... . 
E. F. Paraná (preco m~din riR tonAtada) . . .. ... . 
E. F. Sorocabana. (preco mérli 0 da tone fada) . .. . 
É . F. Great "rést.ern (prer.0 médio eh tonnladn' 

30$5i5 
33$f25 
35$.\80 
37$9i2 
39$2.H 

Vê-se. TlOis. que ant~ fia gueM'n. n r.m:f.o m~tii fl <b tn 
nelada de carv11o P.'Nl )em inff>ri.or aM !i5$ a aos 80$, au~ 
serviram dA bMP. no!'; con'f'ront.o~ 'f~itnc: ni>foc: f'n!!11nh <>iro~ 'Ro-
BJ';t\To MAR!~HO ~ H. r.YRA º"' SrrJVA. . 

isto, -por~m. - note-se bP.m · - :mf.P~ <fa i?lierrn. pnrcynP. 
depois deltn declnrnda e at~ nr?nrn. nn~s mai!'; de um nnno dr? 
PbZ, n Crmt,1·a.l do Brasil pnsson n. rl" c:rH•Tidnr Pm r.:n-vffo: 

U>i5 
f9U~ 
UM7 

. . . . . . .. .... . . .... .. . ... ........ . 

. . . . . .. . ..... .. ..... .... .. ... . . . 

12 . 676 ~737$000 
~O. 7(~!'í : OR7~6~ 
24. 6H :g09,82R 

0\1, "m mMht. l1n t.rhmnfo. 1~.~H:OJl!i~SH. Mntrn. ~ 
~. 92?.:?90~i70 nl'ltMM tln l11~n HlfO-HH ~. AlM•n.nitn-~e. RF! -
1'11m. 11 cfi-~pM:n nom P~i'lP ~omtmf:fh•f"l. ri<:' ~9 ct,, 1l 40 f1t, rfo tof.al 
'7f' (f e!'lpP.7.:t~ ~nm1P.1fa vin-f P.'M'r>:l . :c:0 rn m1 P ri l"T'P~~"'T' <ln f:r:l -
1'ego puliP~~" P~Hr.i:ur o n11~11n t.n v~r;fir.::tno P. nr>P.r.ar do lJSO. 
qn~ entilo Sf' fr>?: mnit.t) m~ic: i.l'lf.-.n'{nm"nfl". 1f' nnf-rri r.nmh11 ~
Uvi>l inf P-rint' . (l n1'f."r:n mMin nn l"~rv~o rir'lrmir1iln pPln no~<::!\ 
-prinr.inril Pmf'r~:r.~ fip Vi:H~üo-f Prr:l. rn1" ~oi. ~nmn "lrimo<::. dP 
2!"$:-:JO::t por · t.nnr>l:'l1tfa: nntP<: dn, !:'"Tll'rr ~ . nrtc;;c:("l11 ri ~'f~17~ "Tll 
i9H'í. f'~rf'r'fMl 1fo. 1 ílíl~ . i c;;tn t'i . rln mi:ir.lrn'nln <ln l'Tif P.rin'!'. em 
HH R. i 9f 7. i !118 P. -t ~i ~. mrtnfonrlo- Rf" ninrfo ~ .r.-or :' 1'm tnmo 
<l 1• i 2~!!1000. 

°El'ltn é !\ situnr;.!in vArcmdeirn. 'T1H• fP.ndP ~· p1>rdi.1l"llr por 
i :1 •'r.rn tempo. 
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\ De outro lado, quanto ao combustivel reduzido nas lo
co~otivas d~ Est:<ida de: Fer_!'o Central ~o Brasil que .. traba-
lham nos suburb10s, a s1tuaça.o é a seguinte: · ...,, 

Annos Em toda a es- No trecho a 

1906 
1907 
f.908 
1909 
!910 
rnu 
i912 
1913 
f914. • 
1915 . . 

. . . , . . . . . . . ~ .... ..... . · ... ... ... . 
• • • • • • • t • • .. • ' •l; I 

1!:116. • • • • • • ••• •.•• •••. 
1917. . .. . -........... . 
f9f8 • . • . ......•• . ••••• 
1919. • • • • • •• f • • • . • •••• 

trada kgs. electrifical' 

137.045.331 . 
1'51 . 447; 258' 
163.391.416 
174.462. 463 ' 
219.295.657 
255.955.181 
270.154 .534 
302..-8'46. 446 
273.015.618 
272.553.901 
277.857.081 
aoo.-485.871 
268. 031. 729 
3H.926.975 

kgs. 

58.652.663 
65.489 .009 
70.417.071 
77.321.557 
99.423.64t. 

:114.354.128 
122.994. 469 
i.20.328.075 
i.07.375.221 
105.365.697 
!05.638.609 
H2. 771.491 
iU .919.606 · 
117 .812.6.81 

Os coefficientes de equivalencia forarn os seguint,f's: 
uma t.onelada de oleo combustivel = t t,i5 de carvão; bito 
metros cubicos de lenha=f tonelada ãe carvão. . · 

Vê-se pois. no quadro supra, qual a extraordinaria in
fluencia do combustivel nas despezas da Central e, o que é 
mais importnnto. que a ndo.pctlo da traocfio electricn. em parte 
das linhas, tún i:16m~nte, reduzirá. de cerca de 40 % o gasto em 
combusUvcl. · · · 

Por outrM palavrc.r;, a~ linhas o. eleotrificar. cnilo obs
tante rr.prei:irmt~m a.penai' o dAscnvolvimento correspondente 
a 8 '70 de todn 1\ extensão em trnf ego na Central do Brasil, 
'1bsorvem, só ellas. nercn de 40 C7Jó ào carvão consumido pela 
importnntn vin-f~rroo>. 

Demais, n rclacfto anterior revela que, no curto periodo 
de t3 annos, o consumo de combustivel cresceu, na Central 
do Brasil, dP. 273.015.618 .a 302.340.446 toneladas, o que 
corresponde a umn di!fercnca a mnis de 29 mil toneladas. 

· Já deixamos escripto em linhas precedentes que as nos
t:!as · emprezas ferro-viarias teem procurado combater a alta 
simultanea do consumo e do preco de combustivel. dando 
preferencia á . lenhn., sempre que possível. 

Mas esta situacão não :p6de e não deve perdurar, pois 
importa em grande prejuizo -para a riossa riqueza florestal, 
aMm de constituir o uso da lenha uma sclucão provisoria, 
tanto menos effici<>.nt.1~. quanto maior for o consumo de eom
bustivel. em virtude do émpobteciment.o da'8 mattas ma.is 
proxitnas das vias ferreas em trafego. 
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- · ~esmo _ântes da guerra, com o carvão a baixo preço, 
eram fO!l'm1davÇ!'is os prcjuizos decorrentes do emprego da 
lenha das nossas rêdes ferreas. 

E sa não vejamos. 
. 9 relatcr conseguiu obter, em 1916, as seguintes infor

maçoes sobre o consumo da lenha nas ~O vias ferrcas na-

cionaes, que faziam então uso desse combustivel: 
Metros cubicos 

i910 
i9H 
i912 
1913 
19i4 

. •. .• . ... 
. • . 

-.. 
.• . 
.. 

i.300.143 
i.505.855 
1.809.541S 
t.807 .005 
f.780.i76 

o que corresponde, como já dissemos, para o anno médio do 
lustro de 1910 ~ 19!4, a 1.639.545 metros eubicos. 

Á taes consumos, · corresponderam despezae de : 
i9l0 • • • • • • • • • • 3.562:582$1.U. 
19U . . • • .• • • . . •. i.2!2:614$468 
1912 • • • .. 5.5.í2 :164$370 
1913 .•· 5.91!:478$328 
t914 . • ,• . 5.990:360$199 

O preco médio do metro cubico era. portanto, de 2$828. 
Hoje, · com o augmento do consumo, determinado pela 

escassez e pelo alto preco do carvão, a média deve ser su-
/perior ao triplo do custo .:verificado ·no quin~enio findo em 

1914 e deve ter sido formidavel a destruição üaa mau.as pro-
ximas ·ú vias ferreaa. · · . . 

• • 
. 

O historico dos proJectos de electrificação propostos para 
s Oentral, apresentando nas primeiras paginas deste parecer, 
deiXa. ver claro que diversos são os typos ou systemas de tra~ 
ocão .electrica que podem ser adoptados nas linhas· daquelln 
"~ª~· . . 

O relator entende que não se deve, no projecto de lei, 
indicar ao Governo .pre!erencia por este ou por aquelle sys
tema, cumprindo. ao ·contrario, deixar aos technicos da es
trada ampla liberdade para uma acertada. decisão. Lembra, 
apenas, que haverá, talvez, vantagem apreciavel em unifor
mizar, so passivei, o typo a empregar nas linhas íerreas que 
fazem parte integrante de um mesmo systema rerro-viarlo, 
atim de que se possa, <ie futuro, estabelecer o percurso mu-
tuo do material de linhas diversas. · 

Algumas lig.eiras consideraç?Jes bastam, parece-nos, . para 
Justificar a nossa maneira de vêr o . assumpto. 
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No estado actual do desenvolvimento da trll.cção eleetrioa, ·
os systemas adoptados são os seguintes: · 

a) corrente continua (baiXa e alta tensão); 
, b) corrente alternativa moaophasíoa; 

e) corrente alternativa tri,phasiea; · . 
d) eorrente monopbasica-triphasica (split-phase). · 
Os quatro systemas ou typos teem sido adaptados em 

varias linhas f'ei·reas do mundo, conforme as cireumstancias 
peculiâres a cada uma. · 

Do primeiro typo, apontam-se, entre outros, por exem
plo, a traccão electrica ao longo de linha de . 441> milhas de 
desenvolvimento. sob a tensão de 3.00() volts, na. Chicago, 
l\tilwaukee and S. Paulo Railway, que conta em breve esten
der o mesmo systema a um novo trecho de i . 500 kilometros. 

A corrente monoph_asica generalizou-se na Europa,· onde 
se encontram exemplos de tensão, a tLingindo a 22. 000 volts, 
tambem adoptada em uma estrada americana. .. 

Do systema triphasico, com tensõ·es val'iaveis <ie "5. 000, 
8 . ooo volts, bem como do novo typo denominado split-phase, 
ha, egualmente, varios exemplos a registrar nos paizes que 
mais teem generalizado o uso .da tracvão electrica. 

Cumpre, ,porém, accentuar que à preferência por este ou 
· por aquelle systema tem sido · objecto de controve:rsia entre 

os maiores engenheiros, quer do ponlo de vista technico, quer 
.do eeonomico, embora. pareça ser hoje preferidn., nos Estados 
Unidos, a simplicidade do typo de corrente contínua, um.a. 
vez que já se conseguiu elevar a voltagem, neste systema, 
sem nenhum inconveniente apreciavel. 

Para que se possa formar · idéà da complexidade do pro
blema. que só os ,profissfonaes podem resolver, tendo em vista 
aE: opndioões de cada caso, basta ver · que, encarada a questão 
quanto á sua feicão tecbnica, apenas, ha a nttender aos se
guintes elementos, variaveis de · um para outro typo. mas 
todos considerados em uma exMllente monographia escripta 
pelos engenheiros Lyra da Silva e Cesar de Sá Rebailo, tendo 
ido o ultimo aos Estn-Oos Unidos, em commissri.o da Central 
do Brasil, precisamente para estudar o assumpto. 

i. Potencia. das locomotivas electricus. 
2. Variacões dn. velocidade. 
3. Concfü;ões de arranque ( dema'M"(l{JB) • 
4. Traccíí:o multilpila. 
5. Peso do equipamento eleotr:-ieo. 
6. Rendimento . 
7 . Recuperacâo da energia . 
8. Linha de contacto. 

• t 

9. Inf'!uenci:ls sobre ca'naHzacões de ooi·Mnte fraca •. 
to. Frequonoio. da. corrente (só nas altern~tivas) ·: 

Resumamos o. que a t.al respeito .escreveram os çl·ous dis
.tinctos proflsaionaes j!l citados no tão só · intuito de mostr~ ... 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 23/0612015 10:23 • Página 59 00 t Z3 

: SESSÃO. BM 15 DB .TVLB:O DB 1920 

mos a. ~· transcen~encia · tec~nica do assumpto e, em c~n
sequencia. a. nec~ss1dade de oar_mos, no pro-jeeto de le1 a 
votar, ·a maior liberdade de a.ccao aos technicos da Central 
do Brasil. 

1. Quanto á potencia das locomotivas electricas1 citam-
se, antre outros os seguintes exemplos nota.veis: · · 

a} de locomotivas de corrente contínua de 3.000 
cavallos vapor, trabalhando com excellentes resultados 
na Chicago; Milwaukee, and St. Paul Ry . , e de ou
tras, de 4 . 00() ca.vallos, na. Pensylvania Railway; 

b) de locomoLivas do systema monoJ;lh .-:sico, de 
1.500 cavallos, e.o Ohemin de. Fer du Mid1; de 1.800 
cavaJlos na .Par1s-Orleans; de 2.000 na Desseu Bit
t.erfeld; de .2.500 no Loet.schberg; e de 2 .'550 cavallos, 
·na New-York. New-Haven and Hastforà Ra.ilway; 

. e) de locomotivas de 1. 700 cavallos no Simplori. 
Suisse) e de 2 . 000 aavallos no tunnel do Ciovi {Ita-
lia) 1 ambas do systema triphasico; · 

d) no systema denominado split-phaae, em que a 
corrente monop'hasica da ·linha. é transformada, na lo
eomoti va, em corrente ki-phasica. e asslni applicada aos 

. motores, ba. a ~ncionar as locomotivas da Norfolk 
and W:estern Railway; de 3.600 oavallos de potencia. 

r J ~ '1 . . \ . ~ . • ; \ ·. . : .~ \ .·~ :. .. - - . ·, .. . :. 

· A.ssim, desse ponto de vista • .Cem qualql,ler systema se 
podem construir locomotivas capazes de satisfazer a todas as 
condioões do trafego, qlier de passag'eiros, quer de cargas.> 

c.t 

2. Com referencia. á .· variaQão da velocidade, -
questão de a.l t.a. relevancia ua t~hnioa. de movimento 
de t.rena;-sã.o diversas as condicões em que se a póde 
obter nos quatro Lypos considerados. No monopha
sioo1 à variação é feita de modo muito economico e de 
graouacão em grande escala ; no triiphasico, em geral, 
só se o'btem duas velocidades, pela mudanca d·os pólos., 
no.s casos de um motor unico, ou pela ligaoão em cas• 
oata., nos easos de motores mult.iplos, alcanoando-se as 

. velocidades intermêdiarias pela inf.ercalla41ão de resi&-
tencias liquidas, com grande dispendio de energia; no 

· 8]:llit-phase, as condições são as me~as que ~ caso 
anterior i . no sys~zna . de corrente continua, reglBta.m
se na Cmca~o, · l\blwaUkee and St. Paul Ry., velooida
des que variam desde 63 até 1:5 milhas por hora, po-
dendo . ser mantida . em 49km.5, 40km.5, 29km.O, pel~ 
simples ooUocaçã:o dos motores em série-para.Ilela; 
além disto, obteem-se 8$' v-elocidades intermedíar.aas. sraoas a in~ de resistenotu~. 
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· · 3 . Com respeito ao arranqué, o motor de corrente 
contínua dá logar a menor .p.erda de patencial na li
nha de contacto e, tambem, a ma' >r ec1tmomia .. na po
tencia absorvida, do que os demais · outros typos, em 
que .a demarrage é Qptida em _ condições -0.ii'.ferentes. · 

~"""'-~~ ....... . . . 

. 4. Em linhas accidentadas, a possibilidade de se 
c~D:JUgarem duas ·locomotivas de i'órma que sejam di
r1g1das por . um só rnachinista tem muita importan
cia, para a regularização do trafego e bôas condições 
da tracção. · 

Ora, desse ponto de vista, ecjuivalem..'..se os syste
mas de corrente continuá e monophasica, que offereceru, 
ambos, as m.esmas facilidad~s de ·execução; ·o mesmo já 
não acontece, sem precauções rigorosas, nos outros 
dous systemas, em que os motores são trilp<basicos. 

5. Quanto ao peso do equipamento electrico, que 
deve ser determinado 'de ~odo a que seja minimo o 
peso morto, são equi".'alentes os typos de corrente con
tinua e triphasico, superiores, nesse particular, ao 
monophasico, em que o material de tracção pesa mais 
15 %, para a. mesma potencia. dynam.ica dias locomo
tivas e para a mesma velocidade da marcha. :; . . \ . 

6. O rendimento dos motores electricos varia con
forme o systema ou. typo de corrente: é de 0.90 a O. 93 
nos motores triphasicos e contínuos. trabalhando a 
·plena carga, . emquanto que, nos monopbaqicos, Jlão 
attínge a O . 89 em plena carga.. · ·. 

7. A recuperação da energia nas descidas é muito 
mais naturalmente obtida nos caso& de corrente tri
phasica, tendo sido esta vantage.m uina das principaes 
determinantes da adopcão do systema. nas linhas f erreas 
italiamis. Mas tal vantagem é tnmbem alcailoavel com 
o split-pha!e. com os motore~ monophasicos, a.inda que 
eom maiores difficuldades, e tambem com os . de cor
rente continua. 1~itando-se, como exemplo do ultimo 
caso. npezar da alta tensão adoptada, ao r;erviço da 
Chicago, Milwaukee and St . .RY. 

8. A linha de dOntacto no systema de corrente con-. 
. titruB póde ·ser ou o t~réeiro trilho ou · o · fio 

r.ereo; o monophasiM só admitte o contacto aereo, · à 
· isto sem nenhum inconveniente, mesmo com tensão de 

2,2. 000 volt!õ; n systema triphasico exige duas linhas 
aercas, ~ o que lhe dá uma grande infer~oridade em te
lacão aos outros>, 'principalm~nte ·nos desvios, cruza
mentos e pateos de manobra. 
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9 . A cori·entc L'nnf.inua nti•) dá logHr. ans lll•-~:::mo ,,: 
r·henoni1:!1ú>; iwrl11 1·u:ulor1• ;'; da ,.: liuha,.: ck COl'rl~·Me fraca . 
OOS:t!l'Vadns Tii.iS :"y,;;i 1 ~1nas rnnnonhn.sii«) •' f.rip!tasfoo , . 

· .\::; ri r•:~cau(<i r.·~ a Lmna1: na cl·~dt·il'ica•.:ãn da .:\fel~ 
hom·:tl! Ry . pa ra a qual ,;1 ~ r1ro,iPd.Ou a. pri.ucip iu a tra
ci;ão a eor·i·r~nl.c~ mono1i!iasica, emn u _ t'im dP- evitar ali 
ac•1tie" pe rturhn.do1:as: por ~lia produzidas ;;0bt•e as linhas 
t.elcrraphfoas 1~ l 1~l<•phon ic·u!:'. :fnt·ani avaliadas em cerca 
do t 181 .6:12. f) f.ft'll' dctN'mino11 n aband•:iuo do pro
j ect0 m·imitivo _. 

.l!lste .r:wto í'•~voJa h1:nl a importancia. r.. a delicadeza · 
da questão. 

iO. :\ c rnnpar:t(~fio, do po11lo de vista tlc froquen
cia rJa, corr~ntc. só cabe entrf~ os .$ystemas de corrente 
altrrnativa, monopha~ica · oti t.riphasica. 

:\ correnk c·-mtinua ·não d:\ logo.ir a preoooupaÇi.o 
nr.:0:1 ... ·parlicnhu . 

. Em vist a t.lo fJUC fo i C?:tpost.o, ainü.~ qu~ mui resumida
mente. parece-nos de bom ·conselho. c:omn acima dissemos, 
deixar aos t cwhuico.;: a t·<~sp0nsabilidade <la' ('~~olha do systema 
que melhor ~onv1mha ás (''.\:igencias do ~crvi~o da Estrada de 
Ferro · Cen!.rnl do 'Brasil. pelo confronto das vantagens e in
convcnienü·~ pi:·i~uliarcs a rada typo. 

Foi u que o llPJator vrocur<11.1 fU.:,,1?r 110 .1)r-0Ject.o, que 
Pô.\l::\lla u su hmett.er ao. ·~stuiio ·e c1)rt·ecc;ão da Commissão de 
:Finanças. 

fr, 

fr fr 

Antes. put·<!m. 'k a}lrescinta1·nio;.: 1• in·ojccto de loi a fJtl" 
allúdimos. no~ scj:im permitt.ida:: tl11a~ eonsidnraçõcs rct't.1reo
I es. r~:<;p1~Hti\•amnnf.,!, . n primeira .. :í rio:;;~ivol conv"nicnoill de 
prolongar, ~iniio todn~. ao menos. algumas dns linhas da Cen
tral do nra!-:il até 11 cí!ntrn da cdda<fo. nas prnxitnidnde::- da 
ln'avn Mauá. P, a ~l'gnnda, ti poi::~h·pl uMCS:ddndí!, '?m Q1rn noH 
voremoi:i <fonl.rn ·~m <'nrto pra:t.0. 1'1:- PSf.1•nder a t.1·acciio 1!.l~
driea. n~n sc'1 a 011l1·as 1inhai:: dn mr•F\rt1a Cí!nfrnl do Rrai!il . 
como a muita::: nu 1 rn !> rt'.lde~ fcrl'l'i>tt~ do. pai?.. 

J :i nãc) i-:fto mui to favoraveis as . condi,,;;õ~s em qw~ :;r, eft'P.
t~t.ua o Lrnfor.:o dos v1~himdos nas princ:hJa~s arterias da cina.dc. 
C'Jll~ eond11i1;i;n :í P~i.n<;ã<1 d:t. pr:icn. da Ropnb1ica. 

Dr> ool"rn lndo. r• $Crvioo de suhurbios. ao. nwnos, será. 
f.:u1f.o muifl commndo o N}o110mico 11ara .os pasimgeiros, quanto 
mais proximo . do centro da ci<fa.df:' f'Stiver ' r.ollocnda a estação 
iniciti.l da fl~t1·adu. de ferro .. 

~ .. (1, - ToJ. DI 
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Ora. desde que se.iam elecLrifieaóas a.à linhas suburbanas, 
parece não ser difficil trazei-as, -em elevada .ou em subter - · 
raneo, até ponto mais central da cidade. · 

Nada sabemos ainda acerca das possibilidades· ecoriomicas 
do problem·a, mas parece ~e não haverá inconveniente em 
autorizar o Governo a. · proceder aos estudos necessarios, afim 
de que, mais tarde, sob báse segura, seja então tomadà uma 
delibera.cão definitiva. 

Por este .motivo. indicamos no · projecto de lei a· autori-
iac;ão para o estudo de que se trata. . · · 

- Ninguem poderá nôr em duvida tenhamos, · aentro em 
breve, de estender o serviço electrieo. não só a outras linha,; 
da Central do Brasil, ~omo tambem a muitas outras· estradas 
de ferro do paiz. 

Da.hi, a eonveniencia de adquirir c) ·.Geverno. antes que se 
valor·izem, as quédas de agua utilizavei~ pela estrada de qu~ 
U.'ata este parecer, quer quanto ao .trecho a eleotrificar imm·f\
diatamente, quer quanto ás outras linhas, - ramal de Sãu 
.Paulo (;.linha do centro, - que terão de ser tambem ele
clrificadas dentro em breve, em vista do crescer continuo do 
trafego e das altas desrezas em combustivel. 

-O projacto de lei não deve, pois, esquecer a magnitude 
cio problema no futuro. 

• 
*· * 

A~ considerações até aqui apresentadas ~nselham sub
metLu ao estudo e votaoão da Camara dos Deputados o se
guinte projecto de lei: 

O Congres1m Nacional resolve: 

Art. . :1 . º E' o Poder . E:s:ecuUvo · autorizado a abrir credi
tos, até o maximo de 45 . 000 :0008, e a realizar P.ara isto a~ 
operações que ,julgar neeessarias, af1m de substituir a tra
cç!lo a vapor pelR. tracção electrica nas linhas d~ suburbio :> 
cfa Estrada de Ferro Central do Brasil, desde a estação inicial, 
na praça da Republica., até a de Deodoro, e mais nas linhas do 
inL~rior, desde a mesma. inicial até Barra do Pirahy, bem 
como nos ramaes de Santa. Crw:, :Paracamby e Maritima, at(1 
os extremos respectivos. . · 

Paragrapho unico. As installaç6es de QUe trata este ar
tigo, serão feitas successivamente nas linhas dc·s suburbioi:: e 
na do interior e respeetivos ramaes. 

Art. 2." Os servicos 'e obras autorizados pOr esta lei serão 
executados por . administração ou por empreitada, de todo ou 
d·e partes dos mesmos serviços e obras, conforme ao Poder 
Executivo parecer mais couvenl~nte. . · . 
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"~ i.º No caso, de ::;er . .vr•eferida a ~xccução por einpreiladu.::; 
p~rciaes ou por empreitada total, os serviços e obras refe
ridos neste artigo só poderão ser conti·actados mediante con
cu1-rencia publica; para o que o Governe· deverá fixar cow 
antecedencia todas as bases indispensaveis, inclusive as refe-
rentes aos prasos de pagamento. · 

§ 2.• Si o Poder Executivo julgar conveniente não subor
dinar a eonc~rrencia . a determinado systema de tracção ele
cti'iéa escolhido prev1ament~, . deverá attender, no julgamento 
da _goo-currencia, não só_ ás vanta~eo,.s economicas como ás oon
diçoes de ordem techmc.a, relativas a cada systema proposto, 
pel<> que deverão ser especifica.das nos ·editaes de cooourren-
cia. · 

Art. a.• A energia electrica precisa aos serviç0s de mo
vimento de trens, bem como a outros accet:>sorios, poderá ser 
<.J.dquirida de emprezas. particularés, por contracto não exce
dente de 15 annos, obtido em concuu·encia publica, de cuja.S 
bases devel"ão constai." o preço maximo de kilowatt hora e · a 
quantidade total de kílowatts hora . necessa.rios. 

Art. 4.º O Poder Executivo fica igualmente autorizado a 
adquh•ir ou desapropriar as quédas de agua ainda não utili
zadas ·que melhor se prestarem ao f oroecimento da energia 
eleotrica precisà aos serviou~ de <111e trata esta lei, podenâo, 
opportunamente, abrir os · creditc·s que forem julgados .sufti
cientes ás acquiaições ou desapropriações respectiva~ bera 
como ás installações dos · serviços de captação da energia hy
draulfoa, sua tran~fo1·macão e transporte ás sub-estações aa 
Estrada de Ferro Central do Brasil. . ' . · 

· Paragrapho unic.o. O Poder Executivo Poderá igualmente . 
adquirir ou desapl"opríar outras quedas de agua que devam 
ser utilizadas na electr·ifica<;ão do ramal de S. Paulo e da 
linha do Cenb.•o, abrindo, para isso; os creditos que forem 
precisos. · 

Art. s.• O Podez· Executivc mandará. · proceder · aos estu
dos do prolongamento de al~rnas ou ·· de todas as linhas da 
Estrada àe Ferro Central ffo Brasil até o pouto mais conve
niente do centro da cidade,ua~ proximidades da praça Mauá,,. 
ficando autorizado a abrir os creditos precisos á e:iecucão do 
projecto que vier a ser approvado . 

. Paragrapbo unico. Os prolongamentos de que trata este 
artigo, terão o seu tl"açado feito de accôrdo com a Prefeitura 
do District.o .. Federal. 

Art., 6.• RevoSUD-se as disposicões em contrario.> 

Sala das Commissões, 13 de julho de i920. - C.arlo1 d~ · 
campos, Presidente. - SampaÜ> Corr~a, Relator. - Oincinato. 
Bf'IJ(IO.. - Antonio Carl.oi. - Ceúo BC.?11114· - SO'U!U%. Canro .. 
,..._ Jorifw de A.f'IWJo. - Octm>,io Jlanaabeira. - Octavio Ro-
cha. ·~ Ramtro BNtla. - Alberto Mara:n~ : 
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· Sl'~. :\fornbro::: do <..:ongresso l'iaeíonal - Tenho a honra de 
s~bmctter á vossa ·~sclnrecida l'esolucão a. exposioão de .mo-

. tivos que a esta acompanha, apresentada pelo Sr. Ministro 
da ·ViaQão n Obras Publicas, solicitando a concessão do cre...
dit.o qur for· .iulgadn sufficfont.c ú abertura de concurrencia 
P'llhlica pani o proseguimento doi:; :";erviços de electrii'icação 
<fas linhas dos suburbios e da linha do ce.ntro até Barra do 
Pírahy, da Est.i:ada de Ferro Central do · Brasil. mandados ini
ciar até a estação de Deodoro, pelo decreto n. 13.557, de abril 
ultimo, nos t~rn:lOs da. autorização contida rici art. 130, da. Jeí 
n. 3.67·'1. 1lc 7 dt' .janeil.'O do corr""nte anno . · . 

Hio de .faneiro. 5 de julho de 1919, 98º da lndependencia 
e ~H.• d::i R<!puhlfoa. -·- Delfim Moreira da Costa . Ribeiro. 

Sr. ·v i e~·-P1·~sidente dn l\.cpublica, 0m ex.e1·cicio. - A ele
d rificai;ifo da~ linha:~ da Estrado. de Ferro Central <lo Brasil, 
para ,os serví.~:os dos sulmrbio8, PJ.'incipalment.e, e para. a linha 
do centro. até Barra do Pirahy,_ de ha muito que vem preoc~ 
eupando a . ateem; ão dos governos ~\ este anteriores · e recla- · 
mande· •uma goluçãn consoante os meios disponiveís no mo
m<:!nto e ü~ 11"r.e!::sídades que se jain, dia a dia, accumulando e 
acccntuando. . · 
. De ant.(~:,:, n lJr obJoma que eutão se apresentava como um 
lllelhoramcnto, n1,ia rcalü:açfio SC'tfa, proveitosa pelas suas 

vantagem; indi:-a;utiveis e jmmediata!!, mas que · se poderia 
~ubmetter ús <;ondiç~íes m rmós s:i.tisfactorias . do tilomento . e 
retardar-se hmtü quant.o a situar:ão não o püdesse attender 
cfo prompto, - agora se ímpõe, não mais sob a feíoão de uma 
melhoria aUendivcL :-:i possível. mas .sob c1 aspecto e o eara.
etm· de uma medíd:t .'llll: ~i~ im·mt urgente, :::em. tardanças ou 
adiamüntos. . 

As . condit\ões tlí\ lransport.c, ~j não commodo, mas pefo 
mcno::; s11ffi.cien1.l1 • da grande massa de populaoão que, dia
i·íumcntc>, ~e mrnnminha pm:n o l~ent.rc. onde exm·cc a $Ua acLi
Yidadc e dello rclornn. .~ a tcndencia natural dP. írradiac.ão. 
11r.incipalmenfo no:-; J\Wio!". em qm· os d~ment.o::; ns::>encíaes ú 
••>:ii:i lmwia so f.ornam t ~nda vez mais escnssGs, difficeis e pc-
11o:;os J1a1·n n~ r,lassef:\ m<mo.s. folgadas ~mais productora$, 
exigem uma t.ransformaciio radica] e rapida. d0 medo a pro
pot·cion:n-, a p1~ecos r nzu:iYe is, ,·\m menor tem110, a maior capn-
<'idade arnbulativu. · · · 

E e<i~m r.xigenciu, tanín maii-· premente quanto o decor-
I'<'r u<1 1 r~mpo s1~ accelcr:\ <' l:>C cfosenvolve a . . actividade · em . 
foón.s a~ !'Ua~ raroificaçür.s, >-:ó ~cmsegttirá encontrar atisfar..ã<> 
convoninn(n mn um processo de transporte <:apa:i: d(;.- attende~ 
r1ã0 ~ü ao llnmcro como ú l,ll'(»'>t~za da sua. circular,;iio. 
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Esse element.n. um do~ prirn~ipaes, influirá poderosa- · 
lY!ente em todas a~ medli<ln::.: que ~P propcnham a proporcionai.· 
:::olução. ;'t e ris e a.ctual. 

Assim o c:nmpreht~m!Pu nm sua sah•~doria o Congi·cs:-;o Na
eional, qna.nclo il10luiu na lei de meios pat'il o excrcicio cor
rente a autorizaí;ãc ao .Poder ExN~ntivn para iniciat· a~ obra:.: 
dt~ tão importante o inadiavcl sf~J.'\; i1;.o. 

DP- fa.eto. nos termos em que i~stá l'üdig·ido. o at·.L 130, da 
lei n_ 3. 67 ~. de 7 de .ianeir'o ultimo, cnnforiu ao Pn•sident1~ dn. 
R.Ppublica podrres para . 

. «Mandar fazl!l' m: C8tudos e pela fi)rma mai~ con-
.ven.iente . inicial' as cbras e adquiriJ: . 1} material neces
sarfo para o éstabelecimento da h'aN;ão electrica no 
serviço dos suburbios e no da linha do c<!ntro aLó Barra 
do Piruhy, da Estrada de Fer1·0 r.t~nt1·ul do Brasil, ·PO
<len<.lo abr·i r os errditos n1>1~cssario8 n f ,·. dn11.: mil t'Onf os 
de réis.» · 

Usando· dessa n.ulori:i:a~,ão. expediu c1 C:ovr>r~llº o decret0 
n. :13. 557, cl"l 1.6 e!~ abril de 1919, apptovandn o::: pianos e· 01•
çament,os· das ebras preliminares <le fechamento dn linha. E~~
lrnda de Ferro ü~ntrul do Brasil cntr:P. as 8.;;to~iJt•" C'•tltl'<l~ e 
Do.octorc. 

O PodN' Legi.:;l:H ivo, ·POL"ém, eruborn na "uu. :rntorização 
concedesse ao :fi:xe1:utivo ;t .mais ampla lib1!t'dàde .para -
<imanda1• !'<•~.:.t· os esLudos o pela. fól'ma mais r~onvenicmte ini
r:iar as obras, o adquirir o material» -- limitou-lhe, todavia, 
a. accão, impondo-lhe o ma:x:imo dr- dous mil conlos de réis, a 
quanto poderia monLar o -credito_ autorizado. 

E' bem de ver, entretanto, que o legislador, estabelec.endo 
n maximo dos creditos a .serem abertos, destinou-os exclusiva
mente aos trabalhos rpreliminares indispcnsn.v('is oo primeiro 
impulso que daria o Governo ái:i obras, reservando-se a 
opportunidadc para .. attribuir ao Execlltivo os recursos neces-· 
.s:~rios ao proseguimento e conclusão. do importante serviço. 

. Em taes condicões. outro procedim'ento nüo caberia ao 
Poder Executivo sin5.o cir~umscrevet a sua iuicial.iva ás forcas 
que lhe outorgara o Congresso Nacional; o, e:cpedindo o de
creto n. 13. 557, não lhe cmt licito ir além da, appt'Ovação <ios 
·Planos e orçamento das obras preliminares do fechamento da 
linha, desde a · cstacão Central .atr~ ·á de Deodoro. servico osse 
!ndispcnsave l á clQC.trifi~ar,ão elas linhas d~ suburbiM, no 
tr·PCho indicado. , 

Os estudos a qun peocedou a directoria du. Estrada d:c 
I··erro Conh'al do Brasil, si bem que ainda não sejam defini- . 
t.ivos e que .s6 po~sam ser ultimados à medida do andamento 
dos trabalhos d~ eonstrucção e do modo por que se forem tor
nando necessarios, importam cm cerca de 5. 592 :953$; sendo 
1possivel, ,entt·etanto. que o custo das obt'as soffra uma :uedu-
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ecão apreciavel, caso o material a empregar volte ao preco 
uormal. • 

-Pela -mesma fórma foi calculado em -i 7 . 229 : 509$. o custo 
approximado do m3,_terial rodante, sub-es~ções, linha: aer:ea. 
linha de retorno, feeders e ancoragem, nao tendo sido rn
cluidQs, no emtanto, no orçamento acima, os abi:.igos para 
icarros· nas estações Central -e Deodoro, nem os galpoes para o 
servi-co de lavagem e inspecção de - material rodante. · 

Do exposto, são de facil comprehensão a. impoi::'tancin. e o 
:valor da obra a realizar. Os rec1lTsos autoru.:ados pelo Con- -
grasso Nacional nem siquer pod:erão cobrir o custo da m et.adC' 
dos t rabalhos preliminare.s, tal como foram. mandados iniciar 
!Pelo decreto n. 13:557, _de 16 de abril ultimo. -

Portanto, o que se :raz ne-Oessario é que o Congresso Na
eiônà.I, no seu elevado c-riterio, defíra ao. Pod~r Executivo as 
autoriz-a'.;ões e recursos imprescindíveis, de tal maneira qu-e a 
este SP-.la permittido mandar abrir concurrencia publica, afim 

- º~ sPr cont:racfado, não s6 o :Servh}o de elMtri:fi~~ção , ctas 
-linha~ sub11rbarn~s como f.ambr.m o da linha rio ~P>nt.ro, até 
_ Barra do Pirahy . 

Os prazos, quer para a aber-tura e duracão <ia concurren
cia, quer para o proseguimento · e conolusão das. obras, ::ierão 
os qu~ o Goven() entender ra1.oaveis, v isto como é de toda a 
convPniencia· qne seJam devid_amente estudados todos O$ sys
t.P-mn.~ rl e elér.f.rifi_cacão conhecidos. com a mais am})la l ihe:r
dadf! na anr~senfacão fias poposf.as, de fórma a ser :permit..: 

- tido o maig minucioso axame dos ,p:rocessoi:; technicos a em
pregar. as~im r.omo o modo d-e se effflc'tuar o pagamento da 
obra. n :i. mf'dida rios creditos or1_1amenf.arios que forem vo-
_tados pelo Poder Legislativo. . ~ - · 

Rio dá .faneiro. 5 de julho de i919 . - Afranio de Mell"' 
Fran,ç'9. / 

~( f 07 -- 1920 

Abre .o credito especial 'de 15:00()$, ouro. Pà:ra 4tte-ní/.eto a des~ 
- pe::~s com a re-proesentação do Bt'rUil no C<m(Jf'6380 Postal 

Unwersal, de Madrid. . 

~m mensagem d~ 22 d~ )u-nbo d-0 corrente anno, o Sr .. 
Pr~~1dente da Repuhhca sohc1ta do Congresso Naeional a: ne
ccssària autorizacã.o para a abertura de um r..redito de i5 :000$. 
ouro, a.fim de attender ás despezas com a _ representclo ào 
'Brnsil no Ce>ngres~o l'O'~t.a:l Universal, 'a realizar-se ·em Ma
drid. durante o me.r. de outubro do correnf.e anno. 

Como declarou o f::r. Ministro da Viação ~ Obras Publicas. 
em sua exposição de _mot.ivos. deve o Brasil tomàr parte nesse 
Congre~so, como rn~mbro Cfli& é, da Unllio Postal Univers~al. 
e p~ra o qu~ recebeu n dev ida comrounicação -da Secretaria 
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Tntétnaeionàl da União · Postal Universal, por intermedio ti;r 
Directoria 'ào~ Correios Brasileiros. . 

Sendo de relevante 0conveniencia para o importante ser
vioo publico, que é o dos Correios, e até de dever, o compa-
1·eoimento do Brasil ao Congresso Postal de Madrid, é obvio 
que se torna indispensavel a abertura de um credito extraor
dinario, sufficiente para custear as despezas. de sua repre
i:;entação, pelo que a. Gommirisão de Finanças é de parecer se.ia 
concedida: ~ autorização solicitada, e sub_IJl0tt~ ao julgamento 
1la Camara o lSeguinte pro,jec.to de- lei: . · 

O Congresso ·Naciona.l resolve : 
Artigo unico. Fica ·.o Poder Executivo àutorizado a abrir . 

pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, um credito espe-
cial de 15 :000$, our-0, para. attender ás despems com a repre
sentacão .· do Brasil, no · Coogres;;:;o Postal .· Universal, a reali- ' 
:r.ar-se em ·Madrid, durante o mez de outubro d'o corrente 
r.mno; revogadas. as disposições em contrario. 

Sa~a das Commissõês, 13 de julho de 1920 . . __::__ Carlos d11 
Campos, Presidente. - Souza Castro, Relator. - Octavio 
Mangabeira. - Sampaio Corréa . - A. ()arlos. R.ami-ro 
Rraga. - · Alberto Maranhão. - Josino Ar.aujo. - Octavio 
Pestana. - Celso Bauma.. 

MENSAGEM .4, QUE SE REFERE O · PARECPJR \ 
\ . . 

.Srs. membr-0s do Congresso Nacional - Tenho a. honra 
de .submetter á ·vossa esclarecida deliberação o a~':!sumpto eon- . 
sf.ante de inclusa, · exposição que rile ·foi dirigida . pelo Sr. 
ministro da Viação, e Obras ·Publir.as, acerca da ahertura ·de 
um credito de t5 :000$. our-o .. para:. attender ás despezas com 
a representa~ão do Brasil no . Congresso Po;;:;tal · Universal, a 

· r ealizar-se em Madrid, durante o mez de outubro do corrent.e . 
anno. · 

Rio de Janeiro, 22 de Junho de i920, 99º da !ndependen- . 
r.ia e 32º da Republica. - Epitacio .Pess"ª· 1 

Sr·. Presidente da nermblica :........ Tendo ·a Secretaria ln
l•n•nacional da União Po~t.al Universal. om Berna, <fommuni
<:ad.o á Dire0torin Geral dos Correios brasileiros que · a re
união, adiada em ~onsP.fltif'lnnia· da ·conflagração européa; do 
Congresso Postal Univ<:·r~al. deverá rea-liz'a·r-se em Madrid. 
1lurante o mez de outubro cio corrente anno, segundo a desi
!:::nacão do Governo da Hespànha, n devendo o Brasil. romo 
membro da Uníão Postal Univer~al.. tomar part.e no referido 
Congresso, torna-se neccsse.rio solicitar do Congresso 'Nacio-· 
11 nl o. credito de i5·:000$. ouro, a.fim d~ concorrer á:c d?.;ip~z a!'; 
<:nm a alludida representa.e.ão . 

a10 de Janeiro. 22 .de junho de 1920. - J. PiTe.r .do .Rio . 
• 
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!S52 ANNAES DA CAMABA 

X. 1 08 - l 020 

'A.b1·c o c1'efliiú e,speeiaJ, tl.t: J: 190$9fiS, paro. pa.r.1ri1MmJ·o a J.os"é. 
Pi1•1.?fi Cm·((.0'1)1'f, âo Sil.N!frn 

Em m ensagem · de 9 d e ,innho do 1;orr:ent.e n.uno . o Exmo •. 
. ~r. Pre::-idonle da _ Republica 3olici~a aut.orfaação par.a aber
t.ura do rrcdi~o de 1 : 1 H0$!11;)8. a.fim d1~ occorrer ao paga
menl.ú de jnro:-< de\ ::.t lnl.ra'$ 'do 'I'.hesáui'o Nacional, i-elativo 
ao per·ioclo de 20 d" março dt' Hl1.9 a. 26 d!~ fevereit·o findo 
~ qu1• são devido~ a So..-..:. Pir•~s Cnrdovil da Silveira. 

O 'l'hes01.n·o pag-ou a<• St·. '.Josl> .. -Pifo;:; Cord'ovil da . Sil
, ·efra. :!1 · Jet.t.ras, d-~ uonl.fl de Téi:>, desdobradas c!P. uma. cau-
1 el-a falsa dP 100:000$ r~ os juro::: d~ f)· % rJur·-ant'" quatro 
anno~. 1ie a.ecôr<io eM11 ·u de<' L' 'd 11 ·11. 1 :L nso, <le () i:I~ ,janeiro 
proximo passado. 

'.N:o pagamento ofJi;r.1.nado em ;ti de fovcn~iro J'indo só fo
rani incluidos o~ Juro$ at.r• 1H .de março de ·1'919; em vir
ludoP. disso o· possuidOL' das :21 Jclra:.: . requ~reu ao Ministro 
<la l~a:i:enda lhe .fossem pago8 os juros i1if.(~ o rtia. .em que re-; 
('·10:br> u a. quant.ia qnP. lh~ era d•~v .ida. 

~ln.<; para isao uão c:;t.wva o Thl'~•)Uro habilita.do . 
'J.'oda:-; :lS infot·nwt.'.;311'~ :::obl'(' o l't!<JtH~riment.o sã·o fa''/o

r·aveis. 
Em vi~ta. riais. da mHU!·mi;l:'m. da i>1X;posic5o de motivos 

do Mfsislro da :Fazenda. e dos <le maü;: documentos a <Jommis
. .;ão de Fina.w_:.as (·. 1'.ie parecer que seja. eoncedid.o o cre<lito 
,..;olicH.ado <.• .submetJ;e {i delihcra(~âo e YOf o . ·da Camara -0 se
;;uin t.f>. proj,~cto flp lei: 

Arli~o ünfru. O Prosid1mL4~ d<t fü~µubliua :l'icn nutorizad'o 
a abrir pelo Minh;icrio da Fn.zN1da. <• credito especial de 
·1 : 190$958. pu.rn. pagarn~nt.11 a1) ~... Jost~ Pires Cordo,•il da 
Silveira do!'i ,inro · i:i'n :? 1 Jt)f .. 1'ai' dn Thcsonro. 1~ontaidos de 20 
de marco d,, i 01 !) a ~ti 1lP f<'vr.rl}h·o d~ 1 !l20-,: revogadas as 
di$posii;ões em <·on1.1·ario. -

Sala dai- 1:ommi1'1'0e~. J :) de .iulho de H>20. -- Carlos <M 
Cam.pos, Pr'·~i<IN1 f.p . - Ra11tfrn Braga., Relator. - Octavio 
.~fango..bei:J•a • . -.-.: Smn.poio CorTên. - A.1,bcrto Jln:ra.nh.ão. -
Celso Baynw. ·-- Or.tm:i.o -ll()f:hn. -- Jmdno de A .. ratt;fo. -- Oin-
(.•inato Brnua. · 

81·s. mernlwo,., úo Conb"l'~~so !'i~1t:ional -- l\mnetLendo~ 
\"OE' a inclusa. oxp1.Hdcão do Ministro da .Fn;r,endn, sobre a' 
ne.(!M.1::idade d-e ·urn 1>.1'Ni:i to ·~special d1· l : 1 M$958, para oocor
i·!-r a.o pagam~sf-0 rl.t~ ,inros rle :H. let.ras. do 'rhesouro Nacional 
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SESSÃO EM 15 01:: J _ULHO l:lE 1920 

relat.ivos ao perioclo d~ ::rn dt' março 4fo :l9Hl a. 2G de feve-
1·efro findo, ,.,, que .são U!'!Vüifü a José Pire~ Co1·dovíl da Sil~ 
veira. Lt~1.1 ho a hom·a df~ vo,,- solicita:r· a. compf!tente autoriza-
i;.ão p·a i·a a nh1~drn·n. do J.illud ido rrcd iLo. · 

. Rio de fanefro, H dt> Junho de 1920, M~º da lndope.odencia 
e• :12·· da · RPpuhlic~l, - Epitacio Pessâri. 

Exnui. ~1·. Pn~::;id0H ~c .Ja llopublica José Ph·es Cor-· . 
do-v il da 8ilveíru (; pos$nidor de 21. letra::; do Thesouro, das 
i~m qut_i :i'ni desdobrada. a t•aut.r~la falta d P. ·100:000$, n . 4-25. 

AI..'.• 19 de mur~w de 1 fli~), fo1·a1n-lhf\ pa.gos os respecti"º·' .irn'(1í5. ::;pndn e:-;:;t;: 11ag:nuünto i·e·enc\e!.ado i>.rn :!í de feve- · 
r1:•i r(1 rio 1:nrrfmt 1~ asnç1. · 

A.f:sisLe-llit~. porém. tlfr oiü> lambem aos ju1·os r~lativos · 
ao pcriodo <·omitr1~hP.ndidt1 ont.r~ · as clua:.; t'·efie1·ida.s <i'Rtas. 

E , com(• o Th·~·:;;oui : n .~aeional ·i)ã:o 1~steja. - autodiado · a. 
Pl'l'eeLum· op-eea1:-ã-o qu1~ . ,_. efüH) . reclama. a qual consiste na 
abertm·a · do ne-c!essiu:io (' l'L•clitü esp·eci'al r•at·.:~ acudir á des
pcz.a ,_.m lJue.stãc1. :>!'.'. faz misté1· solicita?' do Congrf>S84) Na
<.'ional a. compet.pnt.e üutori:1.aoão P<H'a tal fim. 

O <:roo il.Ó a a h1· il' rnnnf,a 'à impodancia de f :HJ'0$958. 

-Ri<.• d4i .larH:il·o, !) {j(j .i unl10 ·<lf! Ü»~O . Homero Ba-
'Jtist'a. 

N . 109 -- i92-0 
' . 

R.i.•r/oi!t~liO nw·o t.i:i.~cu.ssã.o ' especial da emenda destacada d.o 
1ii•o:il•áo u. 29 A, dt! f .920, rmtor1'.iand.n a abrir o credito· 
1.•spedal ri1.· 12 :77.'J$ ptl'ra 111:quiiiição de mobiliario pre
ciso ris p1•eiorim; m•im'in<Ã<:>.o; dn Dist·rú:l'o F'ederaJ, 

. ~ 
.\l'lig·o unico. Fica . o Vodm· E..;:ocut~ü auLorizado a abrir, 

pelo Mlni:-il.eri1.> <lo Interior. um r,redito aspecia.l de t2:77SS 
! do:r.e ~onto~ ~útocenLos 1: setenta t' l.ri~s . mil r6ia), para. a 
~icq:uis içã n df) mohiliàrio precis<i á~ .Pretorias Criminaes do . 
Di!:lh'iel.n F•'dP.ra l: r·fwogndnr: as oispo15icõo,!; orn contrario.• 

' . . 
~ahi !las f;ornmi sr·11;es, l :l <lt: julho de: 192-0. -- Carlos de 

Co.mpo.~ , Pre$irlente . -- Sam.pain Q<wrêa; Rel&.t.Ol'. -- Octa:ofo 
Mangabeirn ~ ··-- OctmJio .ll.oclia. -·- Alberto Maranhão. - .Ra-
miro Braga .· - Sou~ Castro. Antonio. Car_los •. 
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,1 l>re o c?·adtto espeeial tJe 6.1 :522$7-10, para pa.gamento a TA.~ 
Rw de . Janefro City Jmprovement$ . . 

Em mensagem de . 22 de mareo do corrent.e ann~ o s~. 
Presidente da Republica submette ao Congtesso Nae1onal a 
1•x.posii::.ão que lhe foi· dil'igidá pelo Mini$.ro da Vii-ação e 
Obras .Publicas acerca do pa.gamen~o que se tornou d~vt~o ã 
'J.'he Rio de Janeiro City Improvements Compagny, L1m1ted. 
de juros de móra por ella reclamador.;, com ·fundamento em 
seu contracto . 

O .Governo é obrigado a pagar á referida eompanbia, por 
~emestre. e nos primeiros quinze dias· dos mezes de janeiro e 
Julbo de· cada anno, as taxas devidas por casa esgotada. 

· Tendo se. vencido em 1.5 de ,janeiro de 1917 o pagamento 
de contas referentes ao 2º semestre de 1916, deixaram d.e ser 
pngas á.quella compahia, por ·deficiencia de verba, a:s impor-
1.:rncias de f.: 97 .635-6-0; f: '1.334-6-0 ~ f 890-15-4 . 

Esse pagamento" só · DOude ser realizado em 23 de agosto 
d ~ 1917. ' 

A companhfa havia, po;rém, feito o · se~ proteslo judi· 
cial e reclamou depois os juros da· móra, contados entre a 
data que devia ter recebido a importaneia devida e a do ef-. 
foctivo recebimento. · · 

O consultor geral da RepubUca emittiu parecer i'avora
vel á pretenção. 

O l\finis.terio d~ Viação pediu ao da· Fazenda o paga-
mento d(~SS f'S juros no valor de f: 3 . 644-18- 0, equivalente n 
..til ;522$710, ao cambio de 14 7/32. razão de 6 % • 

O pagamento era .~edido, por exercicios findos~ tendo o 
Tribunal de Cont.as impugnado a despeza, por não se poder 
rmquadrar na Yerba 9º do e:xereicio de 1917. . 

O Tribun;,1l, apezar de novas razões · par esentadas, man-
teve a sua ret.:usa de registro. · 

Pare~-e indubitt'wel Que a companhia alludida tem d1-
reito ao pagament.o solicitado, p~is, o Governo estava obr·i ·· 
gado a pagar ecrta quantia em determinado prnzo e não o 
foz . . Não cumprindo d' obrigaciio pelo modo {~ ao tempo dl'
v idos, re.!!pondt- (1 devedor por perdas e damnos . 

A~ perdas ~ damnos, nas obrigaeões de pagamento eTh 
dinheiro, consist~m em ,iuros da móra e custas, sem pre
.1m7.o da pena convenoional, si houver. 

Nas obrigaçõe;;. como a que ~xaminamos, que é de. dar 
e'erLa somma em dinheiro, a indP.mnizac.ão de perda~ e 
(lamnos só se póde ri>ferir a m6ra. 

Em face destas dispos ié-ões do nosso Codigo Civil, pa .. 
1.'ece que o rHrei,f.o é liquido. 
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SESSÃO EM .15 DE J'lJJ.,BO DE 1920 .. 
Por tal motioo e para dirimir a duvida existente entre o 

Tribunal de Contas e o Governo, uma vez que a divida não é 
contestàda, propomos que o Congresso Nacional adopte o se
~ inte · projecto: .... ... . 

O Congresso Nacfonal . deereta: 

. .:\rt. i . • Fica. o Go-verno autorizado a abrir um credito 
especial de 61 :522$7!0, correspondente a t 3 .6ll4-i$-O, ao 
cambio dA 14 7/32, para o fim de pagar os juros da móra, du
rante .2:19 dias, lapso de tempo em que deixou de pagar, por 
falta de verba, á The Rio . de Janeiro City Improvemente, a~ 
quantias -relativas ás contas referentes ao 2º semestre do anno 
de 1916, pagamento a que estava obrigado por r..lausuia con
tractual dentro do prazo que terminou em :15 de ja,neiro de 
19i7 . 

. Art. 2. º Re'Vogam-se as disposic-ões em contrario. 
. . . 

. · Sala das Commii;sões, 13 de julho de 1920. · - Carlos dP, 
Campos, Pre!!idente. - Octavio Rocha;. Relator. ~ Sampaio 
(Jorr~a. ...:.... . Alberto Maranhao. · - Ramiro Bra.{la . - Souza 
Castro. _:_ Celso Bavma . - Antonio · Carloí. - Cifacfnato 
Braga. 

MENSAGEM A QUE SB REFERE O PARJllOER 

Sra. Membros do cOngreeso Nacional ...::. Tenho a honra 
de submeUer á vossa esclaroolida considera-cão ·o ass1,11npto 
constante da e~osit}ão que me foi dirigida pelo Ministfo da 
Viaoão e Obrs.s 'Publicas, acerca do .pagamento qu0 se tornou 
devido a The 'Rio de Janeiro City Improvement!'! Company, 
Limited, de juTos da móra por ella reclamados, com funda-
mento em esti-pul~l1o contractual. . 1. 

Rio de Janeiro. 22 de ma.l'f,o de 1920, 99º da Tndependencil\ 
e S.2• d-a RepublicR. - Epitac(o P~ssda. · , · 

·Sr. President,e dà Republica. - Em virtude de estipu
l ~Qã'.o que {igura nos diversos contt•actos celebrn.dos entre o 
Governo e a The Rio de .T.a.neiro City fmprovements Com
pany, Limíf.ed, ficon nquellc obrigado n pagnr- lhr>, ·Por s~
'!nestre. no~ prim~fros . quinze dfa5: dos me7.es de janeiro e 
;iulho de ca<l1\ nnttó. a!il taxas devidas por casa esgotada. E a 
!ntel'pretação dad-a por parte do Governo a eemelb1;1,nte ea-
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! ipula(;ão tem sido sempre no sentido de i:econhecimento 
dessa obrigação . Succede que. fando-se vencido, em f5 de 
.,ianeiro dl'.' 19i7, o .pag::iinento das contas r e'fe.rentes ao 2" ~e-

. mcsLre de '1916, Drovenient.es <le f.axas de esg.oto de ;pred1os 
~ r.orf.ir,os, de garantia de juros sobre o capital empregadr1 
n aÍC' obras de esgoto de Co,pacabana, Leme e lpanema e ~n 
i~ual rra.rantia sobre os trabalhos na ilha de . Paq\1etá, de1-
x~rr.am. enf.r~t.ant.o: de ser pagas áquellas companhia, por de
ficiencia de verba., as importancias de :f.: 97. 635-4-5. 
t'. 1 . 3~ ~·-6-0 e :t: S9'0-15-4, relativas. r espectivamente, â.s ci 
haias ·contas, 0ujo :pagamento i::ó poud·e ·ser r ealiza.do em 25 
de agosto dl:' Hl17, conformo ii requisit;ão deste ministerio. 
''m aviso n . 3. 401 , 1.fo 18 d e .iulho do mesmo anno. Como. 
na data do alludidn v·cncirnento. :i dita companhia houvess1~ 
int.erpos t.o r~rof'.cs{<> judicia]. par3. r esalva <'!e seus direitos. <". 
posteríormenf.l'. reclamando n pagamento dos juros da móra. 
1·ontndos entrn n m esma da.ta · e . a ·d e effectivo recebimento. 
r oi a respe iLo ouvido o S.r . coll'snltor geral da Republica, que. 
a 2·l de agosto de 1919. emHJ.iu parecer fayoravel á pretençã.o. 
Em vista dissn. este rninisterio i;oHcit.ou ao da Fazenda o pa
p:ament.o .t sobr·edita .companhia, por «E:x:eroicios lindos'>, da 
1gumtiu. r.le :f: 3 .. M 418- -0. equivalente ao cambio de 1 'i 7!3?. 
:'\. 61 :522$7N1. <' i·et\~-rente aos juros. á :razão de 6 %. 
ao anno, sobre as sommas acima mencionadas1 durante 219 
(li as ; indicando uo aciso ele r equisicão que, quando corrent(~ 
n exorcicio, a refovidn. desPf?za. deveria. ser: esoriptura~a :por 
1·1.mta. do~ saldo~ f!Xistmlt.e.s na:; suh-consignações proprias ".la 
.\·erba f) \ art. 71t . ria lni n. :l. 232, d e r. de janl3il'o de 1917'. 
!"uppJl:'mC!nfadns p elos 1:r-cdit.os aber tos opclo decre to numnro 
12.750. de 12 de dé.~.embro do mesmo anno . O Tribunal df'. 
Cont.as. 1~om Ludo. recuso re~i st.ro ú. rlespezu, nelo !undame~
f.o dP niin ~Pl' hh'!'>tll.avel ~{~ con~dgnaçõt.>~., indicadas na cHndn 
Y<•rba !J•. do cxct·cfoio de 191.7 . Pedindo r econgíder.al'ão d•' 
l a1 d ech;iio, rlt>monst.rou ei:\te mini st.r~ri o :'iquflll~ instituto qw 
a despé?.a "rn · <!TlêStão .per!.fln('v, effect.i"amcnt.(' :io excroici11 
do i9ti. i•m rrue se originou ·O dirBito c·rcditorio e que as con
~iguacõC'~ P. rn qu e: d<weria sei· elassH'icadn.· ~ · dcspeza eram 
as . Pr~mria~. nU.0nclcmdo n. que. no caso, ~<:\ t rata de uma obri 
gação ar.ces~oria. <h1 ·~m.gamento <ic juros du. móra. que ntin 
pódc set' ~cínclida. da obrigacãn prir111inal. fl <tUnl está vi S{.~1· 
rnlmenf.I' vi nr;u_lnda, o assim :1.s mesmas eonsi~"Ilações po:· 
on.de, m1 .rxerr.ic1~ de ~~17 •. c.orrnrínm os pagomr-mloi:; de t.axn~ 
•' ga.rant.rns · dn ;1m·os dev1da~ 1\ comipn.nhi:l . •! impllta.vel o 
l>n_gament.o <los :i uros da móra <l<.~ Q'UP. o g"O\'<'rno se consLi
t.urn devedor no dito ox1~r~ir.. io. o T r iburwl rfo ·Con f.M man
lcve: por.ém. a. sna. <l'r:~c i são. p elo fündtnnrnt.o invo:3ado. Ist.11 
,,ost.C!, af!g.urn-.!:i<;.-nrn conveniente riun o assumpl.o seja suh 
tnP.f.tidn :r ·~scl111·1~ r,ir.fa. <o.onsi<IP.rai;.ão do Congrf.s&i. ~aciona} . 

Rio de Janeiro, .zz de- março de :t 920. - .l. Pires do . Rio . 
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SES SÃO EM 15 DE J'úLHO &E i 928 -

K. lU -··· l\1211 

..\.bl't..' o l?IJ!.Ülú IJS})IJCÍU{ rfr 71 : OO.'J$·1 s;;' para ou.aa111.(Jnto d1: 
1{uspezn~ ('.rtn1.0rdúra1·ius do 01'.~f.u d11 .'lfin.os 

Em n11,msag-ülll dl~ 7 do UJaio 1fo ('. Ou·énle anuo 11er.le 1>- :::i t' . 
llr0::>idenle dtt fli:pul;!i\;a; seja u.utorjzado o Gove1·no a. abrir 
i11n credito do 71:003$1.s:; ,. para pagamento de despezas e:t:
! t'n.orclinnrias, ' realizadas pela directoriu da Estrada de E'eno 
Oeste de Minas, por occmsUio ela e.pideroia. da g1·hJpe, \ 'm·i-
riea.da em fins de HHS. · 

Quando essa. teniv•~l t:!l)idemia rna.nit'esto11-!:iti no 110~~0 
11:\iz. não tinha a referida üst.rada verba por onde· .pudesse fa
·t.cr u despez~ com o soccorro aos seus ·quatro mil. empregu-
1 io~. que foram quasi que ern sua tot.1.lidadc e simultanea- . · 
mente attingidos pelo mal. , 

Era um caso nitido ele socco1·ro vublico~ que jüstificou 
as provideuoias urgentes tomadas velo director da estrada, 

.· qne. ·fez fornec~r ao pessoal ludo <le quanto elle necessitou, .· 
no interesse humano de allivial' os effeitos do flagello o no 
do Estado, . (>.vil.ando lt maior ' !· rna i,; 111•1)long::i.da intP-rrupç.no 
do trafego. . 

Em soc<~o1.·1·u a ('':õSe nün>el'oso ~c8soal •lispendeu a. c~
t mda, com autori7.aç(tn do Governo dP. 1~Tit.ffo, n ·quantia soli-
d !ada. · . · 

Julg:md•J .iu~li:ficadu a d•~SPN~a, 1~ n Cúmmissão de Fi-- · 
1i;rn~:::is de pa'l'ccei' <JUC se.ia attcndidn a $Olicitação do Ú0"
\ 111'no, pelo seguinte pro,lr.>df1 d1} tei: · 

· Project.o de lei: 

Art.. 'l. º l~icn. o (.)ovemo autorizado a abri1.', velo Minis~ 
l.io1•io da Vinr,ão e Obl'as Publicas. o credito ~specinl de réi!I 

. i ·I :003$183 , pat•a p~gamen!~• · das despe;m:,c oxtl'aordinariae 
i" i la~ rwla dil.•cl'foria dn Esf.1·iida de l<'crl'O Ousw de Minas. 
pnr occ:asiüo dn c•riidomin drt arippe. verit'k'~dn em fin~ do 
:111110 de 1918 . 

. \1·t.. 2. '' fü!\ln~a!fl-!'e as d i!lpn sií;ún~ t1m 0<•n tr:trio. 

Sala das Comrnissões, i~ de jnlho de HJ20. -- Cartos de: 
I ,·, l~JIJ)O!i' Vrcsidrnf.i~. - Octa:vío lloclw., noiator. ·--· .tlb~o 
.1i111·anhã.o. --··· Smnpaio Cor-r~a . ~ Cincirw.to B'raga. - An
lii11io Cm·los . -- 0<:1.so Ba·urna . --- fJcta~iío Man(Jabeira . - Jo
si11n de A?•<mio. 

Sr:;. . .\kmh1•0:; do Congl·cs:;o Nal~ional - T enho a honra 
íl1· ~ubm~t! cr :'I vos.'la esclarecida consid~ra.i;fio o ai:itn1mpf o 
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eonsr an Le da exposição (lUC me foi dirigida pelo Sr. Mm i~tr!'.I 
da \' iat;ão e O liras Pul1' ie~"'· scJbre a ace1 !S~ídade Lh curn:e~
s5o d(~ 1 rn1 1: n•d i 1 o nspe0ia l d~ 71 : 003$18::l, para 11a:;;-ament.o 
da~ 1fo~peza::; exl1·aorcJiua1·ias l'~alizadas pela Dircctoria da E~
tratla de .fN'l'<J Üf:':-;;tr) de ;'\lj nas. por oecasiffo da ep i1fom J:t da 
gri ppr., Yct·ifieada mu fius de J\HS. 

Rio d(l .Juneit'o, 7 de. maio ele 1920, 99º da Tndependenr.la 
e :)2" da Republiea. -· 1~·vitu.ein P"ess6a. 

A':1~vosit.~i'io de motivo.s 

St·: l:'1'e8icle11Le da lleJIUlJJ ica - Em officio dfrigido 21. 
1~sf..P- m íui s t rrin, a dire(".torin. da 11-:strada dr. Ferro Oeste d!'! 
Minas ~olii:ifou ;i aherttrl'a d~' 11m credito na importancía di~ 
71 :OO:·~!J; t8:\. do a.ce1)rdo . com OA docmmenLos apresentado:'.!, 
pat·a p;tgainí~u !.o das d1··~1wza~ (·•xi 1•aordb)arias por ella reali
:i:adas, po1· oceasii:io da t~píd1:mí <i da grippe, verificada em fins 
de 1918. utn/l VPZ que n fio di.~pü n ha a referida vía-ferrea da 
Yerl1a por. onde pud1!s:;1.' eur1·er o pagamento em questão. 

A molesf.ja que in·urn1H:t'a lH~~ta Capital, ·aLl,íngiu com cx
l.n1mn int.crn;idade. a zona ::ervid:L pela referida estrada, e 
~1~sim o seu pessoal liLubdt> e j1.>i·ualeiro comprehendendo 
quaLr·n mil emrn·eg·aLlos appt·i_1xüi1adamen1.e, foi, na sua quai;i 
t.oLaliclad,1 1~ f:limul1.aneam(mte, att.ingido pelo mal. 

Dessa fór1na. nãu .;;ó pai·a l!Vitar qt1e ~et\8 emprega.do! 
mor1'~l:lf'l'm á. miHgua de recun,,ns, como Lambem para pre
venir a paral~·.5'!ar:ão ~w1·al do l r·af'ego, o que representaria 
rnaio1· n.ggrava<~fío da :-;itna.dio pl'nmenL(i de falta. de recursos 
cnm qut? h.dnva o 1 1 opula1~ãn d11 toda a região assolada, o 
então riiMct.111.· da Estrada de Ferro Oest.e de Minas tomC111 
provi1fo11eias urgentl•S. que f.:ç impunllnrn. 

neu communfrar;.áo t.P,lr:>(.!raphica. a rMp0ito a este m1-
nü;t.P,tio. P""dint1o n1111rc1vH~:,ft.CJ para o aet.o, no senUdo de :tJo
deMm ~1~r· pag·a.s rnaí~ l.ardE> a~ dP,Spczas decorrentes, cons i
derandn q 111; O nn\'<~l'l\l} :f.\~d•!l'tl.l uâO regf\tl~a.ya, na OCeaSiãO, 
M1~1·01Tn~ :'t 11upulacãn deHla Capital. o dii;puria opprn•t,mw.
·me1d.l' d1.~ 'Pd111 pn1·a u paµ:un<~nt.o da::i vultuosaH àm1pezas rea
lizaria!': :Jill'lldr•ndo aiuda a q1rn não Sf.ll'Ía Jídfo neg·ar .SOf'.-
corro!'! n11•ifi1:0:-; ,, plnu·mncelJ1Ícos _ aM l'mpr1•gados, que nrio 
1 ~(Jnt.aYat 11 1·pr· 111·~11,;, b••m 1:orno a snas familias. aLtingindn n 
nnml'.'ni d" r•rJ J"(!J'm"s a 1·N"t('t de dez mil, fez acquist<;ao nr. 
mP!iic:inwu1os para 1'\iílLribui1.iÍÍO ao longo da linha, recon1·11 
aM• l'lervío1) s pniJ'issicm:ie!:Õ __ ele não }ieqmmo numm~o de ll'J1)
dicoH e phal'maceuf.irof:.. 

':f'oruandn- ~<! í 11 riii;1Hmsavel a abfJl'(ura d" a.Iludido <·;·1 ·

dilo. fenho :t h<•ltl'a d~ propõr-vos (J\11~ ~l".,ja solicitado a:J Con-
~rcsso Nui:ion:i l ~nu eonnussão. ' 
. 'fti~; de JH.Uf'Íl'i). 7 dP maio de Hl20, 99• da lndepenUCl!l'.Ía 
• 32º da Republica. - J. Pir~B do R#{). 
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SESSÃO EM 15 UE JULHO 01!: urio 

N . i12 - 1920 

Abre o credito espeC'ial de 6 :600$, para paqa-i1tento de in
dem,ni;.u.çã.o p ela construc~~ão de trecho da Oste de Mi
nas. 

~m m~usu.g-em iie. 4 de junho pr-0:rimo :findo .pe<le o Sx·. 
P1·es1dente da Republica a concessão de um credito ue r éis · 
ô :500$, que reputa. necessario para pa.gamento de iu<lenmi
z~ões proveu ien.tes de terrenos occupados e prejuii os ü::.u
.sa.dos por o<.:easião da construr.:<;.ã.o do tl'echo e.la Estrada de 
lferro Oeste de .Mh1as, de Bello Horizoilte a Divinopoli:s. 

Por occas ião <la construcção da linha a (!Strada. oc;t;upou 
uma faixa <le terreno coin a area de 126.26'0 meti·os qua
drados, pel'Lenr.:en~es a Antonio. da Fonseca e Silva e ::mu. m u
lher. Al~m. disso desti·uiu um mand'íocal, e parte de um ca
navial dos m esmos pr oprietarios, exl:.I'ahiu pedras e ma.ddra~ 
em suas ,terras e bem assim causou-lhes outros pequenos pre-
juizos. · . 

Os prejudicados requereram indemnização de 40 ·contos 
d~ r éis, · que foi julgada excessiva .pela d'ir.ecvão da e1' trada . 

-Depoís de discus8ã.o, chegou-se ao· acoôrdo ue serem os 
prejuízos fixados em quat.ro contos de réis. 

, 'fambem por occasião da construccã.o d a li uha ue B~llo 
. Horizonte a Divinopolis a estrada oooupou i.350 metros qua

drados de t.erras de propr iedade de Manoel Magalhães Go
mes, av·aliada:s em 2 :500$000. 

· O credito de 6 :500$ pedido ,pareoe, pois, plenament.e jus
tificado, em vist.a do que a Com.missão de Fínantas é de p&. ... 
recer seja elle concedido nos seguintes termos: 

PROJEOTO DJil LEI 

O Gongrc~so Nacional decreta: 

J\rt.. ·t • ° Fica o Go:verno autorizado a a.bdi·. 111do Mi 11i~ ... 
Laio da Yiilt\ão e Out·as Publicas, o Medito esp1!l'ial ,fo 1·é is 
6 :500$ pa1·a ·atten<ier ao pagamenlo -de indemmz~u: (jf!.~ tfo cor
l'Cntes de ter r eno:; occu,pfldos e "Prejuizos causu.dos a Antonio 
di,. Fonseca e Silva. a sua mulher e Manoel de Magalhà.Pt:; Go
mes em virtude da construc1,:-ão do trecho da E'4lmda de 
Ferro Oeste de Minas, entre .Bello Horizonte e D ivinopolis . 

Art.. 2. • RevÓgam- se as disposições em con Lrar io . 

Sala dai; Commissões, 13 de jrilho de 1920. - C1J·1·fos ae 
CQmpO$ Pre~ident-e . - Octa1Jio Rocha, Relato!'. ·-· Ocf().Vio 
Mangabéi7a. -- Josino de Arauio. - · Cincínato D1·ur1a.--- Sa"J1'
poio CorrAa. - Alberto Maranhão . - Oeüo Bayuw. -Ran~iro 
B1'4(1a... - Antonio Cario1. 

,/ 
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. ::;1·::. membr·o~ do GongMsso :";ai:innal -~ Tenlw a honrn 
\fo ~ubmet.tcr :"~ vossa nscl~ti·er.icla 1·(1t1i;idora1.·.üo u a::;:::umpt,o 
cons~.an~c da exposição _que me fui dii'igida peu Si·. Mülist.rn 
da. ' ' rnçao o Obras Publica:::, :::ob1·e a Heccs:-;idadc da eoll!lessão. 
no eori'cnte unno, de um credito especial de G: 500-$. par.a o 
pagament.o. dt\ indemnizações p:rovenientes de Lcrreno:-; Ol'·
ci.1pano~ e .prejui:w:: causados por occasião da 1~onstruccã.o do 
trecho da Estrada .Ul' P1~1·1·0 Oest1~ d(• Mirrn!-'. i'le Hnllo .. Hol'i-
;r,ont.r' a Divinopolis. · 

Rio do Janeil:o. ·Í Je j Ullh{) de '1920. ~.l!J<' da 'j n<IP r1t:~lld(• tl('. Ít\ 
'ü ~~'~º da. R~public:l. - E"pitacio Pes.'lôa. 

81·. .f'r'=}sidérüe .da H.epublica -·- JEm o ffic.:io Je 1!J dt' 
maio t1•ansa.cto, junto por cópia. a directoria ua Estrada dC' 
Fer!'o Oeste de Minas expõe a necessid'ade de seL' aberto um 
1.lrcdHo r.spccial de 6: 500$. pn:rn occorre1· :w pagament.o das 
indemni1.a0õcs dc)vid:i s a ~\nton io <la Fonseca r. Silva e. sun. 
mull11>.t' e Manr.wl rlc Magalhães C}orn!'I~. provenientes de ter
l'E·nos oeeupados e prejuízos 1~:.im;ad'os p1 lt' ocnasi ão ela e.rm
::itruc<,~ti.o do f.t'nrho 1faqu('ltn .via forrea. dn Bí"llo ffori;1.on(P. ri 
Divinopolis. '· , 

Tornando--s1~ indis1lcfüiave! a ahurtw·a dt1 alludido e1•e
rlHo, pol' nfío dispo1· a mesma ~~sLrada dP vel'bn qne i•ompm·IP 
os pagwneo Los,; em (fuestão. 1 r-nl10 a honra dr vos propor íllW 
~P.ja. ~olicitado •ln r.oni;rt~Hsn ::"lneio1ml ~na. c·oneeHsão. 

Rio d(~ .JnnHiro. i d~ juoho d'é ·1920, 99" da l:nil1~p1~.n~i.encia 
(·~ :J~" rla H01mhlk.n. - .J. 'Pir~.~ do nin, 

~1./if•1• i,1 1•1·•·di.l:o '"''11e1!i.t'tf. dn 1.;~ ::W2*1f00, p1u·o J1a11111111'11ln o au:n
f.it11•1•.•· i/1• t'.~r..,.iptn dri lm.t11·1·>1.~11 ;V1wim.11(, 

O Si·, PrHsíden!.e da Republiea, cm menl'ag1:m1 dP Ui dl' 
.Junho do 1~0-rrente anno, 110Iicil.n do Congi·osi,:;o Nacional n.uto
l'iz:wfio parn a ahr>rtu1·a <fo nm l:t•odito especial de 13 :202$100. 
p~u·tL oceon·cr uo rmgumrnt.o da grntificacão de ~W % . sobrn 
'\"P,lHiimrmt.os, L'elal.iva nos n::terdcios de -J!H:?. a '1917, a qul' 
lePm dircíf.os os nnxiliare::: da Imprensa Nacional Carlos _.\J
her!c- l\fae.hadn e Alvaro da Rocha Vianna, em face do dispos
to no art. 0-1, n. [i. da lei .'.?..511.'1, de 3 de janeiro de 1912. 

Da l<,df.11ra da ''xposíção de motivos do Sr. Minislru da 
Fn7.enr1a ,, da ncpiosa dor.nmuntaQão em que ella :·m ostI•ib;i. 
i w·o1dPs 1... {• n direito d~l'ls<?~ funccío11al'io1:1 publicai:; :í. grati ... 
fir.rtf'iín d1· :w % sobri~ os seus vcncjm'ent.o!:i. Nem de outl'o 
rn11Ú;1 o 'l'h,.Rnnro .\':icinrml, por tlffforimP.nto do Sr. Ministro 
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SESSÃO EM 15 DE JUI,l·W DE: 1920 

da .Faze11da. á pretenção· dos int.el'essados, :protiessaria, como 
àe facto processou, aliás pela verba exercícios findos o pa-
gamento requerido. ' 

O Tribunal de Contas entendeu, porém, negar registro :í 
despcza, não por considerar illegitimo o direito des!)~<; ser
ventuarios publicas, m.:i.s siinplesrncnte, e seri.1 fundamentar 
o seu voto, por não caber ao 1::,asc· a excepção estabe,ec!da no 
art. iº qa lei n. 3. 313, de 1G ele outubi'o de 188!S. a qu;:1t 
regula a liquida<;ão das diviuas de exercícios findoc;. 

· Solicitada a reconsideração desse neto pcio . Sr:. i\:l inistrn 
da. Fazenda, á vista dcs pareCOt'.eS dos Srs. director <fa Despe
za Publica e procurador geral da Fazenda Publica. o me::;mo 
'rl'ibunal manteve a anterior decisão, declarando sub-;isUre.m 
os mesmos fundamentos da recusa. Certo, desta vez, o 'l'L·i
bunal de ·Conta.s fundamentou· o ::;eu voto, esclarec('1.H.lc· que 
«desde que o Congresso autorizou o Governo pelo art. 190 àa 
lei n. 3.4M, de G de janeir.o de 1.918, a abrir os creditos ne- . 
cessarias aos pagamentos de que se trata, implicitamente eu
tendeu que taes pagamentos só poderiam ser feitos mediante 
a abertura de creditas, não .sendo, · portanto, a.dmissivel a li
quidação de accôrdo com o art. ti" da lei citada>. 

Como se ,.,. do exposto, não ha contestação do direito da 
gratificacão de 30 %, sobre vencimentos, que a esses func
oionarios da Imprensa · Nacional conferiu a lei. mas méra di-

. vergencia entre o Tribunal de Contas e o Sr. Ministro da 
Fazenda, apoiado· por pareceres de altos funccionarios da Fa
itenda Publica, na. interpretação da lei, que rege n liquidação 
das dividas de exercicios findos. . . . 

Nestas condii;ões, o recurso legal para a. satisfação do 
pagamento, de que e.e trala. é a autorização, pelo Congresso 
Nacional, da abertura ue um ct·edito especial, correspondente 
;í. imporLancia dévicJa, pelo qul.3, r~ntendendo a· Commissão de 
l!'inanças seja concedido o crcdilo solicitado, . submette ao 
JuJg·nmento da Ca01u1·u o seguinlt) J,>rojecto de lei: 

n Gongres!:lo Nacional resofve: 

Arligo unico. Fica. o Poder Excqutivo au~orizado a. abrir, 
pulo Ministerio da Fazenàn. um credito especial de 13:202$100, 
pa.ra occorrcr ao pagamento tfa ~~rat.i.ncação de 30 %, ·sobrei" 
vencimentos. rolaLiv<à aos üXel'cicios de 1912 a 1917, a quo 
leem direito os auxiliares da Imprensa Nacional Carlos Al
herlo Machado '-~ Alvaro da llocha Vianna, ·em face do disposto 
no art. 9~. n. 5, dà lei 2. 5H, dt?' 3 de janeiro de 19t2; revo
;.;·adas a:; disposicões em contrario. 

Sala das Oomrnissões, 1:~ de .ju1ho de 1920. - Car-los de 
Campos, Presidente. - Souza Cast1·0, Relator. - Octavio 
Manaa.lJeira. --·· SrJ.m71aio Oon·6a . - Alberto MaranhãQ,. 
Oci'avio Rocha . - Ramfro B1·aoa . - Celso Ba11ma. - An
tonfo Car•los. -- Cirwína.to B-raaa. 

O. - Vol. IlI 313 
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ME.NSAGEM A QUE gB ltfü·'EfiE o PARECt!t{ 

S1•s.. l\lcmbros d.o Congrefiso Nacicnal - Remettendo-vos 
a inclusa (~xposi(.;ão Jo Ministro da Fazenda sobre a necessi
daclP- de um credito especial de 13 :202$100, para occorrer ao 
pagamento da gratificar.ão de :30 % sobre vencimentos, re
lativa. acs exercícios de 1!H:3 a 1917 a que teem direi.to· os 
auxiliares da Imprensa Nacional Carlos Alberto Machado e 
Alvaro da Rocha Vianna, cm face do disposto no art . 9:í, 
alinea V da lei n. 2.5.'it., de 3 de janeiro de 1912, tenho a 
honra <le vossolicilar a competente autorização para a 
u bertura do alludido credito. 

Rio de Janeiro, :l.O de junho de 1.920; 98º da Independen-
eia e 3zu da Republica. Epitacio Pessôa. 

Exposição clt.: motivos 

. .Exmo. Sr. PrúSidcnte da Republica - Para ser custeado· 
pela verba «Exercicios findos:i.. o ~rhesouro Nacional proces
~ot1 o pagamento da gratifica,;ão de 30 o/o, relativa aos exer
c:icios de 1912 a 19:l 7, a que t.eflm direito os auxiliares do. 
Imprensa Nacional, Caries Alberto Machado e :Alvaro da Ro
cha Vianna. em virt.ude do disposto no art. 9-1, alinea V da 
lei n. 2. 51i4, de 3 de ,janeiro de 1912. ' 

o Tribunal de Contas, porém. negou reg·istro á despeza, 
por entender qne não cabia no caso a excepcão estabelecida 
no art. 4" da loi n. 3. 3-1.::3. de 16 de outubro· de 1886. . 

Solicitada a .reconsidera•.ião desse act.o, o mesmo insti
tuto decluron rrne subsistiam . ainda os fundamentos ela 
recusa. 

Em vista. do · expmit.o e sendo indiscuUvel o direito· dos 
referidos 'ftlnccionarios. a unica providencia · que se impõE: 
para a satisfacão do pagamento de que se trata é a d~ aber
:lura de um credito cHpc<.:ial na imporlnncia de 13 :202$100 a 
_quanto sommam as mencionadas gratific~cões. · 

cCmo, por1~m. t5ssa modida dependa de prévia a.utor iza
t;úo do Congres8o Nacionu.l, pe1::0 a V. -li::x. se digne de pro-
:rnover sua oble111JãO. · 

Rio do JnrnJirO, tG rle Junho de 1920. - Homero Bavtüt.a. 

O Sr. Presidente -- ]~slá finda a leitura do expodient~ . · · 

O Sr. Cincinato Braga { m.o·oünmito de attenção) - ~r. 
1'1«•sídent.c, ·traz-nrn :'1 Ll'ihu11u o cumpl·ilncnlo de um peno~11 

1d1wf:r; ·- - o Uíl c.om11m1ü,;ar t\ Camaru. do::; S1·s. Deputados 11 
i'ulledrncuto, em ~. Víc1:11tr.., E1:>ludo <le 8. Paulu, do incly lu 
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i:idadão Dr . Antonio Rodrisues Cajado, que foi representante 
<la. Nacão em uma das legislaLuras da Republica. 

Filho do ~foriQ?o Estado da Bahia, o Dr. An.tonici R.od~i
g-ues Cuja do resíd m tlõ Estado do. S. .Paulo a maior parte do~ 
aunos de sua preciosa vida. Formado em medicina, exerceu 
alli. süas variadas acLivi~~des de cidadã.o. · 

Não era um' homem da crnveira, moral commum~ Grande 
elógio é o dize~-se de alguem que foi sempre em vida esti
mado por 8<~us amigos e respeitado por seus inimigos. Do Dr. 
Antonio ·nodrigues Cajado, não -se póde simplesmente dizer 
assim: - porque não se sabe que tivesse inimigos." Ni'i.o si~ 
r>éde di;i:er simplesmente assim: - porque não o rodeavam . 

· apenas a estima e o respl~ito dos que delle se avisi.nhavam. 
l\luito mais do que isso - nos tons da aureola, com que a 
fàma publica ci~·curndava suas cans, havia os coloridos vivos 
'10 carir:iho, da admiraoão, da gratidão. (M1iito bem.) 

necem-chegado da Bahia, O m.edico desconhecido foi con
quistanqo a soeiedade paulista por e.amadas: - exerceu a cli
nica mais como sacerdocio do que como profissão; ~ 'tssim, 
dominou os cora<}ões da pobreza sob o condão magico de sua 
si~enciosa caridade; avas~a19u os remediados e os ri,cos pel.a 
sua alta capacidade proflss10nal, engastada na autoridade de 
uma moral sem .desvios, de uma honradez sem macula. E ' 
ponto de duvida saber qual das quatro fac.elas era· a domi• 
uarite na lapidação daquelle caracter: si a do patriotismo sem 
transigencias, si a do sacerdote d11 clinica, .si a do amigo fiel, 
si a do · chefe de familia modelar 1 (A2wiaa'os.) · 

Pertence~ á coborte. dos que abnegadamente pregávarn a 
Republica, nos tempog do Imperio. Sob o regimcn . repupli
oano, exerceu e honrou va.rios cargos de confiança, fiando to
mado aesento ~m uma destas cadeiras, onde deixou a tradição 
da sua integridade, de seu patriotismo e de sua · inexcedível 
mÓd~stia. l1:n1.re as maiores .felicidades de minha vida, canto 
(~omo gloria o fol' merec~do sua nunca int.errompida e pro'"" 
funda amir.ade. A Gamara dos Srs. Depu Lados compc·ehenderá 
certamente que n mim tenha cabido de preferencia a honra 
com que me dec6ra 'hoje a representaoü.o paulista... · 

o SH. · CAnL1)s DE c«n.1Pos - Com muita jusüca e · razão .. 

o Sn .. CtNCTZllATO BRAGA - •• . n~sta Casa,, constituindo
mf! seu orgão para, em nome della, requerer que n;i acta dos 
nossos tl:ahnl hos sP-ja inserido um voto · de profundo pez:ir . 
r)Plo "fallccimonto elo preclaro cidadão. (illu:ito bem; muito 
bmn. O orado1· é abrarado. ) 

O Sr. Presidente - O Sr. D~putado Cincinato Braga 
::wnha de requeror ~CJ.in, na acl.n da Pl'C~entc scs::;ilo, consignado 
;am voto de profundo pezar pelo fnll ('cimcmto do Dr. Antonio 
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lh1tlri~uc,:; Cajado. o qual re(it·c.~eutou o fJaiz em uma das le
. ;;islul.ura8 da. HepulJ1ica.. 

• 0f; scuhor·r·s qw: ap[Jrov aU'I cstf' i·1~ lJucrimcnto .queil'am :,i{) 
lt~ \'au tar. U )ttU:">'<L) //'} 

Ftt i ;.i1Jpl'ov.:i.do unanimeuiente. 
Acla:.t-::;c soLt·e a mesa um rcqu~dmen to qüo vae tit;l' Udo. 
J~' li1;Jo. apoiaúo e po~lo cm discus~ão u :-;~guintc 

IU~Q'U'l::JH :'.\1 l!.NTQ 

.. H.cqueiro qm~. por inlermcdio da Mei:ia , o Govsrno in
:l'oi·m:• os nome:: e motivo:; pelo.::! guaes excluiu ultímamentt~ 
d<L Brigada Polida! .vario~ inferionis t! solda<iu8 da mo8ma 
corrwra~ão. 

::iala. du.-; :,;e~1:iúc~, 15 de julh1.1 di:: 19iO. - Mau!'id0 ,.te 
Laccrllo,. :11 

O Sr. Mauricio de Lacerda · - Peço. a palavra . . 

O Sr. Presidente - Fica adictdu a · diseú.ssão na .ifórma .. t.lo 
llt•;,; Í llH!llto. . 

Dt>nLh1uaçãü <la discm1sàl> ut1 ::>eguinle rc11uc!'imt.'lllLo, o'l'i'c-
1·i:·i.:ido na se.t::-lão de 7 do con-cnt.e. pelo 8r. Deoutado !\Iauricio 
d'e I~t1CN'àu: - . 

~Ilt:tllH!Í L'O que, 1wl0 iulerrneúio Ja Mii::la, se solicite in
fornmçõet=i delulhadul:i &ibrc os acontecimentos opel'~ios· uo 
Jarar.,"llü. {i\la;;<>as) n Belé111 (Pará).» 

O Sr - Maurício de Lacerda - Sr. Presidente, o reque
r inwnlo q1w leuho, nesle momento, a. opportuuitlade do apre

. ~cnk.11· :í. Cumat·a, vhm corresponder ao appollo .quu rcccbj de 
13elé.m, do I>urú, e de Jul'aguú, das r cspecLivas cla::ises traba
Hiadoras, nos .':ie!;u iules termo::;: 

, d.ll'lt'.!m, .3. -~ Por· tet·em divc1·~0~ tlil'ecturc::; 1•\>w 
d eracão i\flnritima . adlHH'jdo Liga Nacionalista L:.om
mercio .Parú 11na~i t.ouo esku.ngei1·0 move J'orlt~ c:.m~
panl!a uontra Fodt~i·u,c.ã.o procut·audo i.101.· mei.o:; ind1-
·•nos bsphucelal-u. J>ectimos provi-clcncia V. Ex. t.amu
~lm nüs!.'t'ia dentro· nosso paiz. Fudera0ão !\lu.ritima 
cada vez m:lis ~e f01•tifica. prestigios lei e autoridudes 
cimsUtuidas. Saudai:ües. - /<'·ranca 1: Silt:a, responcJcn
do pelo e:qw<licnto ~coi·etaria ·;eml.» . 

.:\a me.-;iüa da.l:l desse tclogrnmma, i'lH!uhi um ouL1·0. <ll: 
J1.:raguú, cu.ía. publicidade pela impt•cnsu o t.nrnu conhôc1do, 
d r~ f(11·mu. a dil-!(Jelisai.· sua Ieif.uru, rclutivo aos Lt·ubttlhaúoi·ua 
ela oslivit uaqucl!c pol't0 ·atu.g-oano. , 
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. Sr. Prcsi<lentc, não fui indifferont.e ·aos dous appellos re
cebidos. Incontinenti -pola imprensa, t.rat.ci do gssumpw. sP.
gundo a,s iní~orma1:.:>1:s impcrfe.if.as " prim<'h·as que i:ne che
.g-avaQl _tis maoA, (', JUn~9 aos meus colleg;a.s D~putados das 
rc-specllvas banc.adns cit)SScs Estados, agenciei de modo a 
obter ü11'ormações hlais completas, se~nndo pô<fo <lnP teste
munho o meu _pcr.zadn ami.go Sr. De1mta<lo Cosia nego . 

O $rt. floSTA RF.Go - Perfeítamcnt.c. 

0 SR. l\.!AURICIO nÉ I~ACERDA-JDntnndia que por aquclla 
m,anoíra tinha altendidD. aos -dom. ped~dos monci.onados, po-
1:e.m. do Pará, como <le Jm·agu.á, outl'os telegeammas mais af~ · 
· Hlctwos, -Oenotanclo uma sit.uac.~ão mn is apertadn, mü v ir rarn 
ter o.s mã.os. 

O <lQ Jara-guá, por exemplo; ~1U1' . roc~b i anLe-ho·ntem, 
e:;:t:í con1.\<1birlo no5 . seguintes . tc1•mos: 

«Communicamos continua!' horrivcl sHuação nos-
sa Asso-0iação Commcfoial · iilsiste disso ln.cão uo:;;sag su-
()iedadc:; regisk:idas suranti-Oas autor idades locac~ 
Querem.os voltar tra.batho mas mantendo-nos associa
dos, não podemos -0onsent.ir humilhacões querem im
pot· telegrammas dizem somos assoeí.ação e.x-Associa
<JITo Resistcncfas, assignados ·nnarchismo inverdade, 
vosscncia -cspiriLo republfoàno liberal defensor · clai:;sc~ 
operarias Mmpr~hendcrii alcanec Lacs inf<irmílcõcs, es
tamos pcrscb'Ufâos Associar;ão Commercial desampara
dos governo. Confiamos vosso put.rif)tismo nmparnr 

· nos~a causa defendendo-nos <.:ontu interesses subal
. ternos. Somos :t .500 homf'ns sem trabalho, sem am

naro, sem dcfosa 22 d ias • 
. .Tol cgraphamos Chcf~ Nação nenhuma r espoBt.a. dcn 

''81.n data, amparo vos~oncia nossa oausa dC$CsipP.r:tdora 
situação tautos r.hcf~s familia . Qucre\mos voli.ar trnbn
\ho sem di~~ohu;üo nos~as sociN1ndes sujcit.an<lo-nl1:-; 
~!onclicõos sorvi<·o::; mas A·ssocia1;:1o impõr. condicão hn
mHhantc-, solvêr · .dissolvcr-·nos. Isso não ncccif,n~nos . 
. Esta l~ no~sa. sit.unr~ão aguardamo!; resposta. n.U.itml<~ 
vo~sencia mn.gno e.xpocnl.e dl'mocrooin_ brasill-i irn .. Pre
sicfonte lancheiros, i :mitiano da Rocha. - Pres1denf.c 
nslivador~s. Leoncfo S<mtos. - PrcsidonW. trapiehei-

. ros. Joâo Or"mir1dn. ~ Prr-siílr.nt.R túnd r.iras, .TIMt: Ma1·~ 
que.~. ». · · 1 

Sr. Pr<'side.nte. P..sseR dous ·ra.<:.to~ -precisam se.r antcdp~
dci.:; -cfo ttm:i considerncão p1·climinar, a quo, .infclizmonií.', não 
J)()~f>O deixar do ~stendct' o r:.1 io, de . modo · n. abrang-ci· <;> ul-
1.imo ln.udo do Sr. P1•1>fü<fonf .1~ ·da lh'\puhlfrn. f'lTl mnt.1,rm u1" 
J.:-['1•vr 1 ~ n1!sl.ns cidndes. 

o Sn. NICil.!'Ú:m. NASCIIV!ENTO :11:· um progra~nmt\ ~. 
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o SR. MAURICIO DE LACERDA. - Realmente os factos se es
t ão desenrolando com um certo methodo, obedecendo a um 
espirita systemalico, .de .tal modo que parece revelar o que n 
honrado Deputado ·pelo Districto Federal cnama um: • pro-
gramma. · 

Entrel::i.nto, Sr. Pr·a ... ideote, eu respeito nesse · progr~m~ 
· ma a divergencia de idéas , sem deixar de ficar com o direiLo 

de, por essa mesma divergencia, .chamar a attencão do ·sr. 
Presidente da Republica para o assumpto, onde clle nã.o dev~ 
S•) praticar suas idéas; mas conciliar as idéas · que existem no 
i1aiz com os negocios publicos. 

Antes do laudo do Sr. Presidente da Republica, essa 
questão agora affccta ao Pará e Alagoas. já se tinha verificado 
eh seguinte fórma: no perto do Rio Grande do Su! o capitão do 
[Jorto- e o a~ente do Lloyd, ent.endidos ambos relativamente a(I 
serviço da e-st iva. julgaram dispens~r o trabalho dos estivado-
1·es assnciado,;; 'l'laquella .região marHima. 

O resultado foi urna· gréve. O capitão do porto_e o agentn 
do L\oyd ~ntendet'am · rrue na_o çJP.viam continuar sujeitas as 
companhias maritimas âs imposições do pesso:;il a.ssociado. 
e lP.vantarf>m a cel ~bt"e bandeira do trabalho livre. O capitão 
de p·o.rto foi além; chegou mesmo, mais do que a protecção 
11olic ial alliciada ·para proteger o chamado trabalho livre 
})elo vJrr>n f.e do Lloyd; a prPnd~. como desertores. os _grevistas 
ma.ri timo~. os foguistas por entender que, estando a marinha . 
civil dai:;sifi<:uda como rese.rva da marinha militar, aquclles 
que n'l;landon~~i:;P.m as fornalhas dos navios mercàntes eram 
desertores militares. · , 

A pflreJ?rina concepçíto ,jurídica d~sse militar' não . 'P6de, 
~r. Presidcnl c. felizm P.nte, implantar escola entre nóJ;;; Sl'.i 
deserta Ql1rim ~o.he de uma activi.dade. quem foge das fil~iras 

· t•i:tanclo no srrvíco ac.ti'vo. O reservista 6. até o momento da 
:ma C(mvbcaçã6, um civil; não ha deserção entre o,s que não 
1)xercnm uma nctividadê militar; dahi para o reservista du 

. Armarla n~o haver descm~ão. 
O SR. Nie.\Non NAsciiv1.ENTC> - Não est.avam mobilizados . 
o SR. 1\.fA t.mtr:ro nr: LAr:F.nDA - Nfio póde ~offrer . a pe.éh:ti t> 

<lr. dose:rtor: só pocl~ria sof:frel-n si liouvesse um . de-ereto d1~ 
mobi'li7.aoão. Mn;j tal d~creto de mohiliza.c:ão não se faz sinão 
1 ~m vi"'ta ik: ~uflrrn. de sorte que teria sido nece.ssario qne o 
~ovf.rno da -R.;:pnhlica. aprrn.rat.o!:lamcn tc considerasse a grévt~ 
doi:; f :"l!!Uigtas rio 11nrl o do Ric Granclo rlo tiul, um ca,ms bt>lU e 
rnobilizri,;;sn a Mnrinhn de guerra. Desde qnc a mohWzassc te
);ía do n rumr ipso far. to o soldo dobrado, r.onsectnrio lo~ico 
dn mohilizacuo. pnrrrnc era: pôr ern pó do guerra n. l\fa't'i.nha, 
num one P.sses mili!nrr.s da resrrva pudessem i::et• julgados 
dl"~0.rf.orcs: e era prPr.i.;o oue as unidades mcq-cantes· tive!'lsem 
hido rncin)~it.adas n 1\fa.rinhn de guerra para qu~ assim elles 
t:~offrcsscm essa punição.: · · 
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Todo . es:se cit'culo de ferro visava, porém, unicamente 
i:lestrui!t' o 'trabalho syndicalista para instaurar o já famoso 
tJ:abalho liv,re. 

- · Em Santos foi-se além. O delegado Ibrahim d.e tal, apro
;veitando-se de um acto de violencia pessoal de um "índiv)duo 
<!Ontra um empregado d;ls Docas, indo ao aS".Sassinato, envol
veu no processo crime os directores àa associação de estiva. 

Esse processo crime denota o.· proposito da autoridade em 
-Oissolver a associa!iãO de estivadores, proposito logrado ·da 

. i:.eguinte fórma: o criminoso confessou. que matou, sem sug
'·'gestões, n~m mandado de ninguem; mas a policia que não as-
sistiu a esse· crime, porque delle não houve testemunhas, 
mandou depor quatro agentes e ·a amante do crimin~o. a 

. CiUal-confessa no sen depoimento ter recebido dinheiro do de
legado, depon{:l.o contra os dous presidentes ou directorei;; das 
associaeões da e$tiva locaJ,. o <.TU e o · Superio,r Tribunal reco
nhecendo despronunciou ·unanimemente um delle~. unico de 
tJUe houve recurso. · 

Não satisfcito:i com esse plano, os policiaes santistas se 
- . "lembraram, de accôFd.O com um táY Ridebrando, individuo li- · 

gado a outros das Doca.S> de Santos para espancar os estivado- . 
res associados, de organjzar· uma associação de estiva, . com
posta a sua directO!t'ia de representante·s da. Companhia das 
Docas, represent.antes dos' estivadores que se submetteram a. 
esse . monstro horaciano e repre~entantes da policia, sendo o 
<Jelegado de policia presidente da AssoGiação de Operarios. 
J..: agora tentam fazer uma· organização official do servico de 
estiva para o effeito de,,...e':x:cluir os &Strangeiros . 
. · Ora, os homens que trabalham no Porto de Santos, romo 
estivadores, teem a percentíie-em de 95. % de estrangeiros·: 
'Dir-se-ha que ó pQlt'a proteget> os trabalhadores nacionaes, 
mal.S não ha. il'abalhador . nacional sinãó na proporção de 5 o/ ... 
cm Santos. · 

Onde tirar trabalhador nacional para esse servico '? Só 
s1 formos buscal-os onde houver trabalho nacional organi
ZQ.do, .para afastar essos trabalhadores estrangeiros . 

. Dir-se-ha, Sr. Presidente, que ·OS trabalhadores estran
geiros só devem ir para o campo, mas o servico de transporte, 
que fa.z circular a me:teadoria, ó evidentemente auxiliar do 
rural; nós, quando vamos búscar bracos · no estrangeiro, não :: 
é só para plantar, mas tambcm é para · colher, carrear, cn
sacca.r, transportar, -carr-egar e -descarregar, sem o que o pro-
du-0to não se move. · 
. E' assiro que o braço importado para a lavoura, quando 
neste serviço, está servi.ndo . á lavoura, de sorte que os agra
rios . e nacionalistas ahi não pcg~m com sua argumentação . 

O resulta<lo disso foi a dissolucão dessns associacões. 
· Como na Bàhia, os estiv·ador-es sejâm. -eleitores do Sr. 

Seabra, no que · andam profundamente errados, não em se
. rem eleitores do Sr . . Seabra, mas em filiarem a Questão . ope
raria primaeialmente á :questão politica looal, · mormente o: 
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questão política da Bahia, que. os proprios politico ·· bahianos 
não sabem para onde ella vá, os estivadores não .soffreram 
tal calamidade. Mas, em compensação, em Caravellas ondo 
continuam Seabristas, o agente do Lloyd, que era 'ruysta, 
trato1,1 de fazer a mesma c:\'.igencia do trabalho livre e o jor- · 
nalista contrario á política do agente do Lloyd....que era tam
.bem Scubristu, concordou, que ambos eram da classe patro
nal, e, porLanto, partidal'ios <lo trabalho livre, tendo interesse 
t~m <lissolver a associação de classe, unica que põe embarac::o 
a exploração <lo trabalhaqor assalariado . .i' .. ssim, . <~sses .factos 
todos foram demonstrando Que havia um proposito firmado, 
iruaJ o de dissolver as associaçõe8 de estiva. . 

No Rio Grande do Sul ~onseguiram retirar a. ·solidarie
dade <la associacão de lá da. daqui,o que se. na intenrão é um . 
mal. no fim não o é. 

A meu ver, é muito melhor que as associações se · orga
nizem 4!0n1 o -espirito. da nossa formaçã.o poUtica. 

Esta obra de desagregação nos Estados, longo de ení'ri
quecer, fortalece, longe de isolai-as, l\Omo uma classe unica, 
federada. as confedera. para a defesa, no organismo · dag ou
tras regiões . 

Dos males sempre . resulta algum bem . 
A prcoccupacão aLtini;iu tambem u Capital Federal : 11a 

{.lias quasi que foi lynchadr> nm sargento de nome Gouvêa. 
(c.ue l)elo nome nãe> perca). 

Houve um jornal que o Nii'lipa.rttra ao cava.Beiro Bayard :· 
Sans pcu:r et sans ?'eproclw. Sons 11eur - ptírll'\ ser <JUe sim. 
S011s reprochc - nnn: ~ vou dizer porque . . . 

Esse sar~cnt.o policiou uma zona da Capital Fnderal e 
cnrnnno ru-n.bnu o seu policin.mrnt.o acharam que e.llc agira 
01." tal sorlP. que llrn deram certos indivíduos uma ~asa. O 
processo por qnn ell<" nblfw .... PS.sr> prr:mi(l, f'Tt <!r>nlnrnrci. i:i 
for contestado. · 

Mais tarctf' pot· serviços no eáos do porlo, ell~ é <'Oherf.o 
de elogio~ p<"lM patrões interessados no s~rvi<}o da estiva. 

Por qu<' ? PorotH' <~stava esse ~ar~ent.o rm comhin:rnão 
com os pntrõc~s. nispo0 tos cst.~s :i des~mholsa.l'cm a.t.i; cem 
(1ontos para d~rr,1bat> a associt1c.iío d:i. estiva da Capital Fc
-0Pral e suhstit.nil-a por uma. cstiv:i. mais ou menos nutronn.l 
dirigida pelo sari.r<>nto Gonvl'.\::t. E' a nm lypo 'VP-nal dessa Ol'
(lern·. páo mandado dos 'P:tJrões cont.rn os operarios m.m PS
tão prP-miando como a um galhardo milit.::n· cumptidc.1· dm: 
~ous deveres. , · 

Ora. nessnf) enndi<:ões ·o fisnirit.o dr> im1url'<'ição cont.r.:n. o 
~vnrlirn.lismo de ,,~tivn. Sl~· mu·nifP.l't0n mnis para o norfo. 
:Pc<l0r-á purerm· qu o nfío existe li:;rnr.i'í.0 f'ntr(l ('!"SC :facto <' o<:: 
11,, nortr>. normie o!' op~rariM <'le .farn~ná, do RMife • .rle Bc-

.. : 1~m do Pn.rá ·n1ín rsfi'í0 cnnf<1rlPr::tdns noi:i 00 14111. Mas C\C:.f .~s nx
rv.p~iin· nM df' Rr-r.if~ . de R clf.>m do 'Par(!. (l dn .Trrrn.g-U(t .. sof
f r::-m o mesmo mar (lll4' os hahi:i.nn~ cmc r.stavam ma.1s ou 
m enos i:ncaraco!ado~ ntl. 'l;)olitiCa do Estado, tendo sido c~lc;>-
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n<los ou uLilisados pe.la p-olitica do Estado, como ínstru
rn ento eleiLo_r~L O~ de :Iar.aguú ei·an1 até o~rio ponto diri~í
dos por polttica s1tuac1omsta. Agora, na chvergcncia creada 
pel_a ~réve entre a, sit,uação e OB estivadores, a politica oppo
~rn10n.1~~n tentou se ap1·opriar -desses homens para hostiliz:n· 
a po11t1ca local. De qualquer modo, elles ~ão victimas de in- · 
l..cn~sses ü appctites politiuos, com os quacs nada Leem a vêr; 
d1reclamonto pelo. men<J':5, a sua gravü quebL:lo dú opera.rios 
!:inJariado~. . · 

,Em Bnlém do Pará a -questão é .infinitamente mais <leli
c:uda. Qum·o!. entretanto, Sr. Presidente, pL'im.eiramente tra
tar da Ques1.ao de Alagoas. lia mn nexo real, e nao apparente, 
entre as so•luç;.ões (]UC se esLão dando aos casos de Alagoas, 
Pará e Recife e a que deu o Sr.. Presidente da Itepublíca 
~/}l.li. 

· Quasi qtrn, lendo-se o laudo do Sl'. Pl'esidcnte da R!ipu.,.. 
hlieu, se 1.crn a impre::;são de que $. Ex. aprovt~it.ou a op-por- · 
!.unidade <la gc·évc {!o e{tes do porto ao Rio de Janeiro ·para 
i·esponder . aos grevist.as. do norte, de tal modo cst;á redigido. 
r;ois nelle são feitas até ref~1·encias a esses ract·os. Como Sf~ 
uão bastasse isso para tnostrar o espirit.o de prog1·amma a 
que ulludíu o Deputado pelo Dislrícto · :Federal, o Sr. Presi
dente da ·nepublica, faz tambem referencias aos casos do sul. 
que já resumi no.'.'~nicio do meu discurso, para contestar o 
principio justamente pelo qual me ven!10 batendo nesta. Casa. 
....,.- õo direito de associaC}ãO, limitada por outm concepç:.ão qu~ 
não a presidenciaL · ' 

O Sr. Presidente ,da .Republfoa P.niende riue o operario 
· nüo tem o direifo de impor os seus :;orviços ao patrão e qu~ 
o recurso unfoo que lhe cabe pa'I'a r~cusar ns imposiçi'ír-:: do 
patrão é o da abstencilo. 

Ora, Sr. Pre•sidente, em primeiro logn.r, o opera1·io fa.r. 
com o patrão um contracto collectivo. ou então. só J'uz o con,.. 
t rací.o individunl nas condições sabidas. 

O oontracto collectivo é uma condic.rw gl'rn.I :i qual ~·· 
suppõe l..erem adherido t.odm1 os opQrario~ nâmittidos :í S(\1'-
vico., · 

Éssa é uma n.ttenuantc <lo eonl,racto chamado indivirh111l. 
pelo qual o operaria, para obtc.r scrvir.:o em uma offich1l\, _ou 
se submette a todas às condieões do patrão ou não oMer:í 
trabalho . 

. Ora, -0 ope-rn.'t'io vern, para nao morrer. de fome, proc~ur:ir 
~t~rviço. N~o está. portanto - vamos diz~r ·- em estado <le 
deliberar, ilão tem opção á fazei': ou moi·re de fome ou ar;
neitri. a$ condioõcs sem. a;.; discutir. E' um cont.racto unilatB..:. 
r·nI, pornuc não hn ::tN.~flt•do d~ vontades. ha simplcsrnenf.F~ 
~igeiçífo de uma vontadn á outra em fac.e ide umn· lei impe
rnf,iva da. natdreJm. 

Que é quê a pt·utkt\, o eostume procuram introduzir no 
s.vsll'ma de contracto de trabalho ent1~e 'flat.rões e operal'ios.? 
Desde que esse rontract.o .deixúu <le ser a famosa locaça~ de 
.c::<':rvicos do Codigo Civil, procurou~se (lrear u.m orgarusmo 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 23/06/2015 10:23- Página 86 de 123 

permanente para discuf.ir com o patrão as condícões de ser-7 
vico. Antes desse organismo perrna:·nente, que tem sido sew
pre a associação, os operarios .tiveram a idéa de abstenção. 
ue rat.irar-s~ do s1?.rviço, isto é, a iéléa da gi:óve. Mas a greve, 
~~rPa ::i.pcm a::; um organismo transitorio dr.. entendimento- com 
o pal.rií.o, e é . um a halo tão frrrte para o . patrão 
quanto pa1'a. o op1war io. Dahi o operaria preferil' 
sangrnr-s"' no · sen salario permanentemente, pai·a. ter um 
1Jrgão permanente r:le defe!';a. a ter que fa_zer. sagri.a __ muit.o 
maior quando em greve. dut'ante. a qual f1car1a. privado de 
ganha.- para ter u m ori:rão de defe::;a tfansitoria fallivel. .O 
l'(?SUlf.udo foi este: na Inglaterra. cr.earam-se essas aasocia
•iões para defender . os interesses operario; em quanto as o1'fi
e.inas foram limitadas e pequenas, era natural que os opera
rios s1' entendes3em individualmente eom o palrão, mas sern·
p1'e l"m condiçõei3 de se submett<:rem ús oe'ondiçõcs do patrão . 
Mas. depois qirn se tornaram, vamos dizer, nomo as oificinn ~ 
Krnpp, verdadeiras cidades operarias, naturalmente esses op1!·
rarios não se .. podi'am enLender indivíduamente com os pa
trões. O result.ado foi que sentiram necessidade de associa.--

.· ções que se nníondessem direr.tamente com. 03 patrões, so
brnturlo que apagassem o individuo .vara r epresentar ó. collc-
dividade. . . 

Assim, o cont1'acto colleclivo tomou -corno oTgão natural 
::i.. as~ociação. Na I!iglater!ª• se JJensou eit.;.dissoiv:er as asso
(',Jaçues, e a ·sua d1ssoluouo. dB fncto, se :?éz mediante recla
mações pntronaes. Sab~ a Cn.mara. as consequenr,ias? Fornia-· 
tam--síl associaoõos secrct.as. E ~abP: . a Casa qual foi o re
sultado das assor.iaçõcs secretas? ~m lui;ar de disrut.ir 1i. 

õir1!ito :'i plnna lu7., r,omc~.aram os nlfont.ados côntra a. machimt 
e contra. o inoiviclno, m·a a. dynnrnitc , eram og tiros c os assai"l·· 
sinnl.lls. . · 

Hr..c;ultndo: a Ini;fal('\rrn voll.ou a permittir as n1>socinçõc~ 
de ond" ;;1urp:it1 n grande r.orporneüo chamado. T1·ade . Untou . 

A Frarn::::i p()MOll 1•m rli.!>1solvcl-ns. mas um DPrn1b1do IP
vant.ou-sP r. 1,.mhrou o exemplo du. Inglat<>rra . Incontinento- 11 

Pnrla.m1mfo reg-Pitnn a propMl.n mlnif't.crial. O resultado foi 
fllW a Frnn1:a ºpondo Cl'l"-:U' e. G. T .. (' t,~r ~rt•to nnml'.lt'O d·· 
Mnquist3~ Ofl<'J'nrin~ na ~un 14"µ'islar;üo posilivn, ~ oi.ó cm·l 11 
Í.('mpo nnt.l's dn ~1rnrrn n PMificnc,~ ão das l'P.laçúe!-1 ent.re 01w· · 
rm•ios " pnfrlí(•o:.; 1·1,solvi<la por nH!ins normnc-s, p('\lo ont.cndi
l'l'ltmto dirflcl.o <lo!-> orgiios nal.uraes r.o11er.t.ivos. que são .as af;
~O{'Íações opnraria~ ,. pafTonaP.s, onf.enà-imcmto e8Se fP.it.o· pnla 
lei. atravez da auwridade, com a g·r&Ve maritima de Mar-selha 
em 1917. -

Nessa sii.uac.ílo. qua! o caminbo que devemos seguir,. nos 
·out.ros sem leis qun rPguJem essas relü.CÕP.S () com os patrõei:: 
l':m sHuacão df\ eneonb•arMn com M or:rnraTiOH, narn um en
tendimento direr.to , snm interferencia da autoridade? 

Qual o caminho ciue 'devemos seguir? JJiffioulfar as as
~O(\!nc:.ões operario.fi? Nunca. E' esse ent.ret.nnto o caminho 
•Jtte i:stomo~ tomando nos pt!ojectos do lei officine1:1 que vaN 
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lnM ~stuclando. A~ leis vexníorias, isto é, as leis repres3ivas 
tecm um r,urso rapido. Já passou u. lei de expulsão dos es-
1.rn.nA"c!iros ,., vafl passar u lei Adolpho Gordo, para poder o 

.iGovcrno dissolver us assooiacões operarias e syndicat.os: 
rnas c•m compensação, as leis que chamarei de guraptias, si
niio de cl'l'üifos plalonic<Jfi, do r econ hecimenlo de certo nu
mero dr. dircilos o.oa opcrarios úS$aS não passam! Assim, a 
obra de rept•essão, a de roac~.:fo. é a unicn (Juc temos em: vista. 
e immcdial.a. A outra ~ problematir..a, event u:il e 1•cmota. 

A consequcncia, Sr. .Prcsi<.l-cnt.c, dessa lei, nós já a pode
mos v~r nos factos que a ·an~.ecederam. Póde-sc diier que o 
GoYcrno imaginou uma urção, 1>ot• assim dizer. patronal ·con
lrn o~ operarios. com <"t qual efü~ SP. -pudease acobert.a:r e. clesd<• 
logo. re~olver o problema, ·ai.é · ser l~í do Congresso n. sua céga 
vontade. ; . . . 

As as:;oeiaç.ões commerciaes. principalmente a do ·Rio dc:
J:anciro, participam do um vP.lho criterio; a que todas as 
leis moraes não podem ser jndif.ferentcs. · 

O ~ommerdanf e é naturalment~ um individuo cujtl. 
hó~sa mercantil, .a.tó MrLn ponto, sufioca os -0ut.ros centros ce-· . 
rebrn.P-s da em o cão desinteressada:. 

'l'o1in assocíacão commercial é, peJa naturoza de int9rM
~Wi nuc sn agita~ dr:-ntro do commercfo, uma associação uti
lilnria. dn vistas immediata~ uU!itarins, isto é, uma associa
t'iio por cxr.clhmcia quo collor.a todo;:; os sentimentos, quer o::; 
dos g1.•1.mdeA i<le!H'.\S sociae8, qu~r os do•:; idéaes méramente po...,. 
1 i Lieos-, abaixo dos int.erossr.-s • 

. :F~1'lo ,5 um pohlema de psycho101~ia humana. Não é uma 
in.i ur·ia que eston irrogando ao commercio . Qual o resultado 
~ que so obsP.rva.? Temos um·episodio ~ma nossa bii:;tnria gran
don'l4üll.o illust.rat.ivo .A Associacão Cnmmorcinl do 'füo de .J'a
n<iil'ú, quando o Sr. vi~onde de Ouro P1•of.n lia o sou programma 
do 1•egn-m·ac-ão oconomica do Bru"si!, deHlw.rou .. lhe enLrognr u1u 
hust.o àc ouro. Mn?. ~nt.rcmont.os. c:1uando as listaA Sá ost.Avnm 
cheiM e iam surg'indti na.dircot.oriu .c.laquclln nllJ'emiac.iío pn·ra 
aqul"'Hc proposifo, proclamou-sn n lt11nublica n foi fl'ito 1\finisfrn 
d:i 1'1 lll.r·ndn o Si'. Ruy Barbo~a. que dP.croLou a o-xpulsiio do vil'\

. 1~ondn, dC' Ouro Prelo, ~ - Jiintln ninis - car.richou mn nli--
rnr-~~ tontr3. essa individualidnd11, como verdadoiro indosc
,iovt'l do Imp~rio, fazonc..lo-o pnrlfr daqui incommunicuvrol, 
M•nclo este in.itn'iado nm so11 oxilio, por telr.grammas do Go
''orno Pl'ovíso1·io, ·rN~ebit!os mn Lisbr1a. J::lois a As:sociacü c1 

Commerr.ial. com M rnnsmos homens, o eommN'cio não .iul·· 
::;·1)11 ud,ht>t•ir :í 1·nvolll(~ão, cyuc m•n, irn.íl',t rnnto riolit.icu -- essrL 
mesma Associacão dclihP.t'0\1 fundir o ouro destinado ·ao 
J;usto do visconde de Ouro l'rdo no hust.o . do Sr. nuy Bar
.hosn ... 

O Srt . NrcANOI\ NMm1MF.NTo ·-- Agora pa~,;n. do Sr. íl11;o.· 
na.rlios:i pn.ra -0 Sr . F,pitacio. 

O Sn. M.'\UlllC~n DE I.AcamDA - )fn.fa um exemplo parrt 
n.w~lr:n· qm1 elln 11uo mmlou \le proposltos: O Sr. Ruy ~tlt'-• 
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bosa a.prescnl.a.\·a-se e.orno candidato das classes conscr\·a.do
ras. A hosWidadc ao Sr. Ruy Barbosa, nos meios opel'arí::i::. 
N·a a. mcsina que nctualmcmt1! S<! faz ao Sr . EpiLacio. A i1Hlii · 
l"•on/,cm. yf)_rnmcmorando o J -'J. de .Julho, um operario cli ss~. 
cm um 1el1z resumo da situ:wão bra~ileira. qu~ n6s viv1•mr::-. 
prostcnin.dos dnantc de Cüiar, ou doante ele Ch~e1·0: í•.stanwi~ 
r•nlrP u J.;aJavrisrno e o autorilari-~mo . • 

. J~sta defínit-ão, que não quero esposar, porque apen~u; 
Vl!;I) mo~trar que é Uhl cpisodio do scnt.imenio operaria. J'e-
lal ivainr:nL(~ ao Sr. Ruy Barbosa, i'or0ou o mesmo R:in-: como 
{;andirJa.fo da~ <~lassc::l conservadoras, a profligar no sim mani.
fo!;f 1.1 n grr.vc da Bahia., como ·-::cndo um <'.rime do seabrii::.mo . 

O l'esnllado é que a Assoeiação Comm:ei•cial do Rio cte 
.J aue iro rec<~hcu o Sr. Huy Barbosa cGmo «o , divino H.UY». 1'l' :t 
o r:i r.e1·onismo a que se referiam os operarios. . · 

Pois, tempos tlcpois, Presidente o Sr. Epitacio Pessoa, 
a A~socia(.~ao abandonou Cieero o 'Sr! prm;tcrnou <leante tle Cc
:rnr. Aliás a comparação é fc!icissima porque o nosso falia '\ 
<·~erove como o Cczar nomm10, mas não falia nem escreve 
•'ümo o Cicc1·n brasileiro. O 1·csultado é que a .Associação 
Commr.r·cinl - sem injuria o digo - .~ como certos Depu
tado~ dC' alg·uus l~stados: -uma espeeic. de «vac ,e vem~ po-
1j1 i<'-CJ. ' 

Nesl::tf; condicõcs, naluralmente, a~ associacõc-s commer
''-Ütc·s ele Alagoas e <lo I>ará havian.1 <i~ se imprc.ssioaar .110 
sc·nLi<lo da campanha que o Sr. Epita~io havia inciado arjüi, 
jusl,amf'nt.e das ameiais <la Associação Commercial dl~ t.al 
J'ôrma P~co.udalosa (} radical, (!Ue a. As::;ocíacão Commercial 
o local <Jtie Cezar escolheu para dizer riue não havia questão 
~e;eial no Brasil, depois de um dos - .· nilo quer o chamar mer
t~n,do1•es <lc Veneza, já que estamos eni,, rocapitulacão histo
rica - <iepoí1' de um dos mais 00nspicuo~ rep1°P.senfa.nles do 
1 ~nmmcrcio lei· coucluido seu d1scur~o, dizendo que ou rr.sol
vinmos a qm-stão social de. bo~mente ou clla ·llOH -destruía. 

· Ahi, o St". Epitacio Pessoa foi mais realista do que o 
J'<'i ; contcsf.ou que houvesse t'ssa questão . A rN1c~:uo não ~" 
l'r•z . cspe!'ar. pt·ovocada por esses con~eilos. 

hieonLin1mli. as associac:ões com1l'lr'rcia1>.I.\ 1~omeçarn.m a 
s!' encontrar mal. . / · 

A daqui l'l"pelliu, meio hostil, um en!.endimento, j(t lou
vado até pêlos jorn:'.l.es, com certos opürnrfos do Pot•tr:i. a qtt1~ 
assim humill1ou. com o regimen das associações npDr;:ii•iaR. 
Em Alagoas, n:üuralmcntc, houve um r eflexo dessa siLuaçi'ío. 
O programma do (•nvi:H'no d3 R.~publiea éro. n dissolue.ão. das 
associações operarias, e.orno se vê de um projecto de .lei. de " 
~uerrn. a.os syndic~t.os de, cliasse. como s vê dn :-cus uct.o:. no 
,-:u 1. Era l)atuml, portanto, <tue no norte se refl r.ctisso ess<' 
pro~1·a.mma. Como ~e rAflectiu elle ? At6 que ponto ? Quni.'R 
o~ rlamnos que podí'i'in. c::numr no nortl:' f' q11t' não 1 ~anRnr1:• 
1 :< IW7. no ~u 1, .scrnel hnul.<> inl <wven0ão '? . 

No n'o1·tc. em Alng·ons, já a poli tic.n i:nv~n enou a mani -
rt.-slll~'.ãO da Associacifo Comm(lrcinl, j(j s:c diz f!Ut' os. ostlv:l.-
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dores oe levanl.ara-m para exigir salario ruaior e que. um 
cc.mmerci<mtc. que é 'ilho do Governador, tratoµ de hostili
zar tuJ pretenção desseis oper.arios grevistas. 

Com es8a. sua. attitude, _a. Associação Commercial, de que 
dic fazia pal'te, tornou uma. orienla<;fio. entrou em campo 
contra as reclamações clo.s csLivadoros. Os esLivadores se <li- · 
rigir.i.m ao Governador. A$ notas publfoadas pela .. ímprensa 
ef;Clarecem como se ent~ndcu o Governador com os -esLivado
tes: S. Ex. &e poz no ponto de vista do Sr. Epit.acio Pessoa. 
l$tO é, no ponto Qe visfa -do laudo que este deu depois da ter 
1'<1.llado cm. Alagoas relativamente :-1. greve do eáes do porto ... 

O limito QtW ~e põe ao direito de associação ahi é o li
mite em que a barra vac além. dC> .desejado, ,porque dlssolvi:i 
~ aasaciação. · 

O Sh. CosT,\ REGO - Ali<is, o laudo do Dr. Epit-acio PCti
:;ua •'.i p.os~erior aos acont .. ecimentos ·de Janeiro. Houve coin
i.:i'dcnüia. · 

O Sa 1\1Aunrc10 DE LACERDA - Dt• ~orte, ·Sr_ Presidente, 
L{W.J a 'coincídencia do ponto de vista do Govcrnado1· de Ala:
goas, a. Qúo ter-á adhehâo, como quer insinuar o nobre Depu
tado, o Sr . . Epitacio Pessoa, no seu laudo p08Lcrior, e que 
~tipponho ouo sú fez adhcsão, porque u Si·. Epitaüio já vi
nha affirma.ndo esse ponlo de vis ta em 8uc.ccssos ant.eriorc:;, 
como na .:;-rév" da Lcopoltl iua . .. 

o SR. GosTA IlJ;;üü - .Foi um:L l:túuciuoneia. 
O Su. MArJIUClO ui.:: L,\Ct:.:fm~ ._ .. ... t•s::i.a. coincidencin, que 

u nobrt? Deputado eoMe:ssu, <;11um;t a altcrn;ão l)U.ra o caso 
n ~obrol.udo recl.ama um rkmoz·.ado <>Xtunr, .pot·quu logo qw• 
a A.~wci~1;ão Commc\'cial de Alagoas :-;e maml'ostou, logo que 
n Govornador so manii'~:.;tou, 1.1sses opPt'llt'iOH Lelng1•apharam 
·pa1·.a o H.io de Jllnefro. ?ião sei si :-:órne11lo para mim ou para 
nini$ alguern. 

O SH. N10A~o1t NA~ClMl.iN'rro -- Pam mim o pum o Sr. 
I1:pii.al»i<) !'essoa. · 

O 811. 1\foumG10 DI~ LACl'.lUM - 'l'Clcgrapha1·a111 u.(1 nubrn 
JJepul-ado e ao S1'. Epilaeio. como autorhiadcs cay:.mzes de 
n~1;olvN' n questão ... 

0 Slt. NH1ANOH NASCIMENTO 
t't:.~olvei· a questão. . 

Autol'ida(les capazes -tk 

O Sn. Mxummo 1rn LAc:mlU.\ -:- . . . ou esolareeei· o as-
:·m mpt.o. . 

Sobr~ a opinião ~o .Sr. Epit~e i.~ :Pt'ssoa _não Ü"nltc~ .rlu
Yi dn: O!-i !'Hetos :UJLül' 1m·~s. :t;; op 1nitn•s antcr111l'e~. \'~!t' 1 f1t"a-. 
das ainda hontem, coutompo1·nnC"~ a esses, . al'cmf.0~1nH'nfoi-: 
ql\0. ~mcc.cden1m ao laudo, ei:lclru·1wom prr!m l amnn!.1.• qlH.' c.1 
Presidente não daria. ratão aos opcmirioi3 du Ja.rai;u{\. 
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. tJor 1.1ue 'I l)orquc entende (Jlle os opera1·}0$, eth pl' imoÍt'Ú 
logar, não po_dem fazer gréve. Devem se hrnilar á absteuçuo 
dn, trabalho,. e, cm segundo logar. que as snas associa ~~ õ1~s 
não podem ímpm· -condições aos pu.trõcs para o servii;o, rnas 
que e.r:;tas devem sP.r irrmosf.a$ individunlrnenLe, pelo opora-

.rio, aehando, ao mesmo 1,empo, que o open.trio Hã.o deve irn-
1)or nada. E' o que, resulta do seu confrad!ctorio laudo .. : 

Dr, sorte que só fica o palrão impondo. e ao. incsrnv 
t.nrnpo que diz que o . orierario nada. pôde impor ao J):ltrfüi. 
~inão quanüo as t'ondic."ões do S'flrVi<:o não lhe ag1~adatem. eu-
1 c.•.n<fo que. cntuo, sú lhe será lici ta a abstencão ... . · . 

Mas, Sr: Presidente, a ubstenOão é a greve, ou ó que se 
('i-,Lab 1~lece é a simp lcs dcsercão <lo trabalho. O Jaudo é l:llt 
U lltb í"U[flio. . . . 

A af.ULude da A;,;sociação Comrnerciul de ,Taraguá t.ornflu-: 
~o uinda mais radical, depois do laudo pre::;idencial, segun·J<i 
o l.f.'lcgmrrtma que o.cabei de passar ás -mfíos · {lo honrado r(:
p1·e~ent.ante alagoano, Sr. Costa Rego, e que Ji, . · · 

O commcrci.o, os é1ue ·se servem do trabalho lles1rns ho- 
mens, nii.o acceitam imp.osiçües dos syndicatos de classes: 
1.•lles dão., augmento d~ vendmentos; talvez attendam · áa rn
('.lamações nmterhlos dos grévistas, mas não atl.endem á re
c;lamacão·· moral, e .principal, que é a de l'ospeitar o direito 
de .se assoefarem pela forma que quizerem. · 

O Sn. i\"ICAi"'IOR NASCJM~N'l'ô - Fa'iem mais: exigem n 
<.1issoluçã.o das associações operarias. · · 

o SR. COS'l'A RECO - Não apoiado: 
o SR. NICANOR NASClMENTO - E' o que diz o tdegramma 

que ror;ebL · 
O S1L Co8TA RI~oo. - Não apoiado. O Lelegramma d·iz mal. 
O Sn . MAuu1c10 D.bl lu\GEnDA - A dissolução, Sr. Presi

d(;lnlc, é fatal1 e por um duplo reourso: emquanto que eu. 
pat1•üo, n:1o n.cceilo o operari-0 syndicado, quer dizer. diffi
culto u. vida a esse opera.rio, uUenclo t'í.s re<.'-lamações dos que 
uüo !!iio syndieados e dobrn n interes3c dos operarios em dis
{;olvor o syndicato, negando um dircilo ao operario que nhi . 

if)í.lrmanecer. · 
· NesLc c:n~o a dissolu.;:üo (i indirceta. E porque essa dis-

l:olucão? · ' 
No fim do meu discut'so, quu.ndo cu passar nos ·.succc.ssos 

do Po.rú, veremos. · 
No Pará, a sHuaç.f:io o.inda· é mais clan10rosa. Os estiva.

dores fizeram varias greves naquelle Estado. A Companhia. 
Booth I,ine, que L~ ing-lezu., mandou ·buscar sessenta portu
&;l•ezos em Manáos o r.ent.o e tantos, direotamente, em PorLu
gul; desembarcou-os, incommunir.a.veis com a terra, nos seuB 
transportes~ para uns pontões habitaveis, 0 de tal fórma os 
conservou que os tem i·etido em verdad~ira. es.cr~varia, lH\r u. 
i.Jcspejal~os contra os paredist.aa, q_uando ha. a-réve. 
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Ü . 1'1'.!SUltado. cshl Ú1lÕO O .segÚinlc: OS oper&.l'ÍOS, CUJ<.-J 
problcmu. ·é in!eri'tacional e cusmopolita., em principio, se fi
icram nacionalistas 110 PaT·á. Digo que os problema::; ope
l'ario3 são internaofona1'3 e óosmopolitus, porque o trabalho 1~ 
um valor economico como o. l'.apital; o cupU.aI representa-se 
na moeda, que é .internacional. e o tt•:.tbalho no. braço, que é 
eosmopolit.a. A consequencfa é que os problemas direetos e 
!rnmediatos da vida de :rclaoão do tr.abal1w com (J capital 0 d;:i 
l'apitul com o trabalho não ::1c l)r:cndcm nem se regem pela 
placenta nadonal. · . 

. Agora, Sr. l)résiclente, salienLado esse ponlo, porque. o.:; 
operarias do Pará. entretanto. ·falam em nacionali'smo? Falam 

· orn nac.ionalismo .. do· mosrno rnodo que nós, ·durante a Regen
eia, como durante o Governo de D. João VI, fa.llavamos em. 

·um espirito nativista. D. J oãó VI, vin,P.o · para · o.Braail, · t1·ou.xc 
gTanr.le quantidade de . J'idalgos, i'unccionarios da Côrt.e, e até 
creadós, todos ltisilano:;;; desde o celebre episodio do ponham
se na -r-i~a, para os h!il:!_itant'es da ~cidade ~o Rio de Janeiro. 
n.tt~ o qurnhao das pos1çoes e func-Çoes })Ubhcas, tudo era para 
os portuguezes. . · 

Dahi se levantou um e.spirito nacional contra os mono-
11olisado1·cs. das funcções melhores. Esta protecoão do Go
verno creou o problema social de (l,aractet'isticas nacion.aes, 
JHilo qual havia uma reclamação 'do espoliado brasileiro oon-
tra o· es.poliador. portuguez. . . . . 

· Jijra, portanLo, o problema J:iaciono.l, no tempo de D. Jofío 
. :V r, um problema social. · ~. 

Com D. Pedro 1, o mesmo problema appareceu ~'.! A .sun 
predileção pelos pQrtuguezes era de tal ordem que a abdk.a
t:ão. póde dizer-se, foi consequencia dessa malfado.da orien- · 
lação política. · · 

De ·3'0rto que permaneceu .o mesmo Ol'oblema ·nacional. 
- com a curar..tcrist.ic.a, no fundo social, do· expollíado recla.'."' 
mando contra o expolliaclor, aggrn.vn.da naturalmente do espi-
1·íto de nncíonnlidadP.. na.scenào do espil'ito novo, <la naciona-
lidade ~nU\o surgindo. . 

A.cfoalmenlc, no Pará, existe um grosso commercio PS·
i.l'angcira..- Ora. entro os operarios hão-do-. por f-Orca, contur
i;;e estrrrngeiro~, dir-se-ha.- Port~nto, não s~ devemai insut'gir 
contra o pulruo estrangeiro. murmente em s.o tnptmdo ela. 
rnentnlídade operaria o da natureza. da doutrino. operaria, qm', 
f)or leí economicu, é int(\rnudonalista o cosmopolifa . 

.. Mas â atfüudc da Boot.h J, ine, importando _opera.rios n 
rc.grupa.ndo-os cm seus p.ontõt'..·s, mandando vJ.r portui;uezes, 
~'.rcou para: os opornr.ios do Pará, quer os brasileiros nato$. 

· quer jú localizados, quer para os demais, um e;mirito local 
equivalente ao do Brasil ;reino, ao do pC1riodo de Pedro I, nos 
f}Uacs o nativismo. ou nacionalismo se insurgiu, com ess~~ 
ParacterisUco do expolliado contra o e:x:poliador, em nome do,; 
direitos dos que habitam o logar, >contra os estrangeiro:~. 
por serem bosUs virem guerrear os :filhos do paiz; ferindo-o!> 
µ,os seus salr ·dos1 f~zendq-os baixar e, assim, toc~ndQ .en::i. .. . 
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dual teclas sensíveis: primeiro o dinheiro. de que se privam 
pela concorrencia desleal desses importãdos, · segundo ·o sen
timento nacional ou nacionalista, ou localista. ou regionalista.. 
qu~ se in::>urge contra semelhante exp,loraçã.o do patrão inglez. 
Al11 está a· quesião. · 

Agora, que o Sr. Presidente da.. Republica attente nara. 
um ponto: ·esta questão, o Governador avaliou bem que pódc 
ter uma. fravi.ssima repercussão no Pará. Os successos do 
navio Jos Bonifació, quando ali esteve, ·o animo dos brasilei
ros insurgidoe contra o que chamavam espirito p·ortuguez de 
Belém do .Pará, tud·o vem accordar de imprevfstô, um espiritú 
nativista improvisado. Tudo isso vem bem assígnalar que a 
questão do Pará póde se transformar, de tJill momento para. 
outro, em um movimento de repuls.a ou explosão do expol
liado co1:1tra OIJerario inconsciente ínstrumento ao ex_polia.Çor 
estrangeiro. . · . 

Qual o resulta.d-O? O que essas campanhas sempre dei:'íam: 
a violencia, o desc.alat>ro da ordem e, sobretud-0, uma .ameaça: ::í. 
leg;;i.lidade, a desorganização em que esLá. o .Pará nesta hora, 
necessita.do de ficar dentro da pa.z para reparar suas finanças 
e. prineipalmente, de executar o programma de seu (fover-
na.dor. · · 

Chesa a ~er extranho, Sr. Presidente. que o Sr. Epitacio 
l ,,~ssoa, cognominado - nacionalista, tenha no Pará, essa 
a Ltitúde. ]~mquan.to que o Governador, comprehendcn{lo a. ex
iensão maligna que póde tomar semelhante manifestação gre
vista, ~uilibra entre. v.s partes - os pat1·ües e os opet'arios - · 
o princípio da autoridade, para 86 agir em casos extremo:; -
u 81'. Epilacio precipita os acontecimentos a pree1pita-os de 
ued,rdo r.cm a As~0ci:iç5o Commercial, com o commcrcio do 
Par<~. 1:m que- 6ii ou rnais firmas estrangeiras, na. sua maio-

1·iu; rcelamam contra a attitud(~ inconveniente do quveruador. 
Parece <1uc Pssa attitudc é rcrirovada pôlo !)re~idcnt<! da 
;Hupublica, porl.!ue, no seu laud1;,, c:nno qu.e dá ao Governador 
o seu modo de enlcnder, di?;endo quasj como cslc devia ter 
agido. Mas agfr como'! Certamente com soldados. Não ·podia 
H' l' <lc (lULra fón:na . · · 

Ora, si o Governador rec.usou ap:ir t'.Om ~olrlado.s, o qu~ 
lemhrarltl ·os t:ommcrcíuntcs, pot'l.uguezcs, cm smi · maioria'! 
l>l!dit· a; 1nlérveill~ão elo Sr. P1·csidcnf.e da P.c1)ublic~t coritra :.t 
mollt·za. cJ.o Governad0r . Não tem outra i;i!,:nil'icação o tcle
:;rammn recebido nesta cidade, sinão P•!dir o E.u:l'c1t1) e u. Ma-
1·i nha contra oi:; operarios paraenscs pOl'a servir a til• firmas 
c:>t.ranirnirus e ft fmno::a Booth l.ine. 

De sorte que a. Constitui cão ficou wr:d i<.~U lad<'.L de rnai;; 
1•ss1 ~ numero, :10 <1ual podem dai: a clussific·.ação que .CJUii.::ci·em 
ac<~r<"a dos . intcrcs~c!O do comml~rciC> do lla1:á, uo qual o Presi
dente ela Republica, qu1' tem um pro~r:.anma contra associa- · 
<;ões de classe, pódc int1.•!'vir em seus 1.!C~0i:: 1os peculiares; des- · 

· . do que o Governador so r~cuse a. met.te~· :1. cs1:.ada f!m cimí.I. 
des"3lS a~soc1J{;:ões opera.ri~" · · .... 
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. Ora, ditía eti, que n sitU3.1Jli.J (,. ~rav~ no })ar{1. Avalie, 
'

1
• Ex: .• que o Sr . . Epit~t"'.ic Mm :-:•2a manifestação, tenha na

turalmente açulado as firmas commcrciacs •fo Pará., a con
tractarçm 150, 200 ou .1.00 operarios no estrangeiro para vi
renl travar-~e de rn7.ões .com•os operarios do lagar. 

· Qual o r·~~ultado? Um choque. E 'dess(~ resultado para 
onde penderà a espad<,l nacionalista .? Sertt em fa-VoI" do ope
ra rio imnort.ado do estran.geir<-'? ~ontra o operarío que aqui 
já trabalhava, 'aqui nasceu, ou que regou com seu suor o 
solo .br·a~ilciro a que a~sim se ligou, pelo laço do trabalho. 

Ahi está, Sr. Presidente. como os fados se vão dosenro
lando para .moskar a calamitosa ··orientação do Governo <ia 
ficpublica. ' . 

O Sr. ·· Preside.nte da llepublica, no seu lado, assegura que 
as associa(}ões tecim o dh'Hito . -Oe existir, mas corno que diz. 
ns assoe.facões operarias são meramente recreativas. . · . .· 

Quando ellas t.em uma organizMão neccssaria para. fir
mar as condições de seus contractos ..de trabalho, . enUmde s. Ex,. que as associações operarias não podem· e::d!:ltir, quan
do todos sabem que só eJlas podem obtel' a conciliaciio, o 
acctirdo ~e a firmação dos contractos, tudo que constituo toda 
a· vida operaria e pat.ronal. Nas ·associações operarias as re
lações entre o trabalho ·e. o capital gyram em· torno da exis
tencia de um contracto. A associação patronal que o Governo 
protege e· visita é apenas uma ae.~ociação de defesa '1)01· imi- . 
tação; o patrão não p'recisa. de associação, sinão por um luxo 

· imitati~o. Vou mostrar como. O operario não tem rcsistencia 
longa, abandona o t,rabalho, mas o patrão p6de fechar a. fa
brica, calclllar o. seu pre.iuizo, esperando que o- operari0. se 
r enda 'j)e1a fome. o aquclle é muito menor · que o tempo .dn 
fom(•, que ér muito mais rapido. Dentro de ·pouco tempo o 
pat1•ão ,h"i. calculou o · prej u.izo. O operatio -que ·não tem o qu~ 
-com~r. qqo não tem com quo sust~ntnr o seu lnr é obrigado 
n capitular . .. Qual o :recurso ? 

Forma!' nssociac:úei;, que voo ao s~u cnc.ontro nos mo
mentos de i;rovo, proporcionando-lho a rcsistencin. durante o 
tempo nccl!ssario. Si o patrão for~al-o n uma luta demorada. · 
'<1uaJ o unico meio ? Ninturalmcnto organizar associacão sob 
uma basn syndicalista. dontro da qu11l n associaclio nfio se 
limita a podel' sustentar um exercito operario. vamos dizer. 
nssim, a!'astndo da maehina. mn~ :tbreviar a greve, tomando 
a. t5i n\<:'.smo a iniciativa ~. chnmando para Plla Ol:i operarioi;;, e 
resolver a gt'eve desde que o patrão careça de sous braços. 

· DüSde que a associacáo operaria não disportha de uma 
organizacão , capaz para so_oeorrPr o re~olver nesse mornento 
pelos seus associados, cllcs i:;e nncontrarao eom ellas no mesmo 
circulo ~'icioso em qnn se ar-ha o operario individmiL 

Filia precisa de ter um·a organiza.;;ão nctiva para poner. 
çtu:.mdo tivel" de t.omnr a inic1ativa, resolver os conflict.os entrA os interesses operari<1s e patronae~ .. Eis porque '1omecaram 

o. - vo1. m 'j'1 
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. 
por se .chamar de resisLcncia: por uma · idéa. de defesa e não 
d~ U~;l'I'l':::iSÜO. . . 

Qual o meio de disciplinar o •lp.erario dentro da conseien
ciu do seu (] i reito, e no circulo dessP. organismo, de tal fórm;:t 
que não f.eut.>a interesse si11ão de a.gir em virtude de ser<'m 
operarios s:vndicalistas ? E' claro que os operarios são rnuito · 
m ais r..'(p!or·uclos. que qualqüer outra classe, ~m vista da instru
cçfto ser mais ciifficiJ .entre elles, do que nas demais. O resul
tado é qnp o operario que não livcr este syndl~alo organ~zado 
para defen•lcl-os será viclima dellc p1•oprio, islo é, irá atraz 
'10 palrão que falla em trabalho livre, acccilándo os seus · ser
víeos e nâ"é> para associações, e o · resultado · é o· · seguinte: . 
dentro d~ pouco tempo as associações morrem e os· 9perarios 
que <JUize:rem reclamar contra as condições de serviço, já que 
não têm uma crganizacão capaz· em estado de fazer valer os . 
seu~ direitos re.::ahern em um periodo verdadeiramente· me
dieval, no _qual, pela loc'1Cão de servico, o patrão tu.do- impunha. 
ao operar10. 

Não creio preciso provar ao Sr. Presidente da Republica, 
qu() ha id eias forças. segundo Fouillet, e que a imitacão .é 
uma força segundo as Iris de Tarde, ·a «imitação é um rio que 
nasce no monte da invenção». Si as idéas 11ão vão por si, 

· vão ·pela imita~ão - suggere neste momento nas classes ope
rarias um ~.,nlhusiasm.o que toca as raias reprovaveis". como 

. fanatl~mo mas inevilaveis, de uma verdadeira idolatria pelo 
movimento russo. .... 

.Na consciencia dos operarios orgaüizados' não lia. mais um 
\'.ago desejo de romper os direitos que ern~nam dçis contracto3,-

. hasP.s na: sociedade uotun:I: ha um probl'ema altamente oon- . 
tempornnN> da ·cu11ura e civilfaacão actual, pelo quaJ. o ope
rario cntcnd<" que f> ehcgadc o momento de libertar seu bracq .... 
"fa t.utcla. pal ron:il, isto é. ·chei;ou o tempo de reformar o sys ... 
tPm::i da pl'Orluc~·ão, de tal modo que cm Jogar do assalariado 
trahalhar F=oh uma liherd:\do apparenle, mas que no fundo 
nfio 1mssa il•' urna cscravidn.o, verfha a sc-r apenas o produclor 
prodmdndn dirc~dnm<>ntl" sP.m eE;lar sob as t)rdens de ninguem . . 

O ideal qnc se vao. formanrio não é o ideal de concilio.ção, 
o que i::a vnc formando é iàeal de abolicã.o economioa, de 
~mancir>acúo polilica. ,,.. · 

Ncsl.as condiçõ~!:l. o que se vae formando é esse ideal re
volucionnrio, que ali.era pcfa base, não a legalidade, ma~ a 
ordem jnridica e o proprio direito conlemporaneo. 

Assim tocla n rcsh;tencia · é cont.raproducente. , 
Para mim. qn<'. dcse.io esla. reforma; · tomáro.. n5o uma:, 

ma~ 25 leis Adolpho Gordo. t.om:'ira. não t1ma dissoiu:ião do 
a?~N·iac;ão, mas a lolnlidnr.le dessas associncões ·dissolvidas: 
tom:'irn. niín urna prif:i'ío, mas a rwisílo em mnssa do~ opera
r·iM~: tomárn, não umn violrinc:i.n, mag a violnneia. systemn-· 
tíi::u..la. como ponLo de programma, para npressa1..:a. 
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-Só assim se firmará. na consciencia. do operaria.do, que 
a.inda confia na acção indirecla, a certeza de que a solução 
do seu problema não eslá. em entrar em accur'do como uma 
~~>ciedadé em que é um desprotegido, um pro:icriplo; mas, . 
·s1m, em forçar a restauracão de uma socie..lade em que · po
derá s~r mais que um desprot.egido, que um banhio, que um 
-proscr1pto, uma sociedade, em que seja um hQtnem livre. 

Nestas coudicões, ahi está como a obra do Sr. Presidente 
~a Republica é profundamente imprudente, calamitosamente . 
rn1prudente e, irrevogavelmente, chega. a ser um laço s1não 
uma ameaça para si mesmo e para o proprio regímen. que 
julga defender. · . 

Amanhã terei o'ccasião qe me. occupar com os factos des
e-nrolados em Blumenau, para. ain~::ia urna vez encarar de.face 
o nacionalismo· do Sr. Pre~ide:!'l.te da Republica em relação àO 
operaria.do a.!Jemão do Sul, ·e, então, varrer, em part.e, da mi
nha fachada: o epitheto de anti-aUemão que se me attribuiu 

· durante a guerra. . · 
Sou ·apenas nesta questão um systemalí~ador, logico, de 

:prirwip:tos sociaes dentro _dos quaes, como a Camara terá, 
OL~o.asião de ver, opera.rios que prégavam o esquecimento do 

· odio e o Brazil pelos teutos, por principios socialistas, sãt> 
hostilizados e expulsos . pelo -política. local porque foram . ata
cados pelo jornal redigido por Eugéne Fouquet, individuo 
qile .t.em dupla nacionalidade, segundo a lei ·de Dclbruí?h, e , 
que . foi conspirador em nossa patria durante o . pei:iodo da 
guerra. Amanhã trarei a documentação em que estou apoiado 
p~ra fazer semelhante affirmaliva. · . 

. Concluindo, Sr. Presidente, permiUa-me que e~pHque 
a insistencia da minha \)arte na tribuna, nesse dual<t de 
idéas -póm o Sr. Presidente da l'l.epublica, de quem, infeliz
mente, me· separo no terreno dos principios. 

O Sr . Epitacio Pessoa nega a questiio social; é contra a 
nossa obrn. de emancipa.cão. Tenho todavia. esperancas que 
venha a ser Presidonte da. Republica dos Sovietes. 

Dizem que etn Rr.cife, quando o mustre republicano · 
Silva Jardim recebia a saudação de Mnrlins Junior. como re
:prcsentantQ do grupo ucademico d_aquella cidade, .. o Sr. ~pi
tncio Pessoa era orador offícial do centro monarchisln. Em
quan to o Sr. Mnrtins .Tunior escrevia em jornal r<'publicnno, 
cios academícos do Recife, o Sr. Epitacio era coJlnborador do 
orgão O Constitucional, em que va.sava. as idéas do seu ~gre
gio. tio, o Sr. Barão de Lucena, conservador e mnnarch1sta. 

Mais tarde, politioo, sob o Governo do marechal Florhno; 
invest.iu contra a obra desfe grande homem,· por fideii<iade 
-rlr sobrinho, em fa-vor das td~ns do Sr. barãQ de Lucen'l, cou
tr:.i auem conspirára o marechaJ Floriano . 

· Hnj1:1 o Sr. Ep1lacio Pessoa é republicano. HojP, o Sr. 
Ep1t,acio Pnssoa é ftorianísta.. Hoje o Sr. · Epitncin PB~"'º..l ('S:
po!=;a a phraso - A' bª'"· lfo.le o Sr. F,pitn.~ io Pe.;:;<i11:i .<'Sl:\ 
equiparado ao marechal Floriano Pofaoto . . ma ''it'•'L em .quo 
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e Presidente nacionalistà, o Presidente anti-na.Cion-alistâ se 
faça C(1mo o jovem Epitacio Pesso'1. m.J.narclüsta, i>1·e::;idi:mto 
da Hepublic:a •.• dos sovietes. (Muifo l;em; ·~n.uito bt.mi. ) 

O Sr. Presidente - Fica adiada a discussão do i·cque-' 
I'hnento do .Sr. Maurieio de , Lacerda. 

· . Est4 findâ a hora destinada ao expediente. 
Vac-~e pas~ar á ordem do. dia. (Pausa.) 

Cl'mimrecem mais os Srs. Felix Pacheco, Andrade. Bc-
2erra, Eph_igenio de S'ulles. Souza Castro, Abel Ch()I'mont, 
Bento :Miranda, Herculano Parga, Cunha Machado, Rodrigues 
Machado, João Cabral, Armando Burlamaq.µi, Thomab Accioly, 
Thomnz Cavalcanti, Gervasio Fíoravante, A-rnaldo Bastos, 
Conl•.a de .Brítto, .-\IP.::andrino <la Rocha, Turiano Campello, 
At'islaroho Lope':i, 1'\atalicfo Cainboim, Rodrjgucs Doria, Deo
dato Maia, Octavio M.unga.beira. Leoncio Galrão, Pacheco Men
de~. João Maugabcifa .. J{)Sé Mairia, Eugenio Tourinho, Salle·s 
:Filho, Vicente Pjratdbe, Azevedo' Sodré, Macedo Soares, Ma
noel Reis, João Guimarr~as, Ramiro ·Braga, José de Morae~, 
Veríssimo de i\fello, Teixeira Brandão, . Albertino ·Drummond, 
Ribeiro .Junqueira, Francisco Valladares, Gomes Lima, Jo
;-.ino dC'· Arau.io, Raul Sá, Alaor Prata, Caltiillo Prates, . 
Mello Franco, Salles Junior, Alberto Sarmento, Bairros Pen
teado, Joã.o de Faria, Sampáio Vidal, Rodrigues Alves Filho, 
Manoel VHlaboim.- Pereira de Oliveil·a, Celso Bayma. Gomer-

. cindo tubas, João Simplicio, Marcai- de Escobar, Domingos 
Ma~carenhns ~ Crurlos Maximiliano (<H). · 

Deixam de comparecer os Srs. Bueno Brandão, Annibal 
Toled~, Monteil'9 de ·~,S~uz8;. Justi;üano de 1 Ser\) a, Chermont 
de Miranda, I.u1z Dommgues; .Tose~ . Barr~to, Pires .R~bello, 
Ho-l"míno Barroso, More.ira da Rocha, Vicente· Saboya, ' 'Ilde
fonso Albano, Alhm·t.o Maranhão. :Aiífonso .Barata, Cnnha .. 
J .. ima. 8olon on Luc~mà. Simeão Leal, J'oão Elysio, Balthaza.r ' 

· P~rt·ira. Antonio Vicente, Eduardo 'I'avares. Pereira de Lyra, 
Pcqro Corrêa, JuHo d"<; Meilo, Alfredo úo Ma..ya, Mligucl Pal
meu·a,. Mendonoa .Martins, Mano~!' Nobre, Pedro Lago, l~auro 
Villas . Boa.s, Pirt1s de. Carvalho. -Castro Rt>.bello, ~fal'io Her
mes,, UbuldinQ de .AssiB, Al!reílo H.uy, Seabra Filho, Arlindo 
V~one, Munir. ~odré, Rodrigues Lima, :J.\fnnoel Monjardirn, 
Antonio Agudrre, Oclavio <la Jtoeha Miranda. 'A~ur~m Fm·
tadó, · Aristides t.:aire, Mendes '!'a.vares. Norival. de lh·e-itas, 
J.engru•bt•r Filho, Jost~. Tolentino, '1'1rnmistocfos do Almeida. 
Uuarf!U'f'· 1hi Nniar.-:.t.ll. '.Francisco Maroond~ll. Jlaul Fcrnandm;, 
~foRti i\h·Ps, .Tos1~ Goncalve::i; l\Iatt.a. .Machado, Silveira. B1·mn. 
Antoni<H C~rlüs, E.milio Jardim, · Amol'ico Lopes, I.andulplto 
de;: M:1ga.I'ha<~-::, O<l1lo11 dü Andrade, Antero Botelho, Lamou
:me:1·. Godofredo, ~~or~íra; Brandão, Francisqo Pabliello, Wal
<lomiro de Mngall1acs, Vaz de Mello, Honorato ~1lves. Edgardo 
da Cunha, Raul Car•doso, C,esa_r ·Vergueiro, Eloy Chave~ Ar
I\Olpho Azevedo, Ramos Ca1ádo, Tullo JaYlll~\ Severino Mar-
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t}Ues, PcN!ira J,l}ite, Costa Marque!>, Ottoni Maciel, Luiz Xn.
·vicr, Luii Hnrtholomeu, Alvaro Baptista, E.varisLo .Amaral. 
Auigust.o Pcr-:tana, Alcides. Maya, Namwo de Gouvêa . e Flores 
dn Cunha (88'.l. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente __.,. A lista da porta. accusa a presença 
do 1!.?~ Sr::;. Deputados. 

Vue · so :p1·oceàer ás votac;Õ'es · das matel'ias que se acham 
, sobrf! n. mesa. 

P1•ço aos nobres Deputados que . occupem as suas cadei
ras. (l'attsa.) 

\ .. 
. Vão ser julgo.dos objecto de deliberação dh·er~os . pro .. 

joctos. · . · 
SU.o su,·.c~ssivamente li<los e julgados objecto d~ deUbc-. 

I'UQttO os $CoUintcs 

PROJ.lroTOS 

N. 114 ...., 1920 
..... 

Reau.l1t o .8erviç~ de conferencias nas alfandegas, e dá outras 
provjdencias 

O Congresso Nacional decreta : 

At•t. 1.,, No serviço <le conferencias n:is alfandegas, <las 
movondoria~ importadas, observar-se-hão as seguintes disp-0-
sic;õcs: · 

§ 1.º Todos os volumes que tiverem de ser retirados' das 
alfand~gas serão examina-Oos por• dous funceionarios: · um 
6ncarrr.gado da primeira conferencia, interna, e o outro da 
f.\~. gund11, 1\U. porta, ou conferencia externa.. isen<io as · duas con
ferencias ,procedidas .uma em seguimento á. outra, :S~:rri intN'"" 
rupcão. 
· ~ 2." O reve.sa.mento <:los futrn~ionarios encarre~ados das 
conferencias será feito quinzenalmente ; os encarregados <.la 
})rimeira. CQJl(e,rencia mediante sorteio e os encarregados da 
segunda co11feroncia a .juizo dos inspe.ctores . O fUn'cciouario · 
encarregado da p rimeira conferencia terá semprt\ como a.u
:xiHar um 4° est}ripturario, a juizo da inspec.loria, o qual será. 
muda.do mensalmente . 

. §. 3.,, Os volume.s que, d~pois de conf cridos, por qualqum.• 
motrvo !P-Onderoso1 não possnm (.e~ sahida. immediata, 13erão 
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cintados e sellados a chumbo, por meio de instrum~nto apro
priado, tal como se procede nos vagues das estrada~ de. ferro. 

· Do mesmo modo se procederá com os volumes cuJa con-
ferencia for iniciada ~:: nã.o puder ser conc~uida. . . 

A sellagem dos volumes deverá ser foita na presença. d~ 
úm do~ confe:-<::ntes e do e.c:c:r1ptUl'ario auxiliar. 

• § ~-" A importancia das multas que, de ?-ccõrdo coJ!l o~ 
regulamentos em vigor, f orem a·Pl)Iicadas ~m virtude <lp d1ffn ... 
renças de qualidade ou quantidade, será adj.udicada, em partes 
iguaes. aos dous funccionarios que conferiram o volume ou 
volumes em que se verific~1' a differenca . 

. Art. 2.0 A isenção concedida aos r epresrntantes diplo~a~ 
tico-s estrangeiros acreditados junto ao Gover no da Repubhca, 
na f6rma ria legislação .em vigor. rom prehende apenas os ge
neros ·e eff<~itos provenfentes dos seos respectivos paizes; 

Art. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 

JU.stíf icação 

O 0projecto tem p(lr fim evitar:. primei!"O, a · desattençã.o 
por parte de funccionarios que nem sempre desenvolvem todo 
o. cuidado no oxame de r::i.ercadorias; segundo, impedir a ft'áude, 
que infelizmente existe nas aduanas, como o 1.eern provado os 
innumeros inqueritQs administrativos, no correr dos quaes até 
se . ha lancado mão du incendio ·para dcs.truir provas contra 
funccionarios culposos.· Na certeza· de que o seu trabalho será. 
em seguida e1::arninado por outro. todo empregado naturalmente 
se esforçará por não ser colhido em falta por esse outro, e 
a. merlida ·Proposta - é o unico meio efficaz de acautelar ó 
interesse do fisco. . 

. Dentre as objecções que naturalmente .surgirão . contl'a a 
medida pronosta no art. iº, § ~º. a que com maior vehemencfa 

· seeá erguidâ é a allegaçã.o de dt>mora. no desembaraço dos 
vo'lumes. Não tem, oomf,udo .. fursd::imento essa ob.iecção. por
que a demora será unicamente no exame do primeiro volume, 
por )sso que, quando este estiver confe:rido, e passa'r a sof
fr.er o exame do segundo conferente, o primeiro conferente 
já estará procedendo ao exame do segundo volunrn. e assim 
successiyarnente . Ora, trabalhando os d.ous funceionarios de 
modo s1multaneo, o retardamento, si hóuver, será insignifi
cante. E que maior fosse a demora . . . si · com esse modo de 
ngir. maio!' provei to advem para o fisco; .. si. acautelando este 
pro_ces?o,. coJ_no acautela, os interesses dos cofres pu):>licos, 
se~1?- .. 1rr1sório que os poderes competentes preferissem sa
r.r}f1car taes itlt.eresses, de grande monLa. por dei ou quinze· 
minutos de retardamrmto que ao impor·tador fosse imposta. 

Outro protesto que: provavelment.e s~J seguirá contra esta 
n:A~ida ~ O motivo pelos infm'f"~Sa.dOS nas mullas, as lll13eS, 
d ira.o,, nao · se sabe o.. quem devam pertencer

1 
.. si ao .primeiro 

fun.cc1.o:o.arlo q·u~ ç91lf eriu, si ao. segundo. Mas, para. fazer calar 
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. essa ociosa controversia, basta lembrar o meio ~quilaUvo . da . 
divisão das mullas.- em partes iguaes, e do revesarr~nlo dos 
empregados, condii;óes previstas em pa1·agra.phos subsequen
tes; e, cabendo a todos a éxe.cucão desse trabalho, todos par"'." 
ticiparão dos proveut.os- que dahi advierem. E que tal se não 
désse; acima desses inleresses está o da Nacã.o . 

O .systema de revesamento proposto no art. 1°; § 2"', de> 
projeclo tem por fim impedir que, «casualmen l~», tenham 
exercjcio em um mesmo armazom dous empregados sobre os 
quaes' recaiam suspeitas; emquanto que () chefe da repartição 
'ficará livre de constrangimentos relativamen te á d15tríbuição 
<le empregados pelos respectivos · serv-ie.os, sendo-lhe facultado · 
oollocar um serventuario de sua confian~a ao lado de outro 
suspeito que a sorte houver condU2ido a uma . port.a ou ar -
mazem. · · · 

· ~or outro lado tem muit-o alcancé a ~edida consignada no 
§ -1.º; primejr~mente, porque os .escriptnrarios irão adquirindo 
a necessaria pratica, nara se haverem. quando, por sua vez, 
tiverem de exercer as :l'unccõ~s de cónferentes: depois, porque 
afasta d•o mister de ajudantes rios conferentes os empregados 
ehamados conferentes ' de c~r~ta.zias, pessoal subalterno, e na
turalmente mais aecessix~l ao suborno. 

Como dífficmldadc de ~er posta em exccucã:o a rel?'t'a, pro-
. valvelmc:rite será· apre~entadó o argumento d•a deficiencia de 
pessc>al das classes de liº e 3° escripturarios., cuj'as fun cções 
sã•J neC'essarias no S:P.rvic0 das .:e~~ões. E' íá tempo. no em
tanto, de i'e olhar para o serviço pnhlico mais alevantada:
mente, dei~ando . de p~rte a rotina; 6 .iá tempo de se appti
ear o ~-stema inglez ou americano, isto é, augmenlar de to 
~ despeza .para ganhar mais 30. Entre nós, ·o critcrio é justa
mt'nte 01ltro: . deixar de arrecadar. 40, para não despender 
sinão 10; exa~tamente o caso da ob,iecção apontada. Si com 
o aurnwnto cte ·t5 'l11 20 empregado~ dãs · categorias c1tndas, 
as ultimas e, portanto, as (Jue mo.nos despezas aca.r:·~lam~ 
aufer~ ·o (;r•verno lucro· l'P.al e incontestavcl. - porque é prin
cjpio do C'lare7.a merid1i1ma, 0 de r.iue unicamP.n.t.~ rl~. no~ P. 
seria. fi~caliza<;:ão ·Póde advir uma boa arrecndncão, - porcme 
nos obl'ltinamo:; em conservar as pra tíca-s abusiyas e· ineffi
cien~e~ que ~àopl.amo~ ha dezenas de an:nos? . 

F eita a :fj ,.:(•n1izaçãc simultanca por tres, para q•1c qual
quer 'frau~c hnttV(":f:.f\ sr"rin necni:;~nri 0 rtne · f.,._,fo 0 i'1mc1~io- · 
nnlisrw.) Rrl'N'~dn<iol' prevericasse, porquil·nto, l}Offi :l ffit~d .ida 
llropost.a , aind•n mr.f.mo que dous terços dos P.mp1•<>í!a~\1s pre
varic:i~:;r~m. m(•!'lmo f!$f.im seria impraticnvel n fraud~. pois 
âindn. re&t.aria tini t~rr.o para fisl'al'izar. dcr:iunMar ni; fr;mdes'l> 

O para.grnpho for(EJi'ro prescreve lambem ·Jm:'l.1 ída •fo \µran
d~~ :i ka11c.t' pr. r.•n ,,YHa,.. o con trahnndto atrav~s 1rls ;i.lfandf'!~as. 

'E ' · Q m&.io .. e~ 0v1t:n· a t.i'in Mmmum substituii;5o de Jn<'r
cadorias ou volumes j.á confer5àos e que, por motivo qtml-

... 
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quer, jJermanecem nos arma7.ens. A 'fraude por e:is;u fó1'mà: 
praticacia é a!::sai. conhecida, sem que até h-0je ~e t.ive::)SC i!!)P.
seguidt) v.mr1mir, embora com tão facil mei:) como 0 api·c
~:cntado. Conw t':xemplo, podemos ciLar o caso Mnhecid.) .:.ie 
serem importados, jú prepar.arlo~ para. fim fraudulento; dous 
voinme::; pcr.feltament.e iguaes, em peso, dimensão, ma.rcas, 
etc.; um dellef\ trazido á conferenoia, não é retirado do a·r
mazem, depois de abre to e examinado; ahl permanece. Na 
ausencia do empregado fiscal, os guardas do armazefu, ou 
quaesquer outros, abrem o volume ainda' :por conferir, collo-

. cam-n'o no logar -0ccupado pelo já conferido, com .todos os 
requisitos .para a. lsahida. No dia . immediato, -0 conferente, na 
maior bôa fé, cM. sahida ao -yolume, o qual, no emtanto, con
tem mercadoria bem Çiversa, ·. de taxa muito mais elevada, 
emquanto ·que, . mais t:rrde, terá sabida o verdadeiramente 
coni'erido. Somente o meio acima apontado poderá impedir a 
.fraude. 

A sellagenic na presenca dos dous funccionarios tem por 
. ·fim impedir ainda a fraude, no acto da mesma. · 

A Consolidação das I.eis das Alfandégas e Mesas de Renda:;, 
foi ma.rldada executar por uma simples portaria ministerial 
e tem sido amiudadas vezes· alterada. por decisões. circula
res, etc., 

/ 
.do Ministerio da · Fazenda. E' um repositorio ar-· . 

ehaico; perigoso, em grande parte revogado, e ~ <;le extrema 
e urgente nec·essidade seja substituído por outro mais con
ciso, mais claro, mais em haPmonia com as modernas cxigeu-

, e ias fiscaes. · · · 
. · O projecto que procuramos justificar, eomo al_iás suceedc 
com todas as medidas tendentes a reprimir abusos e corri
gir defeitos, só poderá guerreada ;por aq_uelles quo· desco
·nhecem esses serviços, ou que irão ter os seus inteJ;esses con
f.rariados. l'rovocará grande eeleuµta, principalmente 1110 st•io 
dos proprios :runccionarios, especialmente conferentés, os quaes 
se · julgarão feridos em uma. :petensa autonomia, como si o 
orgulho ou a vaidade pessoaes se pudessem collocar ncimn. dos 
v itaes interesses da Nacão. · 

.. A oxecuç5o elo. que propomos - l'lão ha <\l:aggero em af
·nrmul-o - tra1·:.í. seguramente nm aug1nento de 25 o/o nas 
rendas nduaneirns. ou se.iam muitos milhares de éontos dr. 
réie:. O Govnr-no ter1í na':! suas .proprias mãos 0 meio facil · 
e seguro do attíngir esse fim; .bastando para isso que empre-
1gue' a indispN1f<nvcl ('.ncrgia e que cerre · os ouvidos · aos cla
mores daquelfcs a quem a medida contrariar, seiia. no inte
rei::se inconfessavcl. se.ia na simples commodidiade, seja em 
uma ~ertamento mal entendiaa vaidade. 

O nrt. 2º justifica-se por si mesmo e o seu dispositivo 
j ;í. fom sido ndoptndo por diversos paizea. ,. · 

C'Ompre-hende-se que os requorentese estrangeiros impor
tnm genero.~ e morcadorins dto~ · :proprios paiz~.sc, para. mo 
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<lM respectivas legacões. livrando-se assim dos intermediados 
e satisfazer as ~xir;encias do seu bem ~star e ~.é·· ao 
.i usto d ei:ej o de propaganda d~sses effeilos ; mas 1 ndccoroso 
para clle8 mesmos, e pt•ejudttci:i.l uo paiz em que e:::;tão acre
ditados. st:ria que fizessem cornpr;,tP.ncia ao commercío quan
to aos g-cwc.:ro::: (; me.rendo rias de <m 1 ros pa.i:i: .-s esf.rai~.geiros ~ 

Sn.!f.l -dac: :;;e~sê.ícs. 18 de julho <ie H>.20 . Jo:io (Ja~ral.: 
-A' Commissão ~de Fiil'a.noa.s. 

N. ··H5 - 1920 

Conside1•a. teleg1·apltistas de 5" classe as adjuntas da Repa,•
ti<~ii.o Oeral dos TeltJgraphos, com mais de · 15 ann<;s de 
ef {ectfro servfr;o ·. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. º As actuaes adjuntas da. Repart.i-ção Geral dos 

Telegrapbos serão c.onsideradas, para todos os ef feitos.· . te
legraph istas de 5" classe. uma voz que contem mais de iS 
anncr:; de effectivo servi(;o . · . . 

ArL 2. º Serão · npplicaveis ás mesmas telegraphistns 05 
· m~smos di:~positivos regula_.ment~t'es concernentes ás !lc ~ .. 
cl_asse. . . 

Art. 3. º.Revogam-se ns disposii:.ões em contrario. 
Sala rlas flessões, 15 de julho de '.1910. ,......., João Menezes.; 

- A' Commbsão <l'e Ffoanç.ais •· . 

O Congre~so Nacional resolve=· 
'Art. 1·." J~' concedido aos represonlanLos do Brasil nc• 

Primeir.o Congresso Odont.ologico Latino Americano, a reali
imr-se cm Montovidéo, em setcmb1·0 proximo, a quantia de 
f.rinta contos de réi.~ (30 :000$000). 

Sala das sessões, 15 de julho de 19~0. - Viccntr. V. 
Pfra.gib<~ . -- JJe7·culano Cesm·. . 

Varfos Congressos desla nat.ureza já. Sé teem l' t~unido s~nl 
a represcn tncão do Brnsil1 não obstante o convite official doiit 
respect.ivos goveí"rlos no nos~o. collocando:nos em s ituacã@ 
tle infnriorictade em um ramo do conhecimento ,justamente 
acatado por todos os pa1zcs civilizados. 

No 1Con~·resso Odontologíco do Chile, em 1917, ' oito 111\
cões· sul-nmcricanai:; se fize1•am offic'ialmanto represcntat'. 
lumentnndo-se a o.us1~ncia de nm representante do ·nosso 
paiz. . 

E' dr.snecessario salientai· o que de util e pratico advom 
pa1•a o Bra$il com :.i. repl'esent.aoüo em todos os congressos 

: scientifjcos, e mais ainda quando csteR são realizados em pai ... 
zcs irudic i.onalmcnte arnigo.:i do Brasil .. como a Republicn do 
,Uruguay .; 
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'E' obra de patriotismo tirar ao estrangeiro o que de b.om 
já posi::uimos, ·e nessas reuniões vinculam-se cada ve:z; mai~ 
os laços de amisad1~ e:ti:stente entre os paizes que nellas 
tomam parte. · · 

Accresce ainda a circumstancia de já estar planejada a 
reunião. por iniciativa particular, de um Congresso Odonto

. logico J nf ernac.ional, nesta Capltal em 1922, por occasião das 
festa~ de nossa independencia. · 

_ ~rario:ii paiies sul-ârnPricanos já se comprometterarn a, 
off1crnlmcnte, tornarem parte neste cerlaroen scientifi-00 .. 

Sala. das sessões, 13 de julho Ide i 920. ___.: A' Commissã.o 
de Firiançai:>. · 

O Sr ~ Presidente - Estão findas as votações. 
Passa-se ás materi as em discussão. 

· 2º discussão do projecto n .. 19 A, de 1:!.120, autorizando o 
?oder Executivo a promover, · conforme melhor convier aos 
.interesses nacionaes, a commemoracão do Centena.rio da In
dependencia Politica do Brasil: com parecer e emenda àa 
Commissão de Fina:nças. 

Entra em discussão o. ar't. i º. 

, O .Sr. Presidente - · Acham-se sobre a mesa duas emen-
das que vão ser lidas. · 

·E' . lida, apoiada e ·posta conjuntamente em discussão a 
~eguinte -. · 

Emenda ao pro}ecto n. 19 A, de 1920 

(2" discus:são) · 

!NI. i .. 
A.ccreS<.lente-se: 

_.\.tt. O Poder Executivo providenciará sobre a 4'_.."tle-
cucão do decr-eLo n. _4.0311 de 10 de janeiro. de 1920, revo
gado o l)aragra•p·ho unico do a.rt . . 2º do mencionado decretp. 

Sala das sessões, 15 de julho de t 020 ·- Joaquim Oso1'w, 

O de.ereto em questão trata da ereccão de monumentos 
aos gloriosos cidadãos Ben,iamin Constant e Deodoro da ~on
s ooa o ao eminente brasileiro Framnsoo de Paula Rodr1a-ues 
A\ve~ . dc.crelo que, para ter execucão precis~ da modifica
çfio apontada. Ve.la-se a mensagem pres idencial sobre o as":" 
.sumpto. - Joaq'Uim Oso'i'io, 
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.· E' lida, apoiada e eviada á Commissão\d~ ,Finanças, a 
·'seguinte · . 

Emenda ao proiecto n . . 19 A, de 1920 

{2 .. djseussão) 

N.2 

Acerescente-se, ond"e convier: 

<O Governo fará ·- directamen'k •p-Or · administracão, 
ou por emp•reitada· - construir, 5. tiOO casas no Districto Fe.., 
deral, para resiiiencias de operarias, as quMs só poderão ser 
ulugadas a . operarios; e, no maximo p~la renda de 70$ ca.da 
uma. · 

Fit:ám · para isto, autoriza-d-as as operaçõ'fls de credito que 
para tal foretn neces~arias até 25. 000 :000~000. _ · 

S::1fa das -sessões, 15 de julho de 1920. - Nicat1or Nas-
cimento>. · 

O Sr. Paulo de Frontin e·) - Sr. Presidente, podi a pa
lavra sobr~ o rrojPc:to em discussão, n. 19 A, de 1920, não 
porque este.ia em desaccôrdo e.oro as 1déal" principaes delle 
coustanf.es: no contrario: acho qun ellP. est.á perfeitamente 
fundamimtnrio pelo seu mu~f.1·e nutor, pelo not.aveJ parec~r 
:la Commissão ele Finaocas oue dóclarll cser de insophismavel 
r.er:essidacc no · momont.l'' politfoo n liocia1 br.asileiro. · no- qual 
de,;P.mos preparar uma c!ignn comm·emorn<!lI.o do grande feito 
ln~l<iricn q11e fC!Z ~ntrnr o Brasil na 1•ommunhão dos povos 
mdcpendentci.:>. 

Pa'rece quo a él\Hmd1\ apr1~aentnda pela mu1tre Commissüo 
f.evo um dofoilo •~npitnl : t.1·anFlformar a commemorac;:ão. que 
tie\'nrú tet· o mnxirno e~plcndo1·, dig-l'lo do fncto histo?"ico crue 
;,o cjcscja eeJel>l'nr, n 1·ec.u:dl~n a uma despezn exf.remnmento 
;·H.~quc>nn p!H'R o~l"c ob.i<wlivo. Dri for.to, n Commissão, P.m 
,:zmondn. pr('lpÕI' nil nrt. !!"o S('f.t'Uinl.o: cs:Acôrescente-se: po
aendo d'1sp1mdf!r ntó a crunntia 1fo quin1P mil contos>. 

Não hnvin n0cessidade do fixar o muximo, desdo que -se 
ccnfiuva ·no P,rit.nrio e no modo por QUA agiria o Poder Exe
~utiYo. Pocfin deixar C•' lirnit.nr o credito, como .iá. se fez 
nntC1riormentc na qliest.. ;.'clntivn ás de$pezas a fazer com a 
vi~i tn ·110 rP.i rin. BP.li:rica. 

Não hnvia, portant,), necessidad~ de8sa limitacão. Mas s. 
Jjrnitação, como foi f~Hu, traz grn.vP.s inconvenientes: tornar 
excossívnmente redur.i<Ja o brilho. quf' poderia ser dado· á 

( *) Este discurso não foi revisto pelo orador,' 
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cornmemora~,ão". El'feclivamente, o iJlustre autor do P.rojecto 
estabeleceu no art. i ... n. 6: 

q:2n, observação do crHerio C.e preferencia para os 
emprchendimcmtos que representem utilidade perma
nente,. ou attcndam a reconhecidas necessidades publí
~as; tudo para melhor aproveitamento de toda e qual-
quer contribuiçãa.~ · 

Sabemos qu1~ já. algumas cousas estão sendo feitas para 
Mmmemoração do cent~uario, e, entre ellas, a do hontem, '
a Conferencia <lc Limite::; - que teve todo brilhantismo e que 
hn <!e contr.ibufr, eorri. os mais b ellos resultados, . ainda que 
não fos~em intP-gracs, paru. ús!>e cent.euario. · 

A Conferencia de Limites permittiu que ficassem resolvi
dos, 0n que, pelo menoa, se ache uma solução para a maioria 
<!os litigios existentes entre os Estados. 

As despezas, que tet'ão de ser levadas a · effeito. é natural, 
· mesmo con.f orQle foi convocada. a conferencia, caberão á União, · 

de preferencia aos E:stado$, e essas ctcspezas, naturalmente, 
.i.ürão ele ser feitas pela verba que for dada para a comme ... 
moracão do Centenar10. 

'Ao, lado cisso, sabemos que já ha alguns outi·os empre-
hendimentos que visam esse mesrii.o objeetivo. · 

Haverá .cmpr~hendimentos de caracter permanente e ca-
1·actcr festivo. Mas a limitacão da quantia taz com que esses 
emprchendim~ntos tcnh.im de iler modestos. Penso que a nossa 
situac:.ão fín anceira não ó tal, no meio da'· siluucão mundial, 
(!Uc este.ia a fazer predominaL' . esso espírito ·de economia. tão 
grande <::m det.rimcnt.o daquiHo fJUC todos os povos teem com
mnmor3.do com ~nt.husia~mo - o Rcu ccntcnario, es_pecial
mcntc na Sul Americu, onde lodos O!:! pnizes teem realizado 3. 
commrmoração <Je taes acontecimentos com o maximo do bri
l!.!.3I'ltien'10. Dnvmno-nos <:Cllloc:n1' "m um:\ situnoão equivalente. 
mas não nunca em uma siluncüo ele menor lirilho ou de menor· 
importanria, qnnn<!n rxaC'larnellfc, na Sul America .. o Bra~il 
l'('JH'f'.'sr.nta não 1-11í o pni:r, dn mnior supf'rfJi'.ic como o do maiot• 
r>opula~i'ío. I>oi'lanlo, d1•voria, . St'r o q111.~ prcdominusse 1wsl'ns 
cumnwmorncões. 

. De\·o ah1drt ohsc.wvn·,• que. o.p~znr dr. estar implieitamcnlc 
<'onlido denlro d1~~La disposição do pro.jeclo do ilustre rAprc
~en!nntn <io E s lado de Alag-on~. acho necessario tornal-n ex- . 
J)Jicila uma d:i s fôrmas da commcmoração. Ncsso sent.ido, com 
tl honrado rcpt·esnntan t•_\ do Estudo do Rio do .Jancit'o, meu 
illmit.1·'~ collega, Sr. D1·. A7.cvcdo Sod1:é, apresentei Uma 
1'me11da, -cuja ,iu!'!ilkação von fazer em algumas palavras, para 
que i::cja .acr.rcscictn ao m·t. iº, n. 3, o qn<.' nella se contém. 

Ct·l~ io que do t odns ns manifcsi.acóes, aquella que permit
t.ir:í. n5o i::ó melhor nos conhf!cermos. mas tambP-m aos e:>
t.rungeiros sul nme1·ka.nos, nor te americanos. ouropeus ou do 
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qualquer outra parte do mundo ter u perfeito conhecimento 
do que somos e uvaliar o grao de civilisa.ção a 4ue att.ingimos. 
!Serú exactamente uma exp_osição nooional. · 

Em 1908, realisou-se u11rn. exposição nacional na Capital 
.l!'ederal. na Praia Vermelha, e para muit.03 foi uma .revelação 
ú progres~o ·industrial existente em varios F}stados,' qnc não 
conhecia mos. 

Inf elizmcnte?, lorilos hoje, como em qualí1uei· dia. tcle
grammas de todas a~ partes do mundo, mas os telegrammas 
tlos noss-o:3 Estados são muito menos importante do -.que- os 
relativos a nações e.x:trangeiras. Conheecmos tu(lo quanto se 
passa nas naçõe~ extrangeiras, nas exp-0siçõcs que lá se l'eali
zam. os factos notaveis que lá se: possam dar; entretanto, muitas 
vezes não conhecemos o q11e se passa entre nós! " 

Não ha muito tempo, tive oClcasiáo de affirmar que não 
tínhamos escola de marinha: -Oestinacla á navegação costeira, 
mercante,. e fui aparteado pelo. meu honrado 'collega do. Pará, 
Sr. Berito de Miranda, que me assegurou existh no· Pará uma. 
escola dessa nature"za. >'.,!.·' 

E~:;a escola, porém. Linha sido -0bjecto de- transformação 
o nús. aqui, não conheciamos qual era, exatamente, a. sua. si
tuacão. Pois bemt o que se dá c:om aquelles que teem pro

, eurado acompanhar o desenvolvimento do nos$0 paiz .. se dit 
em muito maior estala com uquellcs que o não acompanham. 
E é sabido que a grande maioria não acompanha... . · 

Nestas icondí<;ões, .os re::mltudos· profict10~ que- jtá. se • 
obtiveram em 1908, tornando conhecida. uma. sério do indu.s
trjas pauUstas, bahia.nus, riograndenses e dn outros Estados, tt 
·que nós, na Capítal .Federal,- até os elemeutos·intellectuao8, ·~i 
não jgaoravamos, por completo. nlio lig:avamos u importanciu 
auc realmente tinham; esses resultados; diziu. eu, ostão a in
diear que uma nova exposição nacional será. a forma proferi
vel para que, pm· occasião de •~omnrnmoracão do Ccntcmarin, 
cada um dos Estados possa, na Capital êia Republica, demons
trar ·o valor da snu lavoura, da sun industria, inclue;iw u p1>.
cu.aria, quü hoje t; dn grnndo impórt.ancia, o seu apnrfoicou
monto nas indust.rias znanufactur<.dr1.u1, o i;;ráL1 do seu uàiantn
mento, .o que dii respeito ús f innnçus, á sun govm•nança, á 
instrw~c-ão, à ju::ttiçu, ús arte!:!, ~mfim, u. todos o~ outros cle
tnünto!:! da org:qliza<;i'io de:sses Estados. · 

Nós iremos, ·portanto, colh01• uocões du maíOt• pr-0vefü.1. 
para sabor a que grúu o puiz tem aLlingido em cado. um· desse~ 
.ramos de actividade. · 

' Pernüttam os C'·ollegas. guc chame a sua attencíío para um 
ponto; não é uma· exp_osiçao internacional quo d.e3ejo, nem 
mfl'smo sul americana. não nos vamos apresetar em competi
cão com os outros paizcs.: o que nós precisamos é dar n co
nhcr:er aos outros, cspccitllmcnte a n6s o quo effectivamente 

.1.· 
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somos. A exposil;ão nacional virá .. :fatisfa~cr por completo 
1:~se de.~ i.cl<?1·at1Mt, desde que Jhe se,ia dado um resimen conve.
niente e qun abran.ia todas as manifeslacões dos conher.imen
los huma11os e ~ actividadcs que possain ·aer consideradas · 
debaixo d:is suas multiplas e variadas f.ormas. 

O Sn. B&'<To DE Mrn.J\NOA - Será uma e::cola . .. 
O Sn. .P . .\t;Lo DJ:: FnoNTIN -· - Será mesmo uma escola. 

como diz o nobre Deputado. · 
Será. um meio propordonado áquelle que estiver mais 

utrazado.; clle aprendr:rá com quem estiver mais adiantado. 
vendo rii)vo~ processos qne possam transformar a sua agri-· 

. ~ultum e melhor.ar a sua industria, colhendo maiores r esul
tados cóm ·~ melhol' aproveitamento das nossas riquezas na
turaes. . , , :1 

Quanto aos estrangeiros, que naturalmente , nos v1rao 
visitar, por essa oc~asião, por meio de ·commi:ssões represen
t.af,ivas dos diver&os pai':i:es sul-americanos e provavelmente 
europeus e nor1ic..:·american~ nós teremos a vantagem de of
fP.rcem·-Ihes <"'lf' rnenlos que. de outra forma, difficilmente con-
€1)guiriam: obt.er. . 

. Durante uma .~stadia relativamente cq,rta, elle.s terãó op
tJOrlunidade de colher elementos ({Ue não conseguem. muitas 
vezes por interrnedio dos ministros e consules1 nossos ·repre-
&ent.antes no exterior . · . · · · . · 
~ Será es~m uma das vantagens poait.ivas da exposição . Mas, 
coino disso, eonsi-dero como vantagem predomin~nte a do nosso 

, l>ropl'io ronhecim.ento. "· 
Pre.cisamos ,.. conhecer-nos, precisamos . saber que ·Uma 

grande par.te~ do foi'fil.grio bra'3ileiro ainda não é oivilisada. 
lia uma região no nol'te do Amazonas que · <' nominalmente 
o.rasileira: · qúe não tem, nem exploracão, ni~m r>or>n!q,ção. nem 
vinf~o. e que- precisa ser deaenvolvida. 1) nrn~mo fact,o s::i 
ver·iffoa na parte o~st.c de Matto Grosso, r. ~) J\ma;wnus, e no 
Pnrft <~ em; uma importante pnrf,e .fo E..,t :idn •l<i · 6óyn1. .. zonn 
(>.sta que . const.itur.. por assim dizer, um irnmeMo inte·rlarul, · 
qu~ pórie. servil' ao appet.it<~ futuro dos povos que procuram. 
por toúas as · f.ormn~. collocnr fó.ra -das fronteiras o exe~s1:10 da 
Hta· · potmlação. 1:nnsf.Hu indo colonias ciue- os possam enri- . 
querer. · · -

< 
'fm·~mos, poii;, C'.l vantagem de conhecer esses pontos o 

permitiir que .sti possa. agir, promovendo o seu aproveita
mento a.t.é agora ret.urdado por falLa de bracos e, oo mes
mo tl:lmPo, comprchontlendo a necessidade. ,da construcciio do 
lin'has de viação, que garant.am a nos::rn. int.cgridade Lcrri
·1.orial. · 

Si não votarmos os r1~cursos financeiros para obtermos 
meios de facil communicacão peln vincão ferrc•a ou pela flu
vial, . teremos -ao menos a i:ios.sibilidadc de ligar o.r; pontos 

.. 
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':PeQuenos, que étmstíluern os l'lU(.lleos de população, pelo te
lt!gra•pho, que é o meio mais economico. 

Ao menos, entrando, offocLivarneute, na · posse dessa 
área, tratando <le úesenvo\vel-a, do a.proveital-a, evitaremos, 
quiçá, amanhã, um caso ser:nelhant~ ao da ilha da Trindade, 
que, pelo ar>andono em que a esquecemos, quasi deixou de 
ser nossa. 

Devo ainda, chamando a. aLtencão da Gamara para a par
.J,e. i'inanceira, dizer ·que, uma vez que o p1·og·r1mr.1a com
prehenda a realizacão de uma. exp-:>sícão nacional, e sendo 
possivel que alguns Esta<los não terrhn.m recursos ·p·ropdos 
.pa1·a po<ler dispender na proporção devida, cabe1:á á,· União 

• auxilial-..:os, afim de que possamos ter pleno corihocimento, 
no momento; da s1tuac,ão de cada. um delles; e, para oonce

-der esse auxilio e I'ealizar esse emprehendimento, não será á 
União suffíciente o credito d·e 15. ooo: 000$000. 

Dahi a razão por que apresentei uma segunda emenda, '\ 
para a CJ.Ua.l não solicitei a assignatura de meu illustre col
lega, represe1't.ante do . Estado do . Rio de Janeiro, porque. 
na sua redacão, obedeci á doutr·ina. Que semp-re . sustentei, 
'financeiro.mente, de ser• preferivel a toõas ü.S üperat;ões ode 
credito, a emissão. N&o quh/que a essa opinião, que stls-
tento, não de a.gora, mas que tive ensejo de sustentar, em 
1914, quando se declarava <1:s~r preferível ter os punhos cor
tados a assignar emissões~, llSSignadas, entretanto, depois 
dislo, sem punhos corta<ios, e e1n proporcões ma;~ va.sias do 
que as que eu propunha; não quiz, repitot . que S. Ex. de 
qualquer fórma, i'foasse líg.ado a essa op-inião,' que lem um 
certo caracter pessoal. ·· 

Entendo que, para que a commemoracão do centena·rio 
seja realiza4a com o brilho necessario, não como deveriamos 
solemniw.I-·a· com obras definitivas como as grandes linhas, 
troncos da nossa viacão ferrea, que representariam uma. · 
·so_mJ.'!la muito ~a!s vultuos~. mas com o. que d~ve ser COJ?.
st1tmdo pela viacao, pelas hnhas telegraphicas, pelo comple
mento de alguns trec'hos de estradas de ferro, não é possi
vel absolutamente ser tnaniida u verba dentro da ífUantia da 
i 5. 000: 000$. e, ·por base, proponho em minha. emenda seja. 
olevada a 1001. 000: 000$000. 

Como obter essa quantia'? Qunl a operaciio de credito a 
realizar? Não nos illudamos: esLnmos vivendo actualmente. da· ... 
~·missão. Si não fosse a emissão instituída pelo Estado de 
S . Pnulof. accrescida doP. lucros óo café, não teriam os· reali
zado qua quer opera()ão de cr.edito., que tivesse, até est.e mD
men to. permitudo ao Governo ostar em dia com seus paga• 
mentos. (Apoiados.) Ora, si isso é o que se <iá, si em Jogar 
de 8e queimnl' aqmllo que foi restítuido pelo Estado de São 
Paulo, si os lucros que advierrm da operação <ie credito nós 
os empregamos nas neces~ídades que tem tido o Governot 
não ve,io nomo se venha ~iter que a ,P-míssão é um aUen~ado 
economico, um nbsurdo fmancc.1ro. l\ão senhores. Exnmme
mos ainda debaixo de um· ouLro ·Ponto da. vista, a auestão. 
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Os. juros, em todas as prar..as, teem augmeutaüo ue mouo 
extraor.dinario,. isto é, a taxa de desconto da praça de Lon
lí:lrcs, que .era de 2% o/o, antes da guerra, attingiu a 7%; 1~m 
Paris 6 de mais de 6%. Os cmprostimos feitos teem tiido 
rM..lizaclos não mais com ,juros de 2%. %, nem 3% tomado 
como exemplo o consofüfado inglez e {t t'en<la fran~eza, ma~ 

· a juro superior a 5lh '7c. Ora, si amanhfi, para atlender a 
~ssa.s neeessi<lades da commemoracão · do centenario, tiver
mos de emíttir 100, 000 :000$, teremos effectua<lo uma opc
rac;ão que não nos custaria, no caso· de cmprestimo, nua.cri. 
nil!nos de 6 a 7% ·et:fectivos, :levados em .couta o typo da 
ümissãp. o~ juro cxigi~o, u 1) r)reco ide 1·esgate a ,1ue deveria. 
cer feita essa operac;ao. ·' ·.• 

AJmittamos, de accOr<io com os ·Úartülarios des~a dot.l
tl·ina, que a ·pro.porcão da quantida<ie papel-moooa tenho; 
i.nmL influencia <l'írecta sobre o <:ambio. Vejamos (1ual a. in-

~'" '. 1'!uc11eia. · . 

'l'emos lloje 1.700.000 :OOOS emittidos. Emittü·ci1Jos mais 
100 mil contos e teremos 1.800.000:000$000. Sei que a pt·o-

. porê;ão que vou apresentar· não ú v~l'<ladeira, que é contes-· 
1.avel. Eu a acc-eito como verdadeira, para os advcr"arios. 
Pois bem, qual a relação entre f ·e f8 ? é menos de 6. A ·d<~
prcciação será para os que sustentam essa doutrina, doutrina. 
quo combato, que não a:dmHlo, será de 6%. Seria Jvirl.is vall
tajoso, melhor .distribuirmos·· sobro toda a. poq:mlação do· que o 
úllUS resultante do mesmo emprestimo. 

Nestas Mndições, o onus rc>suHanLc ó nfathematico . 
Essa proporção é a dos meus a<lvcrsarios, ,porque acho 

quo a massa . dos 1-00. 000 conLos ele pa·pel'."'mo~a,. uão teria 
a . . menor · influencia, porque são oufr.os os fMtores . que in-
1'lucm muilo mais qu~ -0 pa,pel-mqeda, pl'incipalmentc quàn..; 
<l'l -essa. massa hoje não obc<iece mais ao ant igo nível de um 
te1'co de vcrda-deiro oúr.o, nos paizes como a Inglaterra, . a 
F1·ani,:.n. o ouLros que ajnda t cem . uma certa .organiz~ção, mas 

'· que já estão excedendo dez· vezes essa relação, te-ndcnd'o u.u
gmentar em outros, como a Allemanha, a. Austria· a Tur
'lufa, etc .• nm ()UC as condicõe~. ,Jepois <la guerra, são muito 
inferiores das dos :paizcs vencedorel:!. 'A:-;sim, não me parece 
que haja ho,íe. o·pel'acão alguma de credito qun possa, paru, 

"'esse fim, ser sup~rior ú que proponho, da fixa.ção dt~ uma 
emissao até esse limite. E devo dizer que, mesmo que re

. sultassc prC'juizo :para os possuidor(~.<; <ln uma propor~ão 
~ qualquer dr.. nurnQ;rarío, fa?atando-se de uma commcmoraç~o. 

que diz respeito ú inde.pcndencia politiea. do . nossa pa_t.~rn. 
era justo que: todos, qualquer que foss1~ a f6rmu da mam~es
fa.~.ão,' dnsdP a do trabalho, ·do capitnl intellcchml ás s1m
plr.s m::mi'fcsta~.õcs matP.ríae;H._ contribuisg\ m . pat'a. ~.1ma. 
l'(:mmmnoração di~na da tra1:hçao <ln. · no!>sa mdepcmd<mc1.a. () 
<fa nosftn. Pat.ria. (Mttito bem; muito b<:m. O 01·ador é v1.va-
111rmt~ ctt-m.prf.mentado.) • ... . , .. ... .... . 
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Ven1 :i ,tJe.-:a >.~ ,,:fo ...;a~:1~1·.~:::iv:.1men!.n lidas, apoü~da.s e, en
yfai:la:'i ~; 1.:•m~1t1bs;iiJ de f<'inança::; ~,.: ~1~g·ni111.cs 

Ao art. 
~o G1~\·p1·no 1·Aalí;.m1·ú a,.; upf· 1·aeôe~ d<, ered'ito ou fará as 

~l'l'ÜSSÕP-!" 1,h1 pl:lpel moeda. qtrn ~e.iam fü!êessarjas para a 
ex~c1u;ãc.J da p1'9$Hnl.v lr~i. pnd(~mJ11 de~rwnder atti a \1Uantia. <fo 
eem mil co11lús d<> r•'.·i~». · 

Sala da:-:. i::•>s~[ie:-:. 1 ~i d·~ julho J~! J !l~O. ---P(mlu d~~ };"1•0-ntin. 

~·· N., 4 

Ao a1"l. I .'" Ac1:1·e~ceut.e-:0c: 

~3." HNllizaçfiu. na Capit.al J'cdiwul. d<~ Wfü~ ex:posiçáú 
nacional que fH~t·m itlu. avaliai· o nosso gr:io de civilização nas 
varia~ espll~ra::: da actividadt~ hümana n demonstre os pro
:,;ressoõ ef'ffi•~t.udos uo~ e~~m a.nno:-: \JN.•.(11·1·ioor-,; riesde á da.ta lia 
J:lldl'..'pendcnefo do lfraBil. · 

8ala. tl<1:;; .~;ü~sõ~:-:. 15 di:- .iullio d1! ·Jtt:!U. - A:=~vealo So#:re. 
,..... .. Paulo d1: J-'~·<mtifi. 
. . . 

O Sr~ Costa Rego ( •) - Sr. lll'eúdente. o ~spirit-0 a que 
obedeci'.! ti meu. pi·ojef'to agorn om 11iscu::;são ü o dr~ que todas 
as iuiefativns nv kMai,· uc<m:a da 1·ornm4m1nratã.o do Centena
rio 1:!a fwfopPf1fktwi:i ;:.,~iam :-:nburdínnrla." au <!I'Ítedn t} :i 
!-l.<' J~>,cç:ln de nm 11r~.din urlmin l::trn(.h·11. . 

l'~sLe .-.:or;í 1:vnsW 11 rdn pt11' uma l:<mtt11(~Sà\1 ·ido1H•a. dfreci.a
rneu f f' s1lJ)O!'d1nadn ;)q ~I'. Pl'P.:o;ide11tP da n~)publica. aµl.'OVt!Í-
1 :irá 11~ p1·0Jí.'<..::tos •>.Ili 1 • UJ');O. rnt>:-.rup no )o;VÍ(1 1fo Cong·resso iN-a
<>.io1H' l. <18ludal-o~-ha. 11pi11a1·ií. ::11hr•' a matPria <fo cada um 
ifo!l('l':. •w:.:-:111i:r.nndP. l'innlru.'nl". 11 fH'<H!rnmm:l da. 1~ommümo
ra~ão, 

. :5e11do n,;:-:i111. 1i;•rl'<>lttill\•1 11tf' l':tbh:1"l ;} rwlk ;~ ;déa conslan
! 1' da eriwnd:J du nohr(• l.lPJ'.HJtadn pplo DisLt·ieto Fede1•aJ. S. Ex., 
l'~('onh,~c,~wfo~n .. mh1wa. uc.ha. ~ni.1•clant.o, necnssa1•io. quo fi
rf(rn r~xplici t.a1nPn l:f> ar:et>11 Luado q u1' u.ma. da~ i n ieiafiva\; <~ ~e
T'l"Tl1 ad01itad11H 1kv1.• si•r :1 iil' uma exposiç.ão. 

São disenrda r1.>i dn :-:; . Ex.. ina."' J.l"nso qu1• ~i a.dmiU:.is.se
mo:-; o r.ritM·io d" a<:<:.1 1 itar. d(-1.sd<'! topx1, C')ffiO resolrn;ão do Podei· 
J:,c,f~isJa(ivn. rd~n~ que. OC'io p1·n,je(.'t.o, devr;>O) S('I.' ,:;nbordin:idas 

{") EA1,c di~(~Llr'-IO 113.1) !'oi :r1•vi~t-0 pr\lo or;irtl1r'. 
0.-"Vol. III J~ 
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·ao examí:' da .;.ommissã.o administrativa de .que trata o numero 
1 do ar t. 1 ", a nossa proposta, em vez de constituir uma. auto-
1•ização · ao Governo; dando-lhe ampla. liberdade para a com
.memoraÇfio ·r.io· Ccntenario, seria um programma, di tado pelo 
Congress<"J da Ilepublica, retirando-se des'arte do ExeL:utivo a 
autoridade neccssa.ria para a sua organização. 

o SR. FRANCISCO VALLADARES -...:.. Aliás isso é que seria o 
direito. 

O SR-. Cos'I'A I\Er;o - Ora, Sr . Presidente, acceito o cri
t.erio i>l<~iteado pelo nobre Deputado pelo Districto Federal, 
nada impede ·que, amanhã,· cada um de nós tenha fambem a 
sua. idéa a encaixar no projecto, fazendo assim desappa:cecer 
o obJectiyo do orgão administrativo de que. elle trata. · 

o SR. FRANClSCO VALLAOARES - v.· Ex quer assim limi-
tar a att.ribui<:ão legislativa. . . . ' 

O ,Sri. .. C~~TA REGO ,;__ Perdão. Não desejo limitar a cóm
pclrncía do Poder L c.gislativo, na materia, sinão estabelecer, 
como principio, que deve o Governo fazer a systematizacão de 
t.odos os projectos, concernentes ao assumpto, comprehend_idas 
as idóas sug:g-cridas no seio do Con:g·resso, as quaes dêverão ser 
cxamiiladas e att; aproveitadas pelo orgão administrativo. 

Si formoi" estabelece\' n ~ste sentido, uma pref erencia 
pelas inici~tivas do Congresso a respeito da oommernoràQão 
do n1!r"ltenario. <'ntão a mPQida que se impõe não é emendar o 
projoc.to. mas re,jeital-·o, pura e simplesmente, organizando n 
·c .-mµ-1·1•:'; ;;n n prog-1:anima da c~memoracão, materia que me 
pa.re~c .mais ndequada ao esE'udo da autoridade executiva. 

Nl\Sl-a:-> <'ondições, Sr . Pr"'sidente, sem discutir o merito 
da jniciativu. do nobre Deputado, e até podendo estar muito 
do · accôtrdo com a idéa da ~xposição, sou, entretanto, foroado 
a disl'Or·chw da sua •·~menda. não lh0 assegurando o meu vot.o . 

A Connnissão idonea, QUP. fical'á directamente subordina
da ao ~r. P1 .. 0sident.P dn Re.p11blica, podc1•;í ser constttuida do .,; 
notav0h; nesi.a. mat.eria. e nada impede, a.té tudo indica, qUP 
nm dos rrwmhros da mesma deva ser o illustre Deputado pek• 
Districto Federal, Sr. Paulo de Front.in. Ahi, no seio des~a 
Commissfío. t u.ia. i:reat-ão 1~ - proposta .. pelo projecto, S. Ex . 
poderá advogar não só a sua. ~déa da exposic-ão. com i-1 
tod;ls as oulr:1s que o espirit.o sempre esclarecido de S. Ex. 
quizer· sugg-e1'it ao Governo. · 

Era o que tinha a. dizer. (~li·uito bem.: muito .bem.) 

O Sr. Francisco· Valladares pronuncia-se pela limitnção 
do cred·ito, 9e accôrdo com a Commissão. Tratando-se dP uma . 
commemoraição, qne. terá de constar principalmente de. fost.as, 
-· e não ha tempo para cogitar de muitas outras cousas -
quin:z.e mil contos são sufi'icientes ou talvez excessivos. 
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' · Prouunciaudo-se sobre cw1.s~ões de nu.oel-moetla, s<l ad....-
ruilte as que se desLinem a fins rep1·oduuth,os, especialmeutc 

· á producção. ErniLtir pa1·a produzir - pat·;.i. t.ea.nsporl.es, Pàt":J. 
colonização, para crediLo agdcola . Corri.o expediente finan
ceiro, para. cobrir · deficits OI'.camentarios, producto da nossa 
desordem e arbítrio em matcria. financofra, ·são as emissões 
injustificaveis. . · · 

Quanto á ex.posição lembrada· :pelo illustre representante 
· do Districto l~cderD.l é idt!.:l. util, com a qual concordaria., 

d.entro dos limites das nossas . .,Possibilidades orcamentarias. A 
situação não é de folga; mas de deficit. · . 

O Sr. Niéanor Nas cimento - Sr. Presidente, tenho -muito 
poueo a--dizer sobre . o proj ecto ·e, naturalmente, sobre elle 
nã_o direi $}OUS~s m~uito a:gradaveis. já. que elLe transfere· :f.un-
itçoes ao Executivo. . 

· Acho tambem, como se acaba de declarai', que os 15. 000 
coutos para todos os emprehendimentos do · Ceo.tenario são 
a.bsol u tamente · insuffi<'-i entes, incompa tive is com o que ouço 
.:lizer que se J)Tojecta : Só a ma.is completa a.usencia de um 
pfano .Póde ter fixado numerQ Lão arbiLrario. Acceito, como 
principio, que a commemoração terá muito mais efficiencia e 

·brilho &i fôr feita com a cx.ecuc;.áo· de emprehendimeotos uteis, 
alguns necessarios e outros até indispensa\'cis, do que si tiver 
um caracter méra.mente sumptua'!'io. 

Representante do . Districto Federal, onde parece t.erã.o 
lo;a.r as . principa.es commemoracões do Centenario, ouso lem
brar uma solução pratica de um problema essencial á rea.li-
Zaoão .de qUaesquer festividaJdes. · 

· Evidentemente, grande massa de populacão u.dventicia 
virá ao· Districto Federal, desde que as iniciativas governa.
mentae~ o!'ganisem grandes festividade31 com exposioão. 
alindamento . da capital e bellas diversões .. 

Ora, Sr.· Presidente, V . . Ex. sabe e é de notoríe~ade pu....: 
hlica que o District.o Federal não tem casas onde habite a sua 
população ordinaria, · habitual. Neai casas, ne.m hoteis. J>a
rece .<le indeclinavel ut·gcucía que antes de che-garmos ao Cen
t<.~nario a questão das l'esidcnoias nesLa Capital deva est111\ 
pelo menos em parte, soluci<malda. Sem isto, á população 
csta.vel, já agglomerada em excesso, leremos .de accrescentar 
o.~ visitantes, quer .das provinoia.s, quer do es~rangoiro :- um 
-0 t1orme accumuJo àc população, sem ter - «;>nde locahzal-~ . 
Desde que isso se dê, · com a ·:super-procura: de apPscntador~a 
e alojamento a aggravaQão espantosa d_o& a1Uf.!"ueres det<.1rm1-
n.ará immediatamente fol'mict~vel · pressao sobre todas as rla~-
8HS, e maior sobre o.s pleb·es que -soffrerã.o ·com ísso as mais · 
eruciantes agruras na época ctue d&ve vara· todos set de 
nlc-gria. As classes prolotarias .•.. 

o SR. ARMANDO BU.w.,.\MAQUI - Todas, 
O SR. Nrc.tNOR N,a.sorMJJ:NTo - Mas pr1ncinalment.o osf.a.,:;. 
Qomo . a populaQão adventioia poderá pagar mai·a cara 
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;1 t'NHfa da.~ 1·a&a;';. q,; ,_;,. mm1Ul''"" r-.,-·ursog :>erfto expulsos uo5 
p1'NI io:: "ri-' qlw 1>.>'tão 1•p;.;idinuo. 

O ~H. P,\liLt.1 DE FHuN•rr;-.; ~ --- P11d1~1·-~(· . .;ha l(~i.dt>lur de 
nu1do :). ·J 111·na1· _ 1mpossi \'l•l · •'$S" ú.wto. 

O ~IL ~\1nv1ANuo .B1mLAMAQUl São 11"' 1\ff.:·it.o:::: da t:l•lt_:. 
1· 111' rt~nüi a . 

O S'IL Ntt:ANoll ~ASCIMEN'l'o São H•-~g-o q1w n Sl'..íam. 
n1a:-; fW~w qu» o .Estadc t<!tn obrigneão .. _ 

( > S.n. 08C.'\n ~OA1-t.1·:::; -- .00 assi st..i r· a fJSi:; ! •:~ casm~. 

O S1c N1C.\NOB NASCIME.:>:'l'o - -'-- . . . não :;ú de a:;;sislfr u 
"~IÕl'·" caso~, como de r0solvrn· º"' problema~ econol),ücos da. 
d•!rnoc;_·acin 1~ ::;eu 1~t·r-1:;cil1rnn-Lo. D <llH' j;'1 foi admH.t.ido na pr0-
pria lng-IaU'1'.l'a. ·individualista. 

Propui. portanto. Sr. President,~. «1 ue. enil'e a:; d.espez-a:) 
:iuLol'Ízadas :µ~ra oi:: (:ornmemora1.ivos do 1~1mtenario, fossr~· 
'lesta cada a · somma d" :!5. 000 conto~. parR ~uja .obtenção 
t1ratitar-:í .• , Governn a~ 01ic1·ações de ..:redito que ,i-ulga.r mais 
adequ<1da~. l~u, por mim. declarn que llI'Hfíro, precipua.
mente. ~t (~mis.são -·-- que ne~Le caso. Sr. .Pre$idcnte. não terá 
nenhum dos fH\l'ignt: dai- dr'.'mais emissõe:s. porque de:sde i• 
pl'imeiro ·momento em que a::: notas forem t\mittidas estarão 
nnmediatamnnte garantidas por.• um val01.• correspondente, v!
f>ivel '~ crescente; (', f)Ortanto. nem um minuto ~ss-as notas v1-
r'.io a posal' ~nbr11 il. rrn1::;i:;a, da!:' f'missües 11u~ aetua.lmente. exis-
t~m. · 

So1·{t. irnw Pmis~ão !asi.l'em:la, eujo Jastru não ~t3l'á como o 
o~t~: oul.i.·as. a fauto nor tani<:1, ou. eomo é a nossa lei. a .. 0.2 '}~. -
ouro. mr. como. nm .França. onde o im~t,al i:útrcaut.(' ,iá nfío 
nlcanc.'..t. um <lr~c imo do pant'l cir(~.nlanLP. '· 

· f\r.rá un"la· ~m\s~ãv pt•la riua! rnsponôe1·ão valore::. reae·~. 
que-. np••1rn . .-: r-1~a1i7.ada8.t'opt·e~tmtarn maí~ do qu" o papel emlt~ 
f.ir!ri. 

T!'l'1 •nio~. 1·0111 i~t.o . . nllt.idr1 til) Dí:t>t1•iclo :Fedc1·al. ant.c8 de 
tud11. :i :-:1,fw;fí1.1 do pr(lh1<1nm d:i. ~aude PubJica, que, como 
V. gx. ~nJw. uão ~·.::L:'r. podPrnllr srr nüdad:i uorqw.~ os ài1·c
dortJs -do~ -d''fJ<trl a rtlt''nl11s 1·<~sr11•cl .iv11~ não Pn-conJ·.ram 1.ind<' alo
j n.1· :t ;)opula1::in qUP obrip.·an1 a d1'f"P('.l-1 1 do~ 1:a s 1•h1.'N~ " íla.s 
easn~ eoll~<·J.iva~. 

A minha. propoi-;í a. roni u dastieidade ·~ a htrs·ul.!za com 
qu€• ·~st.á apt·l'sentada, 1n~t·mjtJ(' ao Exe.cnt.ívo '1ar :-;oluçiio n. 
nsta part.~ do problema. porquP, :f<~itas a1; const.ruccões, a. 
Baude .Publica poderá ebri:;ar ~l remoi.ião dos que estão habi- . 
·t.ando <iasa!:' insuJnhrc•s. impropria!-;. onde t:.i·escl.' o vicio. n. por
curiu. a prostif\1i<;.ão, pai·n i.•\>if\as m-\f:.a~ novas. preparadas. com 
l1ygione e polfoin. . 

O SH. P,\lJ1.n -1)\·: F'noNTrN' -- Oev1~m ser 1•lhninadas as 
}'nvellns. 

o SR. ~\BMANJ',1('\ H\J!lL\'MAQl_ll 
h• i:: rln hoa hygicne. 

Applícando-se as5im, na . - ' 
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O SR. Ntc.~NCR. NAscnvr.e:::-no - Com 11stc credito llO<lcr:~ 
c1•ear uma ou maii-: vmas-.iardin~. admiravelmente organíza
das, -aproveitadas a~ experienciat:: dt~ onko::; povos, onde não 
só a hygíene, eomo a inst!'ncçfio P o _polfoiamenLo seriam com- / 
pletos e facinimcs. Terá tamb<~m ereado -nm gTande patrimo
nio que, com a applicação de ~5 mil conl.o;,:, 8e elevaria rapí-

-àamentü a 30 t" -35 mil. sem qc·: .. 1 E"- fa<.lo t~>nhu possíbHidade 
de PP.rder. nem juros. nem nr~nlrnma par· ~i'lla, ror menor qu<~ 
St?-ja.. tlo ~·apita 1 emprogndo. 

O Stt. '.'vb.umcw 1m J ,.\f:t:l:lOA .. -.. E" o progt·a.mmu. Pat·u r: 
pobr<> o easehre. pai•::i. n novo 1·it:o a t'onst.rnc1;.ão d<· pala.cio~. 

O Sn. N1c,\~OJ\ N:\SC1 MBNTO -· :v[;l.S eu est.ou proponde 
Uma SOhl(lãO relativa. dP urgeneia ----· a (~On~trucÇã0 ,fo casas. 
àe vHlas-jardins. ('Om toda::.: a.~ c.or-nrnndidadrs hyg-ienica:-: 
JHU'3. os pobrr~<; ... 

O SR. MAUflHJW DE L,\(.:.EttJH -·- fl' iB~n: pa1·:i e,;; i.~f)N'U rio n 
ca1'rnbrC', para o riC'O (lS palacios. 

,O _ 8H .. NlCAi"OH NASCIM~Nrro --· .•. r.• \' . J<.'.:ix. ha de com
pl"nhenrlm· · qnf' não ••stou dando ,..:olucãu <'i qneslão social ... 

O Stt. PAI JTJ) _1w f•'1H:N1rc'Í -.. - . )!em n c,ml.1~nario dá f.<~mpo 
par.r. isso. 

O SH. ~JCA~o1-1. NA::..cr!\IBN'l'<) - ... nP.Ul lia ll~mpo o.ar:t 
bso. Nr~m sou a favor· da Favc~Hu .. nem contra o:-; palacios. 
Não trato dis("' ug·o1•u. J~s.tou pro1a1randc. r8solvnr a questão. 
dentro da ~dtuacão n.clual. ··~. l-ii não posse> l'P.mov~r immediata
monto !.oda a· má 01·gnnizm;ão zern l. <i~vo úi')fü'.Orr•'l' Pm f,urlo 
<'JlH>: pud1•t, paru n1PHior>ril-n. 

O 8n. MAUIUClü DB L\1;1mOA - - · Acho qur• ci1,v11 ,·oncort'P.l' 
para. qui> a Fa\'~Ha PMSii pa1·a (ls pala.üios. 

· O SH.. P.wt.n 01·: J''nON'l'tN ·-- '.'111•> hn h',lll{l(• . :'\' r•ni hav1•ria. 
palacio.~ hasta.n h•:=: p:11·a :.t 'f1'av1illa. 

O SR. M.H•mcr1~ rw 1 •. \r:..:1m.\ • .. · $1; 1·-tH11 ~1 i•mi~~fü, d1• cen1 
"mil t•onloi-:. 

(.t ~R. PAur.:o 01~ FHnN1·1N - !'\fio (~ iantv a~liim. O nlHW'W 
li1~ Ulr>t.'i1 Ln •"!-< rl:t F:w1•lfa nilo dava para elle~. 

o SR. MAL!JUCIO rm r,,v~lo~~t).~ - Ma.E: t.ambf\m não tia sá 
.Pavdlfü_. Além da::; Favella~ h_r1 n pl'oletariadn ~ · 1) opornr-in.dc, 
ilU" nfio está na Favnlln. \ 

O SR . .PAvr.o Dr1 l"no;-.;TJ :-.; -···· 0$ palaeios nán sel'iam :mfl'i ~ 
dentei'; porque· o:;; arlmw>: não 1 '1H·r1'~pnndPm ús casai' prole
tal'ias. 

O Sll. ?\-l.\t.THlctn. iH: LACEIUM l~nUi<: VLlmo~ eoH;:;truir ~!'.· 
palacios. 

O S1t. N1cA,'iOR .'.iASf.:L'l<lf~N'l'O 1'.::u acredito qui ~ não po-
üemos !'Osolvcr na }ei do CL~nt.enario ~~ questão da desigualda-
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de social, mas penso que podemos dar uma solução relaf.ivn. 
á . sit.uac:;.ão acb1al, prement.issima, e foi com este fim que re
Uigi a emenda qu'e apresentei, e r1ue p6cle ser incorporada ao 
proj,P.cl-O de emissão do cem mil contos, de onde sahil'ú t1n1a 
f[uarta pari.e para roo.lizal-a. · 

Nüc dese,jo prolongar a demonstração dessa necessirlade 
porque -ella está na consciencia publica: si eu estivesj::o no 
ponto de vista do · «tanto peior quanto melhor>, isto é, dn crear 
as maiores· diffiéuldades. de augnient.ar ·os soffrirnentos para 
gerar o . desesp~ro. • . · 

O SR. MAUR1c10 DE LActmoA - No ponto de vista anar-
chista. · 

o Sn. NICANOR NASCIMENTO - ••• si eu estivesse debaixo 
desse ponto de vista, decretaria, ao contrario, que se gasLas
sem os cem mil contos e muito mais sem nenhum proveito; 
andaria a Apoiar todos os delirios e.pitacianos, · porque isso 
crearia um estado de consciencia publfoa de revolta, desen- . 
volveria e exaltaria o sentimento revolucionario para destruü• 
a ordem social no Brasil. O meu ponto de vista, entretantc., ó 
est,P.: acho que a nossa organfaacão social é má; que deve ser 
modificada por uma série de medidas de utilidade publica. · 
Sei bem que isto não traz solucão á questão sooia.1', :í luct.a 
milenar das classes. · 

AcM<Hto que podemos dar solução, sinão absoluta. por
que não ha solucão absoluta n o eterno transformar da. P.Specie 
humana.· p~lo menos relativa, P.m que o conforto e a commo
r:iidad1~ g~ral se modifiquem profundamente, alterando t am-. 
bem profnndnment.e a relatividade das situacões . dos indivi
duos na sociedade ... 

o SR. PAULO DE FRONTlN - E o progresso não pára. 
O Sn. NccANon NASí!IMEN'l'O _: ••• de modo a que, obtida 

uma concessão, tenhamos con~eguido -elementos, sobre os 
quaes novas :facilidade~ .~e apoiem, d~ modo a caminhar gra-
1iatívnmente para uma igualdade maior. Esse é o meu ponto• 
de vjsta. 

O SR.. MAURtClo DE J.,AGERDA - Pela lei ,natural da ovo
lncão . .. 

O Sn. NrCANOR. NASCJMENTO - Acho que o Estado deve 
l'flalizar esse programma, e affirmo que, si o não fizer -. no 
rythimo actual da evolucão humano., - t.eremos de o real1z::n· 
ri ~.Jn. solucão cat.astrophica. 

ÓSR. MAtmH:IO DI!l LACERDA--'- A.hi, não. lia muita vi lla 
op~l'::irin; ninguem faz cat.nst.rophe. 

O Stt . Nr<.!Ai."lnH N'AF-IClMENTO - Mas. emquaút.o não pnclc
m <''IS, pol' uma rndir.nl t.r ansfo1'macão polit,icn., resolver ~J n
bnhn •>.llt~t~ o prohl~ma ,:;o"cl:tl, em -cadll ~.;nso especial, eu 11 rr~
senlarci proposta p:n-:1 resoJvel-o parcialmente Mm a soluçao 
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relativa que acho ac!equo.cla. 'Resolveremos o que eu chamarei 
problemas de urgencia. 

0 SR.. nlAUfüClO' OG LACERDA - V. Ex. quer globalmenle; 
é uma solucão parcial; tomando como derivacão a sJcie.dade 
actual, é uma dissolução . 

O $1\. NICANon N'Ascnv(l~N'l'O - Acho que esse ponto de 
vist.a, seja pilherico, ou social, ri~e quer resolv~r tudo, sem 
dizer como, está esbarrHndo na demonstro.cão conkaria. dos 
proprios contemporaneo:::. 

O grupo dos que peusam que é preéiso destruir o esl.ado 
r.nra eonstruü· a nu~·a oJ·ganizacão social tem ·o •eu C.esmen
f.ido o mais complcl.o n::i org·aniiação moscovita, em qur· os 
dlreclores da revol u0ã.o russa rt:conhec:eram e prociarna1·arn, 
ua ultima fórma de governo 1le ~eu chefe, a necessidade im
prelerivcl cte· mant~r o Est.ado para encaminhar qualquer so
lução egualitaria. 

(J,. SR. 
1 

MAUHICLO rw, LACEHD,\ - Logicamente .. V. Ex. 
sabe qul\ Lenine era mRr:s:istu, e o mn.rxismo não é u aboli
ção da autoridade 1:em do Esf.nu0. 

O SR .. AnMANDo B1 :n1.1> M.\Q1:1 -- .Foi a experiencia que 
!he :indicou tal :'10lur.ão. · 

O Srt. MAvrucro 1>1·: LM·1;:m,A --· A r~:q1edencia não indirou; 
elle :mpMitivament~ r.~1 n rnnn:11;nw. 

O 'SR. Ntr.ANOP. XM~CtMKNTO -···- O nob!'e Deputado pelo 
Est:.:ido do Rio, int<•lli:.rrinl.,1 1' culto como ó, sabe muito me
lhor· rlo qu~. eu. que n:'in lw sotuc,ões theo1·iéns dl)t!orreil.tl"s d::i. 
vont:uln dn um h rtl'1r•; t '1rJ:t:-: a 3 :-;oJw:õ"s soe ines, silo solucõe~ 
qu<' <kpendt>m dn. pl111 nnm ifüh;:i.n ;.r~ra \, a~ r1uaes surgem, e orno 
fo:rmul Uf-1 pol iticns dn 1·f•n lizac;:iío do.~ p'lirnomenus econom icos. 

Pele .qimplcs fai· to dfl T.N1 í lli ' 80r mnrxii;ta. não poclrT"ia 
flllr• íln.r ~olução mu1·xi~l:i :·1. r·"volu~~úo i·ussn, ~i a evolucilr• da 
menln!idnrlo rus~u n;ín 1'~1 Í\'<'f'Sl' n<1 r.stn~io em quP se 1•11-
<~ontrnva. · 

D,•u-sf' !'!st.n soltwiír1 pl'ln !'nnjunfr1 das condiçõeR P.cnnnrni
r~ns dn phv0 russo. q111• lhr> mr11rlav:m1 o sentir. 

T,..VP como finntill:1nr• r' oh,ied.ivo immeciaf.o. t::i.lvez im
pr0visto. n. solução ,.,~f a 1 :11. i st.o J~, a cnnsoHdação do Esh1 do, 
'~fim nma qunlidadl'.! 0 uma quan!idnd0 rie autoridade mL1ito. 
roa i0r do r:ruc u. doB iwnpr i os Czar0s: r.om um con,juni o dn 
nrfoaN: er "mirns, .~nl'i:11' .~ nn1ito mais vastas e~ profünda~. 
rlo qur~ ·o an .go gOVPrufl 

O Sn. 1'-f.At:Rrcro iH~ r,,,n1moA - V. Ex, devo parti l' do 
principfo· dr que o p1·opi·in mrwx:ismo ( o princh1in s<»ir.:nti
fico. rort.nnto, dedutivo. frii to na. exp~vimentação europP.a. 

n Sn. NrcA'!>.' oH ?-: \ <:Cr\\ 11"' ·1·n ··-· v. l•:x. riev" ~.rr ra:r.ão. 
ma~ · ~6Vt1mo~ attcndrr 11rincipalnwnto ;i '.iemr)nsfrnQão ~xpr:rl
ment \t: Desde que um prdr\ cl1egou ús c.ondições taes que 
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1'vincidem com •)s 11riucipio::; sch~nt.ifie-0:>, p1•incipios que v~o 
~~J!' applieado::;, temo:-; <! ll•~ e:x:am i nar· qual o rn·ocessu 1>orqu~ 
est-ieB princípios foran1 d't• fadu adopta<io:;;, rw. pratica. Ot•a, 
lW. P.t.~::;:; ia a vrimc"iru. f'órma de i'cvolu~:ão foi a Lateação de 
Keren.':!ky e us «inteUeetuat.~S», J<!l)Ois Leniné, au:;enle ProLs
Jçy, c;om os de <i:~rnoln~· .fnsliLulc», venceram o -i:coope.racionii:>
m1);,, os anarchista~ 1'01·am expuleos àê"'·qualqqel' puti.cjfiru;,ão 
no Governo, e Lenine, de ·vol.t..a do l':.'.ilin a que. o fo1'Çarn Ke
!'ensky, co,ru ~eu c:x:l·1·aordinat·io .püdec de orgao.i:ta~ã.o, ::>ua 
~~stupcnda capacidade de oominio, Leve· cit:: org·auizat• V •1ue 'l 
A <ibolição do Estado ·? Não: a hyperlh'ophia do Estaou . 

Não houve dest.ru içãri do Governo·; nã.u h:ouve dc8klJ icão 
Jas classes. lia fortificacão do Estado, eom .c>ubst.iluicão 00. 
clas$e predominabLe. Em v1~7. ·da lyrt\nia burgueza, a Dit:adurn 
do Proletar·iado. Y. Ex. .sabl' qu~ o marxismo ost.abelec~ 
~n:s })/t.tist!~ :pa1·a· reali za,~ã' ' do progrumma eouununi:-;La., depois 
da "revolu<.:ão ::>ocü.J.I» . ::;;lo l..t'P:O phase::; ~"t·adat.i va:; pat'a. l'eu.li
ia~ão do pl'ogramrna até a -i:euhiüuanlc:z.. 

ó proprio" «man ift'1~to eomrnunigt..<i~ c.h.! .\'farx 1! Eugd, ~us
t.ent:i que a l'iualidad P. immedfat~1 nãíJ pód1~ .-;er i·ea.lizada no 
communismo, mo.!:; sim al1·avi;~ úo sociaHsmv do .Estado, 11a ::;ua. 
i'órma estalai. Toda~ :.i::; :;;·1·andes adminisf.raçõnl:l toem CJUl~ ~1~ 
nacionali:.:ada8 pa.ra u LILI e a ,.~conorn ia ~e or~::m i:r.ará qm g·lll'al 
sob o conlrolc cen.t.1·:...1 <lo :Estado . 

Como :-;1f foz li•J.k a ·IJl'llU\J•_·5.0 nn Hus:;ia ·? p,.Ja::i cooperá
li\'aS " pelo::; L'Xürcilo~ lr1ü1al~1adol'•~s. JisLl'ibuidos vclu E s tado 
(Jara t.al tiu qu~d r·•~b!'iàu olld(• haja 11ecc&; idado . d e b1•ac;.o:-;. 

Aindit ag-ol'a o u:iwrnito •.1ue ct-1f:á nos front.eira:1 .~ cuiH
posto nu :;ranc1•· v:1l'l.1• de· lwi;.:úda~ 1h· t1·abalhadQ.I·~:.o t.errit.o-· 
.-iaes . al'maoos, 1·otit·at.Joi; uüi. campus, ondu l&.\' t'avam e co
lhiam (.1 QU I! fOl'Ulll, l~OUll.' trn.b:d hlldlJt'tl~ fü' UI ado~ fHll'U a~ ft'Ot'l-
·~eíra s rfoff>ndf'l' a ílnpubli1:n do.~ ~JVÍC'ttS. . 

O :-:1 1, :\J..\t 'ttr1.!h1 !JF L:\1;1·:111"1.\ . - Tnd;,l a r•1wulu c,: à u 1\t=c.mo
mica.. para se uumt.~r. procis<L il11J1!aul.a1· . ..;~u:; pdnci11 ios. seus 
·~dP.~rn:;, 1:om~•}a 1· du l·-unir.>1.1 do dirl'it11 pl' ÍVaíl11 p an1 " do tli-
1·cito puhl ico. u1·guJ1izur n ~twiNla1!'!· i111l i l ü·u 1k at·-cºv 1 ·~J1, c-orn 
a privRda. · 

Si ü ~ncit:datl1 • JJl'l'!snnLo• .l.i'lll q111' :'lc Sl'l:"l.N1lar 11(1 Esl~\do 
,. a sociednár• .J1t1m·:.i ain.da 11 l.1~m d1J ~~1· . r1 llf' ,·!. nntret.anf.t.1. um 
novo Est.a<ln . ~ãü :>1) ~1·g;Ut.' d::.1hi , poh.;, qui' u :E~t::Hio .R.useo 
~eja 1.Jm .f<~sLa~oi0 0(1m 0 u aetunl; ·~ um Ji:1..:tndo prol elntio, nma . 
d~mO<'J'a'·· iH tr·:ü1a lhii'f.à . · 

O :';ll. NH1\NúH · N'Ar-lCl~H!N'l'O - ~t:',m eu qUl!-i.'o o ~:stacrt> 
.ict.ual. At·.ho qu1~ u Eslad1) ae.tual p~h• ~uu pessirrn1 Ol'ganii:a

. t:;Uo, -não "'~Rliza. rnuis a toLaHdud<' d:u; :-uas funec.ões de ~on-
iI'-Ol~ . . 

rtenli ~:1 uma !'u ucc.:i\o p:l.f.t'1) 11aJ. rrãn .ig-ual it ~1riã. na quH l iwo 
t"f:'+i ~om a nmeliinar·ü'l attmin i~t;·at.iva ti c ~rt(l ntHnN·o d~ etas~ 
~ .... . 
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l.iúi 

.SflS eúnt.1·a oull'aS, aos capitalista:; l!úi l tra os · produt;~U.'P.s de 
l"iqueza. 

O SR. MAURIGH.l DE LAt:~:m;;..~ -- 1~ p11t' um pl'1nc ipio, toda 
o. L'flvoludh, . •-" :;1:mpr1· 1mposítiva. 

O °Sh . N1CANOH NAsCIM.B~To ... .. Foí 1.\ 1.1\10 fez · Lenine. 
,\podcl'ou-se do ·E'!';l.â-do parn , ·por l'Of'i' ' (telh1; ' impor a l'ól'mulu. 
politi1~u. r.-:a.lizar H rcvolu<;:lio. Sfü.11 n ((e~t!'uiu. Con0ênlrou 
!lido 11 pnt.11;•1· <'. aboii11 •~ \ibP1:dudf"., 1.rnra 1·1kwa1· ,1• dis• .. iplinar .. .. 

O ~t\. )1.At; 1oc1 11 DE J4/\1~ r~HIH - ~ãci a.p1) im10; dc~sl t'Uiu ,1 
Es tado eapitalist.:1 ' -' • ... . •n1't.l'UÜt u111ti. ,.:i:11' i ... rladP ••1,,:momic.a. 1:om 
(1t.1tl'o-: <•lc>mi>.nll•S. · · " 

C.rí-r. ~P •. nm•t••r..rnü -- ,\l:111t,1:•m nm F:~tH<l(1 Pl'fll('lal'io . 

O i-1-11 . N iCA'Nt>tt '.'.iA!:>C:J~·.r1·:NT(1 . -- A.inda nã.o. Não mant..jm 
.um }<;st.ad11 'pr·olcl.m·if•. mallt15rn " didadut·a pt·olctat· i ~, . SuJ)
~tituiu a ('J.\~dominancia da ela:;!'>(' hurJ;\JH1,41 paht do:> pl'olet.a-. 
rio$. ~·nni oult.·n e.r)l'l~íl t•llr> podN~ia J.'tntlizar·,. Qu11ndo ns nosso~ 
~implE>!" .iurh;l.H,.;. 1~ha.mado::; ·~st.adista~. c:!eclaram. eom i~núra11-
da. eomplP.t.a , qu~ n5n ha l11!:i.s dr. rlas::H~s. que não ha quc8-
l.õe~ .soc~iae:-;. apena-: i ·.'~velaO) qut? nunra ~·sthematili·.aram na.da. 
De~wonha:1wm qfl.l•~ o proeo::i::;o p.ol H kn. pelo qual t<>rnos v indo 
da t.ribü ar) F.st:Hlo. 1! prec.isa.menle :1 ..i: h1d::1 da:- classP.S» . 

·A. l'i•volu1.~ã(l ~c)r\ ial qui· re~iu n nobrt' Deputado pP.l<• 
:J.-:1;1tadn do l'tJo fin .laneiN1, l'~t.a. rn:;l.:'t foi ta. I':' a iltlbSl,il.niçào da. 
mN1t.alidud1~ m~taphysica r:iela scienLi'fka. To<lo~ o~ :;r:rndf'.:-. 
pensador<':-; 1·.11ntt-rnpon:tnf·o~. ini:h1siv1• o q1.11 : p<iT'a mini 1i ._, 
maior di·!J.~::: -. .. Ka11tsky. dr·!nlai'ru·nrn. i'-X1W1'~f'1o1nnwnt.•>. ··1u'' tt 

. m ünl.ali<b{df. 111t1tl<•1·1m nri11 c·ómp<l!'ln rn~ic; a p l'opriPdnd•• p1•i
\1ada. 

A ~01.d:di~a1.•.f1 1 1 du t11·11prindack. '"" <'n.pital •"· 11m:1 . irl1!a v1.!11.
cedüra ti oµiniã~ af.•\ da nrHn.nia indiYidnaJii'l:l. ()~ g1•an<!e~ 
p(-m.s:ui111·.-,.: in~J1'ZNi, ' llll" ~ui.:t.enl.avam, com J,loyd Cl1H>rirt>. 
q·tlt.; a ha!=:1~ da. i;1.11: imiatir r:o11.l.ornpf1riuu•a 1•1·n a rwop1·i1•dac1., 
p1• ív~11in. :w1"iiitnn1 ho.i(• :í ;:i11cialiv.ac;ii<1. . 

Praf.i('am-na. ~ah1-01 •!'W ••Jln ,i,,.11 o ,·1u•• t.in.ha d·· pro
ílni.ir . 

O S1c )fo•ut{l l.!IO rH·; LAl! l!:'HDA - :Porq1H· ·a pro1wi~datfo 
privada e.un1iwíH d"nf.r1..1 do m1in<I•> Mn-nomir,(I loitn n ?.P.11. dc.·
M~rim•n.tu.m. 

n SH. NIUÂ..!'oj(IH N:\~(:ll\11l.".l\ITl.I - ::;im. Q n ()IH' ôi~o. l~\Xili'l.mJ 
O que podia rflallzar; lt. propTiedadP. na<la t.1~m d~ :'lagra.rJa. é 
11m:t fórma. 't-<~ [•P.alizacã11 1~conomica • 

.Ah~ o~tf~ morncmtn :t propl'i,'dn.dc pl'ivada •~l'.:t ~l r~1rtj1•• llt.'·· 
(' 1~:-:;Rarin. d•• 1n·oductiãfl. . 

Porqll1" n numm't'• daqndle~ tJUc l inham e:\ (~ (lirii;fr :t:' 1'111··· 
C:i"' f•1!1momfra!i.· pr11•a q tw N•~as llrodmdssem '" innxim<1 H qui: 
pai•:. iss:n f\1'1.lof!i•;,;u.vnm das nocõe.s).. teehnicas l'I ·gc.i1••\ t.i l· i1· t1 ~ 
~l'a r1.•r:l uúd1:1. ma1.i ho.i('. q\.H: i:-ssas nocõesi scient;íficas, que- t• 
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/:<"~hnfoa de todas as profissões, por causa das maehinarias e 
rios syndícai..o:;:~ chegaram a.o ro.onhecimento de grandes massa;; 
Jiumanu.~. niío lrn razã-o para esse prerdg-ativa de uma. propr i1'
dade. Junda1fa no prnviJBgio i.;Je uma · capaCidade qu e j tl 11u 0 
t0m i:~x111·1·,~são, porque (·~tá generalizada. 

Ho:i•~ a grance que~Uín social 1; economica é esta. E. qu~é· 
'a Jt'.Jrrna d~J procluzir -r.on1 a propriedn.dc priv'ada. é d.ispr-r sh ·a, 
desr<~ t·di(:a., não apr~weita :.odo o esfo·rço humano para o rnrt

. ·x.imo da producção; ao passo ':(lle. o .i:;yndicalismo coop eeuti
vi·.st.a. pddc at.tingir a cs~e ma:xi mo, ter: hnfoamente, com d is
IJe1·1füüo menor. 

Este o primeiro capitulo. . 
~o s1~gundQ capitulo pelo qual a propriedade não pódn p Per

mn.ne~~er t., que a pr:opr.iPd·ade privada· é dispersiva e di~per
d i~;atfa 11a dil':f.r·ihui<;ão d0 riqu~:,;as produzidas; umn. g·1·nn.de 
massa exitre a pl'oducçií.o 0 o eonsumo inut.iliY.a-se, enl.r<.'~tw 
:>. um vasto parasitismo social, f')Un é o frete do transport.r-. o 
banc\o, o Mmme.rcio. o · se~tlro. o intermediario. o politif:O. o 
ndministrador . . . · · · .. ~· · 

Posso :fazi>.r a demonstracão clara e examinar o systema 
capiLalista (;l rnostra1' e.orno um vasto aparelho está. on;ani
r."1,do nm t.udo 1sf.o que. por J)art.0 de systhematizaçã.o 0 por 
exploração capit.'llista.' cl1.~sperdioa. energia. 

o SR. PAtJT~O DR F'nONTTN - y. Ex. me perdôe. o prwa
ti(JXO, é muito honito. 

ó 8-H . N1cA~rnR NAsr.i::,u;;~'l'o - Paradoxo pr ofundamente 
.h.1::i l. ifkn.do por V. Ex. mf!~mo rrmrnrlo director da Estra.dn <1í!o 
}'(1l:r'o Clrn/.ral do HrnsiJ. 

· O $-:n. PArt.o ni~ FnoN'l'IN - - Prrdão. esse pat'a~xo nmwa 
• . <-.l;J ' 

rP::l fl7.P,l . ' . 

o ;:.;n. X11~A"'ºn no NAr-;r: 1:J1rnNT.o · -- Não estaríamos Jin.k 
eom ::i !-it.na1:1n (•Til ífllt' ~e· enr:on(.ra. a. E;::trada do Feno C<\ll·
l1·11l do Brasil. f: i m1f,rnp. nnf.P- f'. ,, V. F.x. depois não t.iVP!'snm 
r·omo in:-tnrn11•nln '1•~ ~nrinlizndifl d~:;~n. <"SLradn rmtlíimdn por 
:u'1: ií0' di1·1~(·.fn dn ~:::lnt"J(I ··-· fl · c·.olo~::;al ron!-'f .rnccãn do::; ~•'n~ 
rnma0~ •' :-i d11plir:ir:fiõ .. . . 

o SR . PAt•1.f'/ rn: 1"nO'N'l'tN - - · V. Ex. rlocl:lrou ha pouco 
<Jlln hn.vb n pn1·n::ifif::rnn dos (ran~po1·!'1' ~; portu.nto. a. Q.'nt1 ·1ll 

\<;er i!l. um ·pai•nsif a da lrnciio. 
O · $H . N rC.-\fNnn !'iASí) rl\rn1'"'.l'n - - No.turn.lm0n t.e fni dern a

$lMln s':\-·nt-hcf.icn . ~; fo:::.f:f'mn:;; enrnpuf.a1'1 nn. f6r m:t cap U.rt
l i~ta t.odn n rap i ln t C'rnp1·ogado na. E st.ra1fa de Feno Cen tl'n I. 
enpilalisa<.11) 1~ ! !1' . f.1'rinnv1s de fil'ar dPl\I' os resnltados qnr 
t ir:rd a q1ir1lqn 0r · c:1pif.alisl.a. :isto é. :i mnm.it.P.n~rí.n do ca pib1l 
p r> ln df'~laque d:t renA'tl. d<!. um f11rnio dn r<.'SPr·va. os .i tH'u,.;; 
clf~ :.; i;r c'npilnl. ri · ph1.s-1.·al11.1! nu ns h1cl'OS. 

O capitali s ta . qu e houveRse nmpreg:ndo na, Ccmlrnl toclo n 
cnpit:'I néll:1 inv,~rtid o, tcri:.i de tirar chi. ronda tuclo o qué re
feri. 
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sr::;sÃo l~M 'l:S l:rr: .rn.110 or. 1920 

V. Ex. h a de ent.ãn fí-'COn hecf'1·· que a l'~nda. actnal dg, 
Sstrada do Fr.rrri Oentrnl, como a dos aunos ant,el'iores, n:1:) 
bastul'ia para todos os serviços docorr.·entes da organisa~ão 
de "1eu capital. Ora, si assim é, o fac.to delia es!.ar offkhl1i
~ada, &ocialfr;ada, na.cíona.lisada:, permi!üu pl'irneiro que :i 
iniciativa tivesse chegado á re:ilidade fJ. n.gor·:i. ciue produza 
benefieios ···colossaes, que não realisaria si assin1 não fosse, si 
o enorme capital nella posto houvesse de dar Hinda, lucro e 
amortizaç.ão. 

o SR. MAURJCIO }))1] LAC:EftDA - Mas ella não está sociuli
sada, ella · está officialísada, está burocraUsad a. 

O SR. Pi\.tJLO DE FRO'XTIN clá um aparte. 
o Sn. NIGA .. "fOR. NASCIMENTO - Conheço o pon(,o tle vi~t.."l. 

em que se colloca_ o nobre Deputado pelo Rio de JaneiI·o e 
aquelte em que se colJoca o nobre Deput,adn pdo Dist:ricto 
Federal. 

Entende o nobN~ Deput.ado que a social.i;rnção n5o serà 
a estatização. que seria entregue a uma commis:::ão de ope
rarios e soldados .que irfam ... 

O SR. MAtm.mto DE LACERDA - V. Ex. leia o meu nr
t.ígo pat·a. poder argumentar. 

O Sn. NICA'Non NASCrM!l:N'ro - Estou em pleno e directo 
conllecimenf.o da propo.-:;ta da C. G. ·~r. que li nn É1:énement. 
Li o art. dr. V. Ex .. mas jà conh'1r.ia o .sresto . E~t.ou exanü
nn.ndo a qu1~sulo debaixo do pont.o dí:' visfo do Esl.afl.o. As es
tradas de l'N'ro i'rn.ncozas não podiam ser orgun izu1fas e c.on
duzidns po1· uma Mmmissão de- ,::eu~ nt.füzadorN'., de sew:: 
trahallmdot'•'fi, df' ACUS pntrões; o~ 1-rcs grupo5 estnrinm em 
enn flic1n:-: ]H.:!rnmncn!(IS por c.n.u><n. <los aeus inhwesses anta
gonko~. sem hnver po::;sibilldad r f~c organizn0ão. porque n. 
todo~ o:- mnnwnfo~ estes at.Lritos 1•mperrariam n nia1·ch11 da 
adm in isLt·ru.'.f\O, na qun l a \midade t~ jndi.spens:rvel. 

· A prnpostn ela. C. G . .P. ~rn. irrPalizavel e tanto assim é . 
. que .-.fia m~~ma. na 1-:na pt·oposfa, vinha. a confo~sn.r a ncces.:. 
· ~~idndo do estatismo. ~~· assim que ell:l pnrih.n no a(w.1kdo P.Sf.a 
clausula; «quando a~ •t·endas rfa organizacão não ha!'lf:issem 
pnra o funccionamentn, o Estado entraria: com n. diffei'<m~a 
para ~upprir as deficiencias. Reconhecia pratie:i.mentA .i F.s
f.ado - orgão economico ~upremo - í'YMi.ispensm•el. 

\ Si foose possivcl a organização. como a queria n. G. G. T., 
não· preci~al'in. 0xigir do Estado esse supp1rimenf.o r.ll' r1'1Jd/'l, 
porque a proj ectada or.g:anizaç.ão economica bast:wia pa i•a a 
8olução dri problema. Vc.>rifíque V. Ex. : esJ,:i 11n prnposl :i d:-t 
e. G. T. que. toda.. ve.z que a rend:l nfi.o for s11fficierdc pari\ 
manter a organização ec:onomica o Estado terá de ~l1PJWÍl-a. 

'UM SR. DEPUTADO ~ Portanto, pela propo~ln n F.~tndo 
pagará a jnsuffiotericia.? 
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ANNA.ES DA CAMAR.-\. 

O SR. Nri_:~\.NOH. NA~:HTVlENTn -~. E:.ra n L11.h~ ã p1•npr·i01. 
(;.~ <}, 'r ~ propunha·. 

O f;H. M.\UJU.ú10 ú1~ LAci;:Ro,, ·- }:)::~e & um assumpt.o muito 
vasto pa.ra podrr· diseu t.ir 1.~úrn V. J~x. cm apadf•:-;. Vsando 
da valavl':.J. ·11scul il-o- hei ()Pf.Hll't.unaifí1~n ti;~. 

o ~f{. ~lC:\NUf( x .. \~GL\!J::!'-'.Tú ~- Foi ...... 'E~t. - a 'JU8lll 
n1uito agradf'.\;o <-l"l(.~ .(•nsr>.,jo -··· 11w atli'all'iu para esta que':itão. 
Estou diseu t.índo t'.úm ~1.rgumento~. moiib·ando a imposs1bili-
1fade de 1'•)1'0lV'"r nest.e momento u maior.: part.~ <los. pr·oblemas 
,:!,era~!" ,.;.pm o Estadr.1. .\ssim, v.~ \ 1

• Ex •. i:k. Prcsident(·. 
como us apartes opul·~ntos do rnl-'u m11strc collega m~ arran
c.:am dl' uma dism.1ssão te~·1·~ i1 te1'i'-'-'!. ;,;obrn ~5. 000 contos para 
t~asa$ d(" -'.)P~l'ario:-: no Dist.L'id.o F1~d1~1·:d. para noF? ülcvalr aoR 
num<::' mais alto~ da ;;ociolog]a corn.Amporanca, ·Ncsir, mn
mento minhas 1wdenções ;;.:ãn rninimal:i: qu.el'n 4tw - enü·1: 
as luminal'ia.s (lo u1mtonal'in - .• nf~o nndPm L)·.-; visHanks d]-· 
vi"-andü .bra~ih·i1·0:-: ~o ['ülent.o. 

PnN.•(·.1~ 'lllf\ j ustifiqw'i ph·.rn1nwn1.f' a rninl1a 1~mend~1. 
ri10s1Jrando. n pos~ibilidad1~ lt1clinie.a rfo J'ina11dar o :rn•o.iecto 1• 

·fr· rcalfaaQãü da. idl'!a IJ!'ÍD(~ipal uont.ida nn (~mcnàa: •', por
;Lirnt.o, <•stou $atlsfrHo. ~Muito lnnn: m:nito b1!m .• ) 

)~nr:r~T'l'Hdn 1.•rn 2" disdi~sào !1 arL. 1" t'. ~!"l\'i 't.lt:-f.mr.e, cis 
art1::.. :2º r. ~~ do 1woje<:1o n. i ~l :\, dp H\~O. aulorii:a.ndo n 
.Podei· .l<~xücul.ivo n p1~omow~r. t'-lmform1~ melhoi• CCHl\'iN· ao.~ 
1nteressi~s na,dornws.. a N1mn1 .. rnoração do CHntrnario da ln--
'fopendeneia. :l>nlil ica do Bl'H 8il: fi<~undo ad iadu a vr>t.ação ah'· 
que a Commiss.ãn d" f<'i1mn1;0!" 1l(· pt.11'•'<'i·1· ~ohri; t\~ ;-nwncfo~ 
offt>rc(•ida!l. 

2• di:-11!U~s;ín dn r•t'l\j1•1•t4j n. :."i A. dp ·! H2D. tJt·nvi<lcrwinndn 
~~obre n 1u•ovimPn t11 di• J11g-a , •• ,,:; 1' r1•:id11..: 111l D1•ru1rt.am"n f n Nn
l'ional íll' ~:u H.11• Pnhl i1·:1 . · 

1<;n11•:1 i'lll di~1·n-.~i"111 .1 a1•1. 1, 

O Sr. Presidente -· .\d1an1-~1· .~ulw(· :1 m1~ . .:::a q11af.rn 11mPn
d<n:: .. ,_, um 1·1~qu .~1·i nwnlo q 11•• vrw ~ .. r l'i.ífos. 

~i((I .:;uci···~sivnuh•nll· lidos. ap1·1w~1dó~ 11 fHJ<; lo!' .:·rm.iunia
lrlf'lll(' 1•m til~(·lt..;\'-\fi1) n"- ~··r;t1i111P3 

N. 1 

O Governo ap1·ovr.itarú. Lambüm nu pr·ovimtnll.o d .. i fúgu.1.•ns. 
;.·r·eado~. a lWear, 1nt a vai;:a.1'. o~ mcdfoos 1~lassifieado~ em 
.:-oncursos para in1:1poctorús sauitario,s. realizados. 1:>m obP.die.1-
1~la ao di!'!posto no § ;:-1" ~lo art. :-l". ,dlr decreto n. 'i1. 569, de 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 23/0S/201 5 10:23 - Pêgina 121 ae 123 

~$ d~ abril de i !~i f.i. e qi.H· não lvgtararn 1wmeàçà.o, w.~n ! l'<:•rarn 
aln·ang·idor,; pr~!o •kercf.t) 11. t ·~ _ ·! $9. d1• :?6 dn rnafo <:i 1 • J ()20. 

Sal~ 1fo.,: i:l•·:<~õ(~.::. 1 :'. d(:\ .lulho d•' l.f1:_!t). -·- Cbafclo Wr.ma
l/1.1·t.c. 

OwJ,• <-.o rn: ier : 

J~ !Jem as:3itn tlO!.' rnr:dfoo~ intel'ino:; e· aux:iliaru::; acade
mkos. hoje m+}dicos, qu(~ ~~m .l.918 :por 01!casíã1> da. grande epi
li>Jnia. da grippt\. funccionar.arn ua Dír1.'ctoría (;(~1·aI dí• Saud1~ 
P uhlfo::, ou. iw .-\ssiRiencfa l\lunicipal . 

Sala d t.\.S .-;~3:;61~$. Já dt.• julho d' ~ l~:!O. ···- Oleyt.ll'iu Pio.to . 

• 'X • ;s 
l~m lugar de '!.aproveita.rát1. díl'?"3-S1!: "-P<•dení. apl'(.Weital'-.>. 
O mais como e!;tá. redigido. 
::;ala dai-: st>:•sür~!:' . .10 dl~ julh<J d•.~ .rn~o .... _, Elpidfo i.l.: ..lfos

q 11ita. 

. Em vi>1. <le: <;() G•lVel'llO af>1·ovnítarú ... ~. diga--s1,•: <• Fie<' o 
G(Jvemo autorizado a. aproveitar'-':. 

J _ Lo.m,11.rtin.e . 
. }<,.: li<lo. apoiado 1» 1'º~t(l 1:on.im1i:nm·nl1• ·~ 111 dl,;1~ uH.:fw· 1) Sf.'-· 

c;uint1~ 

l\P<jUHÍJ"O qu 0 o p1·l)j1!Cio u. :li •: n irrnn<la1' sé.iani reme1,ti
d0 - :·i Comrni:.;Hão de ~:lUllt' Pnbli•·n.. ,.;1!tn IH'1.dniz1.1 da discussão . .. 

Sala dni-: i't' .. "~1'l1.•s . t;) d· · .iull1n . d1.• 19~0 . - ·· Uo1:f1·i~r11•~s Jfo._ 
1·/indfJ. 

Encc1•rado,,; "H1.'t'1 \~"'i\·a.m 1mt1 • en1 "'!" iJi:·wussf11• 11~ ai't>i. I " ·~ 
:.:" :i() pro,if'd.n li. :!7 .\. dl• rn~o . fkando adiadn :l rnt,adí.<1. 

'f~nc1.•rra<ll) •'ltl -~ · . dj,;;,~u :.:;:::ãi 1 n al'i.Íg"(1 u ni1:u d;, proj~to 
:1. Hi'. d1" IH:.'O. a1.1l.11ri:-:and'.1 ll ahrir• o •~l'Nliln especfoI d~' 
~1 :000$. pai·a pu,t.w.HWZti.u (fo. iudümniza,;ão 1fovidu :t O. Carolína 
íl'odrigw1s d~l Cn11: ,., nnt t'ü:i: ficando adiadn. H v1ilw:.fi10-. 

l•:ne<~t'l'ad1) l' lll ';" <lisr.u;:;sá1.> n m·tigo lmú:11 do p1.·oj'3ctn 
1\ ' V8, d11 . ·t !)?O. ab·rin<h1 () (~ l'<l<.iit<l NI' 2: (fü)$. PtU'a pagani<>.ntl1 
:1 Alvaro da llocii:'I •' Cario~ Albet~l.o 1\.fart1;td1). fii·;rnf.io ;idiafüj 
~~ \"Ol.O.Çà[). 

l~D\.':(\nado et)? ::i• disr..u ;:; ~i"H1 11 ad.igo i111icn d o pr·o.inct.o 
n. :w. de J920. :.üffi11do 11 l~·rNlit.o de J? : ·ltt ::=3~:l . Mn·o. para. 
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pagamento a 'rhe Rio de .Janeiro City l:m;provemenLs·; fi
cando ad iudn a YOLa\lãO. 

Ence1:rado 0m 2• dise.u·::são o ::it·t.igo unico do pro.iocto 
n. JOO. de 'l920. abl'indo o c.1·üdito de 207 :23:3-'i>, pa1'a indemni
zar á Caixa J<;speeial de .Rüt't.os; ficando adiada a votaoão. 

3" discussão do pro;iel!lu n.. Si, •de 1920, autocizando a 
abril' 1J e redito e::;pecial dü 1. O: ~H0~330 para pagamenoo a 
D. Mar·ia Isabel de Macedo Sayão J,obato e outro; em vir
ímle cl~ sentença judiieiaria. 

Encerrada e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Esg·otadas as materias em discussão 
vou levantar a sessão designando para :lmanhã. a .segu.inte 

ORDEM DO DIA 

Votar.;.ão do pro,iecto n. 21 A, de rn~o, providenciando 
~obre o 1n ·ovirnen1.o do logares creados no Departamento Na
donal de Saude Publicn, (com emr.~n.das) (precedendo a vo-
1 acão do requerimento do Sl'. Hodrígues Machado) (2ª dis
cussão); 

\'o lação do proj eoto n. 9'7, de i 92Ó, .autorizando a abrir 
o crediLo espcdal de n :ODO~, para pagamento da indemniza
ç~o cle~·ida.. a D. Carolina llodrignes da Cruz e outros. (2n 
ilJSCUSSaO) ; ~ ; v , 1,;., 

Vota\iàO do pro,iecto n. 98, do 1920, abrindo o crediLo de 
~: 160~, para pngamenLo a AI va1·0 da H.ocha e Carlos Alberto 
Mac.ü11:tdo (2.• discuss5o); . 

Vota<.>,:fo do pi:o,j eclo n. !W, de :19,:.W, abrindo o c1·e<lito du 
t8~ld 18:1:::::l. ou1·u, i;al'a paµ:nnwu!.o a. The llil) de JaneiL'O Cily 
lm1l!·ovement~ (?• discussão :' ; 

Vot.iwão do pro,jecLo r1. -rüo, de 10:0, ai.Jriudo o credito 
de 207: :!:13S, J)at·a in<lemu iza1· á Caixa Espe<.:ial do J1ol'Los (2k 
disrm~sãu;: · 

Vot.:.i1.~ã.o dn pro,it.'elo 11. ::a, de iú:JO, auL.ot·i;.i:nndo a ahrfr, 
o t..:l'ndiLo f'Sp t)tiaf de Hl :U408:~:-lO, pnra paganicnto n D. Ma.
fia lsal)('.J dt• Muendo Sayfto Lobato e outro, em virf.udo de 
~1'1) l1.·1wu .i udi eitirht 1 ''.tt discussao) ; 

. ".?" d i_:-:i·us.sfü"' elo 11ro.i ecto n. 43 ~\, d u 1!1:20, abi·indo o cre-
d 11.o de :ioo :000$, parn. auxiliar a niellloria do edif'ieio do 
Club l\JiliLa1·, com lJal'COCl' ra"oravcl da. Commissão de Fí
ll:l n(;.as; 

. 2ª discussão do p1·ojudo n. 4! A, de rn20. mandando que 
\.'CIH;:un os ,ilH·os lcJ..:"a.os os· dinheiros dos orphãos e interdi
d .os, dcpositadtis lrns Ca~xn.s Economicas, <.:om parecer faro-
1·avel e emenda da Uommissão de Finant;;as; 
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Sf:: ssAo IDl 16 JJt:; .rut.!{O DE 192() 

:;• di.;;cus:siir• do pro.í0i:to n. :!!! ·A, de i~:?O. a.brin (lo o 
<'redito eSJH'.•tinl do 5'.?G~')IW, pai·:t r1ut;ai11ento u tü.npoldo .lo.s•! 
,Jr: ~ih a Tn vares: 

·, 

:J' diseus~:fo do 1n·ojt'ct.0 n. 80. de in20. tl.utoriza.ndo n 
alwfr o dr1'tlir.1 e~pi:l:iul de ~o :Oou~. ptu·a a0c1uisi t;:ão de u11L 
l1:rl'en() Nll ;1 nenrepaguá. neee~~:u:io :w aun.steeimento de ag-ua 
tlu CapiLal Fcdüi•al; · 

:J •· disc1.1s:-são do projedo n. 70, •ie Hl:?O. conlaudo tempo 
':IL' $t1 1·vi~o, para a aposl)nlad(.H'ia .. iw cieseml>an;aclor. R~drigo 
de --\.1·au,Jo ,Jorge, eom pare1;e1· üwot·a.vel da Comnus8ao de 
Finan<:-as ; · . 

:3• dise.u:;i>ãO do fH'Ojec!.Q. n. i 3, Je 1~20, aµpl'ovaudo C• 
1}011Liw/lo dt~ 18 de janeiro de :l'!}U. reft!t'enLe ao decreLó nu ·· 
mero 9. :.rn:~, 1.le 0 de .iane1ro do mesmo anno, cclebt',ado entn~ 
o Governu Fedc1·a! e a Curnpanhia Cessional'ia da.s Dúcas do 
Porto da .Bahi a. 

D·i'' :-:i!:S$_\(), .G;\ol Hi .Dl~ .JULHO DE 1920 

l>l'\E~ll>J~:\CI.\ IJU ~li. AH'I'Hl; l\ COLL.c\l'\B::; MOR.Ell\A, i D VlCB
PHK~IUK~'l'E 

.-\. ' :-. J ~1 l11 ira . .; 1Jl'l°ie1iJ<.:-.':'é ú dwrnada, a que re::ipondem os 
Sv.':i. .\1·1li !1 L' ' .f)llar t•,.; ?\t\H'dt·a.. .\11<lrnde Be:i:ert'a., Uclacil io dt} 
~\ll1uq1w1·i1u u , · E11llig1)Uiu J1~ i::!allcs, Cos(,a Rego, Dorval Por(o, 
A11lll11i" .'\ t.1;.;· u1.dt·~1 . J>ion~·~io B1rnlês, úunha Macha.tio, Lufa 
D11111i11::;-u(',;, ,\1·111iH1du l~u!'lamaqui, l\1a1·inho de Andrade, 'l'llo
rnuY. lloil1·i;;:t11•:-:, 'l'l11.1n1a1. Cavalcunt.i, OsU.1·io de Paiva. Fredn
l'Í(.'o Htlq.:,e~. JL1.~t" .\1 1:; 11l>lu. Cu11hrt. Lima, Osc.a.r Soa1·es, Simeão 
Loal, l'!iluaf'dll 'l'a\·an.• . .;, E~taeio (.;oünbra, Austl'egesitd, Lui:r. 
Silvoil'!i, .Jo:io .'lfl!lll:'Zt"i. Uodl'igue~ Dvdu, Leoucio- Galt·ã.o, 'l'or
quato ~~1.11·1 :i 1·a, ltt)d1·i;.:.·111 :s Liiua. l~u;;enio 'J.'ourinl10, Jlt.\it.oi· d1! 
Suuzu Pa11lu 1fo F1•1Jt1l.i11. \'iePul1~ Piragibe, José Ut\ i\lOL'a~s, 
illu111:i'dü dü Lal'.f·.1·uu, 'l\~ix1~i1·a B1·andão, · José Gou1:.alve~. Au-:
g-usto t.fo Urna, Bibi~ i1 · 11 .l11nqu1•ira, :Scuua E'igueircdo, Z:oroat>
lru .1\ lvu1·p11g·a, Ank1'11 U• 11 dilo, 1"u.u8to Ferraz, Juyme Gomes, 
Ho11oru !<> ,\Íve~. Ma n.:i,~I J"ulgcucia, Catlos Garcia, l''erreh·a 
Bt•uga .. Jo.-.{· lh1bm·to , .\tn1·t·o1ino .Barreto, Palmeira. H.ippl)r, José 
Lobo · Mamwl ·villabt>im. Cnrlos de Campos, Arnólpho Azeve
do 1\vr· ~s da Silva ülti.:.:·ai·io Pinlo. Pereira Leite, Luiz Xav..ier, 
;j 0,~ 1• ·p,!l'trntla, P1~t·e\n)." de Oliv1!il'a, Eu(:;'enio Mülle1', Alva;ro 
Hapl i,.; tn . lkl;i,·iu Hocli a , Dcmiugo~ Mascareulias t: Joa.qu1m 
U:;orio ( G6). 

Abre-se a sessão. 
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ANN A l!lS 1.M. CAMA!ll.A 

i? Sr. Octacilio de Albuquerque ~4·1 Se1'r1Jt.w-irJ. S'!rvinào 
de 2",: :wonede (i_, l&it.t11•a. da. acf.a da ·"•.\~silo anl.1.~1-.1~d~nt·t' , a qual 
(., ""'Ili ob:-:PT'Vttl'. llf.H.:, uppr<1vada. 

O Sr . Presidente -- Pa:':::a -:-:P ;í Ji:itun~ du ·~xp~di~t.tlr~. 

O Sr. Andrade Bezerra U" SN1·etorfo ) p 1·01:.(Jdt1 :1. leHnn• 
do ·"·~;;ui n l.f• 

T•dt3t;rarrnrw : 
~anü0~. 15 ifo julh(t -~· 1'1· •. •:::idt•11l.•1 C<ui!ar::i Depufadc-,.; . -

-Hi1) - --- .. Tenho :mti1>fação e11mm11uic<1.1' \'. .l~x . pleito. (:a1Jit.al 
rc~uHado 8egnínV~ : \Vort.jgern 7·10. Thaumaturgo r-i 7.::. Regu 
'12-1

1. Elei\~Üt' calnui. t.;o,1:•r110 1\$tadw1l der1·1üa1'Jo cogit.a ànnui
lar a lgumu!" ::;(•c1;õe~. S:audat_;õcs respoit-l;~a~. - Dr. f ; ·u~!c~i li~ 
Sâ. :-:npe1·m1 t'>llllent.•' ...... JnLeiraJa. · 

·E· Jidu " l'ka ..;obre a mesa n.f..,~ uli.•;riiW de!ibel·~wfo. um 
p?·o.it•e.Lo tlo ~i· . i ~a1·1os Maximiliauo. · .. 

}!' lirl11 ::i vno• a imprim ir o sf~;:!·nir1 k 

• .\.. 1;orn m issãu de Uonsl iti..l.i.i;:ã.o i; .1 u.:;tioa, eou.::oide1·ando ur-' 
;;enLe a nc<:os:ddade de llma uova lei d e pt·ocessp ~ivil e e::>m
m crefal .l)ll.l'a n ,i 1u sti(~a loe::W do Di.c;tr.icto' F.~d~1·al , m~c.essi{{~Ld•· 
e::;.sa n~con11~~cida pur todos quant.ós ,lidam n-0 fôro desta Ca
pital · ~ ·pro1~lanu1Lla na .• Hwnsar;nrn do Sr. Presidente da Repu
blica, diri: . .dcla :w t:o11fp.·1>;,:;;o ~aei-onaJ, pon· occasião da aber-
1.nrn du. ~irn :id ua.I ~es:-'5.o: L~O n::.idcraudo que desde a promul
:.;at'ão dn ('.odigo Civil 'cm :1 ,·:ümmi.:5$ão trabalhando na or
:.:1atiza1~ii.1.> do pt•o;iecto de~ Codig<• elo .Pl·oc.l'SRO Givil t:~ Comrn(~.r
r: ia-1 'IHl.Í':I n .i ust i(:a. locn 1 ,1.,~1.1 · DiRl.i·ict.o. LNH1o ·:it.<~eitiado para 
'h:-tst· 1tos :-;1!u:-:: l'8l.tHlo;.; o p.rc>.i~·l."t-o 'd ~rborado pe.fo illu~t.1·1· 
(h~semba1nmd<11· C:a1>:t~rno P1nr., di'. \1'il•an(la. Monwneb'1.'IO; consi
, l1~r·:.:i11H!o il.U';. nsi;•~ prov1•clo .i ut'Í::;l.;1 l ' mag:ist.r·ado, presidieut.ü 
1 ra. G1!l'l1• iil' A.pf1f'Hn.(:,fio. acaba fJ1· !';11.1\l' uma .1·(~iv·isã11 do seu 
nol.av i>J trnhalhü. :wcommodando- o ao Codig-o Civil; resolve. 
Mnvei1·ter- .{»~t:e. trabalho éll'l project.o da. Commi ssão e ::;ubmet-

. !.el-o ao c~tudo d'a Carm'ara .p.a.rn 1°ec1;i;b(~r eme1Hlal' q.u1'. 1w.l:1.. 
'º"~rm1 t ~ommissih1 . ~i!rão ·~xrumirrn.d:1 >; L'-nn.h:1nt'.tanwntP ~:om o 
pr·o.iP.ci.o. · depois cht ~· discm:são. 

S~l::i. da-:.; C1mlnli !'i-;c~• 1 ·~- r-tn 1.!) de .inlho de l9:.l0. Cttnlw. 
Jla1' lwdo. P1·r.~~id•~ll t (' . ··-- P·rurlí!'ll t~· d-: Jfo~·n~.~·. ~- Jta.rça.f. <t~ 
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Eseobu 1· . -- T1Ji'Qu,ato .l!1u ·· ·í1·11. '/'111·i•11w t..:ainp e./l•l. 
J'r.1·issi-mr> il·· .il1! llt1 . - .11.~/fn Fr11,,,. ,,. - from ct•cindo R ibas . 

O Sr . Presidente '- - l·~sl :( fi111..J:1 :i. kilura <lo i:xpcui uut.e. 

O Sr. Simeão Le;;.1 .1wf.i u1•if,•111.1 ·- :-;L·. l-'t'\::::iidenLo, po1·-
11ue um <Jos rnumlwn~ ;!:1 1~:m111ü8si'íu de ;\Jai·i ulrn e GUP,t·ra. f1 
Sr .. 0<:-\av io llo~ha, fa z vm·lu da Gurnuü~são Lk Finani;.as, p1.H~·· • 
a .\ · ._ l '..:X. ~P dig-ne nom1:~:.n· quem u substilua naqw~lla Com-
11ussao. 

O Sr . Presidente --· Pa1·a .-: u b~t.iLoi1· ao i:;r. OeLavio fW
<..: lia, na Commit:são ele ~:l;,t1·inha ,, · Gucrru . nom1do o $1'. Joa
quim Oso1·io . 

..:\dl<.Hll- 81: :::o·b:~e ü. }foS<~ ll'1!::; l'l!rjUt.!l'ÍHNllL1.1::' (!UH. vã~) ::!Ol' . 
lir.lo·:.;. , , 

Siío successivarnun.ti• lido.;:;. apoiadus ,. 11uslu::> cw disr.ussão 
os 31.;g·uintcs . · 

N. < 

l~~l]ur.-iro que. pelo interrrwdio dn ~h~sa. o Governo preste 
inforrnací:ír:,::: .;;obre o estado de.· ~it.io que vigot·ou durante a . 
sucna até dezembro dn 191.9 . . 

Sala da·;; sessões, 12 <le julho de 1 no. - J.Jou1·iciv !(·~, 
La.cenlo.. . ' ..,.,, ' 

lhiqueiro qri o, velo in lnrrn t~d io da :\Je:-::a. i;1 Gove rno' in 
fornw n mof.i,·o vor qul' urro foram p::tg-os os 20 % d:i ml:l,i1wa~ 
!:.fio foila aos operados e 1'un1.~'cionnrios do Estado r~m S€Uf.; 
Ol'denaclOS I} \'ClWl tn(l.n tOS, pl'Í l1r.Í \)Ull111.'Hte OS dC .Íúl'flilleÍl'O 1) 

1.mtros ope1·arios da :Est.rada de T<'N'l'O C<.'nl.t:a l do Brasil . 

S:.i.ltt dn8 i-;es·.sões. Hi d1"- .iulh1.1 de 1920. .~fo:iwicio ik·! 
lac.:·1·d.(J. 

N. " •' 

fleQt1eiro ·:;e,iam requü:;itada::> do Podet· Ex1wntiYo, Minis
terio!:'. ela . • Tusl.ir,-a. '~ Fa:r.cuda. por irim·m,!dio <la 1\fo~a. j!a ca ... 
mara. as .-seg:uint<>s informai:ões : 

11.) sr o cidadã.o Epit.ac.io da Si lva Pessôa. ,jü. restituiu ao 
Tht:sourD Fcdoral as quantias que ·recebeu da União, a titulo 

O. - Vol . III SiJ 
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GlU .~NN .'\ ES 1;,\ C,\!ll.:\1L.\. 

•k Y•:nciiiwnto.~ de )linisll'O do Supremo 'J'l'ilJ111 1rd u apos1.!n- · 
1 ado. qua ndo em exorcicio uo cargo de Senador Fcd;:•r a l L' 

lh'eJ~i dente du Reuublíca: · · 
ú) a ltuanto rnontam as quantia:;; ind 1)vidatneuLo rvi~cbí

d:ii! JH'll.l 1 .·1Jf~l'i<Jo eidadão 1: a quanto m oníam <.\s i·eco lfl idas an 
Tllesouro; · 

e) c1:i so não tenham l:iido as diLas quantias · l'esiituidas ao 
'l'h esouro J;elo. cidadão acima citado, se o Procúrador da. 
Ilepublicn. já inieiou a acção necessaria para que a restif.Ui(;ftu 
1:fo in<lebito se torne ~ffoctiva. . · 

Sala das ·:sessões, 'i2 de· julho de 1920. - Nicanor tfo.~fCq",-· 
mJJ?ito. 

O Sr. Carlos de Campos ....,....... Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Na. fórma do Regimento fica adiada a 
discussão do requerimento. · 

o Sr. Presidente - Continun.ção da discussão do seguinte 
J\'qucr.imcnto, offerecido na sessã.o <le I do corrente, pelo Sr. 
Deputado Mauricio de Lacerda: 

1,:Jlequeiro que, pelo intermedio da Mesa, se solicite i11-
foi:·mações detalhadas sobre os acontecimenl,os operarios de 
.faraguá · (Alag-oas) e Belém (Pará) • ~ 

O Sr. Mauricio de Lacerda - · Sr. Presidente. em addita.:. 
mento ás consideracões hontem por mim p!l'oduzidas, faço in-· 
t;luir no meu discurso, como elemento de informação do· 
c.umental, a carta aberta do advogado dos operarias gr~vistas 
de Alagoas. · ' "-' · . Claro que incluo essa, publicação no eahl.ctcr de simples 
documen.to, do qual a Gamara tira:rá a:: informações relativas 
ao facto .. e-,.:purgando ou exputigindo de uma ou outro. o.precia
r~ão que, ·porventura, possa .eu não perfilhar, por n'ão me SN' 
licito alterar documentos que me vêm :.hs mãos . · 

E' esta a carta : · 

· <CARTA ABERTA AO EX:MO. SIL DR. FERI\AND'ES J,JMA, M. D, 
GOVERNADOn no ESTADO 

Estou informado. 1)om p.rovas indisment.ivois e te~temu
:i hos, rle todo r•m todo, insuspeit~ssimos, Que o filho de V. Ex .. 
•> Sr. Waldeinar Lima, ac.tual ng1mle do J,lcyd Drasileiro nesta 
capital, pr.opnla. em Jogares puhlico1s e seni reservas nenhumas, 
que tem uma 1)oa pistola para a minha cabec.n ·e p'1.rn. a de um 
c~ollega men. d~ V. Ex. arnifro p1~estimoso. aliás. trio conhecido 
de V. tx ., como de toda a ·gente .aqui. E' uma cousa. tr.ist.issi
ma 5sso! Ma.~ ha no mundo e vivem dentro na communhão das 
.-;ocierlades civilizadas e bavel-os-ha sempre., homens sem 
aquella luz intima que, acla.'t'ando o fundo da intelligencia, 
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nodda os jndíviduo.s .::ãüs, 1l.tu1üo-ih0s uma dirccc5.o l'üelilinea 
<-; irrepr (:hcusi,·d, tfo modu qt1e cllea possam viver entt·~ os 
::eu~ senwlhanl.ei:: sem se c:.un:::t.iLuirem elementos por ig-osos ú 
tran(1uilli<Jadc it1di-ridw.ll do\:- s 1.: us pa ldeios. Em mui~os de,:;
tes llon1eus, ~: . .,;:::e a1'1·ouxanll..: 11to lasLiJnavcl do intellecto . tlim 
:;uhl<lo d<~ po1i lo ~L Jax.el-o,,; se t·cyoltur•Jl!J cl.Hlüt'tt elles proprio.s, 
inspil'ando-os, aqui se euforearcm, alli. su alirarem ao~ ma-
1-es t,cmp(~sl.uoso::;, mah aduanle_. di.spat·nrom armas contra a 
enbc~:a, do que muH.a~ Y1:i ú ::: t·e,:;ultn uüo pcrcle1•em n exislen-· 
1;ia , 1nas p ü:rderem ºjf. üm. Pn.l·a cs3e.s homens que se dctei·
nüc_:am !1 ~mtica de e u~a::; ,..te jaez ~~unan~io, lrn_ umas dispo
:-;1coeG mmto cI:11.·a s o t. .. od1go PcnaL da H.epulJlica do::; Esta
dos Unidos fl0 Bro.sil, disposições que os pr·oLeg-em, amparan

. do-os 11<'1. prejudicial insania, ao mosmo tempo que protegem 
· :t conununhü.o social contra os . impulBos intenlj)t}Stivos, indo
mitos, que, só po1· si, constatam, documentam, attestam ~ 
i:omprovam essas doenças ment.aes sobeju.inentc estudada:; pc
hts rnais altas antorida.des no vasto mundo dn. sciencía e da 
pltilosophia criminal. 

.'\ pl'incipio, eu nãu uri em tudo quanto se roe diúa., e 
tani do meu e::pirito idéa t1ualquei· que a mim mti désse a 

. pcr·;;uasü.o de vet'acidude da atlitude ufJ .filho de V. Ex., em
quanto ú. minho. pessoa, e nesse estado de espírito não eu man
tive confiando nu dignidade adminislmCiva e na · honra pes
.-:.oal do homQm · collterraneo illuslr~ e sensato que dirige os 
aestinos poli tiuos e ~ooiues ctn. nossa ama.da terra alagoana. . 
Hoje, sou compellido a, oL'ei' naquclla.s cousas incriveis de que 
eu, a rn iude, descria, por 'incomp:itiveis com a · razão1 e isso 

. :teonLece, não st'.i pelo que acima está dito, .como tambem por
que estou certo de que V. Ex. , qui.; é um governo l!Ue ga-
1·unte o livre c:<.:crcicio das profissões liberaes, ainda não teve 
n1.for1ncs se:;uros i·espeHo da incomprehen.sivel e mais do que 
pnsmosa conducta do . Sr. \Valdemar Lima. ·· 

.Não sou politico; não tenho partido nem quero ter por 
preço qualquer e nenhum. l)epois que me ·desvencilhei da. 
polit.ica part.idarju, tão mui · comp1'chendida e tão pecrmentc 
pL·o.t.icadü . pelos que se empf.'nacham e pelos que so querem 
ümpc.nal'Jrnr, depois que me livrei dessa cousa que está des
\'h'tua<la pela rnaiMin duquelles c1ué a estimam, depois disto 
não L8nho convouiencias nem intet·esses que a ella me pren
dam. Sou advogado, cem o , V . Ex. j:i ~óra, antanho, e, no 
exercicio da minha independente profissão, jáma.is contra
riei u ma.relia dos negocios elo Sr. \Valdemar. Nunott o offendi. 
nuncn. o pt€'judiquei. nunca o agredi, pois só o conheco pol-o 
nwstr·m'cm-mD cudosos . . Jogo em pós daquelle estado lnmen-
1.aYel tfo nervo!> em que clle. um rnoc;o que dizem qne é boro, 
tentando pOr Lermo tL e:xistcncia, pcz termo ao bom sen.so. 

Diri.ío-mc, portanto, a V. Ex. qu~, coroo pao,. deve do 
lcl' aqueJln a uLor idadc mm·al que todos exercemos d1ante dos. 
nosl!os :filhos obedient.es ou rebeldes, afim de que, com pa
lavras de car~nho paternal e c-onselhos de amigo, possa afast:u~ 
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1:1':s1.' rn u·::<1 1fo~s:..1~ •:xi bi~'.ÜC!s qui· f ãn mal o;.;t :1ü rcflc•cLindo no 
:.;ove1·110 rli.: \'. Ex. · 
. Acen~ofl1:~1:am-uw pudíl' :::·aranl.ia:; aos pouercs µulJ licos 

h.:<l<!ra.es. at.f.nbuindo- s<.• a V. Bx. pat·cm·ia nas pt·ovoea11ões 
do mo\:o JJux.udor de pislóla. lli.1 ~isii, e emquanto não se apa
gai.' llO nie11 o:-1pil·ito a ideia de que Y. Ex. tem nobreia ci- , 
vica r; aln1a republicana, eu cont.inm:n·ej a esperar os gestos 
de8:-;a nobreza, a d(~sejar os rnovirnentos desse civismo, a 

,t1ur!re1· vm· consta.{ados es~1·~ sentimentos republicanos, ~ert.o 
de que o mundo desabará . . e as instituições mor1·erão, e o. 
consoiencia humana se furú um cáos e :a moral social e a mo-
1·;.d politica. e a moral administratiV[t · ccnverter-se-ha em 
mentira nHrajante, em ludibrio amesquinhador, em fal'.ça 
inutil, em promessa engnnosa, l'alaz, perjura, no dia ·que os 
g·overno:; não fore1n uma confiança, um apoio, uma garantia 
do direito. da liberdade. ·da justi'.;a. · 

Ah l nessü rlia a humanída1fo clwrará em toda a supel'
:i'ie ie da terra: a civiliza11ão feohará suas portal:; de oiro, para 
.1cixar CJ!W os . apedeut.a:. se multipliquem e o heroismo da 
vida se .converta em pnsilanimidadc aviltante. e a grandeza 
do p e n::;am 011 to mude cm t orpezn dn espirH-0 e a belleza que 
t~nflbria •.' eunt.a na.s fórmas es t.ef.iea!; da natureza se apague 
para Sl~lnJii"•'. ·Então ningn<~rn onvlt'ú nmis c::mticos de amor, . 
nem hYrn1:w:-; ~a;;rados. nem V01-es sonoras onde a saudade 
deri:·ama a frN..:eurn i;;unvíssima de uma queixa em surdina. 
Enf .. fto ning;uf'n i acharü mais abrig·o . e tudo mergulhará na 
confnf::ão dl' tod(ls o~ malc~. na desordem de todas as cousas, 
110 dP!wquílihrio <fo t.odai' a~ energias qúe elevam e santifi-
cam o homem. · 

Seu t'hrigado a di1.e.1: a V . Ex. que responsabilfao .o · 
Sr. \Vitld<>tnar L lma por qu alq1wr aggressão de qm~ en venha 
a Sür vietirnu. 

0:.-: µ·ovP.1'nn.-:; são pu i:u gai•antir. 
Qnanclo tive x1oticü1 da amcuca pr.ocu1.·oi V. E~. e ' ao 

illustr1~ f.11'. i:-\pr·.1·otm·io do lnt.erior fi:t. clara 1~xpos)C.ão do in
<lidcnte. Confie no cl'i U\t•io <lo V. Ex. a quem pec.:.o · provi
dencial-i. •' :-:.1• ··e~tas pi:ovidencias não vier1~m. então flU m1~ 
dil'ig;it'(~ Í an Prmdrfont.c da H.epublicn, pedindo ao Chefe da 
Nac~ão garnnl.ias pa.ra o li\'l' t ~ PXN'oicio de minha profh:são de 
:idvor;ado . 

Qucirn V. Ex . ncceitnr ns minha~ i;andacõe:::: mnil.o ai'fe
rttwsas. 

l\íaeeió. :·rn de ,junhc· de Hl.'.!O. - Mannel. R.od1·i{1w~z d,,. 
Mélo, advogado. 

T~cluliva11u'nlp a iBto ainda ha a seguinte pub!icacão 90 
~··. Cai-;h'n Az1•\' 1~du ,_. o pl'ole~to ou Lrnhliuacão tJos operario::; 
:i:1•üv is tu~ <las :l~:;odu1~iH;i:; do!; lrapir.:heiros, do::; usti vadore~, dos 
iaw:lwi1:0!' f' dos n1H1i ·a1· io:; Nn madoir as. o~ qu:H·s· lambe-rn 
1·~c.l::n·p(·e111 o assumpf·o : 

<i l"tilal'io do Gov<~ i ·no elo Estado í.h~ Alai;oas ·-· Gabin ütt'\ do 
(:ov1w11:.:do1· --· :'llneiiiú, ~~ <J.o jwiho d~ ·1 !l~O - Srs. presiden-
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i.cs da:> i:!oi:-i 1)d ~;.dcs Jo~ Tl'apiclt1•ir(1:-:. Ltnch~'i t·o,:. E :':fh·artoi·<'s . 
Oper:i.t' Ü)$ •~ll\ '.\ln.de ira P ,\gulheiro,.; - - 1) S r·. Go\'~1·1rndo1• du 
Bstado. po1· :::o ael1a1· tl(im a sua snud<' all.<~l·ada. mandu-nit.• 
~ccui:;a 1.· 11 \'Of;Sr) ot'fit.\io' tfo hoj,~ datar.l o. ,, dar-vv.,; a :seguit1J~ 
re~posl.a : . 

· Tendo S .. E:.x:. l'(~e•~bido nu d ia :2 \ do dH'rt~nl.I'. ('.trl sen ga
. hinc l1\ af: l'Ommis:$i)es das . divnrsa:': soc~[,,rlacte'"' d e. que so~s 
· p l'esid~nle,. ·-~ depois do ouYfr •;om a mãior altc1wfü.1 as recla- · 
mações que liH' lr:o uxr~cam, promel Leu P:o:'Tuda1· n assumpl.o e 

· pl'n<.: tll'lit' ü1!.erv ir d <' niod<• :::\l:tsorin pa ra uma solução que 
fosso raioavel. l\"'es lo sr.• 111.ido. ~- Ex .. 11•,·1• no meneionn.do diu. 
21. r onú:lrPneia:::: co1u o d i l'N'.ÜW- s~·1~1·1•l;n•i ;) <h .\:-;sneiai;ão Com
'"!l<'l'eial ü com o 81·. •.~apiU\o do pnrln. :-;C1ndo nesta:; conferen
cias aprcciadt1 tletidan11~nt.n 0 com :1 maior is(~ffiPt~ão o pr inci
pal 01J o 11nii•ü nhj ee.l.ivo e!•' vussni> t'1'r. la111aou1's. 1·oi::11Itando 
pat'a l.odos a conv ie1;ão <fo qm' a atl.i(.ud_e. assumida. pelo com
m e 1•cio ffXpnrlador (' 1mportadcw na r·et111iã 1.1 Jrnvid::i. uaf{uc lla 
:tS!':Oeiação. não visava dn modo a.l r;un1 impP.d ii· quP. nt• e-lasse:> 
q u0. repri'.\~1'nl:u~~ mnntives~<'m as ~ouiedndes que organizaram, 
ma~, s irnp l1Jsmfü1(u ·~1·u. umn medida d1~ ].11.'1'caução. di: d nfe.sn 
commum. üonka ns cont.inuas oxigr.ncio.s e imposíçües d:is al
lndidas sneiedades. querendo intervi1· no · serviço interno do~ 
!.r::i.pic hns e a1·nu1zen:s. 1'i$eUliza1'. por pessO•ts do seus asso1~ia.
rlo::; ossc servie9, dar ordens e• drt.ei·min:.t'.~ ')cs impoudo tacs ·~ 
rrnn.c:; fl•aba lhaclot'<'S, . ·não pc1·miltiudo ao commN·cio inter~s
sado s iow·.r u liberdade da -'~scolha do pr.ssoal para o alludido 
set·\•i•}<1. nein providi•n(·.ias tend~nlf'S :\ ser rRtn foit(l do um 
modo :nnis melhod ieo. pat«l evitat· delonb'1is e vrcjuizos. Ora. 
si essa;: i;;o<' icdados jnlgam qwv i.s(o ,; um direito (fU1' lhC's n;;
sist.1'. ninguPm porll'!r:'t r.nntêsla1· ,·1uo mu itn · JPi i,rlitnn 1~ o di~ 
J '1~ilo <fo <"~·iHYllHN'1•. io dP (-:(, admilt.il· iW f!floal <!1• $i1 1a liv r o nscol'ha. 
4' eonit'i an1;a. 11 o ::>tll'Vif.'O in l 1~rno dos ::.em; '!:>Ul.belecimentos 1~ 
lainhc•m o d1 1 não ~<.· ~.11.i,1 iln1· :\.. l'i~l·uTi:r.ac r-~o 0 01·füm~ rlada':'. 
tH'~!':i \ :' .-~~l.nlwl1·1·inw11tii:: pm· pP:-:soa~ a t 1 ll1\-; exl.ranhas . 

r.'omu o St'. (invm·nndor fpz loµ·o VPI'. na. 1.·n11fer enc ia f.JUf~ 
{ f•\' 1• 1•11rn a~ 1·nirnni-:sli 1'~ tia~: diY1.•r;;ia;: da!-!ses q1w 1 ·p p1·c~sP.nt.aes. 
Jnf;m ~. Ex·. l'( th' t>:-;!a~. por ~11:1 simpliei<lade. 1•st:i.o !-!1mclo mi.li 
::11 hlrl:l :-::. fn1 111:.il 1n·i1•1lf.:Vlfl); , P por 1.:mt.11. :11·ra . .;;lada~ :'1 tuna 
~it .uw.:iio ··!lW. pni· ah . .;111·1/u. (• i11susl.l'nta,·11l <' ::; i n:io .iu~i.i fict1 
pl'1·an( c\ l('Í alµuma no i;f.do d.- uma z.:oci~d<1d1~ 1 • 1'~uli11·rn1.•n t~ 
nz·~·a n izadn . 

.:\ im po~ il_::io1 d1· ~l) pndPrPHl l Pabo lha 1• r•m r•prf vs 1• ddf'1.·
rn inados 1>1 11'\' i1.,·0f: la1 1s .-111 t (\Htl'!-: nid:t<'.h1o~ pcwf.<'ll<'<'nl.1\s ;'t 1 ·~-~ta. 
on :íq111'1 ln assMi:u~ifo. 1.'· 11ln :-ith•nlaclo :'1 l ihPrt.lad1 .~ d1-. fl'ahallw. 
qlti' aos g11vn1·uo;.: 1~ tw1 p1·f• as11~u r·a1· ptH11nnwn(1• " l:unb1 ~ rttt nm 
ai l.1 1nt~uln :i li \TI'• 1•onr~11 1·1·r•nr·. i :\. 

O mc>smo dit·üil.o quu prutf'ud t• 111 fr i· as , -0~~1~ associa1:.iíu~. 
pnt:l<'r ia. po1· PX0 m plo ~'' l'\r1 ·n~:\1'. arnnn.hií, :i .;:~i>t°i•'dacle f>1•rsP 
v01·a1w~-1 1• . .'\n~ilio dn~ f:rti :<>"r•iros d 1• \-1:W•'iii». iniporidn ao eom

. rnt'l.'e i;·, lla 1•npibl S(1 ne1'<•if .~11· uu:i;:i\iures en!r•' o:-; 1'<' 118 fül,,l;\Oc in-
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dos, quer estes m e-rP.cessem on não a. confiança dos chefes das 
casas . 

F. e."'1':i iriéa é til(\ ahsuwla que n:to precisa ser. comba-
1.ida. 

Govermn• com 11 povo não ,: nem pódo ser perrnittir tudo 
1) qu l'.' o povo qucl.' ~ nnf.P.ntr. fn.z0c·. ::-:endo qirn.si sempre levado 
por · su~gcsl . õl') ~ (]I'.' m:'tns (•nnsdh~iro~, mas. sim, não consentil' 
('111 violeneias contra o pcrvo na postcr:;ra.ção de seus direitos. 
não nermil 1-íi· rrrseguicõ0.c:. nem aH.ent.a.dos, assegurando Lodas 
as li11rrdaf1f'" puhTic:\s drn1.ro da rirdem e da lei, com as 
r11str ie1~õ0s tH~CP~.o:: ai·i:1s del:orminndas em bem dessa mesma 
1Wdf'm e do intt:r0ss0 coll<'diYo, 0 S. E:.'\'.. n esse respeito tem 
n Mnvi<'eii0 de qne niín fn i ~Xr. l"áirln po1• nenhum dos governos 
q110 l he unt.Pc 0.d('ram . . 

Ser a.mig:o do povo nfio é aprovei tar momentos rnrno o~ 
:wtua0s <fo difficu!dades P.· i nsat.i~fa(:ão ;;crnes: pnrn, ein pro
vcUo do iwoprio ot1 com int.uitos nutros P. fim~. pr P-conr.ebi
dos, insuflar n:i alma crédula do. povo, idén$ P theorins q111· 
l)ftn podem ;o:;et' toleradas por subversivas rla ordmn s<w·inl. 

Amigl1 do povri H das classes operarias, S . r..::x. f> . te1~1 
::; ido ~ continunr<l a S('.i' <;omo e.stn. const-::i.t.a<Jo por um;.\ df.l-
1:umenhl(.~ão quotidiana de factos . • 

A1nigo do povo é quem th(' fnlla r:orn r·~s;i f r.·~rnqu.~za 1! 

,.;:incr.ridadr:, S('rrt procurat· illndH-o. 
Ntío pôdr> S . Ex. attendcr o vosso perliào de r etirada dn 

rcíor t;.o de p ro.ç.as o guardas civis QU l' estão fa:.-.• ~nrio o poli
'"inmento do bnin o do .Turag-u<'t e '~ _ uma me.d ida. de preYeil'(.'. i:í n 
para assegurar n lihnrdri.d0 duquelleg que quizcrcm trabalha i· 
dP,sdo que o Governo :foi infm·m~Hlo e . pondo sp. Cl'rtifir:1 ;· dr• 
qne alguns op orarios andavam, n9r diversas obtn s e l.!'abaw 
llws. determinando, em fü)J)1C das sociedadr.s: :l (({](! Il•'l'l<1 11 -
eiam. :.1 so8pr.~nsãn dt'.'ises tr:ihnlhos. ' 

V~ncerr>is. \m i-d os. s im, conformo o vo~so b0llo lemm~. 111n ~ 
m1idos pnrn o h em . p·nra. o nuxilin e b~\l.lüfi~iOf,: mut.tH•'='· par:i 
n r.~ rorço r.ommu m p~lo p1·og.·n'-~SH <l:l 'Patria. l)at•n n d 1•s •' t1-
\ o1vimmüo e el f\vn1::ãn rn ornl dl' v n::;.sa:'.l di:-;lind.as clns:-:: 1· ~ . ma . .; 
~('tnpre aLf..tml m: n não vos d<1 h:a 1·d·~~ l1.•ra1· por r•xplor111,~1'i1"". 

Voltae po.1·a n Ltahalho 1:.imriant .• ~~ n .. q11" 1uio ha 1-.r .. ,·,•r1-. 
i·õi;>;s con trn Yós, nero désojos de vos oppl'irnir', porf.m, r·~~11oi 
!.ando - o rli 1• 1•itfl qtw fnn t.o rt•t~larna í' pn1'::i Y1h; ·-- · a lil•1•1'< l:trl •• 
dos out.ros . Paz 1~ p1·o:Spcritlndr . - C1i st?·o A.:;er c:dn . ~ 

«União dM Orw rados J•~s l.ivudm·es <:l e l\laceii'1 - -- \ l·:11·1•i1'1, · 
~!:-l de .iunlw d1~ ·IO~O - - :i~xmo . Sr. D1'. .Tos;; J~ 1)1·nnn'd1.'11 d•: 
T:al'l'OS Lima., \1. n. C0\.(11·nndo1· do Eskido . - -· O,; nlJai x o a s:. 
~ i,::-nnclos presi1.h~ nl (•s das socicd:tdes Unirh do:,: Lnrnd11:i1·n~. 
IJi1i:in d os l<!s l.i va do1·(1$. Uhiflo dns; '.rra p iclwiros. Onii111 dn,
At;ulhcit·os e Un i:io dos Ope1·nrio:-; dti \íade\ra. nfín p 1iu1' 1id11 
1.·nmprn·N·er· pessoalrncn to pm·a11 Lü V. Ex.. porque 1:om pçza 1· 
:wltharn t.lt' ~a)Wl' l}ll t' ·v. )'.::-.:. não u.s l.(t t-iassum!u bem d1~ ~a u 
d1~. eou ~a qun ·J:.n1wnl.nm !':iner1·amP.nf.1>, resnl\'1\1'nm pnr· nr1~ir> 
lfo~f. (• . t't•mmunka1•-- se cnm 1.> i.i ilp11_1 Govcr·n<Hltw d«.1 .F:s(adn. 
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·Tendo V. Ex. bondosamente aoccil.nrlo a defesa da causa 
justa do pobres operarios, causa dt\ fot·le contra. o fraco. do 
poderoF;o que Q\let· malar ilc í'ome o humilde. e como all~ o 
momento nada. tenha Assas sociedades fiabii:h do anflammüo 
da ca.usa. veem muito respeitosamente solicitnr rj,.. V. Ex. 
noticias a, t'~speilo. A situacã.o angusliosn. "m qu ü s~ :'.lch:im 
qunsi clous mil opera.rios, · amigoR desinteressados .~ sinc1~ros 
ri!! V. Ex., hom~ns que ele coração arri.scaran1 suas ,·ida:-; 
fiara Ala.goas set' enteegue ao hom·a.do Dr .. losP Fernandf!~ elo 
J~anos Linw, 11i'io pôde dnra.r poc- mais. tempo. · 

As víctimas ~nfiam nll seu diguo adon1ga<l11 n pedem 
<J lW não s~ faça àemm·at• a solw:ão dn. cawm. 

Exmo. Sr ..• · damos muit.o vaior a nossa palavr;\ rle ilonrii. 
sribemos como 0perar.íos cumprfr qualquer Ü()mp r.·omiss0 f.ri
rnado. Poi$ hüm. em nôrnc da honra· do· opcraría.do alagoano. 
da, ,iust.içn. da l10 S::\U üausa, da. t:ranquillidude duo;; l'amil ias PO-

-ln·es e du. d1·1dic.ação do poyo pçn· V. Ex; . , queremos p~dit· 
tnmhem que St\:am rlnl1ns ordens no sentido rio policiamcntc 
de Jaragu:i não r1m tinua1· sendc1 feito pela guar1Ja ti ivil <l l'
lii tlda de rifle.s 1~ r.t\rregnndo sa~cos de balti~. 

Nús: Exmo. Dr. Fernand~s Lima. não podmnos ~er apon-1 

f.ados como trndf'dLot·cs e bandidos porqnf: se assim fosse 
V . . Ex. nilP l. t'.'l' in ar;l' l.'it.ado n. 11oi::::::i d~fesa. Se n. miscri:t nos 
hato á tlOl'tn. e a~ nno;sa:-; mÜ•'r>. e~pnsas o filhos sMfrem f1..)me . 
. Ítll.'3.tnOS J)f!lO }),~li~ ({lW augmt~Tlltt do dia p::n•a a llOÍI e n fOl'
ltJl)[L . do.~ p1'! r,.;1'.';;niclo r ·1~ :-> rio o)peraPiado, mas que tnmbem nã11 
df~s pn>za 1.~st.0, <IU<' nenhuma violenci:i prati<lLtt'em<~i-; e sabet•<i
rnos i···~,H~il.ar n !H·s~tm cios nossos alt~'OMS. Creia V. Ex. qun 
:i no!:' . ..:ü vinganea <'Bt:.i. na ctlU'ffanca que temos no ·:lulurt\ in-· 
spirac!11s 11:i palu \'ra cln úhrisen: --· «Quem cnrn fono ffre. 
t•í>rn o n11•smo !:if'r<í forídoi.. 

Uuül1:is ·l',nl C<!l'f! mo.1·. 
Sala da~ ~t:! ~~oes 1.hi Sociedade llniãn dos Trabttlha.do1·es 

1·r11 T1·apirh1-. sr-:;::-fí11 pet'fllt\n~nl.i.~ . Nn ::'?.3 c!0 . . iunho de 1930. - ·· 
,J1Jâo Onnindo âos Sau.lo.~. prcsideut,e dos trapich1~ir·o:::. -· -· 
l·.'n1!1i11·11(1 dr: /?1) c /111. Guedes. p1·csidc11t.1~ dos hmche.h·os.-:-.Tos1: 
Mt1>·1jtll'-" <i'ls SauffJs, pl'csidcnlc dos estivado1·es. - ... Lccml'/o 
J.'111·1·º.~ tios Smitos. pr1) ~ident1• dos urerarios cm m:Hl l>ira . ·- 
Jf 111H11:f, llumiín lfn Homfi:m. pt·esid_r,nte dos ai;u\\11~h'üs,;. 

1':11 polinrín .iimt.nr. muit~ls outras publicar,.ifo,,, <1 fllW de i· 
x1' dt' fa;.:l'l· pnr me pat'!.'e<'r oslarern eivadas de c,;pirito cmi
flt'11(1·1menlo pnrUdnl'io; limU.o-rne, por isso t\ ricerr::montar n. dt.l 
Sr. Hourig11os llo ~lélo 0. n protesto <106 t.raballl:.1dor1-..-:: dt! .Ta
l ' tl 1;t1ú :\t) povo ~1.lngon.no. 

O na.~o dns l.i·nbnl!tndoi·cs clfl Jarngu:'1 l'!' f :'r rJo;.:pPrlandn 
al :;ruw iut1•1·nsse nn scici 11:1. !,:01.'.if!flncln nla~:oa11:i . <' .ití cum1•ca a 
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·1jr<~voc~r ·!Jll1 Cél'l1) rumor, a.Lé. ~nLt•c aquel!1~::; (•,ujo:; jnteresses 
1.·~lao rnL1manrn11l~.· liga·cto8 ao movin.)enlo ;;revisLa .. 
. Eallou-se muilo, ;fal!ou-~e l1~H;tmlt.í~, 1~espeil.o d'<.1 irrni
tlent.e, mas pouca genl.r' -conhL-1.;ia. f.' cnntw(:.e as ra:z~ es: do ·le
vante, entendendo QUe a tissocia!;ão '~ que esLü. com n. verdadr, 
quando, pelo menos agora. nlla li ão a tem. Não seria. t.a.nt.o 
<:issim, se t~m tem1>0 a Associação eomprehendesse a deiíca
oc:r.ét do CaSO, ~ agcn•a. que OS i':lüUllOt'eS co.mmel'eiantes leva
l'llID a. <1uestão ao seu ·período agudo. (_.. .p•rec.ifio vür. · f)O m im
parcialidade e vontade desapab:onricliu, ondJ) é que· se agasa
J:hou a razão e <le <~omo o e.aso deve dr! ser resolvido. 

Dizem os commercianLes que os trabalhadores estavam 
íazendo imposicõC:\s que não t~rti mais possivel tole1·ar. e, as.,. 
s}m acontecendo, era mistér uma reacção energica e effica.z, 
qnc viesse mostrar-lhes o ca.nünho · que ellcs .deviam tomar 
no .trabalho. · Até ahi. nada die r~xtraordinario, pois não é li
eit~ admit.tir que o home1n pci·mnneca errando, quando · t~m 
intelligencia purn c.on1.r.11L'eh0nder l' corrigir o erro. 

O que ·porém ·não estú t!e ~wcôrdo .com a bõa logíea, o se 
me apresenta com uma physionom1~ irri1,u. ~ condemnavel, é 
(!SSa teimosia da associa1;:.ã.o i !In nã(I consenlir que os homens 
voltem ao trabalho, quando todos si~ ~ont.em di~postos para o 

· .serviço. 
O mem(\•·inl fü,llava f'm u 1n Bnt.cndimcnto <:las pnrtes, vi

zn.va eslaibelece!'-se nm aceu1"tlo. eonc illiando os interesses do8 
-commcreiantes e t,r::ibalhotJiores .. (• H. associaçã·o, inspirada não 
snbemos po1·que, ·rejeitou o c1u" os trabalhadores ,p.ropunham, 
ma.nifesl.ando, dnsse modo. um pi·üposito que se. J1ão Justifica. 

Um excr·i·if.o .ele ·vaknt.~'s .P. fwroíeos soldados foi derro
t.u·Jo 1~m uma batalha. e todos: vr!w:i·dos, :>e .l)rostru.ram. deante 
do i:; seus vonc.NlorP.s, 1•nt .1·1~g-aúclo-lhes ospaCJa.s, munições, ar
mas bellic:-oHas. Qu1~ fizc1·1Hn O$ vencedor·es? ~nxotaram, a 
ponta-p~~. og V<lncido~ ln11n i 1:lln~Jos '~ llH~~ ni ~J.!'ar·a.m pão. agua. 
e :\.brigo, E' humano'! i~· 1·t1J.0:ivnl '! 

·Neul1t1mam,mf.n. 

Poi:-; .~ o Q1w eslA 1'.ai'.t' tHlo a /\i-ISOGia1:ãn Comrneri.;ial com 
os pobr1~s f.rabalharlM•'•s íl<· .l'ttl'a~·u:í. J~ o qun 1~ m.aifi l.ristc, 
ma.is ~ut'fH'1Jlirnd<'n!.L', mai~ :idmirw:c!I 1\ que nenflumu. voz se 
lovant.n. mn favn1• d11s!:\n ;.r,.1111•: riing-111>n1, 'll.!l' não t'llc~ l'! eo, 
t<·m da(!(I 11111 rm~so, =-1~i:.n1d1~ 1•111 sua. dcf'~sa . l\luiLCI lH'\ 1~ eon
L1·al'io •.. ~.·, (~111 ha1·a<;.ol' · s11 l!IPs 1 <'!ri ·f\ l'l'ado. 1~om informa~:ües 

· alarmanL<!f:. pnrn: o Rio ílP .fo1wi1·n ;~ ~~ i·1üiil'for·enea 11mwa. r~l'!1-
1wra·dn. po1· pat·f.c•. t\1·\ mu it .B g·i'·n 11' q ll 1'. ne:s!.n rnom1.1 n t.u d.- a.n
~·nstias r111r~t o~ (.?·uba!Jiadm·u~. {l1•,·i:J do lhf>s l!SLar O'fl't11'.f!Ctm<lo 
;, braco parti. lr.,·m1t.al-ns 1? anirnal-os. Enl1.:P.f.a11.to. ai11d:i 1 ~ 
t. c ~m.po' dn nt.Lcnd ~r n 1·P.snlv1!l'. :\ Assoc.ia1;ão Conn1wrnia.l ~.l_r.,·n 
POn~enl.ir na voJI a d~!~F:r•s llmn0n . .:; ao fr11hnlh1'. Sn h av 1:.t rm-· 
ft'(lsü:.fí1!H pit'fl'.indicWal's qw• ~f> cst:~tbE·l•.'c;~trn norrnn.~ i·cgub
Hlf'n t.adorà::: do l l'a ballw. t:M11La1d o qu0 l~:;sr.~ '1. 500 hommi~ .. 
qtw · <:f:\t.ão Íl 1-.r..ü P .i:í d(!saponl.:.u1o,.:, ,·o!f :t~n t uo~ ~eus la.bore~ 
~· \ .1~nham. 1·et•.u1·so!:' pa.ru. ri m:rn11l 1.~il 1~:in da~ )oltJ:1~ familias. qu1~ 
;I :\'l~OL·i:ii::ão ~}~t:.í qlWl'Pntlo 1naln1· !i fOHI(', JJOI' Lll íl eapricho. 
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Di:r.em os senhores <:omrnw1·cí<nlt.e$ que ná.o querem f.r:t
liat:hador asso'Cia<fo. Essa. i1wpo,::,ioão ·~ maJ01· e J)(~Or do quA ª" 
1fo que se queixam al:;uns :;omme1•üianics. pnrque ó n nw io1· 
e maii; eloquente a.f,f.entado .:i liberdade humana d·~ que n 
mundo civ1Uzado ainda teve- noticia. S.n.p·pónhamo$ que todo.~ 
o~ proletario& de Maceió, em um digno r:- bril1so moviment0 
de solidariedade, se levantassem e dissns~1~m. a wna voe e: nao 
Lrabalhamo,: por nenhum prcco a. nenhum homem Que :fô1· 
membro dn. Assooiação Gommercial. Srria. applaudive[ isso'! 
A associação bati::rfa palmas. alcgl''' a e~,;e g;e::;fo '? A.bsolu ta
fr.tent.e, não. Diria até que era d~.01afnr·o ,fa i:;rmt.,~ pequena 
fnzer imposição {L gent.e ,grand·P. ! . · . 

E quem ·Sabe que exercitas :se nao movnriam nesse <lia. 
,P-0-rque i~so? Porque a n~::üoda dos individuo~ .<rtHJ possuen1 
«quafJ'ü vmtens» cst'i halntua.da a. t.1:a1.Ar n m'1·a.w mmda. dP.
haixo dos .p.és. 

. ])on~am que são os senhores do mundo. que t,udo übedece 
ao 0goismo que O!:l anima, ao orgulho (]U(\ os fot·talece, ao di
nheiro que o~ empavona, aos caprichos que os fazem máos, aos 
preccncei!.o:o que os tornam antipaticos. ás imposições que ·os 
a.tiram lon~P- do affe:cto-. da dedicação. do carinho do~ homens 
110 povo. E nesta Iastimavel c!~guf>.il'a da alma, [leste engn
•ioso entender, r.lles perdem tudo o qu8 lia dê mai::; bello na 
"'jdn. poNfue per·dem o amo:r do seu pro:ximo, Veem o mundo 
por fóra, e pr.rí~am que a felicidad~ est.á nas taper:n.rhls dl• . 
velluco, nas nlcgvas forradas dl~ damasco, nos vasos de •sr. ... 
vi'<: s, nos jantares opiparos, nas libações do!:! vinhos capi Losos. 
l):l~ roupa;, de seda e na~ easacas do ult.imo figurino. O reslo 
\'ale nada. A gentinha de chale. tamani:C1 r~ chapéo de pnlhn 
{· a ~rw,ja i·uim. otdinaria que elles Yemn, dP cima. 

Essa gt?nt<~ não tem dü·c"ito ao conforto, não moreco al
l<!nr;õas: nern inspira rr:speH.o, por11tw 6 n canathn. Si. en
frl'!'tr.nLo, dln:;, o~ ricos vissem a vidtt. po1• dent.ro. rn1o pen
s:H'Ültn a:;;.~irn: 1.~ c>hcgurwm t't eonelusão de qur. o lu:so qun 
<ll•sfrulam foi 11 bf'~H.'o da corj~;, que Jhes deu as sedas r1l)1) ves
:.mt1, e listaram oito hol'a8 de í.rab:il ho ·fat.igante ao ope1·ai'lo: 
o OLH'O, !l!'; joi::i~. fodo o csph~udor mn q1w vivem mergulhado:-: 
fni o lflbtH' da~ ehis:-es frn.lrnlhadoras ciue lh~s proporcionou. 

J•; 1~ porl]UO uão i:wu!:!am as8im; (' r~ pcwquc não compr.r>
l1N1drnn as e::d.c·rrnas nt•cessidudc~s da pehreza laboriosa e ho-
ru.•~Ú; 1> ~~ porque olham .. com indifferenua, pnrn. os que nunca 
!wber:irn <t-Ghampa:,:;1w1.> e ,járnais nom~ram P.Sp;i.r•gos: ('.-. poc· 
h:f:n qur· ~P muntr~em nesse proposito os nf~goci~mt.cs gr.evistar-;, 
í' a J\sso1da1:ifo Cnnmwr<.dul. cujos membros dorrnom 80{·ega .. 

. cn~ rm w~t!.~ leitos: mncios, emquan1.o os trabalhacoi·es dn .Ta-· 
r~gu:'t j:í 4~onw(·am a VPt' os filhos clwrundo 1~ n.~ pnhres· mu
l ll1~1·f'~ ~ riF:t.<1 !'!. ª'~ahr·Lnllt<J.rln.s, nb:üidas. nr.~n. tt·abalho aos qrn~ 
lh1: riedem. inipondo :10~ i.rnhulha.dores di~solví'l'ülll a!' U8~n
da(:.GC's ou mnr1·1~1·1>m de romc·, Ah! NHn dnv<'. l"<~r as~im. A 
AssC>eía1,~ão Comrncr1:ial um1 outi'o ~·aminlw muito mní~ holdh) 
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. a scS'l.lir, terri outra orientaoão muito mais acceita,,el a tra-
ç;n·-se. . . 

Si mal orientados e!.ta.vam os trabalhadores, hontem. mal 
oricntarla l.a.mbem f'.\Stá ' t Associaçãcr, hoje. accrescent.ando QUe 
a<inelles são homens :;irnples. sem_ cultura, na sua granào 
maioria sem nr.nhuma. inslrucção, cmquanto que esta ~:um'.'\ 
ag~1·emíacão . de homens intelligent.es. niguns de muitas let-
tras, qt1c por!e~n.1 cnncilinr os int~resses mutuos e restabetec~r. ;... 
a ordem com n acceit.a~ão dos hraços associados. As at.titu-
des syetematica~ são cont:rariroducent~s, e. na vida, ou s~ 
cGnfcmpo!'íza ou se ficn annuJlado. em muitos casos. Em to~-
ril)S os depa:rtaroflnto's ib. vidn. publica.. 0 'homem tem necessi
darle de accordar com 1,~ seus ~e.melbantes, de entender-se 
c:om <:llleB_. estabel~cendo nssas re1aoões que · vineulan:i os indi
viduo!; e de.f.el'.'mínnm ~ harmQnia da. sociedade . 

O mundo a,ct.twl ;n. não admit.t.e; nfio t.o·lera ' dictad.ores. · 
D<~ modo .flU<! a politica dos povos civilizados, abolindo os pri
vflegios. que tanto nreJodfoam ao '(lrogre.sso do espirífo hu 
!mtno. tende a proclamar a. Rept1blica Universal. como uma 
.~r;mde syn~hesl'? da dflmocracia e da cultura politiea da bu
maniclad~; Ho.}e. m:~Js nf! rp1P. antanho, a~ vistas ~-Os poderes 
publíens SI:! inclinam parn as .classes proletarias, . por serem 
f' ~f.:i s n.s mais so·:ffre.<lorns n as qtrn mau; ·cotrnorrem pura a 
riq n eza do mundo. Es:ia t.endPncin. cada dia mais pronunciadn 
6 t~mn con41n isl.a. da "democracia ~ocial. ::m.nuncianC.o o advP.nt.r1 
rle uma éra nova. i:rlorifi<:adora dC1 t.rahalbo e da vida .. Con
~eetuP.nfeme.nk . desvencnTh~e-·vo'; .· dess~ irredutibilidade · se-. 
nhn1·e1: do corrimerdo e r.hamae ao trabalho aquetles que voe; 
offeree0m br aç0"2 0h BÍOS de vida e de CC1ragem . neflecti bem 
nii nb!'lndono de 1 . . 500 hnmeM. e pensai no grande erro em qne 
pNsistis . SofR fortes. pm·oue tend<"!=: o ouro e o dominio dest,n. 
1wnca, mas n. .for.t~ l (':rn ~(') 6 inP.xpugnnve1 ~uarido n.iudada pela 
fo!'t):t mornT da r~z5.0 que r,~ o apnnn.gi() <ia$ ~.lmas justa.s P. õas 
r,rmsri~nciag inr.línadas ·para n. .]u!';tiçt1 · e para. a vercat'h~. 
Tl'n<fo.~ familia ~ hi>m sabei~ riue 'd"' n0sitivo. indubít.avel ~ó 
r~ml'l$ (\ pris~~cfo. O presrnfo é nm csforr,o e o fut,uro é umn 
r.:q1Cll hf'!'=~. A. s lições <lo pa.s~nno nos insinam a viver n o prf'
~Pn tf.". e ns Jntn .~ fio prf'Pentr.- nb'rem o t~a.minho que nos 1~Mr 
d1J~ nn '~niJ:tmrt dn fnt;urn. Ahri p0ls, n.s, port:is dos vossM ni·
mn:r.en~ e r.ham:H' a r.ollnhornr comvo~co. nas 11.ltas <la V(?!':S n. 
Yitfa nnof.ic:li:inn. n~ brncos rins homem r.ssociacos. -··- 'Rwfri -· 
111 1ez (h- Mélo.:t> 

. -
Dian(<' dos ult.lmos n('.onf.e.cimenf.os qne. se t.e-ro. d esP.Ol'O·

lnrlo nf't~ta cnp1fa1, somns fnre.aclog n mos.f.rat· no puPli<'n n 
.no~s r:~ ::;ituni;iío. exn!ic:n1:1fo n. n.o~íçf:io <'m mm noc:; i:-.olloc:n·nrn 
dnmenfos do commer(~ll) do:ota pl'açn., amplamente protegi<lM 
pf'ln. !\c;~ocinr.:5n Comrnf"rcinl . A socif'(lade- nla~on.n n nf\o rn-
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nhece o caso. seofio pelos inf-ormes trazidos .ao seu conheei-' 
mento pelos que teem interess1>. directo na questão actual. Os 
tel~grammas enviados ao Rio de Janeiro dão-nos n. fe1cão d~ 
:inarchiat.as. mostram-nos como ~lementos perigosos á marcha 
rio commercio desta terra : dizem que estamos em uma a.ttí
l u<lc de propositos deHhcrados, Qll e não queremos trabalha!'. 
qnando a verdade é que todos nós desejamos, queremos volhn· 
tw trabalho, e a Associar.ão Commercial é quem se oppõ•? . 
. :yst~1!Jaticam0ntc n e~se 1:.egresso. sob motiv-os qu~ .iã _se não 
Justifrnam e que. ab:;oh.üamente. não podem sôr aceitos pelas 
nossas classes, nl3m por quem quer que se.i:l. ':''te estude com· 
isenção. de espírito .. o~ fundamentos e-m quo. nos apoiamos. O 
mernoi::tal que dirigimos <). Associaoão OommeTcial pedia uma 
~·onciliação, que, amparando os direitos dos commerciantes 1) 

"'os dos tr;:ibalhadores. est.abel<>c~iia~ um «mud1Js vivendh parn 
f) equilibrio estave-1 do trabalho. Não podíamos nem podemos 
l'e.nunciar ao direit.o de · a:~sociação , porque isso import.n:ri:i ·· 
importa: .na renuncia do rms::-o brio e na faHa de elevação dos 
i déaes. Dest.ruírmos as nossas 1'-11'.ld e d ades não ó possivel: e exi
g}r-se de nós que assim pror,edamo3 é fazer-se imposição 
monstruosa que attirnt.n. cont.ra a libe'rdadP. individual. Nós 
queremos ·volt.ar ao trabalho. sem int,uitos outros que não 
restabelecer a ordem-~ a llartnonia no gervi~.o dos tra-piche;:;: 
armar.ens ·e lapchas, -porc1n0. o qn0.o motivou reuniiTin.o-nos cm · 

·~ociedades foi a ídP-in, soh tod-0s o:> pont.os de vista . lom·a.vcl. 
da creação de nm fnndo <le reservM para amparo dos nossos 
cnmaTadas e . das · suas rP. .~p~d,ivas f:)miJias. As nossa~ ass0-
ciaoõe:;:; são dt~ cn.racfor r.~nAffoenf.1\ o nãn !'ln<'.i~dadP.i:: dr" rC'
i;ii.Ytencia-. t!omo inteneional_nrnnt.e se propala. Dnrant.~ o nos:m 

· levnnt.n ainda não se r egistrou um~ arrnn.oa. um attent.aflo. si
ciner. n. ordem puhJir,a. T ernos mnntido e. cont.inum·ernn;:; n. 
ma.nt.(>r ntf.HudF\ pacifica. ordeira. morlera.da. es"()e'!'nndo riuo . o 
~rr0 de Mrfa$ MTIScicnciaS mnc1<' em mE'lhnr 1mt.f:'!ndimrm!o da;; 
cousas. , E tant.o não ha <'.m nr1SRO ·:~r~in id1fa d~ t1uarchismo. 
<111~ proruramos. duas ve'1.ef:l. o Exmn . Sr. Dr. Govr.wnrldm· 
do EZ'lf.adn. e-nf:rfigando-lhfl o~ rw~so~ r:le~t,inos o <>.onfianrln Pm 
(11W R. Ex. t.ndo faria. em nos~m diri?ito '! P.m nossa 1fofe..>n. 
d:rnclo umn solução rfo finif.iva an co ~n. A Assoei aoão diz nn ,, 
11iín ai"·<'~ila nenhum f.·rahalharlor aSSMiado \~. ns~c irr~fle>cf ir1n 
T11·nposit.o""nos colloca na Mguin~.eililemrnn.: -ou cfostrn"imn~ aqnill º 
qu1'. com fanfo nm<n'. fnn.dnmn ~ na-ra no3so nmp:n·o rnuf1111. 
mi não !i(ltnos aeeito~ no trabalho! ()ndF' ~"" vin is:sil? Si 11os 
~u.ioit:imos :lO<l natrõnB nomo R<'mpre. ,, prnm~llP.mO!' ohr.
Liil'nr.in r.n spr·vi(~O denlro da1;- nnrma~ :do t.rahalho. por<ni<: Sf' 
nos imnõc~ · t.anta hnmilhacão? F:nt.ão ~ti os grn.ndrf: f.i'lm . o 
<l i1·f'it.o dl:' vivPr nssnci:vlos? Rr'i ns rfon:::; pod~m r,onsW.1Jir ~o
<"iNla<l0R pnra VlV<-'r com clla); f' TI{ll1as. Sem CO;Wr..5o nl~nmn? 

rsso 6 llmn. injusUr.ri !.i'ío grandf' I' Hio 1·tnmnPMa, qm:'. 
~f' OS ])Odf'l'~I' fod eraPR f.i\'E':~'-'t~m nmfl nor:fí n pl'I' r<' il fl (lo <!li/\ f'.n 
<'f:Ui nass:u1do aqui. j :í. l.erfarn inJ er\·indc1, pnnrin as c•r111 ~a~ no~ 
. .-;e ns <·ixo~ . e l10S defrnrl,.ndn t'onfra. Ps!'la nrhi11•:11·ic•d111l" 1111 f' 
~r~ t~~ l :í p1.·:üicand0 Nn O(in"l" <la Hh1)1'ri(lrfp (jn lraha lh• • 1• d:i 
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~:ng-uran<;::i. das )nsf.Huiçúe~. Sornm; todos igllaes peranl~ü u. lei. 
:\ llt~puhlíc.a foi proclamada pura a•rrancar o pai.z de um re
.:;.'irncn cfo priviJrgfos .. df' . prnoonceit.os e prejuízos omnimodos, 
rnaug·m·m111o urna vida diffeeent.e,. mais nohre, :mais digna, 
mai::: .;~onsenl.anea ao r·~pirito da c·ivHiza(;ãc, moderna f> <i <li
;..:·nidnd0 humana. 

l~hi '' libP-rdadr. de .c\lltos e a. autonomia do~ Estados .. 
l,.erm1fr• u lei não ha grandes nP-m Jieqnenos, ricos nem. 

P<'ll'JrP .~. fidalgo~ netn plebeus. E foi e,omprehC'n<lendo esse re
;.:-imcn de liberdade~ que n1ís fundamos~ us nogsas sociedades 
.!!.'at'anLidas p0fa Consf.H.uição Brasileira . Pofqtrn uão (1Uerem 
.l'nlfro qu1;\ nos .mantenhamo~ assoeiado;:;?, Ha. certamente. uma. 
iJ,fa oceulf,a rn'~sa teimosia dos senh-0Tes 0ormn·~·.c.iantes 
J'.!l'l\ \'isfai!. f)l1f!. desvirtuando (J ]Jfmsamento .que nos ugrc
mio.u. querem 0mpresLa'r-nos intenções que nos colloquem erfü 
i10:::1ção 1'$<!U0.i'da 11i:-rn.nt<' o . PO''º . E' por . isso que dirigimos 
c·~f,, manifnstn aos alagnanos para que t.odos saibam qlle cs
r:imo1; innoeenf es, diante de tanf.as· e tão grave~ a·ccusaçõe& e 
q111• qurremm: volf'.ar ao trabalho, normalh1ando assim a vida 
1·nmnH!rf~ial. a que os proprios commeTciantes estão pre.judi-
!"ando ciom a sua inctuali!ic::rvel irreductibílidade. . · 

· F;i.<; · o rr11 c tnmos a dizer aos nossos. digno::; conf,p.rraneos o 
rí ll:l<~ijO.» , . 

H.e)ativamcnt.e cí g-réve dr. Blumenan. o jornal ope.rn.rio 
rlc~tn Capital publicou o seguinte: · 

" «A grévA t.eve inicio . a 8 do cor1:1)nf.f:• ·me.z: 
A origi;m elo movimento se re~uine no !';eguinte :· 

força-feira, pela mànhã, foram dous cperarios, quando 
queriam entrar no 8ervi.(:.o da fabrica de t.Acola.gem da
quella cidade, )mpedidos de trabalhar. Inf;errogados, 
respondPram os . opera.rios que nã.o foram despedido~ 
pelo motivo <le serem máos operarios. Ao c.ont.rario. o 
trabalho àelles satisfazia plenamente. Mas . a- verdade 
<~ que Koch tinha esc1•ipi.o um ar.ti-go 110 jornal Die 
:7.eit. de Curitybn, 111) dia 8 do mez broximo passado e 
que por i.ssn foj expulso. O op0r::n'io $t.enec:h tinha as
~i.g-n:Hfo uma list.a dP. pedido <fo angmml.o de salario e 
ef:S<' fni o mot.ivo de !'iUn. 0:qmlsü.o. Os opcrari.0$ vendo. 
dous dos seus melhOl'f~s r.ompanh eiro~ ~':xpulso~ as~im . 
:roi;:olvel'am .então fa:i:et' gréve em ~'ignal àe . profes.Lo, 
declar:mdo-sn solidado8 com tlS companheiro~. nilo tra
balhnndo emQnanto os <lom: não fosf;em l'l~admit.t.idos 
·na :fabrica. Koch foi chamado {i <lelr:gacia. tcndo-Jhe 
dito o delegado que o responsabilisn.va pelo que sur.ce- · 
desse. Nesse din. or,: oper:wio~ fi7.~ram 11ma rFmnião IJt. 
rn1rla acont.ecen. 

Todo~. unanimement0. se declararam 'JH'Ompt.O!"! a 
coni,ínuar ·ern p:révc. No clin. 8eguintn. ouf.ra vez o com
panheiro Koch foi ehamndo pelo ·dcl•·'gado; .fendo esf.e 
fü\ novo rr'flr.Lido rrue o re ~;iponsahili8ava pela g-arant.i:\ 
1la ordem. ' 
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. . Q~inta-foint pela nrnn_llã, u:-;. í.re:; opút'at•io,; de,;pc
r.l ~::,us .. Ioi·~rn cn~ ~wto1povms !(•va~!os á dclega~ia, e Nn 
=-~e tud.i, . ~ob v i:;rlaucH.t, t-ondu:t.1dos ~i Flormnopol is. 
Ai:; l'C'nrnoes J'ul'ain 1n·oll ilJida::;. o presidente da U niü1.1 
dos. 01~era1·ios. <l(~ Mnnicipio do Blumenau, presn e 
po~L.o meommunwavcl até aeabat· a. g·réve. Não hou v~ 
motivo nenhum par·a. PSsas violend::is'. tendo at~ Lodos 
os ora<lores acons~J hado, -nas reuniõe~. .:1ue {)S traba
J lw.dores se manlivessem 1?.m calma. '·' de ixa~sem em 
P~\~ os que qníz.e_ssem Lraba.lha1·. :\ão L'Xislem facto8 po
::;1t1vos .que expliquem ;1 prisão d~ssc~ la:1.~i-; operados.». 

· A t'S:se 1·esp~Ho, i·edig-ido pelo opernrio Kot:l1. foi publi
i;ado o seguinte manifesto : 

«Companheiros ! O qUe acoutuce boje 11qui :sem 
protesto amanhã sex:ú .teilo lá. E' pt"eeiso que mo~trc
inos u nossa solidariedade o protest.i.'n:ios eontra r1ssa8 
vlolencias. · · 

E" nece:-;~al'io llUC mosLremo~ a. e.:-ses usul'pado1·es: 
1.inl:' .:>onw::o lrnidos. que t>lle~ não mai~ podem dispor da 

·nosl'a libf)t'dadr.>. du no~sa vida, como ua idade média. 
l~' necessaóo que fayamos 8a.her que 11ôs o-pei·arios te
mos tan1bmu os nossos direH.os. que somo:;· homem;. 
quo ::::orno~ seres que sabemos pensar. ··que !-3abemos 
prol.csf.ar contra violencfas. Elles devem senth' qu1~ 
estamos em uma Ilüpublfoa livr{b. Queremos l.rab~!ha1-. 
mas não !<ló pura. os outros. :EstGs homens :;ó quer·em 
{!Ue trabalhemos, mas não querem que vivamos como . 
homem; livres dignos desLe nome. Elles nos querem 'ti
rar o direito de protestar cont1'a. essas igoominias. 
JJensae que vossos filhos passa.rãa a mesma vida voss:l.: 
serão as nwsmas victima>.; do injustions e oppressiões 
quo soff1·emos ho,je. Façamos ouvh.· as nossa:' V()zes fln 
protesto. sc.iamo!; unido~. pois só unid.os .. poder(>n.t~!'i 
ganhar a eausa qne detendemos. A m,a1s t'rm<• un1ao 
nos trar~'t vietot'ia. -- Os 111·é·1.Yisfos de .. Rlwmc11nu. 

A respeitü das amea1;as que: pairam i·elathramente a 
{\oSos operarios despedido's <la fa.b1·i0a. -· am<'ac;a~ de ux1ml
sã.o, existe a seguinte carta: 

..:Cul'ityba. em 18 de j unlw <lo rn:w. 
Exmo. Se·. t•edact.or· da Voz do Povo ~ A pedirlu 

<los trabalha<l{lres do municipio de Blnmenau, no Estad<• 
de Santa Catbarinu. venho pe1·ant.e V. S.. ~onscient~J 
que sempre :fostes fervoroso defcnso1' du. .iust.iça. 

Em Blumcnau residem muitos Leutm.:-h1•1H:i loü·11~. 
Todos nlles seriam m.,lhorcs brasil1~it'(1:; ainda do (l_Uo 
já são. si não honveB8f~ lá o ~rupo dt'- e.ar)ita.li~tas pan
g·ermani.:;tas. cuJo ori:;íw Der Ur·wa.ld.-:tiofr lhes prég1~ 
a. doutrina do chauvinismo, do nacior1alismo, qne Jhes 
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en~ina odíae outras raças, outi·as !inguas e ouLnis cos
. t1lmes. . . ,. ' 

A opinião do De1· u1·u;al4sbote é tida como a üos 
toutos em geral; porém, a. gi·ande massa em 11ada har
moniza com essa opinião. Está em Blumenau um tra
hall1a.dor tle uma fabrica, Fritz Kock, que, com artigos 
r:. discursos, se esforçou a fazer• ao povo, que está 
f::endo usado pn.ra intrigas, que prejudicam a sua po
sição social entre meio dos demais concidadãos bra
sileiros. 

Nesie sentido elle publicou no jornal socialista 
Dfo Zeit, que apparece aqui, dous artigos sobre a det- · 
rota do Imperio Allernão, para. acabar coro as lendas _ 
do kaiserism0. Devido a. isio elle corre .pedgo de ser 
deportado como bolchevi.sta. E, como aqui não tem 
embaixador allemão, rogo-vos interessar pel9 caso. -
Anne:xo remetto quatro numeros do referido jornal. As 
pubtica\;ões do Sr. Koch encontrareis D.os numeros .30 
e 52. Nos numeros 68 e 69 ·enc.ontrareis algo sobre 
as consequencías, e a gréve que actualmenLe rebentou 
em Blumenau. , , 

· Sem mais, sou com perfeita estima de V. S. ser-
''ídor att0

• - Augustcr Riemer· ... ~ · 1 

nela tivamente a esses successos, é interessa:nte o genero 
de commentnrios que ~eem surgido. Um delles vem no Re
JJUblica, orgão official, do Governador de Santa Catharina, no 
süguinte ·telegramma: · 

«Blumenau, 12 - O UrwaJ,dsbote, que se publica 
nesLa. cidade, applaude us medidas energica:- contra o 
movimento bolchevista; promovido por Ko~h e. Ster
nock, que aponta como ·elementos perigosos.~ 

A esse respeito, tonta justificar a attitude cnergica do· 
Governndot, um. jornal que circula em :Slumenau, com o ti
tulo O B1·0.sil, do qual. é director-proJlri~tario · o filho do 
mesmo Governador, e <Hrector-secretario o Sr. Freitas 

• ·Melro, que. por signaL tem um ,nome muito adequado ao que 
esse melro vae fazer, pois o diroctor-secretario do Jornal do 
filho do Governador declarou que ia demonstrar que no 
Brasil existe uma qu,estão social. mas que é mansri,, que não 
é brava, que ó da ot'<lem daquellas que o lionr.ado Deputado 
Sr.· Burlamaqui aqui salientou. 

Verdade seja. Sr. Presidente, quP., entre o canto do Si·. 
Hurlnmaqui e,, ~ ~anto do Sr. Epitacío Pessôa, como oradores, 
ha a mesma d1fforenoa quo entre um discur'so e um aparte, 
isto é, a differençn. quB ha entre n. demora do canto da pa
tativa e a do canto do pintalsigo, pois que o deste, apezar 
de se parecer com o dn prifatiYo., é menos demorado. Embora 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 23/06/2015 10:28- Página 17 de 52 

r:.:s a11arlcs do Sr. Burlamaqui sejam muito frequen tes e p ro
longados, o canto da paLativa ainda é superior a.o do p in-
silgo . . · 

Pois hem; no Governo da patativa ha · um delegado cha
mado <d\fúlro». Damos-lhe outro nome ainda , mais interessante 
no Estado do Rio - ~Vira-cousa». , · . 

, Esse delegado Melro, que escreve o artigo · em questão, 
no qual se .diz : «erra e erra crassamente, qtlem não obstante, 
com o desenrolar quotidiano dos factos ainda pensa que não 

· 0xíste a Questão social no Brasib, vae agir, durante a greve, 
em consequencia dessa con\.·iccão, contra os operarios Que re-
clamam àugmento .. de· salario. · 

A esse respeito ·quero, Sr. Presidente, dar a palavra aos 
jornaes dessa região. O Blumenau Zeitung, de U de junho 
proximo passado, publfoa o seguinte artigo sobre a greve doa 
operarios da Empreza Industrial Garcia: . -.-.: .... . 

~ , 
: . <0 B,·asil, no seu numero de hontem, · traz em' re

lacã.o á ultima greve da «Garcia), um art.igo irrepre.;. 
hensivel ( 1) sobre a questão social. Está bom na fór-
ma, mas, infelizmente, neuc· só vemos palavras. . 

. Os aclos do Dr. Melro não justamente o contrario 
do que· pensa. · . · 

Jórnalista, o Dr. Melro escreve que a greve é um · 
direito · sagrado dos operarias para · reclamar os seus 
interesses, desde que ella não· perturbe . a ordem, mas 
o ·delegadc Dr .. Melro prende e deporta. dous operari_9s 
que lhe · pareClam os cabecas da greve, quando nao 
houve a menor desordem . nem ameaça da .perturbação 
do socego e da ordem publica. . .. 

. Que fez . o Stermeck para. se proceder assini com · 
elle '? Do modc· mais· pacifico e de accôrdo com a lei e 
reclamQu os interesses de sua classe . Kook ·fez o mes
mo, si bem que com mais energia. (rigor), mas não de 
modo a justWca11 taes medidas. Mas o bolChevismo .é 
uma boa f.abo1eta para os capitalistas, aproveitadores · 
d.o povo, como o é· para os nativístas o · perigo· allenião. 

. P~r que foi proso mais de 24 horas o o-perari0, · 
Arlindo Schramm? ' 

Será. crime ser presidente de uma associação ope-
raria ? · , • 

,~~~Como p6de conciliar· o .delegado Melro ·esta a~ão · 
cem suas palavras de .iornahsta ? . · 

Não nos admiramos que o Urwaldsbote se mani"."' 
fes te pela expulsão dos allemães. Os interesses do ca
p italismo para elle estão acirna de tudo ... > 

Chamo' a. atterv:,ão .:ia 'Cumar~ para a descripcão feita dos 
nwtivo~ du prosente gréve, e u. que os jornaes burguezes. como 
este que ncahei de citar , se referem, nos seguintes . termos: 

·. dmaginem-se ·indnstriaes que recebem· ~ O % do 
seu capital, t endo dir eito de <i:legiLima defesa> oont.ra 
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Opi!J..'aJ'io,:,., qUI! l'fêC•~t.ern ).IUl' ~f~l.l ITabalhfl UOVCL1Ü1 e 
1'.r:in mil i:éi~ mensahn1~nl.e! trnug·íne-sc o gi~1·1~nlc~ Mnn.
dr~l. q;ie ali~m do snu ;w:stf(â11.ho ordenado '-k 18 con-:-
1 o~. r ·l~c;C'lwu ncsLl·!" 1.11 l í mo:; :mno:-; ·( lln.s Lres m~~o::; ! 
uma gt·atificação annual tlr• :3~1 1:vnLos. em «leg1lnnn 
drfei".a:'> iontra trabal.hac!ores, que ganham a;nuua~
rnente J :000$. J :ioos e desejam melhorar· sua si-·· 
'U't<'.~0' . . 
" ~ •'Qt~ando os indnslriaes !';C unern pura .formar· tlll l 

'(lrust» pal'a, t:Om a elwva(.~ão dqs pre1,;o::;, r<?ubarern 
ilPsavergonJ1aclamcuto u povo, -- r:hama-se a isso ne
-"~:ocio: mas quandfl · um operario. quer melhorar sua 
;:iluação é bolchevista. · 

Sobre salario::; colhemos o Stlg·uinte: 
Cm tflcelão recebe mensalmente, com 10 horas d•.1· 

trnbalho. !)0*: uma dobradeira. ·158 a 5·0$000. Alguns 
;lpedu·ios emº ·t4. hol'a::: de trabalho, que s6 um mez 
;;upportaram, e :\Cib condi~;õe.s favotayeis, ch~garam a 
~anh~ir n dobro. Estes erau:1 os salar1os de oito annoi:; 
;~ frá.:o. rfo · rmde se v0 como eram _os preços baixo!:! 
quando (! anno passado augm1•nhu'am 50 o/e • (Mas ;:;ô 
pag-nraiu BO % ) . 

Com e~tu paga. e '.l g igantesco augment.o quo tive~-· 
rarn nf10 ~e !:tóde lev;u- u. mal que os op~rario~ pro
··1i1·as~em urnn melhol'ia de sua situação . 

. A . .l°<1hricn L'1;1lú di> novo trahalhimdo rom alguns 
O]Jerar iof.: novos: quasi tod'Os o~ melhores trabalha
'-inr<'~ $ah iram.:. 

Daqui a púueo leremos •fo · no~ uccupar do Sl'. Mendel, 
~-üm•• !<lodo t1o Sr. Kooder, não do s1•cretario das Finanças, 
~nai:; do 'l\ornfor-. rfo B.lumenan. ~:que além elo :;eu mesquinho 
orclenurlu d" 18 r•ou to~, i·ecebou. nesles ult.ixnos tres annos, 
uma :;raf.ifícur;.fto ar1111rnl de 35 (:onto~. · 

.\. ~ihw1:fin. pot·fanl<1. •! ~·l'\la: urmi. fabrica qu<• disLril1u1~ 
aos ~<'llS 1Hn•ntl)t·1:\l' :·m :000$ dl 1 gl'aLHie:.ir:f\o :rnnual, uma 1'a
lt1·iea que l'''ld isa. 110 'i(1 <Je lnct·o::; liquido$ dô seu re:apital. tem 
vario:; operario!-i que ganham 1 :OOíl~ a L :200~ ·nnnuaes uu 
~·<'.iani , muito:; d~llf~...; 90, !15 '~ 50$ po1· mev.. 

~ PodP111 ;tanliar o dohrn, dobrando o s1q·vi1:u pM U hora-;. 
ti qu1~ ,·~ insuppnrtavel ao organismo hnrnano. ma.s:· normal
nlente :;aiihatn !)0, 15 e 50~ r,or mez, P.mqua.nt.ó o$ ptitrõf~i-1 
lucram !tO (?,. liquido do sen caplt.!11. Esi:;eii; homens reclu. 
marnm, o ·armn pti.Ssado, 50 % de augmento nn-; ::;cus i::alarios: 
m:ses fitl % q11<: tt fabrica p1•omotf.eu. não r.um1 ·.,, e deu :3o ºÍt• 
~(1m1~111.r. .. E~fo anno. vi~,rificando-se 0!-'.1 mcsmc · iucro::-;, n oi'l 
sal al'ios efüli.i1w ande. baixos. torm:tndo-sf' a vida excessiva
uwnft' ;·ai·a, os operarir>!-! rc~laroar:;i.m. Como reclamassem au
~mm1lo dt1 sal::mi'o foram presos o presidente da União Opo
i·m· in rlu lo•.~ulidaur> P mail': dous op~rarios_. os Srs. Sterneck e 
\ 
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!{oeh, por estarem rcdigíndo a recln.mai;.Ll.o operaria, dentro 
da. lei , .e com t':~spQilo ·:devido á lcgaliclat,Jc e ordem local. 

Ora, S1·. Presidr::nlc, foi isso o que mandaram dizer para 
Plcrianopolis. dorw,nciando coIT:.o um movimento bokhevi.Bta.. 
l\Jas mandaram cl'fic1·, tirado de onde'? · . 

Do U11:ar-:!elsúot11, · jornnl que fazia pàrte àa grande ma
ch ina ti(' ex1.1ansão ;;-rrmnn isla. Qs germanistas linl1am, sub ... 
sidiado:::, uo ~ul, profc's"'urr.s primarias, jornal ;·stas e aLé pa-

.. <lrcs all0mfi<.>$ . I~l o · foi denunciado cm inquc•rito feito pelo 
Sr. '.Manoel Duarte; ú1L'io::i oull'OS homens publicas verifi
caram a cx:stencia dt~ um plano de germanismo bo sul, e 
contx.·a .enc tem J•eagir!o . ullimamcntc o · prnprío governador 
q\w api·csont.a. cr.11110 !iJ.ulo de gloria do seu governo, estar 
fazondr, . a reueção anl.i-allcruã . . · . 

O Sn. Et:GENIO l\'HJr,,r.mi - · ~obre este ponto V. Ex. não 
tem razão. · fü;~cs dous homens faziam par le do agrupamento 
que y. Ex. uccusou o unno passado em AnnUopolis, e de lá 
foram expulsos. 

o sn~ l\hURIC!O Dl! IJAr.ERDA - Stemecker e Kock raziam 
parte do agr·upnmcnfo· e são allemãe,9 . .' · 

O Sn. l~VfJENIO Mür,,L1m - São russos . . ' 

o Sn.. MACJnlCTO OE LACErIDA ---, Então não se póde Ser'. 
russo, ·sem .ser soviclista ? 

O Sn. Eua.ENW Mui .. L.1.m - ·São sm:ictistas. 
· O ~n. ;\facHtCTO DE IJ.o\CtmnA - Onde vac encontrar Y. Ex. 

Ms pnln.vras df llcs este .sovietismo ? Reclamar ausmenlo de 
salarios é, porventura. praticar o sotietis1no, é scl' sovie
Usta? · ; .: 

Poriem tP.r o pensamento sovielistn, mas não o trad~zi: 
r~m n::i. pratica. salvo si; entrando no mundo eh conscicncia e 
dus !1rê<m~;õfis, :y ~ r:::x . quer Julgar a iutcrn,;ão que ainda não 
se eo11i.:. ,·et.~ sou em i'aclo. 
' Isto seria t:: n:t mcthodo· todo empirico de advinhó. 

· O Síl ... fü:aE!"IO l\1C·t.u.:n - Ellcs provocaram a desordem 
e in~p1~t.ti1 :.i.m o Lraba~ho. 

O S;\. ·l\faumcm or~ LACErtDA - Impediam o trabalho? 
. r.;ag (jl:e l tallalho? ' 

o SH •. EtrGEN'nJ MC'Lt,Eíl - H6 com amcal;o.s. 
O s;k , MAentcto oi:: · L.\CF-110~\ - ·- Que am~acas ? Está !iQUi 

a c:ntn qu l'! um ctc!Ir..~ ri.;digiu. 
O Sa. 1':t1r.BNTO fll C•u F.rt - O ~h<'fo cn Policia do E sf.ndo 

rrro<'Nk\1 ~ · i11qur•pJr n. no qnal depu ·H~r:im 10 pr.ssons quulifí
caà:i~. e: toifr .s llMlo.t·aram que esse~ homens ~sLavão · ngindo 
:lt(' CÍ\fn v iol1mcias; ·' 

O.-Vol. IIt 'º 
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O Sn. :\·íAUfüCJO DE L..:i.r:r.RDA - Admitto, o nobre Depu
tado lcm razão; ,; bolchevisl:'>, e _a gr.ev~ cheggu a. ser ante
govP,rnamcntal. !\las, niQt;ncm t.em r.ulpa que os parent.<:?s do 
Governo :;:ejam socios cios inclusl.riaes. .·~ · 

Q1.1c cnlp:t l0cm os operados que o filho do Sr . Hercilio 
Luz . .srja. socio do Sr . !\londel . e que . os operarios reclamando 
sobre o baixo preço dos seus :~alarios se encontrassem com 
.umn pessoa podero::;a n!f.>r~sentati,•a de uma autoridade pu
blica infh.lP.lJte ? 

O Sn ~ EuaE~ro l\1úr"1.~~n. -- ~ão conheço· esle caso: V. Ex:. 
lm dt" concor·dar · qur pelo facto de ser filho · do Governador 
n5.o cst:í irnpodido do s01• soei o d 1?. um industrial. 

O Sn .. .,,, l\L\ti1ucro lil~ J..AC EHDA (lendo ) --· O gerente da ta~ 
brica é sacio do filho do Governador ... 

O SH.. EvGE.:'\íO ::Vlúr,Lt::n. -· Isto n~.o (1 ·um crime. 
o SR. !\1Atm1c10 oi:: LACERDA - Manclel, que é gerente da 

empreza industrial é soei e do . 'filho do GovP.rnador e é con
CQSsiomirio de Lerras, por uma conce~são feita por esse Qo-
vcrna<lor a OS$C .M•~ndel _ · ,. 

. D:í-81·} uma g1•t·v e ua sua fabrica; os operarios _são presos 
e cl0.portadoíL Essa falll'ie:i dá :í.O "iu de lucro liquido aos seus 
directores, . QlH• haviani pt·1)mettido um atigmcnf.o de !50 ujo so
bre o mc;,qnir,lw salario dri n~cnos de ~$ diarios nos seu~ · 
ord:mados, aos operarios, ~O "I" lll!e já tinham sido c.onccdidos 
na 01.·e·ve anle1·ior e que (~sscí; propri eta1 ios escamotearam, 
i')orque só doram ao ºi" _ lpsla r eclamaç.ãn :í fidelidade da pa
Javra dada. á honestidade de u ma espcde· de pacto que foí 
firmado entre as riarl<:lS litigante,; na (Jre1·e passada. foi que 
deu togar n Yiolencia iwnticadn. 

E sse cl1~lcgado Múiro, que rn·(•ndeu ,. L'XJHilsou us operarjo::. 
qne reclnmar:11r. conlr.a O$ ~ocio~ do fi lho do GovC>.rnador na 
concessilo de f 1.•rl'aS. soei o~ que l r·f~rn cstn. l'a!Jr!ca de que são 
C'lp<~r·ai·io ~ i.is dom; <)~:pulsos. e~~r :\1rlro 1! ~Pcr·e ta rio do Jornal 
dil'i fr iclo pdo filho elo Gov<n·nauor na localidude oncfo funccio-
na a dHn rabric:i e ond~ ~ü verificou a m·e·vt>. · 

Dahi :-<f' ,,~ln!Jdccrm as lii;:-111)tH•$ 1lr> inl.Pir:t pnssivjd::idr 
d~sta aulo~· idad (• 1wrnnl<' it auf.cn•idad(·' <ln fi lho dn Governo.dor 
dr. Rant.a l ~afhal'ina. 

O suh- ;.:m·:rn f o da fabrica , por s1! l1 lado, é il•mão do secre
tario da Fnzr>nda do Grw1'rno. o s... Vir. lor Kondér. 
. De nrnnr~ it·a qtw o irmãa iln t"P.cr0tario 1~ snb-;;erente da 
fa.hrira ; n :,: <~1·nnlo l-. Sflt:io tio filho dn c:ov0rnadot· no ue~ocio 
da conees ;;iío tlai:; l~~nns: o de!c.~g:Jdo d 1~ poli(d ~ é .. secretario do 
jornal dr' qu t• ~; di t'<?!"l.or o p1·uprio filb1.1 do GoYcrnador. 

Dü-so umn. (f r t:-1• (•, n c•u 1wrgnn l.o : o qu o riodin.m C$perar OS 
dC'lt:ts Ofl0.l'Rrios ~ ·infío s~r·nm prc:1sos ''' perseguidos ante essa 
çcilliguc;uo de poderosos intercss-ados nessa fabric.a e no Go-
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~.-erno ? O Estado eslava · dentro' dos interesses desE.a indus
tria ... \ 

O Sn~ Et:Gi:::x10 .MiJ1,r_lm - --· O Governador. não c1.poiado; o 
Jill10 do Governador. · · 

O SR.. ~ .rAumc10 DE LACEilD:\ - Mas V. Ex comprehende 
que o dclcg:vlo d.e policia, quo é secreLario do jornal de que é 
rcdactcr o filho do · Go-Vernador, .filho do Governador que é 
so1..;io do gerente, sQb-gercnt~ que é irmão do Sccretur1a da 
Fazenda, é uma ~·abric~. assim, quasi um semi-goveruo .em 
~anta. ·Calharinn . . 
. Nestas condições, como esse delegado 11avia de tratar esses 

2Tevistas, a papinbas ? Nl\o, vio1enta e a r·bitratiamente como 
foz, porque sinão dcsc0ntentaria o Governadol' e, natural- . • 
montf!. e~.::e dc>scontentu.mcn to se havia de verificar mais tarei.e' 
na suá vida cm llTJ'l ds.:sgos;t.o publico ... 

. Já transcrevi a noticia do .Btumerui tt Zcittmg, que é uma 
gazeta imparcial. . · . 
· Pois br- m, essa s-a:i:et.a informa que o movimento foi paci
fico, que não houve · a menor violcncia por rJarte dos opet-ario~. 
como affírmon o reorosc.ntantô ca th arincnse. · 

Si o movimento se originou de serem demittidos dous · 
operarios por tE rem l'eclamado · erfl norno dos seus compa
nh(!iros e o protesto :;e fez devido a prisão, em consequeucia . 
de~sc movimento do circulo operado, o que se sêsue é que 
ainda drntro da ordem, manifoslarum-se· elle..5 em g1·eve cou
f.r~ a~ arhitrnr iedad~~ polic.iaes; mas sem fazer desordens un.s · 
ruas e nem proclamai-as no seu manifesló qu.e fa ;:-ei transcre
v~r para qur.- a Camat·a examine o açodamento com que agiu ·o 
dcle~arlo rlo policia, que é o ·secretario do jornal do f ílho do 
OovP.mador. quo _".) ~ocio do gerente da fabrica e o sub-ge-:
rcnlP é S(1r. io do i ;:mão do 8ecretario da Fazerida. · 

1'\nturalmcnte na polítJc.a de roça l-Jsse delegado ficou 
C"hl'in dó cledos pnr;t atten<.ler u genle podél'O$U, · quando é cerlo 
que, em dirr.ito, B'enlci pocierosa não póde advogar por exer-
cer ~olwe a!' ~rtei;...a P\'llssúo da. $Ua ini'luencia. v. 

O Sn. Et1r.1óno M ÜLLER ·-· Appl ícinc ~gnra V, Ex: . o con
to. ~i os tiorJ~ro;;os nã1) . . ~mrlo~sem ~<h'nJ;!·a1\ mal <?ll-tarin.moR. 

o SR. :\htTl\\CIO De r .. \CERDA -· Si V; Ex. toma isso c.omo 
allusão ao 81'. Epit.ucio .. nst.:l cnl?'anack . Não "quir. offender o 
Sr. · i>residcnte da H.cpublica. Acho 11110 S. Ex:., aposentando-~ 
so e in<lü a• \"Cbai', f (!Z ó que todJ gente. faz. 

O SR. }~: ~a.r•ro MüLLlm - ~:fo qu iz. fnzrr a Ilusão ao Sr·: 
Epítachi ... Y. Fx . es!.i'l com- is·:t ~1 1 c-:>tra.nct.~ a.in<.ln um~ vez 
o ... •1.1 1~1~ (.' 11lu e\•:·~~ord•inar.:1, nia:' :!':nendc: u11; ~ r. t' i·;t) ii ·Ju..:o 
in tclli.gebte . 

o R·~ . r-.1Am'.1GJ0 r.m J.,,.1ci;nn.\ • -· n- nv~ •)s ~;r. i~vi<;os · s~i:o 
pouco inte11igente3 se111pre e! sti peidem dar prejuizo á minh~ . 
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cal' reira publica e a mim pei-5~o::i.lmente. Ha outros servic;os 
que dão rnaion•s IUCl'tli> Ü. vil.ia pl'Í\'adtL de tantos homens pu
blicOS. 

O ::in. En;ENio Mi.:'1.1.i::n - ~~o '~ commig-o nem com V. Ex. 
Eu lavo u rninha tcslada. 

O Sr:. MAc.:n1~ru m: L\t~.EHDA -- .Náo me refiro a V. Ex ., 
rna~ a t::rn Los 1.n11·0;.; que não pud!.'ll1 la vur a sua tostada. {Lê) : 
,~De ~01·1.l' lltW foi ordi~nada t't tn·h:ru) de· Kocl'- e Stcrnock peta 
fon~a polieíaI ri'l' Fil.lriu11ovolis . O Jclt!gado obedeceu aus ~eus 
in!>Li·uL:lore~ JJl'üpl'ictario~ cio ú:i.l:tricas contra os operario.:L~. 

. Do i·c~ultado do inquerUo ainda não ha noticia, a. . não set
' ' ·quo nob1•c . ])1•pular!o tHliantou dizendo que oro. um plano 
holsehevista. 

(Crmtim1a lendtJ .: : «..t!oi env iudo <"! et\agou u Blumena.u um 
r~for1;.o policial. » 

O delegado linhn rr.oees~ídali'c da Dxhib·icão de ~uu. forca 
par~l mo.~trar. ao xn.cno;'; na apparcncia, <JUe tinha havido certa 
commo,:ão da. or<lem e nfo µma :-:;rl!\'C' pacifica deulrl!. da ordem, 
dentro da lei. 

:\gol'a diz n nobre Deputado por ~. Cu.lharina qué Kock 
/~ um 1·gr1•sso d'o l'<!ducl.o d1~ :\.mi;;f.opolis que coni'Jpil'ou contro 
a .:\a•:iio hra:::ileira. ;\ Canw1·a fil'l'cba ~abl~r o que fcí Anni
l.opolh>. $('µ,undo o 1·elulorlo do capitão Almeida Fagundes. 
Annílopolis nfw ct·a um t'l'illll'.ln de al.l<~rnuc~. com Ut'n1().S, pol
wira 0 (fowiplina. c-nm o uni f1nwd0nari 0 rlo J\finisfr1'iO rla .Ari 
eullura, que alli foi 1~sne1.;ialmenf.c narn eSSP. fim. affirmou; 
POl;!;l.lO o~ dous relaLorio::; e pu~so . LrnzP-l-o á Cnmnra parr.t que 
ella ajuize si é {ll'OC(·dcnt1~ 01.1 imvrocedcnte . O que é verd•ade 
•' que o <!misi::arin do :t\Jini ;:. lPrio rl:i Açrirultura ootára que 
t?m :\nnil opofü; 11µ vi~: instnw':ãO. d•isci1llína ~ .. 

< 1 sr~ . EucENio MüLLi::n - E' cnnhão 42Q. 
o SR. i\IAORTCro DE LACBl\Oi\ -- füisc calibre é do! apartes 

de V . E:t.,. 
O SH. PCREIHA m: Or.1vEmA - E bn!'iln ler ~sses relatorios 

para niio ~e <lar crcdil.o a essas inrormnções. 

O Sn. !\L.u:r!1r:10 DE LA~f:RnA - E~lou recapilulando um<l 
pagina do f'i:\~sarfo. 

Proceâ0ntes ou improcedentes as nol1cias, qual o argu
m"mto? 

Ri ~)l'll<'t1dentn. os :ion·~ or•r.rnríos rc.?"!::pit r.vam de .acc(~rdo 
com a d1:rntw<:i a <ie.s:::e fu~·e.;•i<.:rrorio ·· ' :l :\:..! r;1!'(.Jt.nra. Si impro-
cedc:11 t<' .. 8: <"· \ n;;~ fabnia. CC\tn1~. dil o 1,01:.r<:. Deputa.do, vtiJJc 
a cohercncin de 8. J~x . ? 

O Sr.. Eum:N10 MC:i.t.i:.:n - E !;t(l na. cohcrcncia das :i.ffir
maçõc~ df.' V. E~. 0 anno passa.do. . 
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O Sn. l\1 .. wmc10 nr:: J ... AGEHIYA - Vou mostrar que si sahiu de 
AnnHopolís, não foi por que Uvc~sc con~11irado, . mas ao · con
tra.rio. ]~' o l.'rwoltlsbote que, repete o que V. Ex. diz . Quem 
dirige esse~ jornal ? Eugcnio J!"ouqucL Quem é Fouquet ? E' 
um jornalista all0mão Que, esLípendiudo fazia prop::i.1:,'"anda pan
germanis ta no .sul, como ficou provado em document.o pu
blico. 

Es<>e jornal foi ~"Uspem~o por ordem do Governo como me
diria de segurança nacion~, o foi quem qualificou os dous 

· opcrario de Ann itcpolh; como bolchevista, tal qual os hon
I"o.dc.~ Deputados . 

. . Agora, vão ver os dous Dct111tarios porqnc o orgão paTIL. 
ge.rmnni .:::ta se manifestou alõ~im. Kock ·flliblicou artigos contra 
os pan-germnni~tas e não os poude iriserír nos jorna.es àe 
Santa Cotharina. :J;:"o i dnl·-os a Estam.\a em Curytíba . Ora 
Kock c>rn, portanto, ele accürdo com ns s11as ídéas socialistas, 
um pacifista; não p odia ~f)l' um impcriril1sta. ~j cl1c stthíu 
<l'c Annitopolis. · não snhiu sinão p0r incompaf.ibili<lnde com p 
etlpitito pan-germanísta. rri,ns m('~mo que tivesRn sido por ser 
holchevii:;t::i., era men.os pct·niciow t!c q~rn seus accusndores Jor .. 
nalislas. menos pernicioso flll<l Eugnnio Fourquet: tanto assim 
que pnblicava artig-os r~cusadog pen· umn f!:W~la de Santa 
Cathnrina. por favnt-aVf!is á fus5o dos <!lemcntos t.eu
to-br:v:ii.lciros com i'lP.mcmtos brasileiros e p0r ent~t.ldl?r 
que a Pnh•in e<'mn no1.:fio hostil, era um preconceito damnoi:;o, 
e <n>sn a tinh3m o~ nlll'múc~. 

\ . E;;so arli!!n snl'inli~l.a niio s~hin na r?nzntn nll~mu por con-
trariar n~ t"n<lPncin~ rio <'~piritn ti.!ll'mãn do !e!Ul elo pal7., mns 
i'oí snhir no ,íornnl f)11! f~f'lf, -0<• (:iirytibn. que ef't.~tva mAI~ 
livre d'll irnpr~.:;i::sl'ío do m~io ~~rmunico. 

· () qul" !':(' ~"qti0· l~ CJtll' Knrk. l"m lo~nr ct~ ser nm ülemAnt.o 
coTitra n P.rMil. f!: nm <'lcml".nto ulil á nai:lio, em uma zona 
ondP. l'm . Jo.1rar <lo boh·l•<'\'i$mo e d" en1::mopc-lit\smo. impera 
.ô pa1ri"tii::rno, m::is o patriof.ü:;mo alll'mão. 

Ah i P.Stá como. S.1·. Presidente. Pm torno destes homrms 
. ~ P. trnf'.O\.\ n. r.onspir:wão pnn.· gr>rmanh~tn, desde o .iorna.l U1·
·wnltfnbotr nt<~ os aparte::: que. i•ccebo neste moment.o. na t.ri- . 
huna. · 

(l s<.r1,. F.uar~-:NlO Mür.T.lm -- Perdne V •. ~ .. 0stá contando 
rt historin dr- modo ci'iY<~J'!:!O da Yerclacle. 

o SR. MAURICJO DE LACERDA - Eston contando a his tOl'il\ 
sobre d(lctimentos. 

O SR. Eucmmo l\fü T,JJETt - São inverdades o c:ilumnia.s 
at::sacada,; contra os fihlos d e allemii.cs, tão bons b rasileiro:. 
quanto V. Ex. 

O 8R. i\fAtmrcro oi:: LACERD,\ - Os jorn:.tes calumniam ~s 
filhos dos allcmãcs ? 
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O Sn. EuGEXIO J\íüLLER -- Sim, senhor. 
O Srt. MAunrcro DE LAcEnD,\. - A ~alumnia consiste em 

diznr- que cm Jogar de conservar o culto pela pafria alleruã, 
esses hom~ns devem abril' m5o doss«;1 proconceHo politico e 
cc1nfraL.ern.1;rnr._ como homens prolcLa1'ios, com a idéa de que 
a pa Lria e 'ttln ciimquc bene. 

O Sn. EVGJ~Nro l\Iür.Lmt - Sim. a Patria brasileira. .... . 
O S1i. IlfuA1ucro DE L . .\GErtDA-VV. EEx.são tão pa!.riotas, 

que Leem duas palrias ! · . 
. ' 

O .Sn. EucENIO l\:1üLL1pt - V. Ex. cst<i enganado, ~não' 
H('ll do Vassouras. ·v. Ex. niio tc~m Q dir~ito 1í~ -:Jizer que 
t.Pnho dtJas patrias. V. Ex. i1ilo pódc affirmar tal cous~. · 
\'. Ex. é qu.~ n~o quer ter. O seu bolchevismo. a sua vcr
horrhn.gi a n~o elevem ir ao ponto de offendcr-me. 

O Sn. MAumcm DE J"_·\CERDA - Esses dous cidadãos. 
O Sn.. Eear>:o.;10 MüLI.m\ - São russos~ cu sou brasileiro 

e só tenho uma P1:1tría. 

O \:;n. l\L\rmrcro DE LACERDA - São homens ... 

O Sn. EcGEN'IO MüLt.En - V. Ex. os1.:í. dizendo uma 
por~.fio elo invcnladf$. manferido-sc úm jornacs de opposição 
ao ··Gov~rno. 

O SH. l\f .... cnrcro rm LAcv:nnA - Não me mantenho em 
opiniüo de ningucm, r:rlci o artigo ele um jornal allemão. 

O SR. ELJGC::\10 l\WLLEB - V. Ex. não póde dizer que 
ei,l ier.ho <luas p:.i lrius. 

O Sn. ~Ln:nrc1ü o~ ! ... Acr::nnA - Pois n!lo ~em nenhuma ? 

O Sn. EüaEmo MCLLER - Eu tenho uma. 
O Sn. ~fAURic10 oE LAc.Eno,\ Pois entuo tem uma. 

o SR. PEREIM DE OLIVEIRA - E trate V. Ex. de ficar 
bem .-:om el!a. 

o SH . .i\1Acn1cto nr:: LACERDA - N'ilo quero ficar bem com · 
ella; quero fie.ar bem commigo. 

O Sn. EuGE""'ro l\füLLER - V. Ex. está prestando u~ 
grantle dessel'vi(.'o á sua palria, procurando separar brasi
lt::iros. 

O Sn.. M.,umc:10 m~ LAcr::nnA - Nüo estou procurando se
rrnrar brasileiros .. estou rc.>s~ond endD aos Dep~Lado~ instt·u .. 
rncntos do capttr:llismo nllemuo dos Fouquets; JOrnallstas que 
atruiçonvam o Brasil na guerra. 

o S1t. EuGE'.'\tt) !\tüLLr.n. - V. E;\:. é inslrumonto do 
):lolsc:~1 e vismo, dos dynamite íros. 
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. 0 SR. MAURlCIO DE LACEnOA - 0 bolchevismo nãO e m1-· 
)njgo do rnou povo, ao passo que o imperütlismo allemáo 
foi, como foi do p ropr io povo aJiemão. . . 

. O -:sR. EUGENro l\füu"m -· L:.i predomina o elemento or• 
el e iro, contrario á dynamit e, que Y. Ex. :1.pprova. . 

. 9 SH. MAURICIO !JE L ,\CERDA - . Está direito, vá dizendo, 
va dizendo o que qu1zcP. responda r.omo pu~l er . O Blumenau. 
Zeitun(I, dizia cu, que j>. a gaznta al.lemã, l'e.ioiton o art igo 
desse operario chamado .bo lchov ista. ·porque nellc se atacava 
o (~spirito teuto do sul. 

O SR. EUGENIO i\lür,r"ER - Porqu1~ offondia a ordem pu-
blica, a aut_oridade. . 

O SR.· l\L\v mmo ni·; 'LNw~ri.uA - P\1blicou esst~ n.i-ti~·o o 
Dia Zeit. de Curityba. O [jrwaldsóote, jornal de Eugenio 
Fouquct. que foi pag'l> pelo Impemdor da Allemanha para 
fazer a. prppaganda contra o paiz durante a guerra. a. tal 
ponto.. que o l\f.inist.ro do Interior mandou :=;uspender sua 
Pl"bl icacão, dízüt as mesmas cousas que os dous honrados • 
DepuLados trazem a Camara. isto é, que ~~ram bolcchevis-
tas. ini~igos da ordem pu'blica. 

O SR. EuGENlO MüLLER - E são. 

O SR. l\IAUJúc10 D.E: L.\CÉRD:\ - Está 'V . Ex. repetindo ·o 
quo disse o Jornal allernào, o jornal inimigo dos brasileiros, 

. o ,;orna! ·que affirma.va serem os b1·asileiros uma cambada. 
ct .: botor.udos e mulatos ... 

O Sn . . EUGENIO Mür.,r,En - Lú nUo se diz -isso. 
· O SH.. l\fii.uJUc10 ou LACERDA - r~stá nos annaes. tr.ouxe 

Lodos os artigos. O servíoo de Indios teve necessidade de pe
dir o auxilio da força i'edcrnl pax·a conte·r os allemães na 
balida contra os selvícolas, cujo massacre foi organizado por 
installacãó directa. de Fouquet. O general Rondon .a.hi está 
e póde attestar perante ·V. Ex. si não foi 'pt·eciso mandar 
fc.rca. federal para aquelle t'i01. Pois agora pretendem mas
sacrar t.ambem os operarios, p(lrque declararam que os teuto
allemi'ios deviam deixar o culto da patria allemã para cul
tivarem a frat.e.rnidade 11 a ,jusf.i~.a humana. 

O SR. Euc:E!'-fro l\.für,r.;en - E' rhof.orica. 
~ . . 

o SR.. MAURIClO DI~ J,.,.'\CEHDt< -· E' rhelorica. ? ! V . E:~. 
que a faca como . eu faço. 

0 SR. EUGENJO MÜLL~R - V . Ex . não e capaz de apon
tar em Santn Catha.rina factos qun demonstrem •falta de pa.• 
triotismo ~ não é p1'cciso que V. Ex. vá Já prég-al-o. 

o SR. PERRfRI\ DE OLIVEIRA - Não é preciso que V . . Ex. 
nos ensinci. 

o Sn. MAl.inICio DE Lt\crmD.\ - Está bem. Não é pre ... 
cieo ? ! 
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O Sn. Euc,EN~o l\IüLLEn ~ Não1 sen!ior. 

O Sn. l\faumcro DE J...Aci:::nDA - Está. direi to. 
o SR. EUGENio' MüLLEit - L(t é Bro.;~il tambern. 
O Sn. M,11.muc10 PE L.'>Cl~T\fH - Ag-or:i fico rscla.recído. 

Y. Ex. não tinha ai ncl~ fcil o Rsla clcclar•n c,:.:10 offi c iol. Fica. 
sr·ndo nrnís um descobridor do Brasil pn,ra ser commcmorado 
no Ccntcnat·io. 

O Sn; Ermm10 Mür.-r.En - E' que V. E::. se occnpa mais 
do bolschcvisrno e clynamWsmo· do. qne dos n o::so:-; Estados. 

O SR. 1\Lúmrcrn Dl~ T.:v:mmA - .Tustamen te. Ainda tem 
V. Ex. alguma cousa u dizer ? 

O Sn.. EoaEN10 l\rnu.En - Nüo, sf'nhor. 

O Srt. M:\UP.Icto DE LACRi\b.\ - Então, , vou tocar o bon- . 
d~ ... 

Dizia o Dic Zeit: (Gróve nn. G:ircin. . •. ~ 

o f:n. PF.trnm.\ nr.: Or.rvmr1A - V. B'(. frm nm par<'nfe~ 
"m S:rnl:1 Cnf.ll:H'in:•. o qnnl lhe~ fran$mitlc c-;!3as h~rormnçõcs 
tfln<l1'nrío~:is " V. EÃ. ·r.l cllns f'.P. faz N:o. sr.m exame ~ "cm 
mrdi!' a rrsr"msnbilidadc, que lhe 1~abc, como um rcpr~sen-
tnnlc da nn{'fto. · 

O Sr.. J\1Aumc10 nr:: J_,.\cEnDA - Qu:ll o parente ? 
O S:.n. Er:r:r.~iro l\füLLEn. - Uma pessoa. a quP. V. Ex. 

tr:itn. por (]lrimo:i. .•. 

n Sn. J\f,nmrr.ro ni:; T ""r;r:n.nA - Pnrn o~ reis srín 1wimos 
n n:íil ~iio p:lrl'nl<'i':. F:n l:\o ~P. Prr"idr>n l r., ~!.!'0rn se rx:i~ica 
pf'll'l1ll" o ~º""rnn ''" ~:int.:-t \.:11l1ririn::i rini:r. (livirlir a roll0eto
rir1 a ('flr!:!fl dr!>!":-t l)l'f:~f'l:l: p01' f~l't' 11111 ri:nrnln mr11 e rnr cms
f1d! nr ~",, · l'llt' · r1111'm mn m·rnrJn 0$fH'IS in rorm:i"(irs ! l\fas:; $Ob 
minh:i 11:tl:n·rn rll' !Hmrn. c-nranl.0 cin0 c~s:\ <; infn-:-mn."ü0s n::ío 
r::i'i0. 11!'1li-. e que c:.om t' lk nc:-m me corrc$ponão nem dcHc suu 
PGl'!:.>nl e. 

O F:11. F.rrr:r.::-.:ro J\ff'r.r,rm. ~ Si V. E:-:;:. põe em r.::rnsn. sua 
lwnra níio f]nr.ro insistir. 

O Sn. l\L\t;mc10 nm LACEflDA -· Não: não a -ponht) em 
n ~11. . 'f<:(ff:F.;'\VI :'lffl'J',i;:tt --- ·v. E~ ... (~'"lnt.rnlin !'mn~ ~rflr

mnrÔ~$. rnmo n rl.~ rrnr fp mm; dtrns nalrins. rnrn niin int.er
c.:n1~n . 'rnlv<';: tH'l'Yl .rl"'.'1.'!'l lr>. 1foll::\ V. Ex. se queira c.onter .. 
romperrmos mnis ~eu discurso. -·; · 

() Rn. 1\f.".unrr.1(1 nF. T,AcrmnA - Não me contenho, e V. Ex. 
prorNl:\ cwmn cn! rnclf'r. · 

. J.:<;f:-1 ~ intrr1•n'f) r•õr~ rhM·nm nt~ n sr.r imp<'l'!in,..nt.rs. 
'(r~ndo) : <:/\ C:rí'VI' n~. r.:irria> ••. Diz a gazeta a.llcroã ~oin 
quem nü.o tenho parentesco: 
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SZSSÁO EM 10 DE J"ULHO Dl!: 1920 

e-No dia do primeiro nnnivcr~nrin da greve de ope
r::irics do. Emprcza lnduf:l.rial Garcia, terça-feira, os 

· trabalhn.clorr.s, pela !WE;"unda v~z. fizeram grcvo. Nesse 
dia, foram dospr.didos pe!n administra<:ão ·os operados 
SLerncck e l\ocl:; o pr·imroil'o, ponp1e, cm nome dos 
seu3 cornri~rnll e iro:::, ~s::-ignou um pcd ido de augmcnto 
de snlaríu; o otllro, ()01· ter' puhlit:n.do uo jornal de 
C11rilyho. Die Zcil, um arf igo, com o quul se julgai.~ 
ofiondiflet a grr(~:>";n, Todos os ·opr.rorios .se d'ec:lara
r~un 80!id::a·tos com os cumurudas do~p::!didos o deixa.-
rum immcdiatumeni.n o srrvir:o. , 

L :;unclo nos informam, hn muífo· 1r.mpo existe 
gr:mdc dc:;!'cnt1:nfamenlo f'nlrc os opcrnrios, · porql.lC a 
administraçfio fallou a compromissos. feitos por es-
cripto.:i:> · 

·~ Ahi, v(:,_ a Gamam ql1e n ndministraeão · faHcu ao com-
promisso, ns~umido por e.scrin!o. 

E a pr.rgunta que faço 6 0stn: por que faltou, sinão por 
má fé, uma vez que firm::ira t\01~umento ohrigando-sn a elevar 
50 % nos .sn lri rios, e ::ipenns <>levou 30 % ? Por qi.1 n os lucros 
foram rcdnziclos ? Nfío, pni:~ qur.' rrn mn :mno l'Ntl izou 40 o/<> 
de lm~ro liquido, e distribuiu :i dircctoria a gratificação de 
35: 000$000. 

Agora, ·os opcrnrio~ gnnlrnm '10!S e 50$ .por m!'Z, e, si 
qnm·,_•m pnrcrlwr e dobro, tcGm de· traba!Jiar quatorze horas 
diurias, sem rl'pouso. 

O Sn. EtirmNIO l\WLI.Im - Ah.i, estou de accCrdo: são 
muito mal pag-os. 

O Sn. i\L\ t:i\tC:lO or.. L'\r:rm.n., :-.. Ri V. Ex. e~I á de accõ1·do, 
cntãc ci1.10 linha de descabido a rcclo.macão ? (Pausa.) 

" Poscp;ue a gazeta. ullemã: 

«E' mnifo lamr.nfnvol que as!':im seja, porque tal 
procr.dimcnl.o faz c0~s::ir pot· compl<'to a confinnca dos 
o-µcr<'.rios na nrln..,i1)i~trn1):íc e será muito difficil en
trarem de! novo rm ac(•1'\rdo. 

A' ulf.lnirt hora, H'.IUbl'mos que n cmprnzn 'nagou a 
todos os se11s opcr:nio'> o dL\~p0.d!u-{'1;:;. Os opcrarios 
Koek e [Stcrn('Ck rte:.'\ham de Sf'!;llÜ', escoHuclos pcl~ po
licia, ('ffi nufomovel pam H;-iju!iy. 

J'lolilica cl::i. forc:n <'111 ínl.rrr:c:.,;c '1.c capitalistas, que 
se r0::rnln.t'am corn lcO % cl'0 dividendos. · 

Deus sal1c si isto o.rnbo.rá bem •.. ~ '& 

Os dm1s opm·::rrios n qnC' me rrfiro ln0rn mub de oito 
annos d (~ rcsiifoncia nc raiz. r: n !Pi de:> cxpul:-;fío dr) csl rnngci
ro:;.. a n~<1.i~ f0prcnhn. Cfue ô ci que n.g-orrt vuc subir· do Con:"" 
grcsso, clú pnro. se í!filo.bclccer o Collcoilo da rcsidcncia. o 
prazo de cíoco anuos. 
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ANNAES DA CAMAM 

Como, em materia penal, as leis que beneficiam na pena: 
teem ot'i'eHo ref.l'Ouctivo, o que se segue é que a expulsão 
feitn, d(~sscs individuas, mesmo na aclualidade, uma vez de
cretada a lei a qur.~ ai ludo, terá de ser revogada ainda d<~ 
accOl'do nom o que ella esta.Luc. A.llegar-se-ha que não se 
trata propl'iamentc de uma lei punítiva; mas, quando, por 
ser lei de polioiu, não tenha esse effcito retroactivo, ahi esta
L'úo a Gonstituiç:ão. r~ a intctpreta1;ão rlos tt'ibunaes com ella 
para afi'ir mur· que, tendo rnsidençia no Brasil. esses homens 
iu1o podem ser expulso:: ; a lém do mais, teem familia. aqui, 
1 ei~m filhc s brasilei1·os e são opcrarios habeis em sua pro
fi ssão. 

Vou ler á Camar u o - ~rtigo de Eugenfo Fouquet, justifi
cancio a deportação. 

Os nobres Deputados dizem oue para a tribuna trago 
f:.mtazia8: poi ::; hem. estou lx nzendo .. documentos·, de um e cu
tro lado. -· «Greve e deportaoão (ou banimento) - A Empre .. 

:r.a lndnstrinl Garcia despediu ha dias dous operarias, 
Fritz Kock e Georg Slcrneck. Com esses se declararam 
sclidarios . os outros trabalhadores, cu.ia reintegração 
pediram, .al6m disso 30 '7o de augmonto de salario ê 
50.0 r•\ls pelo trabalho das 16 :is 18 horas. . 

A' vh:.ta disto. foram os opel'nríos pagos e a fabrica 
rechadn. 

Jü1e.[~ C· Sl-f\'1·111:-r:k t'fl H~ L1:1..inm pi·opn~:rnrhi hol sche
vis!.a . . . ~ 

Eslou citando o docnmenl.o <1 l11>mfto. ·de Fouquct., repe~ 
tindo o qu r~ os rroprr .. s e nlanl.l's d<J Santa C~lfhn.rinn dizem. 

« ... príncipnlm<mte o pl'im(l!ro. ~nlre os trtibalhadores, 
fora m 0scoll ados pela p ol idn, <~twi:ldos pn.ra Floriano
polis, .dP cnd1) r1rovavelment.e sE>rií pcdidn a sua extra
dicçüo .~ 

Chamo a :1tlnr~ão da ()a.mar:>. parn a r:ont'i$São de Engenlo 
Fonquet, no .iornal nllemfio. relativamente á procedencin das 
reclamações operarias . 

.a:J'á hn 11m anno os opcraTiOii: da mesrna· fabrica se 
dcclnraram "rn gróve. Nessa ocr,as1ão tivernm 50 o/e de 
augmonLo enrno tarnbem a ftrndnr;ifo da caixa de auxi
lio.~ para u qual n. cm11rczn r.ontribtrn com uma qu:mtia 

,~ 1·t~g11lar. E!:s:ui cond1cõúS, como de fonte autorizada 
soubemos. teem sido pontualmente cuml.'lrídas.;s, 

lnti>1•rompo aqui ~i l~itu.rn, parn. lembrar, ainàn uma vez, 
que o~ 50 ~te s~ resumem cm 30 % ; logo, as condicõcs n lí.C' fo
ram, tal, fielnwnte cump ridas ; e a ;iss&'çúo do articulistQ 
mo~h·a a sua tcndcnciosidado. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 10:28+ Pág ina 29 de 52 

. 'sEss.\o EM iG DE ,TULHO DE 19:?0 

4'Além dis~o. a emprcza paga as despezas dei m~dicô 
e _pharmacia. Os salat'ios são iguaes aos das ou~ras fa

. britas do Estado. 
Ví:-st- que é uma ex.igcncia de opeirarios insligadores 

(ou incitadores ) , e; couLra a qual 1'6 ha )Jtn meio- - des
pedir - o que n<~sle easo se considol'a um di.reito d~ le
gitima defesa. E si o g·ove;:no tomae providencias con.,. 
tra. 'a1i rnanifr.f::t~çi:í08 bol$e.hj\'islas. n:io fnz mriis do que 
o seu dever.~ , 

Ha um :Ponto, Se. Presidente, que ó preciso ainda 1re1'erir.:' 
a companhia, além. de fraudar o accôl'do primitivo, reduzindo 
os 50 o/o para 30 %·. ainda rouhava os operarias na metra
aem; de snr!.e que as reclamações destes se vão mootirando 
fundaõas. 

Como vc a Camarai só ba um depoimento conLra os 0:pe-
. rnrios e eu o frago ao· seu cenhecimcnto. E' o artigo de Eu

i:e·nio Fo\Hiuct.; maf::. si coMic!erarmos q•rn :r~ugenio :Fouquet é 
'1 jornalista pan-g·e1·manista do ~l e que esses dous opera
I'ios linhnm tido artigos 1·ecu:-:adoi". na Gazeta Allcrnõ., artigo.Org 
{~sses contrariOE• no. pan-germani~Huo. Creio que tal situacão, 
~m qualquer fC.ro, poria patente quD nem testemunha poderia 
sei: semPlhnnte in<lividuo, porque nutria animadvcr.são áquel-
}('S opern:rios. r . 

• \gora. ponho a. prova. Como? Ainda ha uma circ.umstan-· 
~ia rp1<!· abona esta minha pondr..rar.ão relativa ao dopohnento 
c:I<> :El~g-cnio FouqueL W qno clln nega a cvidcncJa de um facto 
ohs<'lrvado pnr outra g-a.zotn nllema. que tambem tinha re
<msn.<lo os artii;o~ ri':putacloi' of'fonsivos aos allemães (quer di
~Ln' que para estes imuspcila), mas que, nfio nutrindo inimi- . 
~~.d~ ronfrn o,; dous opera.rios, achon que devia .iústificar a 
•~na nUitut10 r: jmtiffoou n~signnlnndo qtrn a cmprr.za não só 
de; ixnra de cumprir o ucci'.'>rdo dos 50 % , dando apenar. 30 % , 
<!O!no lel'inva oi;; open·arios. N essns condições. o depoente, que 
vem com inimisnde rontra n pnrt.~ e com· ami~ade· e lii?;ações 
dircwlns com n rrnLrã::i, dop(l1· contra a verdade "\:'erdadeíra, que 
~ contrurin n eE\5e.~ patrõef::, para pre.iudicnl'' os opeirarios, é 
tcstmnunti::i. fal~a. 

Subsisf.r.. poi.~. o dt'!poimonto de uma gazela insuspeita, 
IlOrqn~ não ú ligada aos holshnvist.as . 

.\gora, o nun surprehr:mdn é CIUC o.s. honrados Deputados 
por Santa Cnthnrina. repitrim ,jn.c;t.a01P.nte o depoimento que 
ncaho de citar do prrDprio Sr. Fouqnflf, no Urwar.dsbote, jor .. 
i1alista P- ,iornul contr:n·ios ao nosso p~iz. 

o Sn. 'Euori?-no l\füu.1::n - H 011ve um i nquerito regular 
:rer~mt.o o chofq de policio. e com dez testemunhas. ': .; 

O Sn, '.!\fatitucro or: LA.CJ.!:RDA - V. Ex-. trnga o ínqul'.lrito ·: 
Vamos discutir. 

O Sn. EuoENJo MüLLEll - Não stio jornaes, como V. Ex .. 
~preán~ e que po(.lem ser· mai~ ou menos tencteu"io~os em 
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iH.ms informações; temos um inquerdto com o -d~poimento de 
W le.stcm.unl1as qualificadils e que ~ram opcmrios. 

O SR. I1Ln.:mc10 DE L.\c1mnA - Opcrarios. depondo contra 
opcradosL . . 

Sr. Prc-siciente, para vct' que es.sas testemunhas, opeira
rios, s') podiam se1· insinuadas em tal hQ1rn1·Jto, ba~ta a se-
guinte reflexão. . . · ~' 

O Sn. EUGENto ·Mfü,LEI~ - Assim!. .. 
O Sn. M.\ t;ruc:ro o:r:: T...AcEnDA-· V. Ex. l1ão <! advogado, mas 

:.ltlcndu. Que dizem os opcrarfos? Que pr<~Lcmdiam obter au
g-rn~n(.o de rnlar ios e eomo rcelnmnsgom essi:;s dous e .:;cus com
p~nheil·os, a fabrien. tfospNliu nqm~llcs . Si os opcr~rios f0.c:,-,em 
con lr::r. c!:sas l·cclumacõ0..c:; não se- ter·ia dado a gréve como pro
i'1sto ~ rfo~pcâida dessr:s <lon.s. Desde que aquelles eram ape
lln'3 agentes bolshevislns, po1•cprn h'io.m ser os outros, solidarios 
( !t'm C'S mesmos? Si fornm soiidarios, como vic.ram em •:-Oguida 
<.lepfrr r.üni.ra :i-11twlh:-s? Não era mais fncil desde logo quebrar 
as mãos aos bol.Jhcvi sins, conlinuan<lo n trabalhar na fabrica, 
<Jrnllro da ordem e da legalidade. cm vez de obedecer- ás insti
gaçi'k•.;;, dar-lhes . força e prestigio e abandonar o trabalho 
}lara l?ir.s crcu1• uma sítuação do verdadeiro .ímperio opera.rio 
·na :·eg i tio ·? · . 

O, Sn. E-:;GEKlO MCLLEn - São opçrarios os que depu-, 
zenlm. 

O 8fl . l\ht:n1cro D!! 1-Aci::noA - .l\fas, é comm merídi:ioa, 
Sr. Presicl~nte. 1 

O 8n . El.'GE~IO l\Hitl Efl - - Trnt~-sn de anarchista.s .. . 

O Srt. !\L\i.:mc10 r:ir:: L\c1mo"\ - Est::í. V. Ex. ucm:i p::ilo.
\'risml~ ... 

O Sn. Enn:::\10 l\le1,1 rm - !\ría ê palavrismo; p:i.lavr lsmo 
ê o qttC' V. !-:~ .. u::n dínriamí!nte . 

·O Srt '.\!.•.f'lllC:!0 nt-:: J.t.c1.:nn,, - Ou <:fio nnnrchi~ l:ll:\ ou s1o 
bnJ.shrvlsl,:'1 ~. f.m qtlí~ 1icamoc;? V. Ex. os nccusn de duas 
('OU'"<1f que /111 l' l1mt de sry t1·0111•1:-~· rn .~~m ble. 

O ~n . . Ec •1;r::.'\'1 fl :lfü;.r.1m -~ E' our. ~-r.u ::: impl~F-me'nl.<! mn 
l!r•nv' m ele \'l'd1'1n e• nitn f;ei si elles são p ·c1wiarncnto bolshow 
\•jq_~1s .:1u n nnrc: h is\n~. 

O ~IL MAtm1cw n1~ LM:EHDA ... _ Gomo não subc si i:ão 
bi:1l:;b 13i·i..,frts ou nn:1 !'1•hiE:fns e .íi~ affir1nou. ora que são uma 
e::n.isa, çr:i que ~;:to ou l.t a cous:a ? 

() Sn . :r~uGJ~Nrn l\1i':r Lrm - A r.fl,hn d!" diznr fl Y . Ex. que 
~!· V . E:~. qnom nóde di:lin~uit' cntr·e 1·s~as duns <!Spccics. 

0 f:n. MAt:IH(;TO DE J.ACl\MA - ~ti.O ~fio c::;pcci t' ~, SÚO cor
:tentes de idéus. '.Mas V. E:\:. L~milicm pócC\ clisting-tür, tom um 
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p:-er de olhos, uma cabeça, como cu, deve lêr nos jornnes . que 
bolscheYismo e anul'L! llismo são inl<! irarn~nte c!iffor·entcs ; p0r
<1oc 1::-so nem vem m a is n0s liv1·os, vern nus gazelas. J- ~~ pn:- · 
sou d0 domínio ela OX!)Cctrüiva clouLr·ico.rí::i. e ca cs;,ccu1::u;5.o 
ab~L·:!1'f a par:.t o dorni;ti(I da ac0ão govi::t·numculal, uo. H.llBsia. 
pe!o mmws . V. E:i:. ó um homem 1:iu!Jlico, d('.v'~ ac.om_pu.ubar 
~s:s.c.f.. problemas. 

-O Síl. Er ;(;~NlO 1\1i.:-J.LEI1 - !\'ão s~bemo:; bem o qu1~ L' 
bolschcvisrno, nem •\'. }Jx. •pa~·cce que 1) sa iba, d1~ moclu que 
1~ on!'lJr1c!!mos :.i.nat·chismo e bolshcvismo. · 

O iSn.. :\far;mcro DB lJ,\CErtoA - Confusão l::tmentavel ! 
Po:::w lli:o ;;nbel' o que s0,i a., cm tudo o seu ponncnor, o 

rcgimen )Jolst:llesistn. lla ltu s::; ia. ma~ eomn ·;;l.'i •) qun é n. uon
h·ina n1tirxlst-a e sei qu1.' Len ine é . m:! 1 ·xis ~ a. e s1~ i qu~ ello 

· c:'l(t appl ieanrln :.1 clou t rirja mnrxisla. ~ú. tinha, de aecõ1·do com 
a. propr-ia donl.t·ina, de pens:u: ó scgUH~lc: e!lc ctestl'uiu a 
i::t:dc·cktcic- · 1.:::ipi lali.~l:1 , r,,1onnou Oi> ekmculO!=i da prodtwçiío, 
eh.> aeu)rclo t(im a (lüu:.l'in:i. de ~tarx, m:i: de ilceór{!o com a 
p:oprfa. ·ucutri11;t quo !'( dantou <i~ !J:)Se:> cio rnundo a · rc
<;011 ::: trui1·; levr· q11c, d•." nli·o da s ct'nl iugen~i:.ls rrwtei·i:ie.,;, de 
tnim·iG ÍJ', <JL'êl ~iqui, 0r:t ~illi , afim de qur:- fosso e;:;lnbel,eticlo o 
que de faet.n e.:.:t.ah(•Jr.C:t'. a doutdnn em ~µa lhcorin, para que 
t1:1 pr;:; i.lqa fo~sc j..!u \'i damen Ll' applica~a. 

l\fa~ ~i cu \'Ou ao ;_inttrc.hi~mo . come- não ha experiencia 
c:i rlc-ulr-ina. rioi:;so me 1Ttanl.e!' c0rn S . . Ex. no:) in-folios e de
clc.~~-~1· <1uc n anarc;lli1'J<IO como dou ll'ina não ;ióde ser con-
1\rnaido corn o m:n'xi:>mo porciuc o communismo n:io 6. colle
ctivismo mar:x:i.:;fn. . ~üh cou$a~ :.i~i~)malic:u~, e q\.lQ qun1quet' 
·LlllU tt~nba foilmns, ntio :.>ctuncs. mns v~lha \ porque o rrtb.r
~:;;,·ww dat:1 de rnc i ~t clt.s do st'culo XL\'., porJe t•ci, i;, cm ler .rcmnn-
1<'..tlo n~(· Zin:1nern1un, pcri'i:itamente fazer distirwçào entre o 
que é o com1mrnis111 . .i, anarc! lis1n~. botsd1·cvi~mo e marxis;·oo . 

Si o bolsellevisin•) nem •:'.h e ~~n a s l'r 11rnrxl i-i:no. comn 1) <'\ ( f>:' l'(Í. 
<!!ln, que nüo 6 marxismo pw·o, se l.1·ansfrrmnr no anarcbi~nw, 
qu r:- .:: m::i 1s qur~ n ma1·:xismo 1)\l!'O, 'l.1m~ C•)ul!'in:i qe r.mm1c1-
iiw:ão et·.onomic ti o mql':tl total e iniegi·al do hon1cm. 

O Sn. Er<:1-::-:1 \1 :\lüõ.Lt::!l - ~:n me fcl iC'ilo por l.í'r <fado 
occ:i~i5n a \'. Ex. dn f:lí'el' ~S!:!a pro,,,·a, n;ais cio ql\c os r uim!'! 
cl• rooc\1~. qn n nr~m s:ih::-m JJ"m o que é o bolchevismo. V. Ex. 
ti&l:.i. • ri~uilo mrlhor itiJ'c1 rnudo. 

o Sn.. M.\Pfl!GIO DB LACEf<D:\. - P~rdfío. 'V. Ex. nii.n ca
lu1r:nic dr. inl mouo os horncns de Est:1.dc europeu L 

O Sn. Bt.rr. r-: :-:10 J\1Cr.t rm .- Nilo cnlumnio . V. Ex. é que 
~~tá cu!urnni:u1rlo o m eu Estado, desde mullo tempo. 

O Sn. !\L\rnucio Dl':l LAc::cr:noA - V. Ex. não conhece a ex
t ensão <lo lermo . 

.. . 
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O Sn. EliGE::\'Jo M.üu.r:n - II r. i de .1·epe1lir eom a. digni
c:.idc (!UC tefnho :l :> l!X'f>rCS?ÕCS dc•:-:::;(l UU(llreza. 

o S•1t. l\L'.t:!'llcrn n1~ LAC:El\ll;\ -· - Dr~ V. Ex. aUen ~·ã o ao 
p eriodc e \' 1~r(i irn imngem o lil'Tll.i;lL,.: r~üo cla ro corno d i'f. 
V. Ex-., ma.s J'ir;ur·ado, do lt'. f'ltl•• . E111 lin::rnag:ern portn~uezi:i. 
:tu.~. dons '.i~n l idos nns. r.1:1 1:1 \T:l": ll!i \n;•i1Jrn l os Sú pr1~s lam uo 

' , manej o d:.1 · i11 Lr.dlit;cri.:.1:1. 11t11• " " fa ~.1~11 1 d<~ l ~t.t1;8. morta em 
co1·po vivo cio. uxp1·cssão do 1w11sa111er1to ~ a expressão dircct.a. 
ar~si: pcnsamimt(I cu :t êlla 1•x1i1'c•,;c:f11.1 por· síl'<:un--i loquio, 01.i. 
<•t•dem in/Jireel.a., os :voeahulLls lun1um aessa 1'órma uma ex
t f'nsilo toclu Jigu r nda . . .Pc•r· 1'~"rn1 dn. •!U digo holchC\'i$mo, mas 
Sei O que 1: O hO)!;Cb<.'Vi:-;n111, 1•YJ1l'1•:';..;;j1, fí ~Cll llk:nrn:L'l11c orig illH
rÍil . direrl.n dt1 vocnhuJ11. <0 1111111 o voc;.1hulo é . na sua. ~xa-
clidão. · 

Mas V .. Ex. diz o holch1~,·i . .,nw, 1! e dit.: no i:entido figu - " 
ra<!c de :igilacior. fch·a du <Wrlcm le:;a.I Quer 'isso dize!' que 
cu f.cnho o Rcnlioo real dn 1 i"!J'nH1 ,.., Y . . Ex. o figurado. eu no 
exacto, V. Ex. no in exíü·. L~. · · 
· . Culnmn iar ,; faz ei- 110p1.1!.;H;iío fnls~ r>. não pr·ovada a al
gut::m rle autos nu i'Gcto~ cnns1d1•rados rTimes. Não faço impu
tar;.õe$ ~·nlsns. n nü1g·uem: n rrnhrr D1>.put.ado avançou uma 
susp1~i<:füJ' que f!ll disse p:ll'!.i1•iri:1,·a dn g-rnero calunmia. e sem 
~er- na esper.ie. no sent ido inl11nl!i nn:il, uma -calumnia. crimi
Do~a, ~inifo no dl~ co.Iurnni:w n-, homens de Estado europeus, 
dizcnc~0 que i:ll es clcs conlH~ciurn u qllf•slão social. 

Appliquc V . Ex. i.<:so !los hornen <; de E sta.do indigcn.as, 
nos incolas, aos pattaliva:; P pinta~:ilgor,, e a toda a po.ssa. 
radti, !Yfficial, e fo r .'.i d('ntro d'.' 11t1 u1·0 tempo, mais cu m e noR · 
dcscript.o, o ~stacto ele 1.:on:i.cfrnti :1 que V. Ex. qucH" obri5a1~ 
a :europü a se ::ubmetter .. · 

O SR. Et.'GE:-<ro l\iü1 .• 1,t::11 •· • N1~ 1 ·· quero ob ~'ign.r. Rep ill'> o 
que todo o mundo sabe . 

O Srr. MAtm1c10 DE J.At:ETUJA - Ou o que lodo · o m.u.ndo 
não sabe . 

· ·Diz o n obrn Dcpulndo LJt:1.· 11i1,., dis linguc cntr eholchevis
mo e anarnhismo . As .-;uc1~ :u· c· u~n1:C11"~, portanto, ele que os 
.operarias er'arn boli;chevisl:i:i, 1' s11:1 ·· :ic•.l'.'usaeõr.s que os on~J.'U
rios são an an :hisias, s~ 1) ae1·u~:11:11, •o.1 , varnos diY-e r aind a no 
S()niiclo fi gurado da pr1lavra ·- · po11t'.t') in! elligente ntt . ma.teria. 

8l~ en a!':firrn.ti (J11e F i'• li111 ·,.J.:1• 011 prot<istan t.c, eo11 t.t-a a 
r.rent"a. C:JfJ10Jic:J. 1\ prr1: isn s11l.11•1· 1:1ms t'Ot!sa:>: o qn~ 6 crença 
na~holfra . ~.· n q 1.11' •-' pt•o tP:::lan ! i"ntn . ~ .. 1•u nüo soi o que 1~ o 
proü'sL:rnLisnw. e d ig·o isto uo "t!lltidn v:1~0. figut·ado . .. · 

O Sn. E1:u1~.N w ~H)r,LgH ··•· fl i;.;u 1111 l:!Pnlid o de de~ordem 
~:ontra. a ot·dcrn. · 

O BB . ;\J Anui:in i 1B LAuB1W.• -·- ~;,•11! nJo inlciramim f.1.: ar~ 
bHrnrio ... 

O Sn. EeGJ~!'íio MDr.r.lil~ -~ ~üu upl>ia.do, 
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O SR. )1.\unzeto nr~ l..1.ómoA - . .. irúpo~t.o iH~la. vioicn
r,ia da sna inL(iUcduu.lidadc iJ.. uuLut·e1,a. verdn.deira. elo toi·rno. 
n:.\. ::na orignrn 11 :riuulidnd•}. No fH'll[Hio Hlt)du r.le Bc.r u }J(lL- • 
scJi.cvismo, não <~ \'l<Jlt' ncla. 1'.0l\l.rn ·.\ 0\'1.l<~n1, podrrú ser r1.p 1_•n:1 :.:: 
TJ ova 0:·1.k1~1 •..:.nm violéncia. 

O l.lol.selwvüauo j .;i, l; c~ I ttdo orgauii1,ado CüllLL'D- o f!Uil ! cxisLe 
vioiencia d<\-:; il:1~a:; do V. E::c a que elk ~:üdo re~i~: l ir ck ~mi 
modo vioh:nto l):tl'H. irnplD.ntal-o. Ma~ o buidlüYi:..;rno n;"io ti :1 
d0sot·dern .. t\ a no\ i.L ot·dem quu se imr,•Janl.ou. ._ 

..:b:sim i.l ordcri'r ç_ha or-<Jen1: a bur:;;ucza e a üolchevika. 
h<t í.~adn 11111 corn sim::> l•.:.i!:;, S\Jil5 aut<J\'i\hH!e:-:., !"-í~u ;;uYr.1·1-.0. 

Vó V. Ex. c111c pree.isn.mos nos rint. 1.'11 clcr. 
b';: V. gx. di~ qur. os upernri1.>s ·eram llolc.ite\·istns ·~ 

. anarchistas_. i'.I1~;r> far..tc• !1~u nessc-s opcturio~ o enterúiimento 
bOls·cJhev1sta e anm.10llista . . Se :V·. Ex:. diz que uma ·e outra 
cousa, tudo !!;) confunde, nn. f>Xpressiio de .d'~fionieíro, ent-ão 
declaro que: V. J\':ix:. 1nn·tc de üma informaçilo me1·amentc po- ....-' 
Jícial soL-rn nm facto que S<'~ 1~ao ve.rlfi.\~ou, POl'l'\\-'€': se s~t' bol--. · 
d1cvisLa pudcs~e :,;c1· nl<;um dia, o i:~. figm•v.1· tirnn df:!~OL'dcm. 
c~i:i. não houve nc ~ul em din. <tlg-um. · 

Afli. tem o nobre Depi1!.?i.dQ o prhnciro ari;-11müt1to contra 
os Ofn..!ra1•ios tal..hal'iucnse!:i. Os cip1.irnrio8 a que n<.i:,) t·efel'imos 
sào 08 hob:rnl1r!Vi:)f.;1::;. Quem o 111·od u1. '? O « U1·wal·d~s].)ot•: :> , 
jornal <~ont.t·a, n pn.Ll'ia brasí.Jeil'a.. 

8egundo :ll'gun1~nt.n: ~$':';es op()l'llrio::; frzcram de~ordem. 
Quem o l.ransmit.tt~ ·? f~ o dclegnd0 MelM . Quen1 ,é c:::se dele
gado Meko'! Jz;' soct'etal'io do .j ot'na! () Hi·osil . Q.umn e o i'eda
ctor-ctircctot' do .iOl'YU'll '? O ·filho cio Governador . Quem -é o 
filho do G0Yí~1·1rn.dor? ]·~' o -'SOcio do . ~c.rentl":~ dá · fa
brica c1uo soffreu ;:i. .grdve. -Sodo 1;111 - que'? i\uma conees
~áo de Lcrras cln.dn pelo Governactor a Bsse gerente, Qut!m ó 
o sub-gerent.c d3. fo,ori<~a'? :e:· irm5.u do s\:.ci.·~tat·ío ria Fuzenda,o 
SI". l\:ondet'. Ou<ll é <•ssa fnbri0a? J!:' a de um aliem.'.io MPi
Uilisla. Os nobn~~ DC'pUt.ados Jnfendfarn anti;;amcnLc os al
lemãcs 0. ho.i<!- a!}.u1u.lonan.). E,· qun · onl.ig:ainr~nl~ dcfondlam 
1J ca-pit.a1ismo allern5o , cO)) l.1·u os. bras ileirns e n.::;:ora o uci\~n
dem con tm o~ opei·ut·ios allemães. 

Ald Lemn os. nobrüs JJcput:Hlos no1· qu:o a men tira ofú
ciaL e \\ !Y\(mtil'~ rnpit,n,li ::;ln, nlle1n f~ prelcnd.em in::;taurttr no 
~ul essa suspeição do bolehc~vititn<J s.obre esse~ opetarios que 

. o::; pro1willi:: Dop1J !.ndos aur. lt•a:t.em 'cs::ias i·n.form~t (;õr-s õriun
<.lus dt:' urna polídi~ inlcrossuda. são os primeir.os a dizer qu~ 
Jlão ~whr.'.tll s1' siío holsc!wv í~tu.::: ou anu.1·1i:.ll'isla.->. , 

Xcskl8 t'OlJ..(fo;ifo.'l juJg<J dn P'~ Lodo o 1i\cu Iibdlo. _ -
Ao c•1ndt!ír nat.la. tenho núis a .fazct' ~ín;ío éfl-:11n:fr rf al.

l.cni;.uo do ~1'. Ji.pl\.acio para mais· o~ln i neon:;:i·twu<:ia · du sou 
nticionulhmio. ·· 

.Emquunlo ns (1;w1·;.wio~ b1·a:;.ilci1·c.s e ;iIJi::niãc•s i;J.o li.'at.a-· 
/los p1~1· f.'~S~t fü1·m~\. 1w1· c:tp il a lis tus iw1·ü.q:;:ltC'%('" 1~ ~!li:-lllãm;, 
S. Ex . uã.o :;e. t'cconb. do que -o nacionalii;mo m:.inc.ln. justit
mcn~e dcfonde!' OS hufoíldCS, no.o;;sos compatr·io(HS C\lrttl'a al:i 
.c>..plorac;õcs dos estrangeiros. rio aços. ' 
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· Assim sn n:io í[ticr S. J!;.x. que suas idéas v!ío á. _i;arrn, 
evtão tonÍe uma 1irovi<lC' nl'ia. ' não inte1·vindo no Pai·a para. 
obt'ig~ir os 01wr·n.rios a se su\Jrne\ 1.orern fis fírrn~s f)Cl't:Lu~u~
j'.as. mas inlctvinllo, se bto n10 .fr.ii• 1Joss1vcl, ll'nt'a o.J)l'lt:',tU' os 
propeicla.rios (~ <·anilali$l:ts ::;lli'milac; (!o sul a respeitarem os 
opcrarios brusilei1·os o ::illcmiks do sul. 

A qucsl~°\1) . (•. está: no f.{'.mpo cm que ;:;n <!cf('ndin.m atli 
os nll emãcs, ronsr.í <rne ·~:;<t•.s ci'~m r~t'fcndido~ no sul corno _de- . 
mentoo utois. Ho.ic rllos s::to expul so.~. banido.:; e pei·se~u1dos, 
ç os sou.~ dr fcnsorc~ os o.ocu;,;am p:.u·::i. continuin' como ad·voga
dos dos allcmãe.s &raúc!os . 

O SI\. EcOFNTO .i\füLLErt --: Os opcr ::i.rios russos. 
O f,n . :..·cwr.1cto nE LhCEfl.DA - •.• opcrurios russo::i, nã.o 

importa, e cs :ili ctnãc!>. 
:Sár, o~ n<.•r.•r·~·~ Í.J•;:iirtíli:lJ.:. q;.;e: dor~ndi:tm. os u!leinács, c;ue 

trocam Lrahalliu<.!or et,; ui.eis e rwr.c.~:'arin:; u.o nosso paii, pelos 
cnpitaiisLus (]Uü l11Crnm :iO % liq uido.-; cm .um a:.1110, ou que 
(1 lslrii::iu cm 30 : OOl)B lle gr~li fic;:..çflo ::ios !" c1·cntc;:; que nc;;;am 
50 ~·~ c:e au!:m:-mlo de sala.rios aus oper::irios. . .. 

l\ csLns cnndic().cs Yús p1'1!paracs a re.volucõ.o; nilo vos 
qtie);\ois :::inúo da , ·o.ssa incudn. e. sobroluc!o, ela Yossa cum
plicidade irn:onseien te com l';;:t::1\::; rn;:rn ejos do car.·i~alií:'mo que 
p1oduzem ~1 carr·s.lia da vii'..Ja . elcvantJo o preç.o elos produt:Los 
e bo.rateancti:J u bra<;o, deprimindo o salaeio, c~orhit::rntcrnt-nte, 
t!e la! fúr n .::i. q11~ o de~equilíhl'io .iil ::;e manifc$tou e temos 
hoje a I::imonLa [' e.:isa talumidadc. eu1'tlpôa de vivermos sem 
pão C !:CnJ. aln·i(;O CO!ÚO :'.IS 11aÇÕCS velhas. 

Para corrigir· isso os movimentos occulto.:; dessa politi
..;ngem que niio J)óàc ser nacir>nali sLu, começando 110r ameaçar 
n ordem ;;cra l ílr.n f.ro da. nacionalidade e acabando por con
flagnw <l na~io11alidade !ó1·a tla fraternidade. (Jlidto ucrn; 
mttilo bern.) 

O S.r. Pre.sidente -· - Fica adiada a discussão do requeri
mento do Sr. Il!auricío de Lacc1:da. 

Devo cMnmunicar á Camnra. que tcrminaní nn scssüo <fe 
amanhã o pra:-:o 1·r!gi mcnl.n l pnra o rcccl.Jinwnt.ri do emendas 
ito or1;omcnw elo .l\'linisLcrio da. ·JusUca e l\'og-ocios rnlerio:-es 
tnl 24 discussfio. • ' 

Está finda n. hora des tinada ao cx:n'dicnte . 
... Vae se pn.ssar ú. ordem üo dia .. {Pm1sa.) v~J 
Compp.r~c r.m mais os f:'rs . Fclix P-n ch cco. $om:a Castro, 

;\hel Chcrnv~nt. Brnlo ele Mirandr~,. .r ~ rJo Lopes . .Jos~ Banrlo, 
J hr11nn1. J\(·c1ob• ... Uh<"rln 1\faranhan. ~ mzn.~~· ::i. '.\laran h;:io. Gcr
\·:w.io · l"im·uv::inl n, C(·n<'\ri. dn Bl'it\.I). Alf'x:1ndi'imi da n.oi:ha, 
Tu1·i:rn0 C:.uilpcllo,. A1·i~l.arr~l1n Lop0·> . .:\atalieio Caml1oim, l'>eo
<lato 1\faía, Octa.v10 M'1rigubcü•o., Pacheco .Mendes, João l\ia.n-. 
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gabeira, Raul Al\'es, Elpidio de Mesquita, Leão Velloso, l\Ianucr 
l\Jon.iardim, Sampaio Gori·ê.a, Nicauol' Nas0imento, naul B<lr-
1·oso, Lemgruber Filho, Macedo Soares,. Manoel Reis, João 
Guimarães, Ramiro Braga, .Ma.rio de Paula, Herculano Cesar., 
J?rarwioí~O Valladares, Antonio Oartos, José BonifaciQ, Fran
cisco Br.essa.ne, CamiJ!o Pra.t.e.s, Mcllo Franco, Salles Ju11io1·, 
Ciocinato Brag.a, Alberto Sarmento, Barros Penteado, Joião 
de Faría, Sampaio 'Vida!, Rodrigues Alves Filho, l)edro Costa, 
Lniz B.arl,t10Iomeu, Celso Bayma, João Simpü:io, Cados Pe
na.fiel, l\farçal de Escobar e Carlos Maximiliaüo (53) . 

Deixam de comparecer· os Sr~ . Bueno lkandãc·, ;ruvimal 
Lamu.rLine, .Anniba.l Toledo, .Montt~íro de . Souza., J'ustiniano de 

· Serpa, ChcmJont de Mit'andá, Herculano . Parga, Agt·ippino 
·Azevedo, B.odrigues Machado, Pires Rebello,, João• Cabral, Her...; 
mino Burt·oso, Mor•<:üra da Rouba, Vicente Saboya .Ildefonso 
Albano, Af~'çnso Barata, Solon de Lucena, João EÍysio, Bal
tlrnzar .P.ereH"a, Antonio Vicente. Arnaldo Bastos, Pereira de -
Lyra, P1~dro Cot'l'êa, Julio <le l\follo, Alfredo · de Maya, .Miguel 
JlaJmeil'u, Mendonça Mat·tins, Manoel · Nob1·e, · Pedro Lag·o, 
Lauro Villas Boas, Pires de Cai'valho, Castro ·Renello, Mario. 
Hermes, Ubaldino de Assi:>, Arlindo . Fragoso, Alfredo Ruy, 
Sealwa Filho, Arlindo Lecne, José Maria, Moniz Sodré, Ubal
do Ra1nalhete, Antonio Aguirr·e, Octavio da Rocha Miranda, 
Azur1Sm Pm.·l:ado, Salles Filho, Aristides Caire, Mende~ Ta
vares.- Norival de Freitas, José 'folent.ino. Azevedo Sodré, 
'.l'heniistoclcs de Alme.ida, Buarque de Nàzareth, Vcrissimo 
de l\Iellc .. Ft·andsco Marcondes, Raul Fernandes, .José Alves, 
A.lbN·tíno Drummond, Mat.ta Machado, Silveira Brum, Emílio 
Jardim, Americo Lopes. Gomes I ... ima, Landulpho de Maga
lh:1.e::;, Odilon de ·Andrade, Lamounier Godo.fredo, Josino de 
Araujo, · l\1oz·eira. Brandú.c·, Raul St\, Francisco Paoliello. Wal-. 
domiro de Magalhães, Alaor Pr-ata. Vaz .de Mello, Edgarrlo da ~ 
Cunha, Raul Cardoso, Gesar Verg-ueiro. Prudente de. Morn.es 
J!'íl110, Eloy Chaves, V ciga Miranda. Ramos Caiado, '1'11 llo 
~raymc; Severiano Marqnes,· Cnsta Marques, Ottqni Maciel, 
Abdon :Baptista, Gomercindo Ribas, Evaristo Amaral, Augus-
1:0 Pest.ann. Alcides Maya, Nabuco dG Gouvôa , Flores da Cm).ha 
e Barbosa Gouçalves (91). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente -· A lista da porta accusa a presonca 
de H9 Srs . Deputado·s . . 

Vae se proced~r ás vol.a<;ões das ma.terias que 5ie acham 
sobre a mesa e rias constantes da ordem do dia. 

Pc(~o . aos nobres Deputados tiuc occupem as suas oadei-
ras. (Pausa.) · · •· . 

V::.e ser ,iulg""J.do objecto do <leliberaoao um projecto. 
0.-Vol. Ill ,u 
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.~' li.:lc , julgado objcclo de deliberac.;.ão e enviado á Com
mb~ão ~lc Finanças o seguinte 

PHOJECTO 

1 
N. 118 -· rn2o 

J 11 to1•i;a. a 1·estiliti·r o 1linhei1·u deslJtm.âülu r:om irnposl"os e 
tra·nspo~·te dfJs ·mal1Jriaes necc.s·sarios vara a installaçcí.u 
<Los t~·es p1· !m.<:i~·1.c$ fal.n-'il.:as lle vapel para impi·essifo d 11· 

lit:ros e jornaes qtw se estabelecerem ·1w Bra"Sil; e dli. 
011.tr<1s 1n·ouidencias. 

·. 
Considerando que a el'i::;c .muudial de 1.1apBl de impt·essãu · 

·in·oduziu a crise do livros, e revistas . iodispensaveis pa1·a a 
iustl'Ucc;ão do povo e vulgul'iz;;ii:ão das idéas adeantadns e 
µ~~ ~ . 

·Cou~idt)J.·ando que incwl>e ao Coni:;i·csso .Nacional <.11.liHHlt', 
l\O l)aiz, -0 desenvolvimento das lctLras, . artes e scionciaô 
. ( ConsU Lllic;üo, al'l. :15, n. 2) ; 

Con~iderando que é obru de sahcdol'iu 11olil.ica e p1·cv i
{h;•Huia administraliva p.t'omovcr o surti) de industrias que 
.empreguem matcria prima nacionu.l; 

Considet'undo que a mais podl:.!I'OSa üiduslrla: argeutiua 
deve o seu inicio e assombroso desenvolvimento à lei de 5 ue 
novcmb1·0 de "1888..' que autorir.ou o Podei· Execut.ivo a concc
de1· a garantia de juros de 5 % annuaes sobre o capital cm1n·e 
.~ado pcl~s ~sociedades estabelecidas nc ;paiz com o inLuito de 
c~po1·tar carne de gado vacoum ou lunigero, fresca ou con
s1'l'vada pot• prC\Cessos hygienicos; 

Con;;id1mrndo que a viação for-rlla br asileira rapidam1ml1.1' 
progt·ediu gra(;.as ti g-arantia de jm·o::; 4~ oútr()s favores offi
cincs ; 

Con~i1kl'alld1.\ cnl1:cta:nto, que o · processo de drawbucl; . 
1m d~ r n8 1.íl.ni1_:.ií.u d'n irnpmd.o::;~ rS nwuos snsc(•ptivel de 
1'l.·aude du que o da garantia de juros : 

Consi<lr.1·a.ndl1 quP foi assegllrnndo i::H'ni.;.fw d1.•. dil'eilu:4 l' 
re~t iluit:uo das de::;pe~a1:1 ·de ti·an~L)ll t{t~ de re.p1·<J(Juct.ores de• 
1·n.o<'~ nnb1·c>s cstt·nng'l'ÍL':l:o; qw: •> Uo\'t!t·nr> F1~d1:ral o.ccetcrou o 
nwlhorllmtml0 do ~ado nacional; 

. Cnn~idN·ando qUf' os favorr.s oulo1·sndos a uni só indus-
·1 dul fa.cililmn a accão dos a.ll'a,•cssadores e annullam o ef
fril.•1 d:\ 1wovidcnr.ia oTficinl., pelo t'(}('cio qt1 c.• tnria o mais auto. 
de p1 ~1'tle 1· , por c1u:.i.lqu1•t• motivo itwvikwc~l e em proveito . . li(.I 
~Hui~ ~llll'\!S::>a<lo: o direito d~ p1~1'erl"nci:i; 
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i::i l~SS,\O lDl Jt'.1 Ul~ .J ~ Ll 1 U f>E 1 Q:..' LI ,.; •" • t <) 

Ar!.. 1." Fica · o Poder J'}xcculivo a.1.ltút· ílado a restituir J 
dinheiro despeudído eom j01post0s· 0 tran?portc· dos materia1>,; 
ncccssario:; para á installaçt'ío rias il'os primeiras fal.lrícas de . 
papel pal'a "imp1·csslio de livrus e jorna.es que se estabelecerem 
110 JJrasil. 

;\rL · :!-." Cada ü1dividuo ou eulpl'eí'::..i. que 1wetender gosar 
d(I..; favor1~s as:::0s'Ul·ados p(~ltt pn·~entc lei , dcvr.rá provar o sc-
c:uinte : · 

a.) 11m~ a stm fabrica produziu durante uni semestre 
iuteiro, papel de impressão em quantidade 'correspondeute a 
Lr-inla loneladas <liarias, pelo menos; , · . 

b) que ... roi installadn, e entrou efo .pleno funcc.ionaroento 
t\lltC!'t de -; de Scl.1!mbro de i 922; · 

·e) que c-m1.11·cga unicamente maleria prima nacional. 
Paragrapho ur.i00.. Os r(•(JÜisitos exigidos pela preennté 

k i serão vrri.fi1'<'..!Ó!">S pot' umn com missão constituHfa vor u1n 
J iYl'eiro-cdiLoe ou . por um leehníco ci'esígnado pelr.i <1iredc.ria. 
do Club de 1''.!1i:<mtGria do nio de Janeiro-, por um funccio-
nario du r~1z0nela o ouk0 do Mini!:lel'i:> da Ae,1·1cul turn. 

A1·t. ~~." B1~vogam-se as <lisposiçót~s cm contrario. 

Sala. da.< ::.cr:-.•ue$, :lG de. julho de J9!,)0 . -· Carlos i11axi-
1n'iliano. 

O Sr. Presidente ~ Acha-se sobre a mcsn o seguinte 

· llcqucil'o u1·g-L'ncia paru immediaLa dis0ussão (2") e vo
l~~c.uo do projcclo n. 78 A, <le 1020, do Senndo. 

Sala das scs~üe~, fG de juiho de Hl20. - Ann,uudo Bw·
!u:rnaqu.i. 

Appeovndo. 

O Sr.· Presidente - Em cons<:qum~ do volo d:t Catrn11'll, 
vou submct.ter á. 2~ discussão e votuc .. i projeclo n , 7S A. 
dt' HJZO. ~ · 

Encenado ém 24 di~en$sãu o arf.igo unico do projncl,o 
11. '78 A, dê 1920, do St~nudo, uotorizundo à concassúo do 
credito de :3001:000$, para auxiliar a reprcscuLaçilo -Oesportivu. 
brasileira na OJyrnpiada tn terna.cionill de Antucr.pi:1 e an
n.unciadtt a vol.oç.ão. 
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A:Ppl'ovado em 2" diseussão o ::;egui11le artigo do 

PHOJECTO 

N. 78 A - 1920 

(Do Senado) 

O Cong·.resso Nacional resolve: 

Adig·o uniço. Fiea. o Presidente da Rnpubliea aulori;mdo 
a auxiliar com ~ quantia ·neeessarü~. não uxeedcnte ele t,i·e
sfr11Los eontos de r·éis, destinada a expedíenlt1 , .m:ücrii.tl, via
gem e. estadia <los representantes das sociedades despor Liva~ 
hrasileirns que tenJ1arn de comparec<w li Olympiatla l nlerna
c10nal de Antuerpia, indicados .pela Commissão Olympit:a.Na
c1011al, ·CIP virLu d'p dr• eonvite {] iri µ-ido ao Brasi 1 iw la alta. 
direlH)âO dessa Olympiada, abrhido os neec::;sarios credito~, e 
rt.lvog·t}dus as <.lispoi:iições mn conLrariO. 

O Sr. Presiednte --- O p1·njndo passa á 3• discussãc·. 

O Sr. Armando Burlamaqui (})ela 01•d1J·m) rcqur]L· e oh tom 
<Jjspensa de iutorsticio para o p-rojcet.o n. 78 A, de Hf:!O, i'i
r;rn'al' na 01·c.fom do ~.lia da scti:-;ão .8egu i11le. 

Pastiu~:3e ás votaeõr.s con.-:;Lanlc:-; da 01·ut'ln do llia. 
Vota•.:ão do pl'U.indo n. 27 A, tlr> Hl:!O. f1ruvidPn<;;: àl ido 

-~~o ln· e o prnvjrneu to dP ·loga1·eK c1·eado~ iw D•~pa:·t.arnt!l d.•J 1' a
cional ~ lc Saud e :Publ icu (t·orn Pmr.rndas) (pr<·t~(~dendn a \'U
tac;ão do rc-qt.1erirnl' uto <lo ~1· .. Hodrii;ues i\laehado ~ ( ~· d i .;
cu.ssão). 

O S1·. Presidente --· \'ou :-;11 l.imeLl.1•r a votoR o sc:g·u lnt.u 

HeqW\it·~: (J\H' o pn1jPd11 11. '.!i P rmwndn~: !:'t'.iaTll J.1 1•n1ct.I i
\1(,~ á Gnmmi~·sfio dn f.;awk J>11hlica. t1orn pr1•.iu ir.11 da di~
cussão. 

sala 1iae. :>Píi!~CH~,:, J ti ,,, • .i ull1u 114- rn~o. 
"c'iiado. 

O Sr . .Maudcio de Lacerda (pela m•dem) - ~t'. Pr<-.si
(!f'rtl.I' •. r!SSP. recui•so de que o l10nrado Deputado se !:lerY1~ ú 
p·.~1·J'r.Hamnntt} di:\:p ~:~:-1av1:1l dentro elo. ~t•gim~nlo. . . . . ·, 

As 1mwnda;.; nl.le1·r•c·1das eui :.!" d1~eus1;;u.o 01·drna1·ian1ou(.e 
são voL:ida~ c(1m o pn\1r~eto indopenflcnLcmentc de pà1·et:cr. 
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SESSÃO EM 1i<Y DE .rvr,no Dr: 1!:1210 

A S. Ex. se afigurou que algumas dellas, dependendo de in
daga0fio, melho1• inform<~das sobre · o facto a que ellas pro
cm·nm dar l'úffte<lio, necessitavam de novo pai·ecer . Ma.s não 
l1a absoluLamente inconveniente· c1:n que essas emendas, mesmo. 
l'ejeit.Ma::: cm 2" discu~~ão, sejam repetida:.: em 3", quando 
cml.ão é obi•ígatoria a ida á Commi~sã.c. Assim, :em Iogar de 
clar ao :oroecto mais urr.;a discussão, aproveita-se · a 3ª; 1•cjei
tando-se o req1~el'imento, i'c,jeitando-s(~: as emenda::; e re.pe-

. Undc-se em :~", quand<:1 11ece~sariament1:> teri"io de ir á Com
mis~ão. 

Re.ieilado o refo.r ido t•cquer imnnto do Sr . Rodr igues Ma.-
c11ado. . .. 

O Sr. Presidente - A este ·pro,jccl.o n. 27 A, de 1920, 
foram of1'erecidas ns seguintes 

EMENDAS 

N. l 

O Governo aproveitará. f.ambem no provimenl.o de Jogares 
r.rendos. · u r.t'ear'. on 11 vagar, ôs medieos classificados em 
c·onl~tlT"-OE piu·a i n ~pecCor~g san itarior~ realizados er!:) obP-d iim
<~ ia no disposto lll) § 5" do art.. ::l~, ~lo decreto n. H. 560, de 
_28 rlc ::ib1'll de HH ri , 1-~ qllt.'. niío logTarnn1 nomeação, nf!m foram 
ubl'tmgido~ pelo denreto n . 1L189, de (;'li de maio d r 1920 . 

Snln das: r-:irssõe.-;, Hí rlP. Julho de 192.0. (]baldo Rnma-
lhr.lf'; 

N . . 2 
0ncn convier:, 
E born nss:im aoi::. medico.;; inf.erínO!I o au:xílinres acadc

mícos, hn jo mPdico~. que t'tn 1 !H8 pOl' occ a ~ifio da grande epi
rl·r.min. (l':\. ~l'ifl-j~ t~. t'l!nr.(•.ionnrat11 I}:-\. Dil'í'1•1 M )u n-nl'n•\ <li' ~ll.UÔi~ 
Puhlka ou nn .hiJ.>tr•rwia Muniripnl . 

Rnln dn:.: !"l'~ilifo~. Hí df• ,iufl1(1 do t !l::!O. - OlP-a111•(.o Pitlfo. 

N. il 

Fim lograr Lin «nptovP.itnr;í:t-, dip;n-~<1: «.pod~t·:'t nprovcil.:n·~ . 
O mnis (~omo ~~~li\ r·NI igido. 
Snla <lns HM!;:õ~s. J r> 1fo Julho <111 1!1:!11. - J?lpfrlin à'r: M('.~

'Jliih•. 
N. ~ 

:i~rn ' 't':f. de•: (úO Go\'<'.rno aprov1~ il.n r:\ . . . ». di:m-!':e : «Fi<m o 
Govenw anlor·ir.adn n a.rrov<.>it.a r~ : 

, $n ln lln s s1.•<::i;íiN::. · 1 fí ii1~ .í nltlo d1: 1 \J::?O . - J. f..o:f)l-fl1' i iriq. 
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Vou submel(~:r a votos o projP.<!l.o í:Olvo as emendas. 
Approvados successivamenl.e en • 2 .. discussão os seguin ... 

!.~JS artigos do 

PROJBCTú 

N . 27 A. ,..;......., 1920 

O Congresso N.acic.n.al decreta: 
Art. 1 . " O Govern<,. aproveitará ·no provimento . dos lo..: 

garc~s creudo~. ou a crcar, ou, ainda,. a vagar, no Departa
men t•.1 N'ari io rrnl de Saud') PJlbliea, os m edi·cos que. no anno 
de 1919, na antiga Directoria G~ral de Saude Publica, servi
::·:.ur. ere commíssão eol"ho - insper:.to1·<!s de viaüancia medica 
avs comm.unicantf!s di:. feb1·e mnarella - de acoôrdo com o 
<~stipulaco no § 2" do urt . . 10 do decreto n . 3.987, de 2 de 
,janeiro de H).W. · 

Al"t . 2. ~ nevog!.J.ffi-C:C as disposiçÕú'l em contl'.ario . 
ili:ojHitadas sue~es8iv~men{~ U8 referidas. emendas ns . ,1, 2, 

3 e li. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 38 discus.são. 

O Sr. Maurício de Lacerda (pela 01·dem) requer e ()btem 
d ispensa ele intersticio ,t>ara o projecto n. Z7· A, de 1920, fi-
g-Ut' (U' na ordem do dfa da sessão ... seguinte . . ·· 

Vota<..~ão do projecto n. 97, de 1020, aut9riiando o. abrir 
o · i:r·c·clíln espec ia l de 9 :000$, para pagamento da indemnfaa
ção <levida a D. Carolina. noér)· igu cs da Cruz <~ out.ros (24 die-
1 :u::-~fio ). ·· 

Af•J)I'Ovacfo'i suc.f:essivamen!e em 2" dí!:!t~ussi'io os seguin-
f.C'~ ar~i,goA do e;' ' 

PHOJ.EC'J'O 

N. 07 -- 1920 

O Coug1·fü;~o Nacional resolve: 
Ar! . '1. º E ' autorizado o S1· . Presidenta <!a Republica a 

uln•l1· l1m (!!'edito espedal de !J :·000$, pa1·0. nltender ao pu.ga
rncHt.o dr:• uma indemnh.açüo drNi<!n a D. Carolina nodriguc~ 
<h Cru% o uns lwrdeirn:,: de Joüo n.ockigucs da Cruz. 

Arl. Z." no vogam- :::': as cli.'>posil.(ÕL!~ L'm contrario . 

o Sr. Presidenté - O project.o passa á 3ª discussão. 

o. Sr. Deodato Maia (pela m·rlem) requer e obiem dis..; 
pen~a 1.1~ infc1•.:;t.ic. h1 pnz·n o projecto n. 97, <lf' 1~20~ f igurar. 
nu orrlPm rio din da ses~ão ~oguínto. 

···:: 
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SESS ÃO E!\! 1 (i OE :J VJ.-HO rrn 1 !)~{\\ 

VOt!ll)ãí.I do projecto n. !)$, de rn20, abrindo o creuiLo da: -
2: 1 M $, i1m·n pagamento a · Alvaro da R0cha ·~ Gados Alberto. 
:\frwhudo rn· discussão) . 

.:\ppnnudo em Z" cl i:::eussão o ::;cguinte arLigo do 

· PHOJEC'l'ô 

N. 98 - i920 

O CongTesso Nacional decret.a : 

Artigo unico / Fica o Poder Executivo autorizado à 
abrir, pelo Ministerio ela ·Fazenda, o cr.-edil.o esp~cial de réb~ 
:~ ;.:160$, para pagamento do augmento de vencimentos n qm\ 
em vil'tude flo art. .123 da lei n. 2.738,· dcJ• de janeiro de 
-1913, tecm direito os encarregados de lUodelos da Imprensa 
Nncional, Alvai·o da Rocha Vianna e Carlos Alberto Machado. 
1in c.orrento r:-:Xercicio; r~vogadas n~ disposic.ões em contr3rio., 

I 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3ª discussão. 

O Sr .1:-I:phigenio de Salles (pela ordf!m) requer e obtem 
di sp1msa de mLcr3til' iO l1nra o projeclo n. 98, d1• 1920, figu l'àl' 
.na ordem do dia da se~5:1o sHg;uinte. · 

· Vqf.a r,fi.o do JH'O,jecl.o n :. H!l, d1~ HJ20. :1bri ndo o credito de 
L3:H1$3~3. OUl'IJ, pnra r1agamento a· 'l'lw l\io de Janofro CH,y 
lr11p 1·owments (:!~ uis1~ns~íio). . . 

AJ 1príwado ~rn 24 d ii-t'11ssiíu O !H'g·n ínl Ú urtigo cfo 

N . 99 - 19.20 

O Gongt·esso Nacional t•esolve : 

~'\yf.i.go uni_co. :Fica t1µLot•izado o .Presidente da Republico. 
a abr1r o credito ~e i2: ~11$323, ouro, para completar o p~
ganwnto da quantia de .1uros, devído. á The Rio de Janei~o 
City JmpI'O'(ements, no segundo semestre de 1919. 

O Sr. Presidente . - O . pr·ojecLo passa á 3A discussão. 
Vota~ão do 1n·o.Jüdo n. 100, lln 1920. abrindo o credito 

do 207 :2:J:Iti; parn incl<•rnni:mr a Caixa Espe.cial dü Portof.: (3'' 
di s<~u s;:tío) • 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 10:28+ Página4 2 de 52 

. 648 - ANN AES DA CAMAll.A 

Approvado em 2• discussão o !;egnínte artigo do 

PROJECTO 

N. 100 - 1920 

O Congresso Nacional resolve: · 

.Arfigo unico. Fira autorizado o Presidente da Repu
hlicn n ahrir o cPedit.o de 207 :233$. nara indemnizar a .. Caixa 
Esp1~cial de Portos, pela r.es:5.ao ao Míni::; t.erio da .Justiça, dos 
immov<~ i s de n8. 118 A. 1 ·JS B e 11 ·í. da rna do Rezende, nesta 
Capital, (\ dnsf inadM .á construcc,:.ão ·do edi.ficio· para a Dire-
cforia Geral de Saude Pnblicn. · · 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3ª discussão. 
Vofação dD;, projeclo n. 81, de 1920. autorizando a abrir 

o <:'l'f>dito cspPcial de 10 :940$330, para pagamento a D. Maria 
lsrihel de Macedo Sayão J,obato P. outro; em virtude de i:;en-
tençn judiciaria; (3" discussão). 

Approvado em 3u <hscuRsfio e enviado á Commissão de 
Rcdaeçíío, o seguinte · . 

PllOJECTO 

N. 81 - 1920 

O Congrossq Nrwional resolve: 

A rtígn 11nico. E' o · Poàor Exnr.utivo autorizado a abrir 
p<!lo Mini~lt>rio fia. Faznndn. nm Cl'Nlito especial de· réi..;; 
10:9.í0!1?:130. rrnrn. oePOrrt~r no pngomenLo do que é devido a 
D. Maria J's:1hf!I d(l !\fac~rdo S:i~·i1o Lobato e Mnrcos Evango
lj.qln d'! l\;pg·1 •pir·.:i~ Snyfío Lohnfo. inventariante do espolio dP 
D. i\hl1·in .fo~.·~ dr~ Mai~Nlo Sayiio Lobato, em vil'tude da sen
lf'nca ,iud!nial'ia; l'P\·o~ndn:,; n . ..; dfspo.-.;i1~ür.i:; em contrario, 

O Sr. Presidente - Estilo findas ns votações. 
Prrssa-S(' :'1s mat(>rias em discussão. 
2• diseui;:são do 1w1\jPclo n. ~3 A, de 1920. a.brindo o erc

llitl) 1fo 300 :00'0$. para auxfüar a mel'horia ·do edilfcio do 
Cluh Militar, eom pa1·0c,~r favoi·avcl da flommissao do Fi
nnn1:.as. 

Entra P'rn disrm:sfio n nrl.igo 1mi(~o. 

O Sr. Presidente - Acha-se .sobl'o· a mesa uma emendn 
que vae ser lida. 
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· • E' lida, apoiada P- enviada á C.ommissão de Financas, a 
segUiinte 

E·me~ida rJo pro.iecto n. ~3 A, de 1.920 

(2" discussão) 

Emenda: - E' concedido á Associaoão Brasileira de 
Impl'ensa, com séde nesta Ga.pital, o auxilio de quat,rocento~ 
eontos de Póís ( !100: 000$), para a construccfío do respectivo 
cdil'ício. · 

i - O immovel construido por meio desse auxilio s01«i 
considerado l)roprfo nacional, com uso e goso plenos da re
ferida associ::::ão, que é de utilidade publica. federal e mu
nicipal, emquanto existir isento de quaesquer. onus e rever
.tendo ao Patrimonio Nacional, que delle tomará cont:l, com 
o desapparecirnenl.o da instituic.ão, aproveitando-o para se1·
viços publicos. 

2 - O auxilio dr que trata a presente emenda serú. pago 
pelo Thesouro, de uma só vez e depositado no Danco do 
Brasil. As contas de despeza da const.rucção serão por ess'~ 

• estabelecimento de c1-edito pagas mediante o visto do· fiscal 
Que o Governo, pelo Minist('rio do Interior, designará para 
fiscalizar a obra· e a perfeita applicação do auxilio. . 

Sala das sessões, 16 de jul~lo de rn20 .-Pau.lo de Frori
'ti!n;. ~ Oot1vio Rocha. - Alaor P?·ata. - Ra'Ull A.l-ves. -
P. Ripper. 

Enc·er!'ada ·em 2"' disoussão o artigo U!tlico do projecto nu
moro · 113 A, de ·1920.,fi.C'ando adiada.ª' votação a.té que are
cfi·~rMa. Cornmissão <lê' par.eeel' sobr~ a 'emenda. off.ereciida. 

2~ disc.ussüo do p1•0Jecto n. H A, dl~ .. Hl20, mandando q.ur~ 
vencam os juros leg:a:Gs os dinheiros dos o:rphãos e interdictos. 
·cte.positados na·~ üab'.:as Econorrrii1~as. r-om pn.J.'Mier fruvor~>\·11J <' 
.emenda da Cornlmissão de Finunç'as. 

Enfrn em discuP.sfío o artigo. unico. 
O Sr. Presídente - J\~c.Jw-sr• ~olrr·<• ~.tme~n um·a. t•mrnd:l-

qnl' va.e ser lidà. · 
E' lirl:l .. apoiada ·,, rnvi~'lfJa :;i Cnmm íi:<1'fío dn [•'innn1:::is a 

~cignini.r. 

Bmf!11d11 <t;; í)~·o:;ecto n. H A, de 1920 

(2" <liscussão) 

SuhAt if.ua-sn p~Jo 8eguint~: 

ArL. Veneerão o jtH·o nnnual fi:'{ttdo pClíl G-0vm:·no, na 
conforn1 idncfo do qu~ prê~rrevC' o art. fi" do decr•fl{.0 1 L 8:!-0. 
de 1G d1' dezmnbro df' 191 !) : • 

a) n~ rlinlrniro~ dP 01•J)hiio.!4 r•. intr rdidoi:i. d1•po1dtados l1lt.'l 
caixas et\unomica~ f<'4\l'.rDes. qunlqniw Qllf> s".ia a importrmoia. 
do deposito; 
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b)' os dinheiros deposiLados nos cofrer; <le companhifas, 
P.mprezas, sor.iNlades .anonymas,. cm eauc;.ão de possiveis da
nmos ou de taxas a pagar_ · 

. Ad;. Os juros capitaliza,1,ão semestralmente e serão 
eontados cio dia seguinte áquelle '"ffi que fot.· o dinheiro d(}

. posiLado at.6 o dla em Q.ue for elle restitudio. 
I'ar~·,.rap'ho unico. Não vencerão jm·os, os dinheiros de

positados e retirados no decul'so do primeiro rnez que se se .... 
guir á. data em que houver sido feito o deposito. · 

Art. . ne,·ogam..'.se as dispos_iQães em contrario. 
Sala ílas sessões. 16 <le julho de i920. - Alvm·o Ba-' 

ptis~. · 
Encerrado t~m 2" discussão o projecto n. 4-1 •A', de 1920., 

J icando adiada a votacão até 'Que a referido Commissão · dê 
Pa.t•ecer sobre a l'mendu. offerecida. . 

3" disc.ussúo do proje,ct.o n. 29' A, tll~ ·1920, abrindo o cre
dito especial de 526$500, pura · pagamento a Leopoldo .. fosó 
dn SITva Tavares. · 

.Encerrada e annunciada a. vo Lação.· 
Approvado cm s~ discussão e enviado ;) Commissã0 <lt) 

llodac(;ão, o seguinte ' 
:F>RO.TECTO 

N. ,29 A - 1920 · 

O ·Congresso Nacional resoilve: 
Artigo unico. E' o · Poder Executivo auLorizado a àbI'.Jr, 

lielo Ministério da Viacã.o e Obras Publicas, o credito espe
cial de 520$500 (qúinhentos e vinte e seis mil · e QUJinherntos ) ~ 
afim de pagar a Leopoldo José da Silva Tavares a gratifica
ção local a Que tem direito, ·por ter servido no anrto de 1912 
eomo '{:anta.dor da Administração dos Correios no Estado do 
'Maranhão; i·evogadas as diposjoões em contra.rio. 

3n <liscussão <lo !M'O,jecto n. 80, de 1920; autorizando :t 
abrir o credito esi'tecia-1 d e- 20 :000$, pa•ra acquisiQão d.e um 
Lerreno t~m Jacarépaguá1 nec·essario ao abasteo1mento de agua 
da Capital l.<'Pdera.l. · 

Encerrada e annunoiada a volacúo . . 
Approvndo em ~· 1iiséi1ssão t• nnviadu :í Commi~são <le 

fü~dsice.ão <) s1.•g-nintc 
PRQ,lEC'l'O 

N. 80 - :J!)f20 

O Congresso Nacional êlccrela: 
.t\rf,, 1.'' Fica o P1'esid:enl.c {]a Rnpublica. .autorizado a: · 

nbrfr, ·p1elo Mini~ f .. crio dn 'V lação, o crodito especial de 20 
eontos ·<lo 1•úis, para u auquislção de um terreno em Ja~aré ... 
va.s·11(i, nMC-1ssario ao abastecime.nt.o da.g;u·a. 
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Art. 2.º Riwogam-sc c.s díiiposicões em conkarío. 
3# <_iiscussão do projecto n. 70, de rn.oo~ coutando tempo 

de. servieo, para ~. anosentadm'ia. ao desembarga.dor Rodrigo 
de Artrn.io .Tor;e, com pare'L'·Pl' favoravf.l da Commbsüo d-0 
Finaw::as. 

O Sr. Presjdente - Acham-se sobre a mesa duas emen-J 
das e um requerimento quo vão s~r lidos . . 

SU.o successivament.i~ lidas.· apoiadas e enviadas á Com-
missão de Finanç.as as seguint.P.s . 

Emenda...<: ao 1n·o;;ecto r1. 70', d8 .f.920 

(3• discussão.). 

N. i 

; Aecrsscenie-se ond·e convier: 
ArL. Aos funccionarios f edcraes será contado o tempo 

de serviço prestado aos Estad:os, em funccões do l)odor Ju
-0.iciario, Mntanto que não 0xcc<la de um quinto do tempo d~ 
serviço federal. · 
. Sala das sessões, 16 de julho de 1920 . .- Rod'l'igu,e.'I Ma.

chadv. - ArthY;,1· Collo.res Moreira. 

N. 2 

Acc-1'escente-se o seguinte: 
Att. Aos í'unccíonarios qu1~ contarem mais de 35 annos 

do ser-viç-o publico federal, sem Ler gosado qualquer licença,. 
süm ter soffr1do penalidade nesse período ds tempo, poderá 
ser concedida aposentadoria ou reforma com as vantagens do 
cargo immediatarnent.e· superior, desd.e quo já o tenham exer
cido interina.mente ou ~ commissão, por rrmis de <lou~ annos 
seguidos ou não. 

Justifícaçiio 

:Esta disposioão· de lei já dbteve o voLo do Senado no anno 
'i)assado e .sobre ella a Commissão do Constituicüo e Justica 
da Camara· deu. om 23 dn deiembro de 19-191; o .eguiute pa.
i:e~er: 

·fl.E' um pr~mio de· bons sorvlços prestndo8 no pu.ii e que, 
ra!·amente, ser:.í oonced ido, porque não é vulgar passar 
t.antos annos sem ter gosa-do de qualquer licenca. Constitue 
um estimulo poderoso de as;:iduidade e correcção ao desem- 1 

penho dos cargos publioo.s. muito de {llp·rociar e louvar, mas 
~em sempre terá a. efi'icnda quu ~e tevo em vista, por-que mui~ 
to provavEilmenLti, depohi tlo :l5 am1os cl~ !:Serviço tera o func
cionat·io alcancndo o mQis u llo posto dt.' h ie1•arohia burocra
tica. o que taro.bem r.onLinuo mof.ivo 1!(' promoi:lí.o, Além· di~so, 
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a apos~nladori'a, nas condicões iwopost.a.s pela emenda, só ~e 
dará no oargo immediatament.e i:;uperim', qu:rnrl•o este Lenha 
sido já exercido :pelo i'unccionarío por espaço de dous annos . 
seguidos ou não. 

Como se. vê, as c6ndiç1õ,es d'e.s:.-;a. ap'Osentadoria ou rei'ormi~ 
espccfal sao bast.ante severas e a ellas teT-se-ha de accN~s
c~nta:r n. de invalidt~z, do açcôrdo eom o prN~eito const,it.u:... 
c10nal. . 

A emenda. .póde ser approYadn. 

Sala das Commissões; 23 de <lc.7.-emb1'0 de 1919. - Ctm//.a 
Mach,1do, Presidente. - Arnolpho A~evedo, R.elator . ~ Go
me1·cindo Ribas_ -·-Prudente de !l!óraes. - Arlindo Leon?'.. -
Josino de Arau_jo. - lo:;é Bonifado, com restricçõss. - Ve
ríssimo de /1.Jelw:11. 

Sala das sessões; 5 de julho de H/20• . . - Octavio Ror.ha . 

E' lido. a.poiado t\ post.o . r.·.on,junfamenh em discussão o 
· segnint.e · 

R.EQU'F.R.lMF.NTo AO rno.rnr.To N. 70i. DE Hl:?'.o ., 

fl.p.queiro que. o projecto Ji. 70, de 1020, volte á Com
missão de Finanças pat·a. di?.er soh<rr o augment.o de des
!Peza que o mesmo acarretnrá.. 

· Sala da:s se1'sõcs cm Hi de .iulho <le f 920. - Fausto 
Fer1·a:. 

· Encerrada a :3ª íliscussúo •do pro.}ec l.o n. ·10, de 1920, 
!fie.ando adfa.da, .a. vota1,iãu nll> qne a t·rf'1r·íd:i Cornrnissã.o M 

· :pat'MlW sobre ns emenda'!' 11fferfl1•i<la.i:; . 

o Sr. Presidente ..:.__ Vou submet.Ler a votos o req·uerj
mento offerecido pe1o Sr. Fausto Ferraz ao pro,jccto n . 70. 
d~ 1920. . 

Approvado o J'c>ferido requP.rimen t.o do Sr. Fausto Ferrn.z. 

:~- disr.ul'>São do ·pro,iecto lL 7\í, d1' 1920. approvando o 
contracto d«i:> 18 rle .inneiro àe HH!:!. rüforenl.<' ao dr.crel;o nu
mero 9. 293, d1• :l ele janeiro <lo mesmo n.nno, celebrado entr~ 
o Governo. FP.durn l f! a Gompn.nhin ne~~ionaria. dns DocRs d1., 
Port.o do. Bahia. 

O Sr. Presidente - A~ha-~r i::ohrn :1 mflr,:n nm requcT'i-
m1,n l.o, qur. vae sr.:r lido. - ' 

E' lido, apoiarlo e pOi:if.o 1\onj'llnta1111~nt<> em disCORRfio o 
·i::oguint.o · 

nl~QlJERTMf.IN'l'O MI r>Rn.rr.:r.m N. i.'l. 01~ 1920 

nr>f)lll'll'O fJlH' , sem pl'P.,iUiZO r.}n. i.IÍSH\lSSUO. O l)r.ojoct.o nll
mel'O 7~ . d" ~~'.}O, yá · ~:< Comnü~õC's -de Constítuie,ão •l} .Justiçn 
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. e de .Fina.uc;.as pal'a ·que se pronunciem sobre a. ultima rnodi
f icação :por decreto no ref.er-ido contra.e.to. 

Sala das sessões. 1'6 de julho de 1. 920. - M auricio d<J 
Lacerda. · · 

o Sr. Mauricio de Lacerda ( ·) - Sr . Presidente, na 
appa.rencia, o requerimento sobrn a reforma <io contrac.to com 
a Com,panhia Cessionaria. das Docas do Porto d11 Bahia, pórJe 
ser conside1·ad'o improeedentc, por não ser es::;a reforma sinão 
Mferecida á nossa discussão e voto por meio de registro, sob 
pt•otesto, f]Üe o Sr. Presidente da H.epublica foi no Tribunal 
de Contas . . desse eonkact.o. Exi13te, porém. wna cla·usúla su
pervinientc entre o regisLl'o desse (;Ontracto e a approva\iâO 
que o Congresso vae 'fazer. . · 

10 ..contracto foi modificado, por decreto, ~roio que · de .1a-
trniro deste anno. ·. 

0 que digo, -párlanLo, S1·. Pru::;idente. é dig·uu do a.preço 
dos Sr::; . Dcputauos . . . . . . 

O -contraalo rcgiMtado, ::ob 1)1•otesto, u. respeito de cu.ia 
clammla no.s vamos .vronunci::U'. .iú. foi modificad(\ cst,e anno. 
De sorte· que a volta do pL·ojceto ás Commissões de Finan~;as 
n de Constituição e J\1~tioa. para. ~mitLil'em parecei- ~obt·e esta. 
modifícal;ão se im !}Õt\ afim de que SE>; uão pratique um acto 
,;erdadcirnnienlc extr.mporaneo, NllHo s0,ja o ·clci:isa. a-p.pro-
vaoão. • . 

Pe1:0 sun reme.s:;a :1~ Conunis.sõt•.s de Fíua.w~~as e tle Con .. 
::iLil.uicão e .Tusti\;a, por dou8 facto:;: 1>dmciz·o, o cont1·acto mo.., 
<Jificado do porto i"Ja Bahia o foi l>Ol' "Uni de.ereto ant,edatado, 
(J fa<:Lo ó de tal g·ra.vi<l-aoo que qualquer dos Sr,:;. Dc1)-utados 
.pód8 apprnbeudel-u. rapidameJ)t.e o deduzir logo o que I"e
pre::.enta. O dec1·etn (afio sei :;i a Camarà está apprnhendenclo 
bem a g1·avidadc d.o facto) foj antedata·do no s~ntido de ~e 
aproveitai· uma a11l.oril'.a<;áo ·legisla.tiva, ,jií c::q:iirad:l , afim <lo 
:'!<!l' l'Cfotmado o nontl'a.t.:Lo, o ii:;so cru beneficio do 17uem'? :\1ão 
foi do Th1.-•souro, mas da comp:mbia. . . · 

Arg;ummlto com o~ factus. Pe\;-O, 1>orLanto, ü Canrnra q·u1~ 
approvo o meu t·oqueriment.o, com o intuito -Oe, aproveitan
do-se delle, pro11uncia1·-sP. ·ele modo util e pertinente á. rna
tt:~ria, visto ~omo s~ trata dr. um ri~ntracto regiStl'ado, so)J. 
protesto, que teromos ~fo- appt·,_1var e que já est:i modificitdo 
por nm decreto de janeil·o. · · ( 

. Ora. esse dccrr.to :!'oi a11Ledatado. Es::;a antedata foi JJU.t'a 
o .dfeito. repito, de s<>, ap1·uvoitar uma uutorizacão legisla
t,iva. Já t\Xpfradn. a <ruál não poderia s1w \.lsada, mas o foi, 
11;!0 a hmr: dos inlr.t't'Sl'l'S do Thus(IUT'O, nem da!i pat·fos. qur.i, 
nn Bahin. ~n s~rvrm tia Gon1panhiu. dng Doca:-!, ~ir1ãn no in-

; 1· 

(•) Este discurso n.~o !o1 !'ovhito pelo 01·ador. 
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f l . .1 V 1 . . . 1 , i • . 1~1·es80 exc u~1vo uessa. compau lia, cm pl'üJU!:t:ú i: o.s lllL'3L'1!1S:;l'ii 
<lo cornmcrdo, e do porto da. Bahia. · 

Nc:::;tas con:d·içóes, fico por aqui, fieando <.lc eomprovar· a 
antedata do cleereto e mclh(Jrfa das ~ondi!:.Õcs do contrado, 
'feitas com. semelhante fraude, ex-vi, Deus sabe d~~ qur., .1•ni 

· úwo1· clP. interesses , privados de conccssionarios. con Ira i n ln-
1·0ss<.Js do commcrcio, da indt1stri.a e da laYour<.Í. buhiana~ . 

.Peoo, poifi. a Camara que approvc o meu roquerinwnl11 
t~.om util apreciação de~se.c; factos, qun poderão ser explica
dos e juslificados .amplamcote pelo Governo, afim de que 
a Gamara possa .iulgat· do contra-cto das Docas Bahiana.s, co
nhecenrtu as modificações import.n.ntisimas, a que acaba de . 
aJludiL'. Olnit.o bem.: umito bem. ) · . . 

1 

O Sr. Paulo de Frontin ( *) "'--"'. O requer imeuto dq illu~
Lrc Dcputaclo pelo J~sludo do llio de Janeiro, não me l)arcce 
tunha procc<.loncia n a t·al'.ão 1S simples: não se trata agora 
da reforma elo contracto a qm~ S. Ex. acaba dr; alludi1·. Ao 
fon.dr:r da nmioria compelirá i-c:-sponder ao illuslrc Dcpulaclo, 
jnslif foândo o acto do Govceno aclual. Não 6 <fossa parle que 
m6 venho ot:euriar; venho nutc~. tratar de um aúlo do ma
:rcch::i.l Hermct"i Lia Fonseca, lJUando, sob protesto, mandou 
rcgisf.1·m• o contrade da compa.nhia ccssional'ia da. Bahia. 

Ora, osso oon.trncto foi celebrado ha oito .annos, em rn1 ~. 
Todos os actos qün se passara~n .1á estão i•caliza.dos, quer di-· 
zcr 'lué, durante eBses oito annos, as relações c1üt'I! o Po
der E~ccul.ivo e a companhia foram determinadas. pelas ;:ltrn
sula_s deste conll'acto, registrado sob protesto .. 

o SR. l\t.<\UR1C110 DE LACERO"\ - Não tenho duvidá. cm que 
st~ approvo o contracto, mas. o quci·o com õ adminiculo. 

O SR, 1 P.·\llLO DE FRONTJN - 1'i O!õ;tus eondicões, s·egundo 
me parece, não hn razão alguma purn. -que a Gamara dos Sl:'s. 
Deptita<los não ndopte o proje~.t o em i;;ua 3" discussão. 

Si, a modi fie ação agora f eiLa, 11úo ~utis fa;>;. aos interesses 
J>nblicos, ::i'I, o c.ün\,ruct.D foi ante-datado, Si~o Governo se :sor·
viu de mna aulorisar,:,ã.o já. finda., são questões completamente 
~lhcias ú4lWlla qm~ ora discutimos. 

O SR. M.,umcw JJJ~ LACF.RDJ\ - NfLo ha duvida ncnltunm. 
O SH.. P~\ULO nc: FnoN'l'IN - Nesse sentido, eliaman~o t1, 

. at.teucão do rnuJ>h'!' Deriutadn J.H'l(, Estado do Rio _para 'essa 
· quesLho, por meio <lo <1ue rcql.lerimcnLo poderá S. E:x:. obt.er . 
1.odas as informaçú4~S dcsojaàlls, .mesmo qunndo vorbalmenít~ 
dud::u; pelo illusLrc lemfer óa maiorin,. . 

g assim S. Ex. 11üo impedirá. (Jll~ so.ia t•:xecutalln um aeto 
d1• ,jui,;tic-u. para (Ili" a{1uclle que~ ,se cumr•l'iu t>egulnnocnt1: 

. ... ----
.\.) Este dis~\.U':W nao Joi 1·evislo p~lo Ol'ador •. 
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pelo cúnti:uclo celebrado enLrn duas irnrlés, cm vil'lnue tle um 
::iclo que foi registrado sob pl'otcstv, seja. realmente lcvadi) a. 
effcit.o. · · 

Não Lemos mo~ivo r1al'::t modificar aqu il lo' que foi feito 
crn HH:!. {Muito b9m. } .· . ...... .o) •• 1 

· O Sr. .JosEi Lobo ( • j - Sr. · Presidente, o 1n·ojecto da 
C1•mmis~ão de 'J.'omadit· de Contas, cm :5" di~cu~i:;ão, approva1~ 
do o conLranlo de 18 dn janeiro de HH2, l'efct•ent.e ao dcct'clo 
H. !L 203, de 3 .:le janeiro de HH 2, celebrado entre o Governo 

. Fedct·ul e a Companhia CAssionaria . das Docas (!O Porto <ia 
Balda. foi registra.do iiOb rwoleslo. em ';irtude de diversa~ 
allegaçõe8, resumidas no v0to do digno Presidcnto di.J Tribunal 
ele• IJonlas. · J 

Em 11~lnhu1nu. <les:5il-:> alleg-a~õe!-i, .figlJ._ra o .faclo Ol'a. .t.r.a:d1Jo 
ao cvuhcc1me11Lo da Camara, polo Sr, ,Deputado Maur1cio dl~ 
Lacerda; cujo nome <lecliuo (jOJ.u toda. a honra e prazer. 

As all•>.g'lJ:tJi:k~ levantadas pelo :Presid~nte do 'l'l'ihuual •te 
Conlas foram 1;la1·n, 1n·cci$a \•. seguramcul.t~ Pobal.ic:las pelus iu
úwmaçt>os .do l\Iíuíst.ro de então, o nosso actual cnll«·~i:a :J'IC~.lo 
l':.iu Gl'am.lo do Sul, Sr. Barbosa G1>noalv~s. 

O Sn. l\lAutúcm 1.n; LAC.Elill41. -·- ·Era uma ·quc1;;lão de tu
drnica :i que o Presidente do Tribunal levantava . 
· o SH. ,JosE' Loep - Verificado como i'oi, que uma ues-

. per.u. impug11afla pelb 'fribunal d!?. Contas n relativa ú Avenid:i 
t!a ~Pquil.iaia. et'~\ imprescindível ao serviço que essas obras 
estavam destinadas a prestar, nãn havia como nes-m· approva
eão ao con.tract(I, aliús .ifi em exec.ução durante annos couse-

-{tltiv11$, - · e assim o entendeu a Oommissão de Tomadas de 
Conf.ns, ·no projcdo <1u1} ora se discute. · 

Houv .. demora ll{i.. apreciacão <less~ eas~ pela 0omniis.;ão 
ü1~ Tomada do Contas, 1.1ot·que em clat;i. anterior á minha p~-

. !-ii<le.ncia nessa . Commissão, os papeis foram ter ao Archivo da 
Camnra, o livc que. requisital-os, afim de processar o seu " 
j nlgamento, poiS dellc.> dependia -tambem , o julgamento pelo 
'l'ribunal d.e Coritas, da l'OSl)ectiva novacúo. . ' 

I\.i modo quP. lodns as questões levunlada.s pelo 'i'rii.>una! 
de CN\Üts, em relação ao primcil'o conLr:.i.ct.o, :fo1·am liquida- . 
duda8; 1) o parer:er do illust.re representante da Bahia, Sr. At·
linà1> .I"ragoso, <.'\ eta1·0, prf'ciso, completo. llortanto. não ba 
motivo algum J>al'a quo i;;e torno a nporovucão desse _contracto. 
rfopcwdn11!.t} do .iulgturn~nto da novn1~ão r~spcclivu, 

ô <·ollle:tL'io t'.1 qu1~ M dnv1\ di\l'; o contracto po:;Lnrior csf;\ 
ri.l·pe1irl<'nto da approvl!çitn do antcrio1·. 

~Pn Li-nw. na iw,~1~si;; idadn de prcstat· 08las i t1 r'ol'tn:.t'.)ács •l 
. e :aiuarn o ao noln·~ Deputado, pela á.uscnciu do uobt'c ItclatOJ.'. 
d~f!te pul'eccr. (.1/u.ito 1Jcm~· muito l>cm.). 
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. O Sr. Maur~cio de 'Lacerda - Sr. Presidénte, eu não 
1.wh_a o lulu il.9 de et·ear embara<;os ú administra<;ão, qua11-
tQ <t approvaçao do eontracto feito com a Companhia da~ 
Docas da Bahia, pelo Dr. Seabra. Ei:isc contracto foi discuti
di:-simo, ,. coruo !.od.os o~ c,::ntt·aetos de :portos no Brasil, dwio 
rh fn\·or·i.·~ frito;:.: <'1.s companhias. · 

. Deante da Jm;til'ica(~ão do honra-Oo Deputado pe!u Dis- . · 
tI'rnLo .F'edcl'al, <leuule do parecei· 'da Commissão não tenho 
duvida '~m votar a favo1· <la approvaoão da modjÍ'ica!)ão Sea
bra. Mas, ao meu espirito, dada a argumentaoão do illus-
t.t·o Deputa1o. pm· S. Paülo, o desligamento operado pela ax
guruenl.nt,;5.o do honrado De.pulado carioca já nüo (~xisLc B, 
o(• J'ado, mai::; tio qun ligamento, ha depcndcncia <le um para 
,outro, islo ó, a app1·ovação <l<~s~e contracto vae se reflei;tit'. 
dfrectamentc n.a approvaoão da nova1.~ão aotual ... 

o SH. ;JOSÉ LOBO - Do t:O'lltraclo aotuail. 
O 8H.. l\V .. uHtClo nr~ L.\ClfüOA - EsLá deveutlemlo, poü; é 

H::-;o .. que estou dizcudo. 
Quer tlizc1· o prolon.g·ameu~o opet·acto pelu iJlustr·e Depu~ 

La(IO 1mrioea, si é 11as origens verdadeir'o, ni:i.µ é na finalidade. 
Porqw~ "! .Porque não ha propriamente liga<;ão dentro . <lo 
ccntL'at:to que vamos wpprovur e o quo. foi modificauti, mus, 
ossn lig:v;.ão, qm! nüo sn ~~stahel<'ee d1J direito. nrstabelece-so 
dr fu0to, po1·que ha uu:1a de.pcudcncia pat'a app1·ovacão {!o 
eGnL1·acLo novo du uos . .;o voto nc::>::ic contracto. Podel'ia di
zer. Sr; Pre!:iidt•uLe, (Jue. u rctur<lamcmto da appl'ovação d·esse 
cout.r;.wlo :;1!l'ia ulil ,;wsL:.une11tP po1•qu·o em !-:e- verificam.lo 
ant<>.~ du data tio dee1·eto f\ a rnultiplicw:.ão do~ fa.vores ú colll.,. 
panld:t, r~m iJdrimóuln do:'\ inte1'e1Sse~ J1ahittlHJ$, qualqne1' de
rnora ua approvai:ão de~se coni,rncto info sé.ria propl'iamentcs ,. 
demoraL' mn ucLo bom do udmínistrnt.ivo cm 191.2, el'a talvez· 
protelar a t~X~tm<;~p .de um ado f!l\i). i;o pod_?da reputar muu 
ou, tH•lo llWnos, fü<l1guo du 11ossa up111·ovaçao. . · 

O Sll. Joi:>~ Luon ·-··· Podpr•ia ~1·1· !'1~il.o dn 11w~n10 ·modó, 
vc.1·11u e ~ uuvu(;ii.u do um contt·aclu uu,tol'ior e , um oontr:~c~.o 
novo. No:.; u n.ppro\'UJntlK ,. t.lellc loma1·a conh~~1mcnlo o Tn
bunnl clP Gonta" ,j{~ •~Olll tL ttdvertendn que V. Ex. fez e Hi 
npeiar àis:su l'HJ:d:-;;trur· :-:ob prolosLo; tn1aud~ v.iot· ao conhe-
c imrmto da. Canrnrn. V. Ex. pode1·a li1scutir. . 

,. O 8H. M'~UHTCW u~ LAUF:ltDA --· Po::;so~ po1'Lunto. ainda 1·e
eorrer ú manoln·rt ~uggcrida polo Deputado, de firmar. o meu 
req'Ue1·im1mto e udiar um pow·1~ a a,dol)'Cão ~afim dri nos escl.a
l'O<mrmos -bem sobre o contraoL.. ,ovo e ont,ao voLareroos assim 
nsclarccidos sobre o antigo pal'..i. soltar o novo que estava 
11 l'(~f.óo debaixo ·deste. _ . , 

Não quero, ·porém, Sr. Pres1den~c. t'emcu'. ~onlr~ a mar7, 
porque t1~pero (fUe, a maré puxe a Juvor, pois; uss1rn, a rm
nhu emenda valera pot' duus, segundo diz notavel homem 
publico do Brasil. Ncssu!:l cumlicõcs u maré se1·i~ rejeita~ o 
meu ~equ,e~imento. . . . . .. . .. 

~ 
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Nã9 o retiro DOrque já me afeiçoei ás x·ejeições dos meus 
requer nX!ent<lfi pela .maioria. e não ab.ro' ' máo desta minha 
pr,erogat1va, . ioda mii:ilia. de ter os meus requeriment<is re
J e1tados; Apresentarei, portanto, um pedido <le infor.ma~ões 

:_,quando o ~eade,· regressal', porque estando s. Ex; ausenté 
u~o só. seria desprimor? como poderia .parecer que me que
tia .Pnvar de lhe ouvir a vóz, ou querer lei· informações 
escri_ptas do Governo, mas não qu()rO agir revolucionaria
mente . deante . da maioria. da Gamara. ..Apresentarei o meu 
requerimento quando . S . Ex. voltar . . Etltão, com o seu ta.
lento e seus recursos, pode:rá àar as informações que não 
lhe faltam e que a mim tanta 'falta. fazem. . · 

. O SR. ~os .DE CAM:Pos - . $6 com as informações. 
o Sn. MAURICIO DE LACERDA -· . 'Só .· com as i-nf ormacÕes 

promette o illustre leader, apezar de seu grande talento na 
materia, responder aos meus . pedidos e ás minhas · per

. guntas. 
· . :trarei o requerimento, nã.o só a. este respeito; como, já . 
que estamos com á. mão na massa, a respeito das Doca.a de 1 

Santos, cuja situa.cão . é. devéras curiosa. · 
A Companhia · Docas de Santos sempre pleiteou seus in

teresses contra a vontade official de S. ~Paulo e teve contra 
seus interesses, repeti<ias vezes (a historia é o diabo ), a opi .. 
nião do douto jurisconsulto, do legista, do jurista, do legis;_ 
lade>r Dr. Epitacio Pes~oa.. · · 

or·a, sendo neste momento Que se tem de decidir a 
questão, o Dr: Epitacio Pessoa., ouja o·pinião contraria. ~ 
reclamações, · recursos, peditorios, ou o que seja, da coltlpa
nbia... eram tão radica.es, feito governo, nada lhe custava a, 
do accôrdo ·com o ~u illustre leader e com a situação pau
lifta, attender . aoe gra;ndes interesses de S . .Paulo, presoé 
áquella gar.galhefra que é~ a Companhia Docas <le Santo~ . . · 
Mas, tempora m.iitantur, .e com elle os bomans. O Sr. Ep1-. 
tacio Pessoa; ·em· mateiia de. doukina., como se está vendo, é 
uma verdadeira l'Osa dos ventos . . 

P~las . mtormacões · derruba as informa.çõeo do GoveI"J!O; 
contra. .Floriano, que era. accusa.do de jacobin(}, com respeito 
aos portug.uezes, élle apparece afinaI no seu Governo como 
um Presidente jacobino contra os portuguezes e todos os 
éstr.angeiros · contra a Coinpa,uhia Docas de Santos surge no 
seu Governo: pelo meno.s por ina.cq_ão, omissão ou . silencio, fa-

: vorecendo até certo .. PO'Çlto a cal.aroito~a ~it~a~ão da produ
. coã() politica. asphyxiada pela . ·calamitos1ss1mà Docas de 
S&ritos. · ... . . . · . . 

· l\l"estas condícões, completarei o meu· req:uer1mento e o 
st1.sten. f,arei préviamente; eom o~servacõ.e~ muito uteis ao . ºi t 
bre Deputado, que, .assim, me ter4, ~final um~ vez, . v s 
'onhir nos braços de s. Paulo. (Muito bem; muito bem.) 

Encerrada a 3• discussão <lo projecto n . 73, do 1920, ap
provando o contracto .ele 18 de' Janeiro de 1912, referente ao 

· o ...-vo1. m '* . . ... 
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c1·eto n. g.i93, d1~ 3 de janeiro do mesmo a:nno, celebrado 
entre o Governo .J:t.,e;deral e a Companhia Cessionaria das 
Docas <lo Porto da Bahia e annunciada a votação • 

.Rejeitado o referido. requerimento do Sr. Mauricio <le. 
Lacerda. 

Approva<lo em 3" discussão e enviado á Commissão ele 
RE~daoção o seguinte 

PROJ"ECTO 

N. 73 -····· 1920 

O Congresso Nacional decreta.: 

-Art. 1." Fica approvado para lodos os effeitos do seu 
registro no Tribunal de Contas o contracto de 18 de janeiro 
d.;~ 1912, referente ao decreto n. 9.293, de 3 de janeiro do 
mesmo anno, celebrado entre o Governo Federal e a Compa-

, nhla Cessionaria -Oas Docas do Porto da Bahia. 
Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 

o Sr. Presidente - Nada mais ·havendo a tratar vou le
vantar a sessão designando pa1·a amanhã. a. seguinte 

OR.O~M DO DIA 

3ª discus::;ão do projecto n. 7& A, de 1920, da Senado, 
autorizando a. conc-cõsão do credito de 300 :000$, para auxiliar 
a representação desportiva brasileira na Olympiada Interna
cional de .Antuerpia; com parecer favoravel da Commíssão de 
:Finanças (em virLude de urgencia) ; 

s .. discus~ão do projecto n. 27 A, <le !920, providenciando 
sobre o provimento <ie · togares e.readas no Departamento Na-
cional de Saudc Publica.; · 

3ª discussão do _project..o n. 97, de 1920, autorizando a 
abrir o credit.o espec1a.l de 9 ;000$, _para pagamento da in·~ 
demnizo.t;ão devida a D. Carolina. R.oorigues <la. Cruz e 
outros; · 

3ª discuasão <lo projoot.o n. 98, de 1920, a.brindo o credito 
de 2; 160$, para pagamento a Alvaro da. .Rocha e Ca.rloa Alberto 
Machado; . · , 

Di5c'ussão unic.a dp pa.rooer n. 10, de 1920. d~l~ndo aos 
r~pootivos .. miuistcr~ requ&imetú.os de lWence. 

L~a.n~ a seasãt> ás· U bora!J. ~ 5õ minl.Jtos. 
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ACTA, EM 17 DE JULHO DE 1.920 -

"'RESlD~ClA no l:ilt. OC'I'ACILIO DE ALBUQVlmQUE, 4º SEGRE'l'ARIO 

.. A's 13 hora::; proceàe-se á . chamada, a que respondem,. os 
Srs. -Octacilio d~ Albuquerque, Ephigenic· de Salles. Costa 
Rego, Rodrigues Machado, Armando Burlam aqui, Osorio de 
Paiva, Cunha Lima, Simeão Leal, AlexaP.drino da Rocha, Es-
1.acio Ooimbrai . Austregesilo, Aristarchq Lope.s, Luiz Silveira. 
João Menezes, 1'orquato .Moreira; Eugenio Tourinho, Leão 
Vc>lloso, Heitor de Souza, Paulo de Frontin, Manoel Reis, Mau-
1·icio de Ln.cerda, Teixeira Brandão, Herculano Cesar, Augus to 
. de Lima, Senna Figueiredo, zotoastro Alvarenga, Francisco 
B:·essane, Fausta Ferl'az, Jayme Gomes, Salles Junior, Ferreira 
Hr&ga, José Roberto, Alberto Sarmento. Marcolino · Barre t.1). 
João de Faria, Pedro Costa, Ayres da .Silva," Olegario. Pinto, 
Pereira L eitB, Ottoni . .Maciel, João Pernetta, Eugenio Mütler, 
A!varo Baptista. João S1mplicio, Carlos Penafiel, Octavio Ro- · 
cha e Ba1·bosa Gonçalves ( 47) • . · 

Deixam de comparecer os Srs. Bueno Brandão, Arthur 
Gollares .Morejra, Felix Pacheco, Andrade Bezerra, Juvenal 
J ,amattine, Annibal Toledo. Dorval Porto, Monteil"o de Souza, 
Antonio Nogueira, Souza Cast.ro, Dion.ysio Bentes, Abel Cher
rnont, Justiniano de Serpa, Bento i\f:iranda, Chermont de Mi- · 
randa, . Prado Lopes, Herculano Parga, Cunha Machado. Luiz 
Dominimes. Jo:ié Barreto, Agrippino Azevedo, Pir~s . ncbello, 
João Cabral, Hermino· Barroso, Marinho de Andrade, Moreira 
da Rocha, Thomaz Rodrigues, VicDnLc :Saboya, '.rhomaz Ac
c.ioly, Thomaz Ca'Valcanti, Ildefonso Albano, 1''rederico Bor
~es. Josó· Augusto,. Alberto Maranhão, Affonso Barata. Oscar 
Soares. SoJon <ie Lucena, João Elysio. Baltlla.zn!' Pcl'c<l iNl, 
Gonzaga Maranhüo, Antonio Vicente, Eduardo 'Tu.vare~. Ger
vasio Fioravanl~. Arnaldo Bastos, Correia de Brílto, Pel"cira 
de Lyra, Pedro Corrêa. T11iriano . C.ampello, Julio de Mcllo, 
Natalício Cnmboím. Alfrec!o de Mara, MiizuEll Palmeira, Men
donça Martim;, nodrigues· Doria, Manoel Nobre, Deod~to Maia, 

· Pedro Lago. Octavio Mangabeira, Lauro Villas Boas, Pir es. 
de Carvalho, Castro Rebello, Mar'io Hermes. Lconcio Galrão, 
Ubaldino . (l~ Assis Pacheco i\ff'.;ndes, Arlindo Fragoso, João· 
!Mangabeira; Alfredo "R'Uy, ·Seabra FUhio, Arlindo Leone·. José 
Maria, Raul Alves, Muniz ·sodré, Elpídio de Mesquita, Rodri
gues Lima, .Manoel Mon,jardim, Ubaldo Ramalhete. Antonio 
IA.guirre, Octavio da Rocha Miranda, Azurém Furta.do, Sam
paio Corrêa, Nicanor Nascimento, Salles Filho, Aristides 
Ca.ire. · Mendes Tavares, Vicente Pira.gibe, Raul Ba.rroao,· No
rival (lo . Fréitas, Lengruber Filho, José TlOODtiDo,. . AiaVedo 
Sodré. Maoorlo· Soares, Joã,o Guimarães. The!llistocles de · Al
m&ida. Buárquc de Na.Zareth, Ramiro Bra.ge., José de ·Moracs, 
VeriS"SÍDlO de Mt"UO, .Francisco Meirct>ndOO, Raul Fe\"040009, . 
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Mario de Paula, José Alves, José IGonoalves, Albertino Drum
mond, Matta Machado, ~·Ribeiro Junqueira, Silveira Brum, 
Francisc0 Valladares, Antonio Carlos, Emílio Jardim, Ame.:. 
rico Lopes, .Tosé Bonifacio, Gomes Lima, I..an~ulp'ho .de .Ma
galhães; Odilon de Andrade, .Antero Botelho, Larnoumer Go-

. dofredo, Josino de Araujo, .Moreira Brandão, Raul Sá, Frau
Gisco. .Paoliello, Waldomiro de Magalhães, Alaor Prata, Vaz 
de Mello, Honorato Alves, Camillo Prates, Manoel Fulgencio, 
.'.Edgardo da Cunha, Mello Franco, Raul Cardoso, Carlos Gar
cia, Cincinato Braga, Barros Penteado, Cesar Vergueiro, Pru
dente <ie .Moraes Filho, Eloy Chaves, Veiga Miranda, Pa.1- . 
meira Ripper, José Lobo, Sampaio Yidal, Rodrigues Alves · 
Filho, . Manoel Villaboim, Carlos de Campos, Arnolpho Aze
vedo, Ramos Caiado, T'ullo J ayme, Severiano ·nfarquf!~, Costa 
l\farques, Luiz Xavier, Luiz Bartholomeu, Ahdon Baptista, 
Pereira de Oliveira, Celso Bayma, Go.niercindo Ribas, Eva
risto Amaral, Augusto Pestana,· ·Marçal de Escobar, Alcides 
l\faya, Nabuco de Gouvêa,. Flores da Cunha, Domingos Mas
carenhas, _;r o aqui~ Osorio e Carlps Maxlimiliano ( 163) . · 

O Sk'. Presidente - · Responderam á chamada · 47 Srs. 
Deputados. . . 

!'ião ·ha num.Poro para se abrfr a sessão. 
Designo para segunda-feira, 19 do corrente, a lnêsma 

m·de.m· d" dia de hoje; isto é: · 

ORDEM DO DIA 

. 3• discussão do !projecto n. 78 .i\., de 1920, do Senado. 
autorizando a concessão do cre<iito de 300 :00'0$, para au·s:iliàt 
a representacão desportiva brasileira na. Olympiada Interna
cional de :\"'ntue-rpia: com parecer ·ra.voravel da Commissão de 
Finanças, (em virtude de UI"gencin) ; · 

8'' di~cnssão do pro.iecto n. 27 A, de l920, providenciando 
~obre o nrovimento de Io:;ares creados no Dep~rto.ment.o Na
eional de"Saudc Publica; . 

3'" discussão oo projeC'to n. fJ7, de rn20, autorizando a 
abt•fr o cr1'dilo especial de 9 :000$, para pagamento da indemni
:t.Hcão devida·· a D. C,arolina Rodrigues da tCruz _e outros) ; 

:~· discussão do p1·oj~cto n. 98, de i920, abrindo o credito 
de :! : 1'60$, para pagamento a Alvaro da R.ocha e Carlos . At-
t>erto Mactiado; · · 

· Discnssão unica ao pare.cer n. 10, de 1920, devolvendo. ao4!1 
re~pP.ctivos ministerios requerimentos de licença. ., . 
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.. 
55• SESSÃO, EM · i .9 DE JULHO DE i 9-20 

PRESIDENCIA DO SR. AFl.THtra COLLAR.ES MOREIRA, . 1° VICl!:
PRESIDEN'DE 

r 

A's. 13 horas ·procede-se á chamada, a que respondem os 
Srs. Arthur Collares More ir~. Octacilio de Albuquerque, 
Costa. Regot Dorval Porto, Antonio Nogueira, Agrip-pino Aze
vedo, Rodrigues Ma•chado, Armando .Burlamaqui, · Marinho die 
An~rade, T.homaz Rodrigues, Osorio de Paiva, Fredrrioo Bor
ges, Cunha Lima, Oscar Soares, Simeão .Leal, Balthaiar Pe
Teira, Gonza;a. Maranhão, Estacío Coimbra, Austregesilo, Tu
riano Campello, Julio de Mello, Luiz Silveira, Rodt~gues Doria, 
Deodato Maia, Octavio Mangabeira, Rodrigues Lima, Leão Vel~ 
loso, Manoel Monjardim, Antonio Aguirre, Paulo Frontin, Ma
rio de Paulo, Teixeira Brandão, · José Gonçalves, Augusto de 
Lima, Senna --FFigueiredó, Gomes Lima, Zoroastro Alvarenga,· 
Antero Botelho, Firancisco Bressane, Fausto Ferraz, Jayme · 
Gomes. Manoel Fulgencio, Salles Junior, Carlos Garcia, Fer
reira Braga1 Cincinato Braga, · Marc·olino Barr~lo, José Lobo, 
João de l<'aria, Pedro Costa, Carlos de Campos, Arnolpllo Aze
vedo. Ayres da ·Silva, Olegario Pinto, Pereira Leite, Luiz Bar ... 
tholomeu. João Pernell.a, Eugenia Müller, Alvaro Baptista. 
Octavio Rocha e Carlos Maximiliano (61) . 

Abre-se a sessão. 

· O Sr. Costa Rego (sttpplente, seMJíndo de .2• SecretariÓ) 
procede á leilura das aclas da sessão de 1.6 e do dia i 7 do cor
rente; as quaes ·são, sem observacões, successivarnenle, ap
~rovadas. 

O_ Sr. Pre$ídun te ~ Possa-se á leitura de> oxJ)c)dicmte. 

O Sr. <ktncnio da Albuquel.·que (4º s_ecretario, 6t?rvindo ·. 
de 1º) procede á leitura do seguinte. 

l!:XPEDIE.\fTE 
Officíos: 

· Do Sr. tº Secretario do Senado, de 17 do corrente en- . 
viando o ~rojecto dacttrnlla Casa do Congresso Nacional abrin
do o credito de 13 :176$, para p·agamen~o de .di~ria.s aos dous 
auxiliares ·e urna dvclylographa da Jnspnctor1a de Portos, 
Rios e Canacs. - A' Commi'~são· de Financas. 

Do mesmo senhor e de igual dnta. communicnndo que 
o Senado adoptou e nes ta da l.n ~nviou á sanccüo as seguin-
tes x·esoluGões dD Congresso Nacional: · 

Abrindo o credito especirl d e 5 :000•$ para pagamento da 
ajuda. de cust.o a . que icem direito, no ex:ercicio de 1919, os 
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D~putados Carlos Maximiliano Per:eira dos SantÕs, José l\o
bcrto Leit.e Penteado, Paulo de Frontin, RauJ BarroE?o e 
M.ello Franco. 

Mandando contai· o tempo para eiff.eito de sua a:poseri.-
tadoria, ao engenheiro Francisco Brasiliense d:a Cunha Lopes. 

Inteirada. 

T?legrammai: 

.Fortaleza. 13 de julho de 1920 -- Pres'idente Camara 
Deputados __ :: Rio. 

'.renho a honra de c.ommunicar a V. Ex. qÚe havendo 
:issumido ·hont.em o exercicio do cargo de · Presidente deste 
li~stado renuncio ao mandat.o de Deputado Federal ctue a. ge
nerosidade do nobre povo paranaense me conferiu. Permít
Hr-me-ha V. Ex. que. em additamento, agradeça a V. Ex. e 
a tódos os meus illustres collegaa ·da Camara a gentileza com 
(JUC sempre me distinguiram e honraram. Cordiaes sauda
tõcs. - Justiniano de Ser.pa. - Inteirada, providenciando-
~8 sobre o preenchiment.o da vaga. · 

Presidente Camara. Deputados - Rio. 

Aracajtí. 14 - Congratulo-me con) V. E:t. passagem 
grande . data consagrada liberdade independencia dos povos. 
AU!'nr.iosas saudacõcs . ....,.... l>ere:ira Lobo. - Inteirada. -

Prosi<lento Camara Deputados ·....,... Rio . . 

Com as minhas cordiacs .aaudações queira V. Ex. accel
tar con.grat.ulações do povo e governo de Alagôas pela passa
gem glorio~a cfatà hoje. - Fernandes Lima, Governador ES-
t ado .. -- Inteirada. · 

Presidente Camara Deputados - nio. 

Victori11. 14 - Congratulo-mo com V. Ex. passa~em 
1'1aln ho,íc. 8nudaoões. -- Nestor (fomes. Pre.;ident.e Estado • 
. -Inf.üi1·ada . 

~ Presidente Gamara Deputados - Rio. 

Nictlwroy, 14 - 'renho a ·honra de apresentar V. Ex. 
minhas c.ongra.tul~u;ões 1)ela data · de hoje. - llaul Veigfl, · 
Prl'úcfonte li:stado. -- lnteirada. · · 

'Presidente Gamara Deputados - llio. 

S . • foão da Barr:i, 15 - Em reunião de hoje Camartt 
l\Ju.nkipal Yotou por unanimidade uma moção congratuln.ndo
:::e uoni (1 Congresso Nacional e cor11 o Exmo. Sr. ·Dr. l'rc
!;i<lm1t.c da Republíca pela patriotica iniciativa da repatriação 
dos r0slos mort.aes do:u~x-imperadores do Brasil D. !Pedro n 
•.! D. ThorC'za Chrístina P. pela revoga~ão do decrc.to de bani-
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ill1ento da familiá imperial do Brasil. Respeitosas ~audaçõel"'. · 
- .4 mando Alves da Silvo., Presidente da Camara. ..._ ln
t~rada. 

Presidente Camara Deputados - Rio . 
S . . Paulo, H., ~Tenho a honra de communicar a V. Ex. 

que foram hoje installados aolemnemente os trabalhos da ses
Hão annuat. ào Congresso Legislativo do Estado perante o qual 
foi licl'a ia mensagem presidencia:l .. Congratulo-m~ N>m V. Ex. 
pela passagem ela data internacional H de julho . At.f,cncio~a~ 
saudações. - Washington Ltds. - Int"lirada. 

· Requerimentos·:· 
·ne · Marcellino Pinto do Almeida, amanuense aposentadn 

d:,st. Secretaria de Policia da então Província do Espirito 
Santo, ·pedindo melhoria de aposentadoria. - A'. Commissãa 
de Finanças. · · · . 

De .João Maria da Silva Junior, . propondo-se a construir 
casas para o proletarfado sob condições que eatabelece. -
A's Commissões de Obras Publicas e de Financas. . 

De Bento Berillo de OliVêh.'a, pedindo concessão do porto 
de Ilheo~. na Bahia, i.::ob condicõea que eslabelece. - A's 
'Commíssões de Obras Publicas e Viacão e de Finanças. 

São successivamente lidos e ficam sobre a mesa,· até ul
terios deliberacão, quatro projeetos, sendo dous do Sr. Paulo 
de Frontin, um do Sr. Vicente. Piragibe o um do Sr. Ferrei-
ra Braga. · 

São successivamerite lidos o vão n imprimir o~ seguintes 

PAR~CERt-:s 

N. 11 - 1920 

. Jndr.fri~'f! o requerimento de fJ. Edclvini tlo.~ Santos Azc/Jedo 
Alve.11, 7)edindo ·rai:crsão de m.onl.eµio 

D. Edelvira dos Santos A;mvodo Alvos, viuva do inspcctor· 
dt~ 3" classe dos Telegrapho~ Ma.noel José Alves, pede 
:.o Cc.ngresso Nacional que lhe faça reverter a · pensão de 
monf epio que percebia sua finada filha D. Morena de Aze-
vet.lo AIVC:i. ' . 

Allega a. venerando ·senhora sua avancada id·:Hle de 75 
ao.nos e Sl~rvicos prestadqs por seu marido, como · ag?·lmíJ.n.so1·. 
por ocr:"H ião da localiZ'à:6ão <ie · colonos em Silveirt~ .Martins. 
conde- d'Eu, Caxias, ,M~riannri. .Pimentel e Barão do Trium-
pho, hok· prosperos municipioi; do Rio Grande do Sul. . 

Pedidas informações ao Governo. este apenas enviou ::i: 
declaração de hr-rdeiro~ do finado inspncf.or Manoel .ToR(~ 
Alye!':. 
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. O caso de D. ~delvira d_os Santos Azevedo Alves não é 
u_mca, hav~~d~ muitos herdeiros de funccionarios em iden
tiças cond1coes. 

Na impossibilida<:le de attender ao que solicita a digna 
senhora, por estar- o caso de sucoessão bem definido em lei 
e na impossibilidade tambem de aconselhar á Gamara · uma 
providencia de modo geral, modificadora 'da lei ' vigente, õ 
que acarretaria augmento de de.speza, é a Commissão de Fi-
nant.as de parecer que <> requerimento seja indeferido. · 

Sala das Commissões, juiho de 1920. - Carlo.s de Cam
pos, Presidente. - Octavio Rocha, Relator. - Octavio Man
gabeira. - Oscar Soares. - Ramiro Braga. - . So.uza Castro. 
- Carlos Maxirn,iliarw. - Sampaio Coma. - Cincirw,to Bra"' 
ga. - A. Carlos. · 

N. i2 ·- . 1920 

Manda archivar o projecto do Senado, de 19.19, autorizando 
a venda da «Fazenda BarneTy> 

O projecto do Senado autorizando á venda ao Estado de 
$. Paulo', .da fazenda Barnery, não tem mais razão de ser, 
pois, o assumpto ·está.resolvido pelo -n. V, do art. 68, da lei 
n". 3. 991, de 5 de janeiro de i 920, que orça a despeza geza.1 
da R.e:publica para o corrente exercicio, autorizando ao Go
verno· a vender o referido immovel agrícola arrendado desde 
3i de· maiq de 1916 ao mesmo Estado . 
. · Assim . sendo a Commissão opina. pela rejeicão do refe-
rido projecto. · 

'Sala. das Commissões, 16 de iulho de 1920. - Carlos de 
Campos, Presidente. - Oscm· Soares, Rela.tor. - Cincinato 
Rraaa. - Octavío Manaabeira. - Octavio Rocha. - Alberto 
llaranhão. - Ramiro Braga. - Cel..70 Bayma.. - Souza Ca,s
tro . ...- Carlos Maximiliano. 

São suocessivamente lidos e vão a imprimir os se-
guintes " 

PROllliarOB 

N. 35 A- {920 

·Faculta matricnla gtatuita aos filhos menores do Dr. Astolpho 
Du.tra cm instituto~ de ensirto; çom parecer favortl?>el da 
Comrnissão ·de Finanças ·· 

o Sr. nc'Putado l\fanricio dP, _Larédà suhmetten á appro
vação da Can1ara um p:ro.ii;r.t.o 'l <" lf'i, · mandnnrlo t'ar.11llai· aos 
filhos ·menores do ex-Pres1dEmte Dr . Astolpho Dutra. a ma-
1.ricula gratu Ha nos institutos de ensino. 

I 
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A CommiSsão de Finanças, após o exame do alludido pro
jecto de lei, de n. 35: de 1920, é de parecer que elle deve ser 
approvado. · 

Sala das Commissões, 16 de julho de 1920. - Carlos de 
Campos, Presidente . . - · Sr1:m1mio Co'/'7'~a. - Octavio Ma"1ga
beira. - Octavio Rocha. -- Alberto Ma·ranhão . - Oscar Soa
Tes . - Ramiro· Braga. - Celso Bayma. - Souza Castro: · · 
Ua-rlos Maximiliano ·. 

-· 
PRO.TECTO N . 35, DE 1920 

o Congresso Nacional : 
Art. O Goveirno facultará aos filhos menores do ex-

Presidente da Gamara, . Dr. Astolpho Dutra, a matricula gra
tuita noo institµtos de ensino, necessarios á. sua educação . e 
instruccão. · · · . 

. Art. Para os fins do artigo anterior, serão abe1rtos 
annualmente os necessarios creditôs. 

Art. ·Revogam-se as disposicõe.s em contrario. 
Sala .das sessões; t4 de junho de 1920. - MauriciÔ· de La

cerda. 
N . 75 A - i920 

'Concede pensão á viu1;a e filhos menor~s do Dr. Astnlpho Du.
tra; com porecer favoravel da Commissao de Finanças 

A Commissão de Finan~as nada t.em a oppor li approva
<:iio, pela Çamara, ~o proj ecto n. 75, de J 920, que manda con
ced~r á v1uvn e filhos menores dCI ex-Depnt ado federal Dr. 
Astolpho Dulra a pen::;ão annual de seis contos de réis. 

Os serviços prestados ao paiz pelo pranteado Dr. A!1tol
pho Dutira, que com tão elevado crilerio prei:iidiu. cm varias 

.Iegislaturu. os trabalhos da Camara dos Deputados, justifi
cnr.p a adopcão da medida de que trata o projcclo. 

' Sala das Commissões. 16 de julho de i 920. - Carlo1 de 
Campos, Presidenll~ . - Snmpaio Cnrr,~a. Rrlator. - Octavio 
Mangabeira. - Ocfovin Rncha. - All1<:rto ftluro:nltão. - 01-
car Soares. - llamiro Braga. - Cf?l.sn Bn11m11. - Souza Cas
f1'o. ·- Carlos Maximiliano. - Cincinato Braga. 

PROJEC'1'0 N' . 75, DE i 920 · 

Artigo unico . E' concedida á Yiuva e filhos menores do 
13x.-Deputado f<'dnrnl D.r . A i:.tolpho Dulra n pnn .;üo annunl d~ 
~eis contos de rMs; revogadas :is disposições em conlrario. 

Sa.la dàs sessõcc:;, 23 <ie ji.mho <le H>20. - 0r'tnvio 1Wcha. 
Costa Rego. - Mendonça Martim. - Feli:c Pacheco. 
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N. H9 - 1920 

· A b)·e TJP./,o :.lliniste1'io da Fazenda, o · credito âe 3. 888:066$262 
s11.p11lem.entar ti 1Jerba 22ª do orçam.ento da Fazenda dC 
·19·19 

Em mensagem de 15 de outubro de 1919, o Sr~· Pre::;i
dente da Republica, pede ao Congresso Nacional que seja 
abert-0 um credito supp1ementar de 3.888:066$2&2, . á verba 
22'" do orçamento do Ministerio aa Fnzenda, destinada á ·fis
calizac5.o dos impostos de consumo, parà pàgamento de pOT
~ent.agens, diarias, passagens etc. 

O or'camento da Fazenda do exercicio de 1919, Qonsign.ot(.,. 
o credito de · 1 . 800: 000$ para as depeza~ da citada verba 22ª .1 
Sommados esses 1. '000 : 000$ com os 3. 888: 066$262 pedidos, 
CJ.mclue-se que o orçamento estava muito aquem da verdade 
da despeia e que esta de via ter sido de 5.688:066'$262. · 

Justit'ira o . Governo o seu pedido no facto de serem as 
porcentagens abonadas aos agentes fiscaes de impostos de 
.Consumo as mesrnas que eram quando o numel'o de aTtigos · 
tributados e as respectivas taxas accusava~ . grande infe- '. 
rioridade aos actuaes. · 

'Acompanha o pedido uma ralação das importancia.s ~ . 
licitada:;; pelas DeJegaefas Fi~caes e mais repartições do Mi:
nisterio da Fazenria para pa~amentos por conta: ·<ia verbii. 22•. 

Para Q corrente exercic.io esta verba está dotada com · 
2. 972: 000$, o que vae engir certamente um outro avultado 
credito · supplementar, pois, o numero de artigos tributados e 
as respectivas ta."'tas foram augmentados no oroamento da · 
i·oceita. 

Na proposta do Governo para t92t esta anomalia: já foi · 
corrigida, tendo sióo pedida a verba. de 6.372:000$, afim de 
evitar os credito;, supplementares. 

Comvern recordar que os irnpóstos do · consumo rendem 
120 . 000 contos, e que, pol'tanto a verbai destina:da á fisoaliza-
t~ão não ·é ém nada exagerada. . ,. . . · 

Tratando-se· de uma. despeza Que não póde sei- adiada. a 
Commissão de F'inancas pensa que deve ser attendido o pedido 
do Governo, nos termo3 do seguinte projecto: · 

ó Congresso Nacional . der.reta: 
' 

Art. i.º Fica o Governo autorizado a abrir, pelo Minis-
~erio da Fazenda, o crP.dito de 3.SSS :0&6$262, supplementar á 
verba. 22~ do orçamento da despeza: do rofe·rido Ministerío 
para o :mno de 19i9, para pagamento da fiscaliza.cão e mais 
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'despezas dos impostos de consumo ao referido cxercicio dt\ 
1\H9. 

Art.. 2. º Revogam-se as di3posioões cm contrario. 
Sala das Commissões, 16 de julho de 1920. - Carlos d~: 

Campos, Presidente. -·- Octavio Rocha, Relator. - Octavfo 
Ma:nqabeira. - Oscar Soares. Ramiro Braga. - Souza 
Ca.çt1•0. - Cm•los Maxirn:lliarw. - Sampaio Cor-rêa. - Cin
dnato · Braaa . 

~íENSAGl!M A· QUE s:i-; REFERE O I'Ml.ECER 

$rs. membros do Congresso Nacional - Wemettendo-vos 
a inclus.a exposição do ministro da Fazenda s,obre a necessi
dade rle nm credito de 3. 888 :06'&$262, supplementar á 
verba 22'1, «Ji'iscalizacão e maiil despezas dos impostoa de con-. 
·sumo~. com:ignação «Porcentagens, diarias, passagens, etc 
do oroamento do mesmo minisLerio do vigente exerci-cio, 
tenho a homa de vos solicitar a competente autorizacão para 
a abertura ·90 alludido credito. 

Rio di> Janeiro. 15 de outubro, de 1919, 98º · da Indepen
dencia e 31º da Rep\1blica. - Epítacio Pessóa. 

F.:xmo. Sr. Presidente <la Republir·a. - O O'rcamento do 
Minist.erio da Fn:zenda do vigente exercioio consignou o cre
ciito de 1. 800 :000$ para . as despezas da verba 22". ~Fiscali
za~~ão e mais despezas dos impostos de consumo», consigna
ção «Porcentagens, diarias, passagens, etc.». 

Orã, até ao .presente, já se acham autorizadas despezas ~ 
na: importancia de 1 . 799 :'BS·7$621. .. 

E até ao e-ncerramento do exercicio a. deSpeza. provavel 
será de 3.888:i78lf:6H. 

A ner.essfr.ladc de ull't eredito tão avultado se explica. pelo 
facto de serem as porcP.ntagens abonadas aos agentes fi::;Gaes 
dos impostos de <"omumo as mesmas que eram· ciuando o nu
mP.ro de art.igos tributados (!' as l'es.pecLivas taxas accusavam 
grand~ . inf erioridad o aos actuacs. 

Como o credito supplementar. ora ncccssario, só poderá, 
s~r ahel'to m~diante autorização do Congresso Nacional, ·:soli
cito de V. Ex. providencias nesse sentido. 

Hio ido .Taneiro. 15 de outubro do 1919. - Homero Ba,... 
ptista. 

~i. 120 - 1020 

.ri brc i}ef.o JUrn'.ste.rio dr.i Fazenda, o c1·e~ito especial de 
57 :22'5.'$, para paaa·mento a Jo.~é Lopes Martins e outro.<; 

Em mensagem do 2 ií de de7.embro de 1919, o Sr. Presi-· 
conto dn. Rr.publir.o. pede aufori;mr,ão para abrir o credito de 
57 :225!íl. para pnganicnio dos juros de 109 apoiices da divida 
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publka, que são devidos a José Lopes Martins e outros, her
deiros de D. Cathadna J_,opes . Martins, em virtude de sen- . 
t onca ,judiciaria. . 

Esses juros liaviam sido .pagas a pessoa fraudulenta
mente ·habilitada, conforme se verifica do processo, que vehi 
annexo, de sorte que o pagamento aos referidos herdeiros só 
póde .ter logar por meio de um credita especial. , · 

. ·A . sente~~ª . que condemnou á Fazenda Nacional ao paga.
- mento passou em. julgaao, tendo esta . esgotado todos os re-

, -cursos legaes em sua defesa. . . 
Os juros são do 1 º semestre de 1908 ao 1 º semestre de 

1918 e foram r ec.ebidos por .um ~ndividuo desconhecido e que 
n~ou ce um falso nome. 

O l.r ibunal não conseguiu apurar a quem ca1'e a culpa 
de ter feito o pagament<l ao falso procurador. 

O 'Sr . ministro Pedro Lessa declarou . no accórdão que 
«:quando não ha.ia delicto, houve . pelo · menos negligencia· da 
parte dos funccfona:rios que tão facilmente pagaram os juros · 
quando Qabitualmente oppõe tantos obstaculos inuteis ás 
transfetencias de apolicws em favor de peso:oar:i conhecidas e 
quando não ha razão alaurna para crear estas di.fficulcar:tes>. 
FoJ, porém. vot.o vencido juntamente tom os Srs. ministros · 
André Oavalr.anti e Canuto Saraiva. · 

Sendo assim nada. rnais resta ao CongrP.sso que autorizar 
a abertura do r.redito. l:lfim de que seja cumprido o que de~ 
terminnu o Poder Judicio.rio . · · 

E'. pois, de parecer a Commissão de> Finanças que seja 
concec!ido o credito nos termos do seguinte · 

PR03ECTO DE LEI 

b Congresso Nacional decreta: .. 
Art. 1. º Fica o Poder ExAcutivo autorh:ado a abrir, pelo 

Minibterio dn Fazenda, o credito de 57 :225$, para pagar a 
J('tE-é Lopr.s MnrUns o ot.itz·os, os j nr·ob dt· 111u apoiices da dl-
vida puhl icn, pagamer&f o a que foi condemnnda n Fazenda Na
cional em . sentonca jud1einrín, passnc!a em julgado • 

.(\rt. 2. º Revogam-se as dhposi<:õe!õ! cm conlrnrto. 
Sala dag Commi~sõae, 16 de Julho de H>20. -. Carlos de 

Cam11os, President~ . - Octm1io ltOi..'ha, R<'lalor. - Octavio 
M urr(llibeira. - Alberto M 11rrm li cio. - Os~ar Soares . - Ra
miro Bra(lfl. - Souza Cnstro . - Carlos Ma:cimiliano . 
Sampaio Corrêa. - Antonio Car·los. - Cincinuto Braga. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PAR~CER 

Srs. M1~mbro8 do Congresso Nacional - Remetlendo-vos 
a inchH!D. ex:posicão do Ministro da. Fazenda sobre a necessi-
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dade de um credito especial de 57 :225!S, para pagamento dos 
.iuros de 109 apolices da divida public3. que são devidos a 
J·osé Lopes Mar tins e outros, herdeiros de D. Catb.arina Lopes 
Martins, em virtude de sentenca judiciaria, tenho a honra 
de vos solicitar a . comçetente autorizacão para. a abertura do 
alludido eredi~o . / · 

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de i919, 98<) da Indepen:... 
dt=>?oia e 31º da Republica. - Epitacio Pess"ª· 

Exmo. Sr. Presidente da Republica. - José Lopes Mar
ti~ .e outros, herdeiros c!e D. Catharin!) Lopes Martins, ·pro
pr1etaria de 109 apoiices da divida publica federai , de um 

· conto de réis, ns . . 4.93 .211 a 493.319, mandadas transferir 
para o ncme daquelles em virtude de sentença judiciaria, re
querer·:;tm o pagamento dos respectivos .iuros, a contar do 

· 1 º semêstre de 1908 ao 1" semestre de i 9!8. · 
Esses juros haviam sido pagos a pessoa fraudulentame9te 

habilitada, conforme se verifica do processo, de sorte que o 
· seu pagamento aos referidos herdejros agor,a só poderá ter 

lo2'ar por meio de um credito especial, cuja abertura, porém, 
depep.de de autorização do Congresso Nacional. 

O pedido. nessé sentido -dever·â · ser na importaneia de 
57 :225$, pois a tanto mt\ntam os juros daquellas apoiices no 
periõdo indicado. . 1 · -

Rio de Janeiro, 2-i de dezembro de i9i9. - ll01'Mt'o Ba
pti&ta. 

N. f21 .-. !920 

Al!re, pelo Ministerio da Fa:enda. o credito esJldcial de 
275 :Ol'J0$, para com1)T'a de machilrnos necessarios á Jm.
prens.a Nacional 

O Sr. lM'inistro da Fazenda. em exposioão de motivos, 
· declara que a Imprensa Nacional tem a seu curgo aotual

mente gt'and~ numero de publioacões officiaes e de encom
mendas particulares. e que este .trabalho só tem de . augmen
ta.r, · pelo aYtllt.'ldo numero dns publicaoões já · projectadas 
pnra commemornç.ão do Centenario, sendo por lst.o indispen
savel que sejam dados áquella repartição do Ministerio cre
oursos materiaes para· poder attender aos enon.l'go!'I que lhe 
eetão e vão ser confiados.> 

Calcula o Sr. Ministro q_ue os melhoramentos ne.cessa
rios, para a p~ecisn. efficiencia da Imprensa Naeional,custa
rão 550 :·000$, devendo, porém, ser feita por partes esl'4a. Qes-
peza, e para · .i$t.~ pede- o credito .de 275 :010$000. · . 

O Sr. Presidente da Repubhca, àttendendo ás razões ex
postas. pelo Sr. · Ministro da Fazenda, enviou ao Congresso a 
mensagem Qe 22 de junho proxirilo passado, solieita.ndo a vo .. 
ta(ião ao credito necessario.· · 
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A. Commissão · àe Finanças propõe ao estudo da Cama.ra 
o seguinte pro.iecto: . · · 

O Congres~o Nacional resolve: 

Artigo uniP.o. E' o Presidente da Republica autorizado a. 
allrir pelo .l\!inisterio da Fazenda o credjto especial de 
275 :000$ destinado â acguisicão de machinismos para a Im
prensa Nacional, revogadas · as disposi_ções em contrario. . , . 

Sala· das Commissões, 16 de julho de 1920. -· Carlos de 
Campos, Presidente. - Octavio Mangabeira. -Alberto ~tara
nhão, :B.elator. -- Octavio Roc'ha. - Ramiro· Braga • . - Celso 
JJauma. · - Souza .Castro. - Carlos Maximiliano. - Sam
paio Cor'1'~a. - A. Carlos. - Cincinato Braga. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. membros do Congresso Nacional - Rcmeltendo-vos . 
n inclusa exposicão do Sr.Minislro da Fazenda sobre a necessi.:.. _,. 

· dade de um credito ·especial de 275 :000$, deslinado.-. á acqui
sicão de machinismos imprescindiveis á Imprensa Nacional 
para poder attender, desde já, aos encargos que· lhe estão 
sendo confiados cm virtude da commemoração do Ccntenario 
de nossa Indep'endencia, tenho a honra de vos solicitar a. 
competentr. autorização para a abertura do alludido credito . . 

Rio de Janeiro. 22 de ju_nho de 1920, .99º da Jndependen-
C\ia e 32º da llepublica •. - Epítacio Pessoa. · 

. B~-uio . Sr. Presidente da 'Riepublica - O dcs~nvolv.i
rnento crcsc~nte. que tcem tido os trabalhos a !~O.PSo da Im
prensa Nacional, quer decorrentes <io grande numero dl' puo
blicacões officiacs. · quer di~ · eneommcndas p·articulnros, 
br.m a!:>sim a perspectiva de · uugmento de t.aes encar
gos · pelo · avultado numero de publieacõP-s projoctadas 
para a commemoraÇão do Contennrio de nossa. Independenoia 
aconselham. desde Já, que se cuide de dotar nquella reparti~ · 
r;ão com os recursos materiaee necel=lsBrioe a. attender .aos cn .. 
carg!>11 que lhes estão o vão ser confiados. 

Possuindo, t'mbora, alguns machinismoe modnrnoe, aquel- · 
lc ost.abelf'!cimento careco de rcjformar urgontemont<' o seu 
material de composicão. . · 

As mnchínas lin9typos, r.iuo fiP.rve.m nctuulmentt:', soffre
ra.m a acção do incendio or.corrido P.m 1911 o, concerto.das 
qµc sejam, paflsarãQ a servir na impressão do Diarw Offi
cral. 

Os serviços propriament..e da Imprensa Nooional r:eoia.
ma.m dez m!)nôtypos, elél'n de outros machinismos pare. re
orgn.ni1..açéo da o!fjcina. de ·gravura. . 

Com es&es molhoramm~to' indispensaveie. teria de se 
tllllpreg"ar a srcrmma !ie 6C'IO~.; ~ ·utWndeQdo B! QUe nl10 
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· convem realizar, de mna só vez, toda a despeza, peço a V . Ex.. 
se digne de obter a concessão de um credito Íb'"Ual á met.ad<~ 
daquella imporf.a.ncia. ou sejam 275 :000$000. 

A a.cquisicã.o dos outros monotypos ser{t feita ulterior-
1~ente, por conta da dotação or~~menta.r.ia. relativa ao exe'l.'
-c1cio -de 1921. a qual d twer(t para esse fim, ser opportuna
menté majorad~. 

Rio de Janeiro; :32 àc junho de 1920. - Homero Ba·· 
11tista. 

N. 122 - ! '9i20 

Abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de ·réis 
18;4.99S351í. pa1'a pa.aamento a Antonio Te'i.$eira de Oli
veira. 

O Sr-. . Presidente da Republica, em mensagem dirigida ao 
Congresso Nacional solicita a autorizacão, para abertura do 
credito espMial de 18: 4-99$354, para eff ectivar o pagamento. 
do v r.ncimento:-; que deixou de r eceber o escrivã.o do extinctô 
1 º .Posto F iscal do Alto Juruá, Antonio Teixeira de Oliveira. 
no período de 15 de marco de HH6 a 31 de dezembro de 
19'18. . 

Na ~Xf)Oi>icão que anompanha a mi?nsagem do Sr. MinistrQ 
dà Fazenda, cxplir.a claramente o assumpto e, na impossibili
dade da . effect;uar o pagamento solicitado dada a não existe~
cia.;_ dP- disposir;ão legal que o autorize a abertura do crC>dito n .:!
cessnrio, declara i'azer-sc mister a abertura do credito soli
citado. 
· Os dir~Hos do funccionario são incontcstes, como so evj
dencia da P.xnosi<;ão do 1\tinistro da FazC'nda e do todo o pro
cesso que correu pPla. 2" Rub-Directoria d~ Directoria da Des
Pl:'Za Publi~n do Thcsouro Nacional anncxo, em original a 
mensll.g€'m do Governo . 

Estand9 tndo eont'orme o dírõif.-0 ~ ag exigõncias reclama
dof! .pelo ThMcmro, n CommiAsão de Fina.noas $Umbett.e a es- · 
clarecido. dt'!libcraeão da Camara o sesuiiit.e proJeoto de lei: 

O Conr;rosso Nacional der.reta: 
Arf .• f.ª Fica o <Jo,•erno autorb:ado a abt"ir, pelo ~Uniste

rin dn Faz1mda, o credito esiieclal de i8:.t991!l354. pat"tl. oceor .. 
re.1· ao pagamento de vencimentos relativos ào periodo de 15 
l'fe março de 1916 a 31 de dezembro de i 919, que deixou de 
recf.'ber o escrivão do -extinoto iº Posto Fisoa.1 do Alto Juruâ, 
.Antonío Teixeira de Olivaira. 

· Art. 2..0 Revogam-i.e as dfspoaio6es em MCt.ra.rlo. 
Sala das CommisMSes, i6 de .J\llho de i.920. - CiJ:rlo.r dl!! 

Ca~. 'P~e-nt~. - t»!a'Jo '!1"'1ft'3i ~- .._ ;k-'n> 
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8ra()a. -- so11zu. Gast1·0. - Carlos Maximilú,,no. - Octavio 
ManuabPira. - Alberto Mm·anhão. --'- Octavio Rocha . ....:... Sam
va·io Co1·1·r}r,. ·--· Celso Bayma . 

• 
M R'NSAOEM A QUE: SE REFEt\E o PARECER 

8rs. membros do Congresso ·Nacional - Remetten~-vos 
a · inclusa oxposicão do 1'1inistro da Fazenda .sobre a necessi
dade do nm credilo ~special de :18 :499$354, para oc'correr ao 
pagamento dos vencimentos relativos ao periodo de 15 de 
marr;o de HH 6 a 31 de dezembro de 1918, e que são devidos 
ao escrivão do exlincto 1° Po.:;to Fiscal ·do Alto Juruá, Antonio 
Teixeira. de Oliveira, tenho a honra de vos sol~citar a precisa 
autorizacüo para a abertura do all~di~o credito. . 

Rio de .Tan('iro, 14 de abril . de 1920, 99º da Independencia 
e 32° da Republica. -- Hpitacio Pesst>a. ~ · · 

E~o. Sr. Presidente da Republica - Oito postos -fiscaes · 
do .:\crc, f01·nm ex li netos por eff eito aa lei n. 3. 089, . de 2 de 
janeiro do 1'ú'16, nrt .. 103, n. 18. · 
· Os resrwctivos funccionarios foram conserva.dos como 
addidos, em virtude do preceituado no art. 136, da citada lei. 
· Para o pagamento dos vencimentos de · taes serventuarios, 
o Governo fi-cou autorizado a a:brir os. nooéssarios ereditos, 
pelo nrt.. 102, n. XJ,V, da lei n. 3.454, de 6 de janeiro ·de 
i.9i8. .. . . . . 

MuHns r~quereram immediatam~nte e, por isto, viram 
seu. ~irclto reoonheçido durante a vigencia dessa ultima dis-
posH;tto. · : · _ 

O me!->mo nll.o fed o .escrivão do 1° Posto Fiscal do .&lto 
Juruá, Antonio 'r<'ixcirn de· Oliveira, que, só depois de caduca 
.a alludida disposicão, solicilou ··o _:pagamento dos vencimentos 
qu~ não huvin recebido, relativos ~o periodo de 15 de março 
de 1!>16 u 31 de dezembro de ,191s~ · . . 

Apurado, porém, está no processo junto o direito do 
funceionario ao pag[\mento . de que se trata. ' 

E ncstaA cond1ç.ões. não ha'Vendo disposicão em vigor que 
autorize a abertura do necessario ·credito especial para tai 
fim, se faz mister promover a prec~sa . autorização do Con~ 
gresso N~.cionaL · · 

O e "lito a P<'dir d-everá · ser na importancia de réis 
:18: -í99$3;:i ., a quanto m<mtam os ven.c.imerttos a que tem· di-
reit.o o serventuario e:m que§tão. . . , . . 

~tio · ~e. JaneirQ, 14 de abril de ·1-920 . - · Homero Bap_'tµta. 
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SES~,\.O E?.1 H> DI.:: .JCLHO DE 1920 6'13 . 

N. 123 - 1920 

Abn:, pelo ~M'iniste1·io da Fàzenda, o credito especial de 
./ :277$136, para pagamento a Semphi~ Francisco Gon-
!:al·ves. · 

]~m mensagem ao Congressü Nadonal, datada de 30 .de 
junho ultimo. o St·. Pt·esident-0 da Republico. solicita autor i
za.•}ão para. abert.ura de um credito especial para pagamento 
de· devidas gratificações ao fiel do armazem extincto da al
fab dcga da cidade do Ilio Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul, s~~rnfirn Francisco Gonçalves . A justificação desse pe
dido é feita uo officio do Sr. Mini:stro da Fazenda ao Sr. Pl·e
sidénte da Republica, officio que irá adiante, impresso, ccmo 
l)arte deste parecer. . 

Tendo sido processada no Theaouro a reclamacão do 
inesroo· Serafim Francisco Goncalves. o Sr. Ministro despa
chcu afinal no sentido do pedido de credito . · 

A procedeucia da reclamação faz com que a Commissão 
opine pela approvacão deste . . 

PROJECTO DE LEI 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1." E' autorizado o Poder Executivo a abrir, pelo 
l\'linister io da Fazenda, um credito especial de 1 :277$136, 
para pagamento de differenças de. gratificação devidas ao fiel 
de armazem, extincto. da alfandega ·,fa cidade do Rio Grande, 
}}stado do Rio Grande do Su!; Serafim Francisco Gom;alves, 
e rejativos aos exercícios de 1916 a 1918. 

ArL 2.º Revogam-se as• dispos.ioões em contrario. 
. Sala das Commissões, 16 de julho de 1920. - Carlos de 
Campos. President,e. - Cincinato Braga, Relator. - . Octavio 
Manaabéira. ~ Octavio Rocha. - Alberto Maranhão. -

. Oscar Soares. ..:_ Ccl,so Baurna. - Souza Castro. - Carlos 
Ma:i.irn-ili.ano. - Sampaio Cor-rêa.·. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

.. Sr;s. Membros do Ccngresso Nacional - Remettendo-vos 
a inclusa cxposicão tio Ministro da Fazenda sobre a. necessi
dade de um creilito ei:-;pecial de 1: 277$136, para occorrer ao , 
pagamento de differenoas de vçncímento~ relativas aos annos 
de i 916 a i 918 e · que são devidas aQ; fiel de armatem, ex
tiucto, da Alfandega do R.io Grande, Edual'do Francisco dos 

Ô.- Vol. III 4:.l 
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Santos, tenho a honra de vos solicitar a competente autcirí
zação para a abertura do alludido credito. 

Rio de Janeiro, i'4 de abril de 1920, 99º da Independencia 
e 32º da Republica. - Epitacio PessfJa. 1 

· Exmo. Sr. PresidenLe da Republica. - Segundo o dis
posto no al't. 163 da lei n . 3 J154, de 6 de janeiro de 1918 aos 
fieis de. armazem, cujos cargos tenham sido extinctos,' são 
garantidos os orçamentos e gratifica~ão, calculada sobre a 
niédia das quotas dos tres · ultimos . exercicios, liquidadas ao 
tempo des~a e:xtinccão. - · · . · 

Neste caso está o' fiel · de armazem, extincto-, da Alfandega 
do Rio Grande, Eduardo Francisco dos $antos, ·de que trata o 
present.e processo. . 

Acontece, porém. que, nos · annos de 10fG a 19i8, :t'oi paga 
~~ esse funccicnario a gratificação baseada no valor official 
da quota; com um preJuizo total, nos tres anil.os, da impor- · 
tancia de 1 :277$i36. · · 

Não so achando naturalmeni.e autorizado este ministerio 
a abrir um credito para tal fim. faz-se mistér que ·o Con
gresso Nacicna! conceda a · necessaria autorização de aber
tura de credito, para. que este ministerio possa attender ao 
pagamento das differenças de vencimentos a que tem direito 
p alludido funccionario; · 

·Rio de Janeiro, i4 de abril de Hl20. - · Homero Baptista. 

N. 'l!Yi - 1920 

A ú1·c, 1wlú ;.Ufaisterio fla Vüiçüo; o cte<Lito t~specia l. de ·1·éis 
7::H9$8fW, para pagam.ento d& .mbstity,tções rias r:orn
rnissues e fiscal'izações de p01·to,, 

Em mensagem de 3 de .iu!bo do corrento anno de 192·u, 
o Sr. Presidente da Republica submette uo Congre'Sso Na
cional a exposição dp Sr . · MinisLro . da Viacão e .Obr::i.s .P~ 
hlica.s sobre :i. nccess1datlc da abertura de um cred•lo especial 
<le 7 :3HJ$859, pura pagamento de substituiçiles de funccio .. · 
na.rios em 1919. 

Essa exposicão sel'á tl'an::ict·ipta abaixo · deste parecer . . 
·Contém ella a nurracão dos factos que tornaram necessarios . · 
os pa~amentos alludidos. .Parecendo :1 Commissão que .são 
proc11dentes as i;·azões, pi·opõe ú C(\muru dos Srs. Deputa.dos 
~ u.v_provação deste 
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sc:ss§.'.o EM 19 DE JULHO PE 192.'{} 

PROJECTO DE LEI 

O Congre-c;so Nacional decreta: 

Art. i. 0 E' o Poder Executivo autorizado a abril'. pelo 
Minisf.erio da Viação e Obras Publicas. um credito especial 
de 7 :319$859, para pagamento aos engenheiros Fernando V~
riato de Miranda Carvalho e Jo$é Gomes Parente, de substi
tuições effect uadas nas commissões e fiscalizações de portos 
no anno de 1919. · 

Art. 2. º Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, f5 de ,julho de f920. - Carlos áe 

de Campos, Presidente. - Cincinato Braaa, Helator. ~ Orta
vio Manaabeira. _.: Octavio lwcha. - Alberto MaMnlu1n. -
Oscar Soares. - Celso Bayma. - Souza Castro. -. .Carlos 
1úa:cimiliano. - Sampaio Corrêa . . 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. Membros do Congresso NaC'icna\ - Te-nhr. a honra. 
· <Je· stlhmetter á vossa esclarecida dei ibernçiío a inch1i:ia P:o;:po
sicão quP. me foi apresenfada pelo $'r . Mini~fro ela Viai:iio e 
'Obras Pnhliras sobre a . nP<'l"~~irla<le flp i::1>r nhf'rln n rrr•dito 
de 7 :319$S5!l, . para pagamento· de substituições efíectuadas 
nas ·commissões e fiscalizações de portos no anno de i 919. · 

Rio de .Janeiro, 3 de .iulho de i 920, 99° d2 Indepcndencia. 
e 32" da Republica . - .- Epi tacío Prtssóa. 

. . I 

E:cposi~ão de motivos . 

Sr. Presidente da. Republica - O Congresso Nacional, 
resolvendo &obre o assumpto da m ensagem qne foi encami
r.hada á Camara dos Deputados com o. aviso deste mini.!'ltnrio 

· n. 18, de 22 de maio de 19i9, relativa á necessidade de ser 
nberto o credito de 36·:100$; para pagnment.o de :.;ubsl.itui~õ es 
effectua<las nas com missões e . fiscalizações· de portos nos 
annos de HH 7 e t 9rn, e de 25: OOfJ$. po.ra attendcr a i den1.icas 
<lespezas no cxercicio de 19f0, enUio correnfe. npenns deli
~ierou quan/.o á au lorizacão do .credito de 36: 10011;000. 
. Terminado o anno ele 1919. verificou-se quo s6mcnte 

cecorreram duas substituições daqu~lla natureza: n do en--
1;enheiro chefe da Cornmls~ão . Admini$lraf.iva de J~st.u dns e 
-Obras do. :t:>orto de S_. Luiz do Maranhão. pe lo engenheiro Fer-
1iando Vn·iato de M1ranàn. Car\'alho, que, por essn motivo fe;r, 
jús á importnncia d n 5': li\}0$505, nos mezcs ele janeiro. f~ve-
1·ciroi ma1·co, abril,. setembro, outubro · (IIH.'zes corri-dos) IJ 
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1na.io (-14 <lias) , agosto (21 dias) , novembro (cinco <lias), de-
zembro (15 dias), e a do engenheiro chefe da Commissão de 
Portos do Geará, pelo · engenheiro .JosG Gomes Parente, que 
fez jús á quantia de 1 :~H9$3511, correspondente ao p·evioc:lo 

, üe 1 de janeiro a .23 de março daquclle a1rno. 
Cabe, pois, novamente submetter o assumpto á delibe-

1·aç,ão do Congresso Nac~onal , para c1uc .possa ser aberto o 
c r edito <ie 7 :3"19$8fü), que se faz ne0essario. · 

Jlio de Janeiro, 3 de julho de ·1920. - J. Pires do füo. 

O Sr. Presidente - l~stá finda a leitul'a do expedieulc. 
Aclw.m-sc sobre à m<:lSU lret: re(Jtw1·imt.mLo~ que vão ;,H;1· 

Jiúos . · · · · 

Sfío ~ucee:::;ivameníe lidos, apuiaclo!:i e postos crn discussão 
o~ l:'l\t;uintcs: · 

~. 1 

Da Conunis:)ãO d1~ Fiti:u.H;a;::. peclinuo que ::;eja ouvida u. 
Commis:::iio du Con::;Litui\;.Ü<.1 <~ ,lu~tit.a sobre 0 rcquol'irrwnt.o 'do . 
rnaJ01· Al't.11u1· de Andrade e outros, funcdoua:rio::; da. Ga:::a uo 
-Cbrrcci..~ão, ~olicitando os Javorc::; de <.J.lle trata. 0 <.!<!ereto le 
gislativo u. 3 . ·í.0-0, de ::.m de novem1.J1·0 uc 1917. 

;\i . '..' 

Da Commi8::;ào Lie ;Finaw;u:::, p•.!dindo w audiencia da Coru
mü;~ão d'e Constilui~:iio e Ju:)Lit;a sobre o requerimento de .Jost• 
:Frund ::ieo l\:ahl e oulro:;, funcr..iona.1.·ios da Secrf!taria ·do Mi
nistrrio 1fa ;1 usLi1ia e Ne~ocios lnterio:i.·el:, ::>olicitando lhc1:> i:;ej;' 
e.ompulado, P<ll'a 0 effeil o 1fa U·Llosentaüorlu, o tempo coustauto 
t.las ct~1·Lidõc1:i lJUn Juutatl'}. · 

N . . 3 

.::Hnqut! i1·u 1 p11~ n Gt),·1' 1:1111, (H)I' iul11pm·mcdlio da M.4.ltiU, in
fr.il'llll ' r11n·qm·. 1·~1.ando euui:luida u liuha t.elogmphieu. ulé a cl
dal.in dr~ Lima Duart••. ali •'Xi~tindu jú um t•.ncar1'1.'!;Uf~o e eu:-1a 
!llui;uua paJ.·a a m~tar,r.lo ha seis rr1e:r.<.'~ : u:lu se l ' t~~eb~·m f.ck
;,:TntumH:s pal'a l\C)UPlht 1 : ídadr~ . 

~ala das :-i ni::~u1!~, Hi do .i ulllo t.le Hl~O. -- Pnmvisr:o rut
/1u /11 !'t!S . 

E:nce1·t·a d'LL n tid ia da a vota<:ão dos rec1uei·irnentos w;. i, 
j e 3, 
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o Sr. Presidente - Continuação da discussão do seguinte 
r<'quel'irnento, off(•reeido na ::;<:>s$ão iJ·0 '7 do (:Orrcnte. pr' lo ~e .. 
Dr~pulado l\fauricío d" J,aee1·dn. 

N. '1 

«Requeiro que, p·eló intermedio da Mesa, se solicitem in
formações detalhadas >:ohr~ os "1.contecimentoe! operarias de 
.laraguá (Alagoas) e Belém (.Par:í) • , 

O Sr. Costa Rego ( *) - Sr. Presídente, meu desaccordo 
com o illust.re autor do requerimEmt.o ,::(> se justHi-caria em 
r..-ilacao á quo.st.ão de fac.lo. S. Ex., sust.cnt.ando o reque
rimênt.o, fez mais nma explanação doutrinaria do que, ver
dndeiramenLe, uma narrat.iva dos acontecirnenlos de .Jaraguà. 

Nestm~ condi(:.ões,. quas i .. qnP. ou poder in considerar o 
inr.:ident.e encerrado. não 1'õra o d•wer. que me occorre. de ox
Vl icar a ntl.itude do Governo de Alagoaí', em face dos factos. 

Nfio sou daquellcs qw' enl'.onclem que"· a questão RocinJ 
não exisl(~ no B1.•asil. Ai de nós! Elia e:xi~te. •}repita hoje em 
tocfu pade! Não podemos c.iJ·.cnmsm·evel-a. geogrupllieament.e, 
a C'erta~ zonas de influenei:i.. porque estamos cleanle dt~ uma 
11Lwst.ão enonomiea. osaoncialnrnntc humana. '' !)Ol'IJLI<.~ ell:.i. t'~ 
mais um rL~fl•}XO do rer.~·inH-'n Jo trabalho. em sr.u:-; conflict.<1!-: 
do inlereP.scs, scmpt•n làt e-nl<'s. qrnmdo nfio man ifep.l.1)s. 

Ji:' nert.o f.lllf' esP.n (ltH'Sião (• rnai~ viva na.~ v0!hai-; .civili
zn.çües C'luropéas, onde o capital j s ruo n o induslr ial ismo t.eem 
geL·ado uma formacao <lf~ eln.ssPs em püri'eito untag·onismo. 
Nem por isso, entr•nt.anf.o." pofil'L'tHHos gozar o singula1• pt·i
vil<•g.-ió dr. não n. possuirmos denJro daR nossas fr·ont.oic·n.s. 

Mns t~ t::nnbC' m indiscul.ivc•I qut~ .. ú ma1·gern cfa questão 
8ocinl. oi:>. QX!!Cssos ~e mult.íp\h:::nn u toda hora. sendo o peor· 
ildlos, sem duvida, o que d:í ao ope1·nriado a menlalidade pela 
qunl dr.screern das gnr·ant in~ i1>c;aes. rpw, não ob~t.anf.f''. nã1) 
lho t.,•mos J't'gnlondo. 

Nü r.ar-::n <Ja gT~\'t' dt• .lnrngu:'1, q1H~ R1wct'~dt>u '? 
Dm:r-se i')oifrl: os op,~1·nr io:-: nsl ivadores. 1·4rnni1fo:-: t~ disd

pl inad1.rn em. assoniaoõo:-< dt' cl:.J,i;St\ df'iil11wnriml org·~mizar uin 
1·N;ime n tle fi·ubnlho que lltn:;; permit.tissn n fiR():ilizacão, po1·. 
dclc:,mdo.:,i ~on:,:, do sel'vico. 1fo c~I iva. dentro do~ pt·oprio~ nr
rnnens r· rios Pl'inf)('fN.~in1t'tllo.~ ~lo:,; rn~gMianf.cs. 'FJst.P.s, q1w 
lambmn possue1n 11ma :u.;.:;nc1açií<1, 1•f'u11ido~. deliberu
rnm não at.t1~nd111· :'t ''Xig{J[wia doH oper•urio~. 1.'t•a.vou-sr~. 
~1·. 1Pr•üi;;iclcmfo, o nonflict.o, o v•~lho cou:flido mdsUmt.e ·ent.1~1, 
1 od:tH a~ us80t:lu.;;ü1~N dl! t'f!Si!4f.c•nt~in d1• 1!st.ivndor·r•s e Of5 c.arre
~adn1«·~ df' lllel'Cfldtt1'ttl:>-: f'l)) l.()1J()s Of: pOrlO~ i"Jo rwnsil. 

( ·) ~slfl disc:u rso q.au foi 1·r~viJs1.o p1:>·]0 ot'ador. 
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Nessa. conjunctura, só me interessa saber si as provi
dencias tomadás pelo Governo de Alagõas f~H·~m de molde a. 
manter ua questão uma nórma de imparc1;ü1dade tal que 
não . se 1 •Ossa dizer que as autoridades adop~r~m o partldo 
deste oti claquclle dos elementos em conflícto. . 

Eu esperava, Sr. Presidente, que, ~ r~spe1to dest9 
ponto, o nobre Deputado pelo Estado do Rio fizesse uma, 31 
.me permitte a expressão, objurg::itoria tal ·ao Governo de 
Alagon.~. que me exigis~c a immedlat.a explicação dos f:;tcto~. 
S. Ex., como disse, permaneceu :mais no terreno doutrinar10 
do que no tios factos. · 

0 -Sn. J\IIAurucro DE LACERDA - V. Ex. ae-ri1e licença: 
preferi generalizar o caso, visto que os episodios e os por
menor·es não interessam . mais: são sempre os mesmos. 

O SR. CosT,\ Rr::Go - Nestas condições, Sr. Presidente, a 
minha lare1·a quas'i . Re acha\.;a concluida; porque, como 
tive· oc.casião de affirmar. e.m relação a muitos · pontos 
das doutrinas suslentadas · pefo emfoe.nte .l"-epresentante do 
113stttdo · do Rio, nós ambos podemos até estar de pleno ac- . 
~~. . . 

Em relação aos factos; que se . deu? 
Os commerciantes de Jaraguá, tendo contr·actado ope-

,,. i'arios no inte:tior do Estado para a .execução dos serviços de 
estiva, solicitaram do ()overno a garantia da forca publica 
para prevenir a hypoth~se, bem provavel, de um ataque do~ 
·grev;sfas aos novos frahalhadores. . 

O Governo do Es.tn.do de ~lagoas não fez mais que as
segurar, em sua plenitude. a hb~rdade dp trabalho. não at
kntando contra o direito de g·réve., su~tentado pelos.operarios 
estivadores em ~ucta com os commç;i!'ciantcs, nem desconhe
.ccndo o direito dest.es, qul:! só os operarios, parece-me, não 
reconheciam. · 

Em relação ao mais; Sr. Presidente, todas as manifesta:.. 
ções provocadas PP.la 11:rev'l · dos esl iva.dore~ quasi se limita;. 
rúm á~ vr~lhas pr,t'li>n~M rln pnliticagP.m local, como, f P.Iíz

~ mcnle. o propt•io nut.nr rio rcqucrimcnlo teve occu.sião de assi
.;;-na lar, quando o jus ti ficou. 

O Sn. .i\fAuruc10 01~ LAc:F.nDA Não distinguo: eu dis'õ~ 
Qlle entre a gi'cv1~ e o!' poiLicoll ~P. t.inha esf.abelecido uma en
dosmoso cundernn:ivel, e of\ prev!st.n'!l se astavam deixando diri
gir. ora pelos cnrreli~ionarios de V. Ex., ora pelos SP,,lS ll.ti
w1·sarios, comn. l'ii a questão social coubesse dentro dos par
Hr.l ismos cslnduaes. 

O Sn. CosTA nil·:o - A VP,rdadc é est.n : no fundo a que~ 
slão social. •no por to d~ .T~rngun. não deixa -Oe ser, de certo 
modo. um caso de polilica loc::i.l. 

Os opcraríos estivadores, em que pese ás suas crencas 
mnximnli~·'as .ou bol ~chevistns. silo todos eleitores ali.:;f,ados, 
pertencendo a. um particto, votando nas elei~ões e acreditando 
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na e!ficacia do poder publico para dirimir os problemas eco
no~1cos em que se acham envolvidos seus interesses nas re-
lncoes com os -patr·ões. . 

o Sn. MAUR!CIO DE LACEHD.A -- Pl!rdão· ~o ali~tados e 
f.c~~m ao mesm~ te.mpo a sua. quest:ão social; pelo velho c.a.ra-
1.\ter collaborac1omsta do soci·alil'-mo. 

. . O Sn. COSTA REGO - A prova é que, Sr.· Presidente, rom..; 
pi \lo ry conflicto, 0s operarios Aslivadores appellaram em 
pr11no1ro lo;;-ar para a media~ão do Governador do Es
tado ••. 

o Sn. MAURlCIO DE LACERDA -E deram'-SO muito bem com 
e11a... . · 

O SR. COSTA REGO - .•• e em sP.gundo logat para a in
tcrvencão do nobre Deputado Sr. Maurício de La-0erda, cujas 
theorias avancadas só então esposaram; em. terceiro Jogar ap
pellaram para o Sr. Presidente da Republica. cujas doutrinas 
a este r:espeito, · como se sabe ... 

o SR. l\fAUHICIO DE LACERDA - São recuadas. 
O Sn. CoSTA REGO·-••. não são aLraiad.as, porque estão 

ainda dentro dos conceit-Os da velha escola ... 
o Sn. MAURICIO DE LACEROA - Não apoiado. S:i V. Ex. 

ler o laudo vae ver que é até anachronico. 
O SR. COSTA REGo -· • . • e por ultimo appellaram até 

para e Sr. Nicanol' Nascimento. . 
O SR. MAURic:ro DE LACF..RDA - Não sei porque V. E4. 

diz «Por ultimo~ ... 
O SR. CoS'I'A REiao - Vê V. Ex:., Sr. Presidente, como os 

appell.os dos opera.rios ~slivadores ficaram misturad~s, em 
·uma verdadeira «salada de doutrinas~. de onde elles nao po
deriafü esperar uma providencia uniforme. porque o ponto de 
vü•ta do Governador era o da ordem publica, o do Sr. Mau
rício de Lacerda é o ponto de vista avançado da questão so
üial. o do Sr. Presidente da ncpublica ... 

o SR. ARMANDO BURLAMAQUl - E' o da ordem. 
O Sn.. CoSTi\ REGO - . . . <i ·o mesmo do Governado1· do 

A!ngoas, e o do Sr. Nicnnot· Nnschnento ainda não sei qual 
.sejn. . • (Riso.) 

Percebe-se como a mentalidade dessa gente a.inda nii.o 
-0stá madura nem si.quer para acolher e semir as doutrinas 
adeantadas, pelas quacs tanto se bate na tribuna da. Camara, 
~m sua qualidade de. membro .ct~ '!l!n poder burgnei, o. nobre 
Deputado bolr.bevista. Sr. Mauric10 de Lacerda ... <R~o.) 

Em consequencia, que s.e dá ? No fun.d?, todas as !'.J1lf.l~Lõe~ 
de gl'éve em Alagoas são oriundas do esp1nto .de partidar1s1!1º 
local, o proprio Deputado autor do requcr1mcntn referiu, 
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não sei si eom fundamento, que os estivadores ·de Jaraguá 
eram, até ha pouco, dirigidos por um politico situacionista, 
e são agora governados 1~ inspirados por um poliLico oppo-

~sicionista. 
Sr. Presidenle, nestes1 termos, a quest,ão não é mais 

5ocial, é de sociedade. O nobre Deputado pelo Estado do Rio 
aft'irmou, ainda, repetindo informações que recebera de. Ja
l'aguú, qec os commE·r·ei::rnt0~ estão empenhados "lm °'3ter a 
~li~solw;B.o da~ as~oc.ia{;ões de esUvadores. 

Trata-se de associações civis, fundadas e organiz:a·das ae 
ac·~ürdo com o regimen legal, perfeitamente garantidas na 
lei, e que te.em, no caso de violencia por parte do poder pu
blico, recursos judiciaes para assegurar os seus direitoi:i. 

· Não· pó<le, pois. haver quem ['.»retenda dissolver as as
sociações de classe dos estivadores. Agora, o que se não 
-póde negal' aos commerciantes é o direito de tambcm se.., 
lecc.ionarem os se.us empregados, encarregados da execnção 
dos serviços· que lhes incumbem. 

o SR. MAURICIO D.E LACE.RDA - Os seus empregados, não: 
i.rabalh{).dore.s a salario não são seus empregados. 

O ·sR. CoSTA REGo - Si o direito dos operarios é tt
quido quando resoJvcm n1io lrabalhar. quando se declaram em 
parede. por que não o será iglla.lmente o dos patr~es, de 
recusar-lhes os· serviços, sempre que ·os cons1derem nouivos 
á boa ordem do seu systema de trabalho? Pois não é li
Quido, da mesma fórma, este direito dos patrões, de contra
dar, fóra. das associações de classe, aquelles tr3balhadores ' 
que quizerem fazer os serviços no regimen por eiles defen-
dido ? 1 . · 

Não comprchendem assin'1, enfretanf,o, os estivadores de 
.la1'ttgnn. A ohliteração do sonso juridico ebegou nol!cs nn 
ponto de irnaginarrm qtw o direif.o ahi só póde ser de um:i 
parte, em fayci1' dtls e:xigcrncias que faz á ontra. 

1 

o SR. MAURJCIO DE J .. ActmDA - Perdiio. V. Ex. snbe 
que a ob1Herac.ão do senso juridico ern mutcria de contrnl'!to 
r!o trabalho não parte dos frabalhadorüs, que npe11as llUf'l'l'.'Tll 
ter, no mesmo r.onlrar.l.o. n intnrvo1H.1ão dP um nonro <Jr· sun 
vontade: parte dos paL1·õcs, fltH' s<'.i CJtH'l'<'m frnrM n imn 
prop·ria. E', assim. nm r.ontrncto 4~m qw:i não hn ar.r.ôr1jo df" 
'' f)ntades. 

'O SR. CoSTA nll:ao ~ ~i. no cai-;o, os oporarlcs estiva
dores de Jaragun l1ão l.ivemm M r.lemoni.o~ m~ce.o;3arios partt 
impôr essa vontadr• nri cffntracto do trabalho com seus :pa
trões. qtrnm t{ Qne a irrí impór ? SPr:'t. po1·vr>nt·Ut'a. o govm'no 
do J~sf:ado ou o M~ão ela nutm·idnde interessada· na munu-
{rn(Jfl.o da ordem rn1hlicn? -·-, 

Os f::wtos forn m rst.es, Os r.omm0.reinntrs enroritrnram no 
interio1• (!O Estado operario~. 1i'ío aptos' no setviço como tJS 
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grevistas, que acceitaram o contracto de trabalho, e foram 
protegidos pelas garantfa.s que lhes deu a autoridade .P ublica 
na execução desse contracto . 

De sorte, Sr. Presidenti?, que só tenho a Justificar a aW-
1.ude, no caso, do Goyernador de Alagõas. 
. S. Ex., homem pollti.co, membro e chefe de ·nm partWo 
importante, com vasta clfontela eleitoral, ara· até bem pouco 
tempo muito festejado pelos operarios, eni Yif<ta da sua acces
sibiHdade a todas as , t·eclamaeõcs dos homens do povo, em 
vista do int.eressc que ~1!m1wc tomou pela causa dos m enos 
protegidos da sorte. · . 

Nesta~: 3ondições, quando P.s t.nlot1 -o conflicto, foi S. Ex. 
:procurado por uma eommissão das associações dos e.sLiva
dores. os quae~ entregaram ao Se.\1 e.xam~ e dec.,isâo a ~ausa 
erh que se achavam empenhados . . 

Respondendo ás directorias das referidas associações, o 
S1·. Secretario do Interior de Alagõas - impossibilitado. por 
motivo de sa.ude. de o fazet: pessoalmente o Sr. Govel'nador 

dirigi;U-lhes o seguinte officio: 

«Palacio do Go\·emn do Estado de Alagoas - Ga~ 
hinct1~ d'o GôvHrnad01· --- MaMiô. 23 de .Junho de 1920 
-Srs.i. pre1=;idcntes das Sociedadef; dos Trapicheil'os. Lan-
1•!11.•ir·os, Estivadores, Opnrnrios cm Madeira e Agulhei
ros ·- O senhor Governador do Estad'O, por se achar 
eom a sua saude ulternda. mancta.:.me âccusar a. vo~so 
offkio tfo hoje da.Indo i·· da\'-vos t\ seguinte rcs_p~ta: 

T(>nd0 S. Ex. t!N~1!bicio no dia 2·t do corrente, em 
~1'u i;allinntP, as 1'.ommís~í.í<ls d•as diver~as sociedades de 
llU(' ..;ois presidentes, e depois de ouvir com a maiot• 

· nltC'nçfio as l·eel~mucõl'!s qUt' lhas l.l·ou~ora~, prometteu · 
l'~l u<lnr .-, ussumoto e orocurar intervir de modo su!.\".'" · 
~ol'Ío · .pa1·n uma solnr,ífo que foss<• t'a1.oavel. Neste sen- · 
!.ido; ~ . Ex. 1.evr. no menc·ionado dia 21 conferencias 
N1m o di rcdor-$ecrdario da Asl'.loci::iono Commercial e 
(·om 0 Sr. r::i;iil fio rlCl Pol't.o. ~fln<l'o nestns conferencias 
nr1t'P(dadn detidnmPn(e n 1~ om a maiOl' i:'-lrt:n1;;ão o prin
' ~ í pn I 011 o nnir.o ob.icctivo <ie vo~sa5> rr•rlamaçõP.s, re
sult.iHHlo ·p::irn i.odo~ a (•.onvircuo dt~ que :i uttitudc as
~umida· pnlo eornnrnr·cdo t•xporl~do1· '' importador na 
l·r•unii:ío havidn nnqu(' llu no:~oeincão niín visava de modo 
alg-um impNlil' CflJt' :1f.I cJa . .;f.;r'~ quo i·c•pr11sentnC's mant.i
\'f'~81'1n ris sot~iectad~8 C(UI:' organiinrrim. mas simpl~i::
menlo f'.f':t 11mn nrnrlirtn. dP 1n·eeuução, de defesa com
rnum c~onh'a a~ ' ~nn1inu::ts f~xig:e.ncin~ c1 imposiçõe::. dnf.i 
n.llur.i ida~ sot~ i f!clnd~~~. qn<>rf!ndo inf.orvi1; 'Oú ;;:crviço in
le1·no elo~ tr~pich1•s '' n .rnrn7.~ns. 1'h1r~a.tizar. por pessoas ' 
dt! sell8 as:iordndoi:; el'l~f')S sr.i·vir:o~. d:u· ordens e determi
nuçõn~. impondQ tue~ o q.uaes trabalhadores, não permit
tirn:lo ao cornmercio interessado sequeC' :.>. liberdade do. 
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escolha do pessoal para. 0 alTudido serviço, :nem piro
vitlencias tendentes a ser este feito de um modo mais 
methodico, para c;vi/.ar r!'nlongas e prejuízos. Ora si 
essas sodedades julgam que isto é um direito que lhes 
assiste, ninguem poderá. contestar que muito legitimo 
é o direito do commi:rcio de só admittir pessoal de sua. 
livi'e cscoHrn e confiança no servir.o interno 'dos seus 
estabelecimentos e tarnbem o de não se su.i eítar. )i. fis
calização e . ord'ens dada5\ nesses estabelecimentos por 
pessoa~ a• clles r.slranllas. . ·· 

Como .o Sr·. · ç:ovet·nadot· fez logo ver na conferencia 
qqc teve com as commissões das diversas classes que re
pre~mntacs, .i ulgar S. Ex. que entas, por sua simplici....; 
dnde, e~tão sendo m::il guiadas, ou mal orientadas, e 
portanto arrastadas a. ~1ma situacão que, por absurda. 
é insustenta.vel e se nãl) justifica pP.rante leí alguma 
no seio de mna sociedade regularmente organizada. 

A iml)osit:ão de só poderem trabalhar em certos e 
determinado<; ser\·iç.os tues ou quaes cidadãos,. perten
e:ente.s a ~s-ta ou áquella associaçao, é um attentado ~~ 
libel'dade do trabalho que aos governos cumpre asse
gurar plenamente:~ e tamhem um attentado á livre con-
cnrrencia. · · 

' 
O mesmo direito que pretendem ter as vossas asso~ 

ciaçúc~ poderia. por exemplo se arrogar, amanhã, a 
Sociedade Persr:1v0runca e Auxilio dos Caixeiros de Ma
ceiü, impondo ao commercio da càpital SÓ acceitar au
::dliê.l.J'('S entro os seus as~ociados, quer estes merecessem 
ou nf\0 u. confiança dos chefes das casas. 

E essa idéa é tüo absurda que não precisa ser com-
batida. " 

Governar com o povo não é nem póde ser permÍHir 
t.udo o que o povo ·quer e eu.tende fazer, sendo quasi 
!'-lem~)re levnd10 por sug:;e-stões de mâos conselheiros, mas 
sim, não cornwntir em violenr.ia contra.o povo na. poster
gacuo ele sr.tis clirrito$, não pflrmittir pcrseguir:.ões nemat
tcmtndos. nss~gurando tridas as liJ·Jerdades publicas dentro 
da ordem r1 dn lei, com as r-estricçõe~ :necessarlns deter
minnd1as m11 hem dc~8so. me1:tmn. ordem o· do interesse. 
1·ollertivo: e S. Rx:. n ess~ rospcit.o tem a convicção 
<le que não .foi excedido por nenhum dos govérnos que 
lhe unt~cedi:ir~m. I 

Ser amigo do povo não é: aproveitar momentos 
como os actna~s de diffi.r.uldadP.s e in'latisf'acãt'I geraes 
J)O.ra, l)m· proveito proprio ou (~om int.uitos outros e fins. 
prrconoebidos, ín:;uflnr na. nlma crécl1ula <lo povo, idéas e 
f.heorias que. não podem ser toleradas por subversiva$ 
.da 01•dem social. , 
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A.migo do povo e das cl~sses operaeias, S. Ex. é, 
tem sido e continuará. a SCl' como '~stú. .constatado por 
uma documeqtação quotidiano. de fados. 

Amig~, do povo é quem lhe 1'n.ll::i. com essa fran
queza e sinceridade, sem procurar illudil-o. 

Não póde S. Ex. alten<±er o vosso .p:edido de re
lirada do refor~o de praças e guardas civis que estão 
fazendo o policiamento do baü·1·0 de Jaragu:;'t e é uma 
medida de p1•evcnção ·pura assegurar a libet·dade d!a
qQelles que quizerem trabalhai', desde que o Governo 
foi informa.do e poude se cet·tificar de que alguns ope
rarios andavam, por diyersas obras e trabalhos, deter
minauctio, em nome dàs sociedadoes a que pertenciam, a, 
suspcn são dc-sses trabalhos. 

VencereL:;;, unido'S, sim, l!onformle o vos~o bcllo 
lemma, mas unidos para o bem, .para o auxilio e bene
ficencias mutuas, para o esforçQ. commum pelo pro
gresso da Pat.rla, para o desenvblvimento o elevação 
moral rfo vossas distinctas clas8es, mas .sempre attentos 
a. não vos qeixardes levar po1' explorações. 

Voltae para o trabalho i:onfiantes de que não ha pre
venções contra v~)s, nem desejos de vos op.primir, po
rém, respeitando o direito que tnnto reclamaes para 
vós, - a libet•tiade dos outros. Paz e prosperiaaae. 
- Castro· AzevedO.'!J · .·; 

Os motivos que o commercio exportador e importador 
apresentou para justificar a attitude assumida . na reunião 
havida na Associação Comme\'roia.l para com a sociedade dos 
cslivadorf\-.<:: n outros, constam das seguintes publil"ações fei
tn-:::i no Dirrrio Offir:ial de Maceió, de 10 do corrente: 

"<Maceió, Jnragun, 21 de ,junho de 1920 . . - Illus~r·es 
consocios. - Levamos ao vosso oonhc~imento que em 
s~si;;ã.o di:> nsscmbléa g-eral e:xt1·aordinarin dest.a Asso-· 
ciação, l'nalizada no dia 19 do corrente, após sc1•em 
Jnrgument.1:1 dis.l'utidos o:~ graves emharn,:os com que 
vem luotando nsLa pra4}a, - <1evido á nttitudo insolita 
e arbitraria clM trabnlhadores <>m trapichcs, armaiens, 
*1.lvarenga n esf.iva. - fornrn deJiheradas medidas arau
l.1'lndorn's i:los interesses das classe;:; conservadoras. 
o.fim de C']Uü não se.ia a sociedade alngoana. üm um 
futuro qtH' se• esboça om trncos violentos, arra~tada ú 
situação C'lamorosa que aLravessn.m 03 uentros ando 
mai~ intensa so manifesta a lucta dfl classe. 

Como ni'ío ignoraes. Mses t.rabaHrnrlores, agrupados 
em sociP-dade d~ .resistnncin. 4~mbúra tenham 11 dirigil-o;.; 
bnohnrP.is f'm sr,innciM ,juriài~a~ e sooiaes. estão a exeI'-
1\cr n. ª"Cí'io <lirl'r.f.a, Sl. i::iabotagem, a c:aminho i:Ja ex
proprisçãn. confol'me ~Fltft patente nns violencias por 
ellcs pratiCTadas diariamente no$ departamentos do ·tra-· 
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.. balho, entre as quaes avuita a annullaçao dos direit.os 
palronaes de dí!'igir os servicos, pela int,erfornnoia no:-: 

· 1nesmos,. irrita e abusiva, de indivioduos g1:osseit'úf', 
designados pelas t.acs sociedades para fiscalizar os tra-
balhos. . .. 

Da· annullação dos direit.os do dono de um esta
helecimcnto de. po·r si ou seus prepostos, administrar 
os seus ·3erviços, transmittindo orcl.ens aos seus coope-
1·adores, pouco falta para a annullacão dos seus di
J'citos <le propriedade, tw caso de . não se manifestar. 

· em tempo, a ac1;üo re.invindicadora da: justica como ga
rantia da ordem social, determinando a ('.ada individuo 
:t· oua esphera de acção, com o restringimento de seus ,' 
d il.·eilos e a regula!'i.íf.acão de :.seus deveres. · 

A a::;sembli'.·à de 19. aLtentando nas consequeneías 
:l'un~stns do prolongamentó da s itua(.'.ão anómala, in
susLent.avt1l, c.~ rP.ada peJa.s taGs sociedade de resis.Lencia, 
tfUC são verdadeiros syndicato;;. revolucionarios disfa1·..:.. 
4,iados. e · querendo ev i Lar ·~ssas ' mesmas consequencia.!;, 
de ef'feitos se.mpre dolot·osos para as sociedades huma
nas onde ·~P Pt'ocura corporificar, em agrupament.os 
proletario;;. as malfadadas doutrinas da acção directa., 

· r<>r:onheePntlo. Pn t.rota.nto, que as classes conservadoras 
devem Cloncorrcr para n estabilidade dns classes one
:·a1· ias, ;;;upprindo-lh~s a.i:; necessidades · e a<~atando-thcs 
õ !-: direi t.os quando enfe-i.:irados ·nos limites da ra.zij,o, -
i·esolvnu approva1- a 11\di~ação inc.lns~ e aeclamou a 
r,ommis~fío scgll in te pnra P-Xneutal-n-, na qual fi~nrn u, 

. vosi;;a honrada e prosf.jgiosa. fírma: . 

Ooulurl. & Comp., \ViUiams & Comp .. Borstnlman 
& Comp.: Leão & Comp., Peixoto & Comp . , r_,oure-iro . 
Harhosa & Comp ... Lirnil.u,da. .. P. O. Vilella & , Comp. ;
José Bl·a·;;;ileiro . . Jnlíus von Sohsten & Comp. , Ma.no_el 
Affonso do Me!ln, Maia GornefJ & Comp .. lfranciscc1 <le 
AzovC'dn Hnhía. Cla~t.fío Silva & Comp .. Emílio .AlVP.S de 
Souza . í>r . L1wino . Madeira. Bl'asileiro & Gn.lvúo. Vns
con1:Bllni-.: & Vo.::;cone~lln!>. Alvn t'º Ji'Jor1"i-:. Pohlman & 
Comp . . \\'. J,imn & Comp .. A1·sP.nío 'Fol'l.r•s. Manoel fui.
malho. F-<mt ."~ & Comp .. no~a Horgl':-< & 1:omp .. T!-tm:u>J 
Brnndfio. · 

. Ficou l'<~solv'itlo qua <':~l.n (;ommiRsão potlcrú :::o 
~ubdividir 11m lantar-: qnnnt.fl !' Julgar ílfll''Ji~í-l::tJ'i:li-:: a, 
rnaior·ia dM ~~u~ mr·rnlwo~. J'uncr:.ionando sob ·;i p1·<•si·
'fo11eia dn Pt'<'Sifh.>nf•~ dt>!-tl.ü. .!uni.a dl' Di1·1'ceí:ío. 

·Contando qnt~ procurn.rêis d esempcnhnr-v.or; des·an 
missão em nbsolnta hnnnonia de vír.:la.s t·~om <>~ dnmais 
nom:or:ios 1rwncionados. ai tenfando, t.ant,o quanto possi
"'~ I . nn •~araNer nimiamentr:> eonservador da no!:!Sa 
1 \ Ja ·;; .~ e. qrir.' dl"vf.! ~~r ~empl·r um f'.\lement.o t:in ordi'.'11'\ 
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pr·1JmpL0 a ::;(.'1·vfr 1.:om · 1·it·mo1.a, p1·udcuc.;fa e eo1n·k1"ât• :~ 
1~olleclividade e · á~ íustilui1;úcs vigc11Les, aprc::;cnlamv
''º::; os nossos votos de 

l'ai e 1Jrospol'idallc. ·-- J:'od1·0 de A.lmeüla, P1t·c;;i
Jenle. - Sera1)hi1r1. Costa, secreLa.rio. ~ 

~8 do .i uuhu tk J H~O. - Cidadãos P1·e.sidenLe da. 
l .'uilio dr; ::; 'J'1·abalhallO'l'C.~· ·11os 'J.'1·avichcs de J ara,guá, du. · 
Fnú11> 1.los Opo·1·m'ius E:;t·ivado1·es de Jlaceiú dos Opera
r/os; Law:/i.r.:i.1•0.~ de ~ilu.ceiú. - ~e:5t;.).. - Levamos au 
no vo3SO eon!:1eeimcmto que a asscmbléa g·el'al ext.1·aor
diiHH'Ül desla assoúia~iir.\ reunida lw,io, lomou conhetJl-· 
rnentu do «memorial» que, nesta ~:tu.ta, no~ . dirigiste:;, 
us::_.:jm 1:orno dt)s vo::isos offic,ios de ~ô do c;ot·rentf~ . 

De :wcôrdo com as ddiberacões approvadas l 'UL 
~c!!:iSã.o anlcl.'ior,. re~olveu a assembléa n~geital' , J)Ot· 
1111anim.ida(k1 •fo · votos, a::; vo.ssas propui:;ta::; de estabts
lecírrwnl.o tle um <i:modus vivendi~ ent.re as pacotes iu
l~rc:'lsadas na sit,ua~~ü,o anormal, poz· vós mesmo consi·
dci·ado. j usustent,avel, crcada pot· es:5as so1;i<~du.de~. 

Dovcmo:; tlízer-.,·os qne assim ru·ocedeudo a uOb'ia 
;:t:';S(•mlJ!rja Ofi.0 foi t\l'l'aStada por manifestações de mal 
1.1ri:conc<>.h ido e:;oismo, pois, como orgam · das ~lasse:'; 
.conser\·ad.Ol·as. esta A:::socia.cão jámais teve intuitos · de' 
fazct• qualquer demoustração de foroa <';ontra os tra.ba
J lladon~s. pl'ocurandv hum ilhal-os ·com a opposicã•.l dH 
cnt.rave~ ;t execucã.o de ::>cus idóaes superio1·es. ou ne-· 
:;a1:ão ck seus d irei tos de defender -0s :)ells lc-g-iLirno~ 
interessei. ~ . 
. Fado~ t·ci.:~\ute~ df~monl:itl'am u. nossa l..lOn~ideração ã. 

, ·ossu. · c!a:5sc, ' põnm em rcJeva os nossos auspicias de 
í1·a.t.1•rn id'f11fo . euLre toda ai.\ al'LQt'Ül:~ Iabo.l'iosas d~esta 
pra1:n. 

li~~q l1 ()Cl°i .. ·VflS :l1: a:o;n d<> <tl)Olo q UC VO::: P'l'CSLOll <l~l:~ 
.A!'o!sodui.:ão . quando prOeuravcis defcndci· · alguns dos 
"·os:::1i~ as~uc iados conLra. um aeLo desarrazoado de eerLa 
autol'iJadc maritinn Não v.0;1 foi 4~oncedido, poi- 11ossa 
int<.•1·fe1:encü1. ,iurito aos vos~os patrões, o dif.l. do t3 horas 
de trabalho n <i aU!!;'l11C'llLO <.lo sala:rlo qu"e pleiteastes o 
u1n10 passado .• hí. nã-0 vo.:; fembraes que om nOl:IS:L sédo 
foram rc1:1·hitlas, l'Om o muximo acu.tu.mcnLo, as vos:~us 
Jir·"dol'ia~ qun as~oul.a1·am com. u nossa. medida de 
l'ral valor pu1·a os vossos associados? · 

Lamentanws que todas aquella:') provas de 1:iym
rmLhi3. qup vo~ d<:rnosi não vos tivesse estiniulado '' 
nnlm· t\11 tr:.illalho e :í ordem, o rPspcito pelo::: nossos <ii~
r·eito!'. o ~spil'Ho dt! discipliua·, os unic:-0s predicncl{)" 
<mnaws ,,.fo 1·0commondar o.:; homen::; ti osLima e :l. udmí·
ra~ão uns dos outros. 
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Ouernn<lo crer nas vossas qualidades de ltomom; 
simples, affjgura-sB-nos que pessoas inexcrupulosas, 
ae;tuadas por j ntr.rcsse:;; inconfessa veis, sob o pretexto 
1jc orientar-\~Os, pretender.nm averiguar o akance das 
vossa~ capacidades de unfüo e o altC> gráo da tolcrancia 
daquell0s :i quem clavei;; a nossa éooperação. 

Dahi a sueeessão de abusos praticados :pelo;; vos~ns 
ass<Jciudos.. etn nome dessas ~ocíedades, abusos esses 
que tomando o <:arac~er de violencias e arbiti-ariccladcs, 
geraram a mais formal incompatibilidade entre vós e 
;1 rlasse patronal, conforn'le constatação feita por esta 
Associ,.a_yão. 

E'. que- foram hurlarlos os intuitos de l>cnei"iccneüt 
'~ in.3trueçao· que vos animaram. ao organisar essas ~o
dedudes, prevalecendo sobre elles o espirito de anar
chia '~ subversão da ordem na.tur3l das cousas. que vos 
:).rrastou ao ponto de negar aos voi:;sos patrões o di-
rei to de admmist.raL' os scu·a t:rabalhos: · 

E o espírito de a·nar·chia está de tal inanei-ra arrai
gado enti·e v6s que mal tivesteis conhecimento de que 
esta associuç;lo se reunil'a para tomar providen(:..ias con
tra a.s arbitrariedade!'.' praticadas pelos vos.soa assoda
do!:l, antes de inteirados do caraci.er destas providen
cias, declarasteis a gr·eve da yossa classe, pretendendo, 
as.;;im, proporcionar a estn. praça cmba.raços ainda 
maiol'es do que os que já "lhe tendes dado. . 

Apczar de reconhecerdes o vosso er-ro nessa res1}-
1uçã.o, vindo até nós a pedir a reconQuista da. posivão 
peroida, não sopitncs os vossos intuito3 de recome
çardes opportunamentc a pratica dos ar.tos condcmna
<los, pedincio apenas o estabelecimento de um rnod~Ls 
·11ivendi, - con,·enio provisorio, o não vos esquecendo 
de pleitear a permanenciu nos departamentos de tra
balho dos vo3sos ;fiscacs; - entidades que já não podem 
ser f.oic•radns pelos llu.trões porque são attentatQl'Ü.\.<.; da. 
<'fiscí plinu interna dos seus estabelecimentos. . 

Regcitando, portanto, esta associação a vossu pro
post.a da readmi;ssüo dos grevistas ao t.rab-alho na qun
Jidudc rfo vossos asso-ciados, não quer negar-vos a fa
rm1dnde rtH'STcmialiva. QuHrcmos apenas firmar enlr•e 
os da vosi,;a clnsse o principio de que o direito de um 
indiYiduo et'ssa onde <·omer-a o direito dl~ out'l'o, mos
fran<lo-vos que ·~e podeis associar-vos lívrcmcnlc pu1·a 
tJS fin~ q1H' ,julgaos rrneessarios: livremente t.arnbi~lH 
podomu~ a(lmit.tir nos nossos serviços aquclles que me-
lhor conwm1 aos noS80S intere.3sos. . 

. Para (1t1c fique b<'m pat.onte cnl:ro v<'is o carinho 
wm filie s~mpre tratamos os interess«~·s das elnsscs p1·0-
~0{.u.t·it\S. levarnos no .vosso conh.cc~m~nto quo n, a:~sem
l>lrkt goi•ral. raet. i ficando dolibcracões anfodorcs. rr.o.$of
vou ql.tc fosis,Cl eoncertidn pP.lo~ pu trões uma dinria e !:ler
vli;os mcdicos aos tTuball1adores que udoo(orcm uu 
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serviço, delegando poderc:";; a uma commi.ssão pai·a 01·-~ 
ganizar uma sociedade beneficante o instructiva dos 
mr.srnos trabalha.dores sol> oi> auspícios desta. A.%ocia
,.~ão. 
• Paz e prospez·idade. - Pedro de Almcú:ia, .lh·e3i
dentn. · - S'et•aphJm Costa, sccret.ari1). » · . 

Ora, Sr. Presidente, em face da resposta do Governo do 
;Estado de Alagoas, SE\ri~ intorossante saber qual Joi a im
p~cssão qne a mesma produziu no cspirito do~ operarios gt'e-
v1stas. · 

A esse respeito tia. o teslemunho do . proprio advoga.do, 
chefo, ne1:>ta questã.o, cios ope1·arios, pcwque, S1·. P.residcnk, 
e preciso dh:ei· que" as · a:;sociaçõe~ de estivádorcs de Alagoas 
l'jão dir ig-i<las e g·cvcrrnldus por hachat·eis em sciencias jurí
dicas e: socfo.es, provavelmente encarregados de infiltrar me
lhor no cerobt·o dos oper:arios n.i:; doutrinas avan0adas do no
bre Deputado Jluminensc, as quaes, pela distanciá, não podem 
J;'t cl~egar em estad(~ de eomplcta pet·Jcição. · 

· Quu.l !'oi a impt·essão '? Dil-o a nota tto Sr. Governadot', 
publicada no Dim·io O{f'icial do Est,ndo, de 2..7 de .iuul10: 

\ 

«l:l.onLem, ás 18 horas, o Sr. Governadcr do Es
tado recebeu, em seus aposentos particulares, (por es
f.at' ainda il'wommodado), uma commissão de represen
tantes das sociedades u~ trnpicheiros, lancheit•os, csti
Vttdcres, agulhcil'os e pedrefros, acompanl1ados pelo 
Dr. Rodriguez de Mélo, que previamente havia solíei-
1.aclo essa conferencia a S. EK., ainda sobre a at.titudi:! 
que desde segunda-feira. tomaram essas classes. 

O Dt·. Rodriguez de Mélo, em nome destas, expo:r. 
a si Luação em que se encontravam as mesmas, dispos
tas a voltar ao trabalhe, lembrando, depois de varia:-: 
con$ideri<.!·Ões, um alvitre conciliatorio, um entendi
mento. no sentido de ser feita uma codifica0ão dos scr
v iços de Lrapiches, lanchas e estiva. 
· O Dr. Rodriguez ele M~lo alludiu ao officio ele 

S. Ex:. elogiando-o, dizendo que estava intelligentc
mente ponderado e haver sido recC'bido com satísfa~ão 
no seio das referidas classes. 

O Sr. Govenrndor, rospcndendo, declarou que üsse 
eutcndimnnlo só podia ser provoca.do pelo Dr. Rodri
guez (11~ Mélo, corpo advogado das classes, 0om a di-
1·cctoria da A::>8Cciaeão CommercioJ, acc1·escentando 
S. Ex. poder int'ormúr que o commercio est.ava iri-e
duclivel uas dclibertic}ões i.oma.das, sendo aliàs justa 
r-r;ta rc:iccão anLo as imposiuões que vinham sendo fei
tas, :wr-1·1.;::;tionkmdo mais t.er· ouvido hontem de pessoa 
de dost.aqtw, nc· seio do.s alludidui:: so0icda.des, e cm 
prt~1:1 er11,:u de divcr8os cavalheiros qtrn cffec1.ivamcntn 
mdsliam do c(~do tempo a esta parte, alguns clemc.u
ios anai;clü~lu:-.i, vindo de O\.\ti·o~ E::i lt\do~, aos quo.e~ 
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a~tribuiu o . disvirtuamento dos fius para qüe taes so
c1edades 1"oram organizadas. 

. R.e1'erindo-sc a um artig-o publicado pelo Dr. Ro
dr1g·uez de Mélo no Co·n·eio da Tarde, no qual se .alle
gava que o actual Governador íôra eleito com o 
~uffra3·io das · classes operarias, manifestando-se agora 
mgrato, S. Ex. disse ao nferido doutor que sabia de
ver o cargo que occupava, não só ao suffragio daquellu. 
classe, mas tambem do commercio dos artisLati dos 
.rmwciolia~·ioô publicos, dos agricultores, dos indus
triaes . e de todas as demais classes, não podendo, 
poréllJ, pol' e::;se motivo, t;Cl' propriedade de uma classe 
porque assim vcr-se-hia irupo·ssibilitado de governar: ' 
qllundo s~ desse um conf'lkto de interesses entre uma).; 
e outra~. · 

Era g·1·ato, hoje, amaubã e sempre a todas ellas,· 
pelas suas sympatbias e apoio, mas essa gratidão não 
L> podia fazer esquecer os grandes deveres que tinha, 
como Governador de todos os alagoanos. . 

Amigo sineero do povo e sem alardes, S. Ex. o . era; 
e o demonst1·uvu. ccnstantemente nas suas audiencias 
publicas, recebendo, corn a mesma· attencão ·e affeoto 
que dispensa ao mais gl'aduado dos seus amigos, o 
mais simples homem· do povo; o demonstrou~ por occa
sião da epidemia da grippe; o demonstrava nos .constan
tes donativos ás instituições pias, de caridade e esta
belecimentos de instruccão destinados ás classes po.
pularés; o demonstrava ainda nas construccões de es- . 
tradas de rodagens, dando trabalho ao povo mais ; ne
cessitado deste, em uma época em que es"casseiaram os 
~ervi\;O~ nas propriedades ag'ricolas, devido ás redu-: 

· t~i;õe:::; dai:; safras pela secca.; o demonstrcu tamhem, evi..;. 
La.ndo que oontinua.sse a exploração que bouve . sobre 
a farinha de mandioca e Lendo para isto um accumulo 
de affüú\re:-:> inenarraveis que só sabem os que presen
ciaram; f.'I demonsti-avani mais os seus blócos de tele
grammas 'dficiaes onde existem innumeros despachos 
i·•m fn.vor de p1·etonoões de homens do povo, aos qu~es 
tem o cuidado de. mandar levür lmmediatamente as 
respostas dt'$1;cs tolegro.mmas. ai'óra outros muifos 
facto~ que citou uo Dr. Rodrig·uez de Mélo a que ficam 
::; L'lll pu blícidade, cnlre seu expediente particular. 

Terminou S. Ex. manifestando sentir que os que 
sll apresentavam corno advogados dessas classes não 
as tivessem hem guiado em tempo, afim de evitar a 
situa1,ão pouco invejavel em que ellas se encontravam 
agora provocada por tuna má orientacão.:i> · 

Coino ~'~ vê, Sr. Pt' l'Sidentc, em lodas as opportunidade~ 
qu1, a (•.lussc dos osUvudores leve pal'a se apl•es<!ntar ao Gn
vPrnu.dOJ' do Eslndo, sernpt·a fallou I>r.l:l bor..cn de um bacha
rel; . um bar.harcl poli lit;J local, opposiciooisln., e que, uem por 
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isso, úei:~ou de ser recebido pelo Governador, que lhe deu 
.:;uml)!'t~ eollla da sua aLtit.ude, nos termos os mais ·francos, a 
~Hrnto de merecer <lo mesmo bacharel uma de suas . noLas 
0 elogi0 mais caloro.::o que lhe podiria fazer, como está pro
vado noi:; t:J:cchos que citei. 

O pro-prio illustre Deputado pelo B~Lado do Rio de Ja
neiro, autor do requei·imento, no seu discurso, affirmou que 
deixava de lê1· muit.os documentos por julgai-os eivados do. 
(·.~pirHu pai·tidario local. 

V\), V. Ex. ~omo, por. mai'S que se mexa e remexa esta 
c:i.ue.stáo, sempi·e, no rundo, vamos encontrar o tal espirit() 
parLidario, com o qual ·o proprio autor do requerimento nã~ 
S'.) quiz maniíe8La1: de:;de logo de accôrdo, varrendo a sua 
tc~Lada, no que fez muito bem. 

Aliás, Sr . Presideut:.c, não é uma singularidade dos esti
vadores de .A.lagoa~ .esLarem ligados ao espírito partidario lo.:. 
aul. V. Ex. sabe e sabe-o, sobretudo, o illustre De,Putado 
pelo ~$tado do Rio . de Janeiro, não mais o Sr. Maur1cio de 
Lfü~ erda, mas o Sr . . Manoel Reis, que me ouve eom tanta 
lionàade, ·que o:i estivadores na .Bahia constituem uma po-. 
l1rncia Lão grnnde que garantiram no poder o Sr. José Jo~ 
quim Seabra contra a~ ameaças terriveis da opposicão, por: 
occasião da sua . posse. 

O Sn. M..\TJntczo DR LACERDA - E da Associ&Qão Com'-
mercial .. ·- · · .. 

O SR.. C.oSTA Rooo - E, por signa!, tamhem da Aasocia
cão Commercial, como bem diz o illustre Deputado Sr. Mau
ricio da. Lacerda. 

Assim, Sr . Presidente, o que esaes operario.s deveriam, 
âUtes de tudo, fazer, era. não a. g1·éve, mas instruirem-se per
feitamente a l'espeito da questão social, para não deixarem o 
:rnu no.bre patrono nesta oasa, Sr. Ma.uricio de Lacerda, na 
po~ 1cão ti.e defender uma cousa que ainda não existe, em 
relacão a elles, embora exist.a., em relacão a outros eat.iva
c.Jores. 

Um dos pontos em que eu queria tocar é o da allusão 
que i~z o nobi:-e· Deputado, autor do requerimento, ao que 
S.Ex.chama o filho do Governador. · 

· Sr. Pres~dente, nos acontecimentos · está realmente en
vc;l vido o Sr. Waldemai· Lima, ,oommerciante ha muitos 
annos, em· Maceió, moço de quem é pae o Governador do. 
Jl:stado. . 

Nessas oondicões1 pouso ter afastado a ponta de maUoia 
po1·venLurn existente na allusilo do nobre Deputado, qwJe po
Jf'l·ia dcix:nr esse. commerc.iante na sitl!íA!:ão de se estar apro
veil,undll da sua qualidade de filho do Governador para. op_. 

· primir·, mais ou meno9. com medidas voxatorias, os estivado
rc~ -gl'(•\l 1:-:tni::. Não, Si·. Presidente, elle não os opprimiu. Como 
1~ommercjant.e, a quem a gréve prejudioaVli . enonn"meQte. 
. a.~:Y~-: m . "' 
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t1mt.lü aiuclu a assegurar· os serviços de estiva a bordo dos 
n:tvios elo Lloyd Brasil~iro , esse commerciante, coroo os de-. 
mab. mandou vil' operariot: do interior e que não estavam 
~oli<lario~ com o~ grevísla8. 

Como V. Ex. vê, Sr . .Pt'esidente, .:foi. uma medida acau
;tdadora que qualquer de nós poderia tomar na mesma situa
>t"ão. mesmo sem ser filho do Governadol'. 

· Sr. Presidente, concl:uindo, quero lamentar a sorte dos 
uperal'io~, na situação nctual em que os collocam as doutri
.nas em nomH das quaes o nob1·e Deputa.do fluminense falia. 

O:: operarios est5.o ·sendo ho.je victimas do mesmo 
.1 ei.·ror medieval eom que os opprimiu., ha tantos seculos, o 
:Santo Officio. Hoje, elles Lambem teem o Santo Officio. Na
(fUeUe tempo, trabalhavam ~, • fatigados, extenuados, eram 
obrigados aiurla a ac.ompanha1', em nome de um· Deus, uma~ 
t.antas procissões, quo lhes não eram pQsitivamente agrada
v~ii:, porque accresciam o serviço do ~mito divino ao que 
eHe~ já tinham feito para o seu ganha pão; boje, ha um 
outro ~ant.o Offinio, que é a vontade syndical, que determina 
<.lO open1rio qUt~ não trubalhe em taes e taes dias, que exige 
dn op(, !'ario que se colloque em gréve, muitas vezes quando 
a i;t·éve não se ,justifica. 

l!~, Sr. Presidente, que repres·enta essa vontàdé syndical ? 
lleprc:::enl.a. muitas veze::;, a vontade de um, dous e tl'es,. 

1 · c1,1re~entn. a vontade do5 meneurs. . . . 
. Não acredito que repre::;ente . ainda a vontade do nobre 

Deputado; Sr. Maurício de Laeerda. (.Mwi.to l>em; muito bem. 
O oradio1• é muito cu-mtJl'irnentoào.) . 

ll~ncerrada a d iscus~ãu do rcqt:icrimento do Sr. Maurício 
de Lacerda. é adiadn t~ Yottie-üo. 

O Sr. Presidente - De accórdc• <;oro o Regimento~ entra 
1n11 discussão o soguíule . r1.JQUtll'imenf.o offe1·ecido na sossão 
<lc i5 do corrente, pelo Sr. Mauricio tlc Lacerda. 

N. 2 

«llN1twi1•0 que. por intermedio d11 Mesa.. o Gove1·no in
f'urnlf~ os nomes t~ motivo~ l>ü!o~ r1uacs excluiu ultimamenLo 
da Brigada ·J>ol icial vario~ iu'ferior<~s e ~oldados da. mesm~ 
1·orporacão. 

O Sr. .Mauricio de Lacerda ( •) - Sr. Presidente, o· rc...; 
quel'im1mf o qmi t.ive a hom·a de enc.:aminha.r á Mesa. ropre
~cnta. para mim o (l\Jl'nprimentú de um dever moral. 
· · Sabe V.' Ex:., e sabe a. Camara que ha '-lUatro annos fui 
11c1~w~ado du p1•omovN· a r1Nolta dos sargentos. Em virtude 
<kis~a t·hamuda revoHa, foram excluiclos das corporações mi-

( · ) Este dif.íeu1·~u n~<.) foi Nwisto .Pe.lo 01·ador. •1·:: 
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·litarcs <lc forra i) mar em·ca <le quafrollentos inferiores eut 
uma semana; excluidos ::::umm:.u·iam1mtc, sem i'órma de pro
cesso, rnesm•' militar, muitos deli":; foram punidos sem culpa .. 
Na data Nn que esS<! n~:to da autoridade se exercia, declarei 
desta t.dbuo.a que n.~::;umia a responsabilidade do movimento 
e <Jtta, poi·tanf.o, não .se devia estar punindo aquelles que 
licolaravam tcl' sido por mirn <lil'igido~ on arn~stados. . 

Esperei P.m vão durantr.: Lres annos que, na marcha dos 
foqucritos. fosHe eu intimaclo liU ;;ol icitada á Gamara licen<)a. 
para que, lntimaclu, Io8se depor no sentido da prova . que se 
:rormava. Esses inqueritos se coucluiram sem que eu fosse 
uma unic~ vez ouvido, ~~ o resultado foi a i.mpronuncia de 
.t.odos os que pude·i·am clwga.r a l>l! as mãos da justiça eom
rnum. Entretanto, o â.ct.o da autoridade militar subsistiu; 
.todos os sargentos ficat·nrn excluídos das . fileiras . . 

Apresentei, Sr. .l>r~sidente, tempos depois, . \lm projecto 
ij~ :i.mnistia a esses inferiores, o qual ficou at·chivado, sem 
parecer. nesta Camara. . " . 

Ao anno seguinte, l'epet.i. P-m .novo .Pt·o-jecto, a mesma 
p1•oposi.tura de amnistia. declar<indo no primeiro conside
rando que· j_ulgava uma iniquidade que a minha pessoa, ac~ 
cusa<la, em todos os recantos. como principal responsavêl, o 
Qabecilha do llloviment.o, fosse poupada, e justamente aquel
tcs que tinham sido arrastados ao famoso p1•onunciamento, 
houvessem de ser os unicos inculpados e punidot'. 

Nem assirn, Sr. ..Presidente, a Camara se oommo~eu. 
Volto, neste momento, deante um caso concreto, ao velho .as~ 
~umpto. ·· 

O Sr. geueral Pessôa, irmão do Sr. Prseidente da Re
,1..1u~li~:a, a<:aba de exch1h· cerca. d<! 20 'inf~riores da . Brigada 
Pohc1a!. Deante do meu requerm1ento de mfor.maçoos, S.Ex . 
. forneceu á imprensa, off'icialmente, uma nota n.a qual ~e diz 
'lUe esse!:! inreriol'cs foram excluidos ·~m virtude de nota do 
culpa que lhe l'õra fornecida pelo Exercito, quando os expnl
sára. de suas i'iioira8, motivo pelo qual não podiam servir em 
outra eorporacão, r.omo a Brigada, ex-vi do que prescrevia 
o artigo do regulamento que a. nota officia.l cita. 

'l'r•ata-se. portaut.o, Sl'. PreB'idente, da mesma culpa re
~u'ota em que esses indivíduos possam tei.· in.c.orrido, conr a 
seguinte cnrcumstancia : dos e:xoluidos, alguns eram da es
cola t'egimenta.I da Brigada~ outros Unham · grs.du~es de 
anspe1~.adu!' B cabos; oo~ros faziam servico de. sargenteantes. 
todos ()!lea tinham elogios po1· serviços p1·esta.dos, e ha tres 
unuos estavam na :Bl'igada o durante esses tres annos se atra
ves5ou periodo de agilução politica. e até da revolta maxima
l isf a, de. 1S de novembro, sem qu<! um só de3ses homens désse 
atf.est.a.do de permittir em a<.it.o~ de in~mbordinação e l'ebeldia. 

Foi. port,anto. un ic!tmonU' om nome dessa velha nota 
t1úc fol'am excl1rido~ do ::1e1·vi1;.o militai.•. 

Sr!i, Sr, Prr.sidHntn, CftW o Congresso é p1·0IWeo eui 
amnistia:; 11a.1:a os oHiéiacl3 e que para os so!dllclos só ha pos-
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sibílidad1>. de amnisi.ía qnundo a rnvolta é. fei~a sob ? com-:
mundo clir()cto dos orfidao~; quando é felt~L a ~ev~lla des
tes. o r·esullHdo, como acontece com ~s sargentos, e nao se da.r 
amnislia. . _, . . . 

,P6de-su clizer que no Brasil 1~stes sao os umcos cr1m1-
r;o80~ politieo.~ que não foram n.mnistiados. Comprebendo a 
l'r.sisl.~ncia militar a. semelhante rni:<lida. E' claro que os 
sa1·gentos não fazel)dQ..: parte de uma corp.oraçã.o estavel, de 
um quaaro, por a·ssim dizer, de sub-offic1aes, sendo ~penas 
praças graduadas, desfructaru ~1!1ª Jun~ção tem~oraria, do 
modo que a amnistia actual v1na 1mphcar em mfestar os 
quadro~ do Exercito com um:.l especic de quadro F, o que 
seria c.ontra a natureza das f'unc(}ões militares dos mesmos, 
e tanto assim que essa amnistia seria interpretada. como a 
,·ictoria do projecto em no.me do qual elles se revoltaram, 
projecto q1.l e os fazia sub-officfaes. Dada a amnistia ampla, 
!.ir moflo a volt.arem ús fileiras, seria collocal-os na situacão 
de quast snb-officia~; ·seria a victoria do projecto que de~ 
terminou a revolta. 

l~ssim, offerecc) á O~mal'U novamente o projecto de 
amnistia ampla, nem outro é o meu papel. Agora; á 'Gamara 
cümpele verHiear a situnção cm que ficaram esses inferiores, 
r tomar uma nttitude govnrnamental, como seja mandar éan
cellar a nota ne e"Kch .. H;ão. Cauce.llada el".sa nota, esses brasi
leiros podem não ::::ü servir nas forças militares, como em 
l'uncções puLlicas, serem funccionarios publicas. 

:Multos delles, Sr. Presidente, teem trinta annost e mais. 
de bons servioos á Patria, outros tcem serviços de guerra 13m 
CamJdos .<; no Contestado. E todos velhos soldadost cobertos 
de servú.~os nn~ fileiras, tivernm um tióto de precipitaQâO, do 
reYol ~~L quando viram o pro.] ecto graduando-os em sub-of
ficiaes, ou tiveram um act.í> ·de subordinacão aos meus con
~elhos de rcbr.ldia e revolta, Cl nesse caso não são el!es tão 
i·esponsavci~ quanto eu. Não estou eu impune, e só elles 
punidos ! 

Nestas condiCÕí-ls, :l Comat•a, por logioa, ou amnistia a 
esses solda.~os, como amnistiado de facto eu ostat0i, ou então 
com. a punição de~ses soldados ó o.i>rjgada, por decreto, a me 
L'lms1dera1· um cr1mmoso. 

F..:itá ahi o que a situacüo material o morn.I da questão 
me :frt1. derirnh(mcJcr da sua aWtnde, que ella será obrigada a 
assumir. 

No ~aso, r$pero q11c o Go\·ei·no da· Re1mh\foa tome not!l. 
d~ soluçao 'JU~ npo~1to, porquü ::d.~~ é o facto material dessoi> 
vmte. e tanto~ mfer1ores. que ~ervrnm com louvor terem sido 
1nrch11dos por causa. da revolta, .iá ha muit.o esquecida, indica 
que . o cancellamento du. ~ota se impõo, para que 0 Brasil 
po~:<a contar com os. servlços desses proscriptos de todas as 
funccões publicas. 
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Espero, po.ís, que a Gamara dê andament? ao projec~ de 
amn.istia, que requeiro a. V. Ex., Sr. , Prse1dente, se digne 
lllandar desarchivai·. _ 

O Governo que fique no meio termo; m~nde cancellar . a 
nota de!')ses. brasileiros; para que possam ter mgresso nas f1-
leiras novamenle, ou nas funcções publicas. Sl o Governo. 
poréru entender que isso não se deve fazer, porque o general 
Pessôá e~tá em causa, tornará um papel eminentemente a.n-
tipathico e injusto. · . . . . . 

Acredito que o Sr. Epitac10. qu~e no ·prmo1p10 d~ ~nµ.o 
recebeu um manifesto rles$es sargen~os sôbre a .ªm1:l1stia, e 
tez promessas de vel-o com symp~thm, sel'i o pr!me1ro, ~om 
seu irmão,. a acreditar que o prOJecto obedece nao §6 a um 
principio que a minha. consciencia me impunha defender da 
tribúna como tambem á idéa de justiça e de liberdade. qu~ 
deve se'r ·completa para brasileiros que são verdà.deiros pre-
sidiarios da nossa sociedade. . 

Em tae~ termos, requeiro o d~sar.chi'vamento do proje-
cto. (Llfuif.o bem; muito bem.) ·· 

O S:t". · Presidente _,. A Mesa provideooiará. a respeito ~o 
projecto junto á Commissão, afim · de,q.ue tenha andamento. 

Fica. adiada. a discussão do requerimento do Sr. Mau-
rício de Lacerda. 

Está finda a hora <lestinada ao expediente. 
Vae...:se passar á ordem do dia. (Pausa.) . 
Comparooem mais os Srs. Felix· Pacheco, Andrade Be

zerra, Annibal de Toledo, Ephigenio <le Salles, Souza Castro, . 
Dionysio Bentes, Bento de Miranda, Prado Lopes, Cunha Ma
chado, José Barreto, Pires Rebello, João Cabral, Thomaz 
Accioly, Thomaz Cavalcanti, Eduardo Tavares, Arnaldo Bas
tos, Correia de :Britto. Aristarcho Lopes, Natt:ilicio Camboírn, 
I .. eoncio Galrão, Pacheco Mendes, João Mangabeira, José 
:\faria, Raul Alves, Elpidio de Mesquita, Sampaio Oorréa, Ni
canor Nascimento, Vicente Piragibe, Azevedo Sodré, Manoel 
l\eis, Ramiro Braga, Josó dB Moraes, Verissimo 1e Mello, 
F'rancisco Marcondes. Mnuricio de r .. acGrdn, Herculano Cesar, 
Ribeiro Junqueira. Frnncisco Vallada.res, José Bonifacio Jo
sino de Arnujo, 'Va!domfro do Magalllães , Alaor Prata' Ho
Mrato Alves, Camillo Prates, Josó Roberto. Alberto Sarmento. 
)3arros Penteado, Prudente de Moraes Filho,. Veiga Miranda; 
Sampaio Vidal, Rodrigues Alves Filho, Manoel V:illaboírn, 
Ottoni Maciel. Luiz Xavier, Pereira àe Oliveira, Gomercindo 
ltibas, João SimpUcio, ·Carlos :Penafiel, Marcai de Escobar 
Domingos Mascarenhas e Joaquim Osorio (61) . • 

Deixam de eompn recer os S•.•e. Bu('no B~andão. Juvenal ·· 
Lnm:1rti~0, Monteiro do' Souza, Ah~~l Ohermont, Justiniano de 
8erp11, Co.j~rnwnt d0 Miranda, flori::ulano Parga, Luiz Domin
irues, Hermino Barroso, l\forei:ra da R.oeba, VicenL~ Saboya, 
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Ildefonso Albano. Jos1~ Augusto, Albe1•t..o Maranhão, Affonso 
.Barata, Solon de Lucena, .fo5..:. füysio, Antonio Vicente, Ger
vasio :Fioravanli. Alexandrill'.> da Rocha, Pereira de · Lyrat 
Pedi'Q Gorrêa. Alfredo .iú tllaya, .:i~ igue! l.)almeira, Mendonça 
,\Iart.íns, .João l\fenez:e:.:, '.\íancel l\ob~;:. Peflrc LagQ, .Ll\uro 
Villas Boas. Pires d~ Carvatbo, Castro Rebello, Mario Hermes. 
Obaldiuo de Assis, .Arlindo Fragoso, Alfredo Ruy, Seabrá 
Filho, :\.tliIJdo Leone, 'l'orqua'to l\foreira . . Muniz Sodré, Euge-. 
nio Tourinho, 1rbaldo namalbete, Hnitor de Souza; Octavio da 
R.ocha l\f frandn. A :.mri>.m l!'nrtado, Salles Filho, Aristides Caire, 
i\lendes TuYares, Haul :Barroso, ~orival de. Freitas, Leng:ru .. 
her Filho. .Tosé 1tolent.ino, l\faqedo ::::oares, ·João Guimarães. 
'I'.hemi~tôele!-< dP. Almeida .. Buaraue de ;NazarP:th. Raul · P'er
nanrles . .TosP 1\Jw~.~. Albertino Drummond. Matta Maohad~ . 
~ilvcira .Brnrn. Autonjo Carlos, Emilio .Jardim, Americo Lopes, 
Landulpho eh~ :\lagtilhãe.s. Odilon de Andrade, Lamounier Go
dofrcdo. Moreira. Brandão. rtatll Sá. Francisco PnolieUo, Vaz 
de Mello, Edgardo àa Cunha, Raul Cardoso, Cesar Vergueiro, 
Eloy Chaveg. Palmeira füpper, Rãmos 'Caiado, Tullo .Jaymt\ 
Severino Marques. Costa :'.\Jarques. Abdon Baptista, Celso 
Bayma. F.varist.o Amaral. Augnstó Pe.stan&, Alcides Maya, Na
b11co d(~ Oouvêa. Plorr!': da Cimha P. Barbosa Gon~.alves. (88) .. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista da porta aceusa a presença 
de 122' 8r~. Deputados. . 

Vae se pro~eder ás votacões daE: materias que se aoham 
sohre a mesa. 

Peco aos nobr~s Depulnrios que oc;~upem as . suas cadei-
l'a!;. (Pausa .. ) 1 

. Vão sor .inlga<los · objecf.o de debeliberacão diversos pro
J ectos . : 

São snccessivament<" 1 idos e .iulgadoFI obj.ectos de delibe· 
racão os ~eguiutes " 

PRO,TEC't'OS 

N. '125 - t920 

Pi.m em !10 :000$ an.mt.aes os vencim.entns dn cnnsttltm' ac)•al 
dn Re1mPJ1.ico 

O p1·ojecto dH lei flUe vou ~.mbmP.f;t.er i1 apreciação da ca~ 
m:un fixa C'm [.rinta contos de :réis annuaes oR vencimontos 
de cn.rg·o de consuUor geral da Republica . · 

Pela sua alta importancia. pela C\Xt1•aordinaria cultura 
jm·idfoa fllW e-xigf> iJO funecionario CJU!' devl'! exercei-o, pelil 
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pP.noso e croseente trab::tlho que este ~levado funccionario é 
ob_rigado .a desenvolver. o ca1·go de c.onsullior geral da Repu-. 
bhca não póde continuar a ter vencimentos inferiores- aos de 
ou 1.ros d-0 importancia incomparavelmente ·menor. 

O -eargo d_g consuH.or geral da Republica foi creado em 
1 ~l03, por dC'sdobramcnto do cargo de .procurador geral. Este 
j:ieon Mcom as fU:ncoõ·es judiciacs; ao consultor se deram as 
tunc}çoes . oon&ultlvas. O procura.do!' geral l)P.rcebia vinte o 

. <Jl.rntro contos annuaes; ao consultor geral ~e deu o venci- ·· 
mrn to d0. <1ui.nze contos. an:nuaes. · 

Hoje o procurador . geral percebe Lrinta ~ nove contos o 
P\üÍ3 s~te cooto5 o oit.ocentos mil réis para. representação, 
isto é. tem o vencimento total de quarcnt.a e seis contos e 0Ho
c1;ntvs mil ;1•éís, emquanto que. o consultor tem o mesmo ven
chnt~nto de quinze contos que lhe foram marcados em 1903 •. 

Quando se creou o logar de consultor, os -direcliores ~e-
1·.aes da Secretaria. ~ .Tusti(:a e das outra~ secretar.ias de Es-. 
tado, dos quaos dle'l ·era superior, ganhavam nove conto!'! de 
réis annuaes; 'hoje percebem . dezoito contos ~ o consultor 
tem os mesmos c1.uinzP. contos. 

0!:; di'rector''es do Tribunal de Contas · ganhavam quin7.f>. 
GOntos ;, hoje percebem vinte P. noYe contos duz~ntos e cin
coe-nt.a mil réis. 

Ao cargo de consultor geral, até agora 9ccupado com o .~· · 
rnnior bY'ilho po1• homP.ns r1e,. grande eapacidadP- int.ellectual 
quP. nelle teem prei;tado notaveis sE1rviços ao paiz. nada se au
~m(\:nt.ou desdt' n sua orAa~ão em 1903. 

Entretanto, · os vencimf'ntos riA todos: OF; demais cargos 
ffrnm sido augment.ados. · · 

PP.la importancia do~sf'.' cargo, p~ln influencia que os p:t
rf\C'f:'Y'l'~ do funoclonnrio que o exerne podei'il ter e f.eem real
mAnl~ nu d('oisi\o <ir:- imJ)orlnnLissimns questões quo affectam 
o~ . inLoro1-1s1~~ ·publicol'l, p4~ln~ grnnd~s rosponsabilidãdes que 
o !'l"ll 1•xorcicio acarretu, devl' lhe ser• h~m l'~munN'ado . . 

o fncf.o dt' sor habit.un.lmentP nseolbido o consultor geral 
('Ult'c> <1!( mn.ll' illustrtli:! advogado~ não poderia. ser invocado 
pura .im1til'icar a 11onsorvaçll.o dos reduzidos VA'llcimentos desse 
aU.o rnnocionario, po1·quA o ex:orofoio do co.rgo impede de ac
c~ilar ,~nusa~ o consultas P-m que a ndministrncão este.ia em 
júgo <' ÍFi!!O diminua ·ext.raordinariamente os proventos do P.S · 
rript.orio -Oe advooaoia. . 

Ao passo quf:' a remunoração deste cargo ficou est~ciona -
ria. o t.rnbalho or~sceu ~onsideravelmentA. Para apreciar t'Ste 
:n~ ·gment.o progre~sivo basta dizer· <1ne o Dr.•. Araripe .Junior, 
prímcit·o consult.or, serviu por nove annos, desde t903, n.té 
.1011-, ::;e.us parP-ceres cfllão p~1blicados flm. t.rf's vbl.nmes ~ são 
c•m numero de 298. A m~tha anmrnl fm apprmnmndnment,(~ 
d l'.' 33 parec1eres. , . . _ 

o illus lrc jurisl.a doutor Tloclr1gnes Octuvro deu, dP. 19fa 
~ HltS. isto é e.ro. um pr.<riodo d" qlial.ro annos. em Qllf\ e:ter .. 
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oeu com intenso brilho o referid-0 cargo, 468 pareceres. assim 
distribuídos. . 

Pareceres 

Em 19!5 . ... . . .... ... .. .. . . . .. ...... ·: ... .... .. . . . fio( 
Em t9f 6 ......•....... · .... .. . . . .. ~ . . . . . . . . . . . . . . ·si 
!Em· t 917. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. • . . . • .. • . f25 
!Em i918 ...... . •.... , ..... ~ ...••.... ; . . .. . . • . . . . . . i-i8 

. A médfa annual do numero de pareceres elevou-se, por-
~ant;0, a. u 7. · 

O trabalho do eminente jurisconsulto do Dr . . Alfredo 
Berna.roes, q.ue 'hoje e:teroe, interinamente e com inexcedivel 
~ompetencia o cargo de consultor, é tambem muito arduo. 

Ora, ningu~ ignora o ·trabalho que dá cada um daquel
iles pareceres pois os .ministros só fazem as consultas nos ea
sos contróver.tido.s e tendo em causa elovad'os interesses do 
Estado. . ·-
. . Por ultimo, convém lembrar que o Mini~terio da .Agri
cu•ltura tem um consultor que peroeb.e !8 :000$ annuaes; o 
das Relações Exteriores :ganha 16 :000$ e os ·de Marinha e 
~uerra que são audito'l:'es .p·ercebem 21 :000$000 . 

• 
· Em face das ~onsideracões p'r.eMdentes, submett.o á apre-
iõiação da Camara o seguinte (l)ll'ojeeto : · . 

Considerando que o cargo <ie consultor geral da Repu
iblica foi crendo por dec.reto legísla.tivo n. 9tl7, de 2 de ja
,neiro de. 1903 com os vencim.entos de 15 :000$ QUe nunca fo
ram a.ug1m.ent.ados quando o tem sido, e por vezes successi
l\'B.S, o de tod'os os dfltllais. empregos pubhcos; . 

Considerando que. não ba a -devida propor~ão entre os 
rvenoimentos do ref'P.rido ~ai·go e os de outros de muitO me-
inor importanefa; · 

Considerando n alto relevancia das funoeões inherentes 
a esse oa.rgo r,ujo t.rabn.lho tem crescido congid-eravelmente; 

Considerando que o mesmo cargo só- póde ser exercido 
IP:Or homens de grande preparn ,iu.ríclico e alta capacidade in
tellontunl e que o 1 rn.bailho de . homens dotados destes. pre-
dicados não póde ser mal remunerado.; · 

PROJECTO DE J,EJ 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. L" São fixados em· 30 :000$ annuaes os vencimen
tos do cargo de consultor gei·al da Republica, s·endo dous ter
ços dr Qrílenntio e um terço de gratificação. 
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Art. 2.•.· Fica o Poder Executivo autorizado a âbrlr os 
ereditos necessarios para a. :xieecução desta lei. 

Art . 3.• R.evoga.m-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 19 de julho de 19!20. - Ferreira BrQ,(Ja . 

·-Andrade Bezerra. - Maria de Paiila. - Corlos Garcia.. -
'José Lobo. ":""""""A~ Commissão de Finanças. 

N. i27 - 1920 

Cre.1.:r o Gabinete de !dentificaçtJ.o na Mm-fnha 'Nacional 

. Con.siderando rrue o Gabinete de Tdentif'foa()llO da Ma.rrfnba. 
"foi creado -pot' avi!;o ministerial em 1908. sem ter ainda uma 
regula.rnentacfio propria: 

Considerando que t.orna-se preciso que as carteiras de 
' 'identidade: pm.~ elle expedidas tenham va!orr de folha corrida 

e de .attestado de bons antecedentes; 
C-0nsiderando qua pre~entemente é feito o servi~, se oin

ginào unicamente pelos regulamentos das respectivas reparti
ções congeneres; · 

Considerando a.inda qne. depois de doze '(t2} a.nnos de 
vida aotiva o Gabinete r eferido tem produzido bastante, dei
xando uma regulo.r renda p&1ra . os cofres p~Ucoe; 
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Considerando que, clepoi~ de approvado o proje.cto se fará 
no Gabinete mencionado uma renda s:nperior á que p.rodui 
presentemente; 

Considerando que a organização pedida não lem augmento 
Llü oespeza, muitQ ao cont-raz:io deixa saldo atinualmente; 

Considerando ainda que o Gabinete de Identificação é a 
fonte para. re::>erva naval, prP-&entemente com mais de quatro 
mil reservistas nnvaes, em ambas as r~ategorias; 

Considerando mai:> que a renda annunl em 1919 foi. de 
~1 :288$, proveniente d~ carteiras de identidade, cãd8l"net.as 
<le re-servlsías, segundas vias de carteiras de identidade e de 
~stampilhas. do seilo adhesivo: 

Considerando tambem que no mez de junho de 1920, fo
n:im identificadas na média oitocentas r sessenta pessoa~ 
(860); . ' 

Coni!icleraudo nnalmentP que a despeza ,com o pessoal e 
rua teria!· é de trinta e nove eonto~· novecent.os e oitenta e quatro 
1·éi~ (39 :9S4l!l000) e a 1rencta de vjnte 11 set.e cont.os duzentos e 
oi lenta e: oi.to mil réh; (~7 :288$000) : · · 

Resolve o Congresso Nacional decretar o seg;uinte: 

AJ't. 1.." Fica creado na Marinha Nacional o respectivo 
G.abinele de Tdentificação, que deverá ser regulamentado com~ 
ª'°' repartições congeneires. 

· Art .. 2." O pessoal, con.slante do quadro abaixo, ser& 
constiluido pelo~ actuaes ·serventua1'ios do referido Gabh1ete, 
vil"to já terem pratica do servü;o de dactyloscopia. 

t dm·eet.or .....•... , .......•• 
2 escrípturarios ........ . ... . 
2 identiJioadorü:;: .......... ' .• 
1 portPiro-1'el-venl1~ ......... . 
:?. e~cMwm t.A.;:. da Al"rnada ..... . 

9 :'60'0$000 
J14 : !1100$000 
·to : 800$.000 

3 :Ml!0.$000 

38: 400$0o(}() 

Sala das sessões, 17 de julho de i920 .-Paulo de Frontin. 
!\ C:etmmLo;;são de Fina.nçaa. · · 

N. 128 - :l920 

Pm•m,ift.f' a trmn.sfcreMúi de .mo:trkttla.s. da.~ fa.cttldodf.s li11re.~ 
/Utra rr.~ <>fficirw.-: nu. m1uipn.rnda,ç att= ju.nh.o dr: 1921 

Considerando qne a pro\iidenc~in 1.omnoa pelo nr-t .. 8u. let.
trn f, da lei n. 3.45~. de 6 de janeiro de 1918, para que os 
::i. lumnor:i <las acaqemias livres .pudessem regularizar sua si
l.uaçao. 1.eve effeito maü·. loc.al do qllf) geral. l)Orq•uan.to, es-
1 ip1.1 lan<lo tW37.0 df'masiado (mrt.o. deUa se ap1•oveitaram. com 
t<>rlu vnntag·e-m. Oi!'l e~tu{fanlPR ,Jas escolaf' rxigt.entes: no Dis ... 
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tricto Federal e .em S. Paulo; ao passo que muitqs das .<los 
Estados longinquos não participaram do favor da lct pel~ im

. ,po.ssibilidade de emigrar a tempo de preencher a fol'mahdaóe 
<la revalidação de exames; · · 

Considerando, por outro la:do, que algumas escolas of1fii...; 
ciaes, noladamente a .. Faculdade de Medicjna. do · Rio de Ja ... 
nefro, niio organizaram bancas, em maio daquellE'! · anno. par!l 
a referida re.,;alídação de exames, e; .portanto, 

Considerando que outros tantos estudantes .tiveram de 
l'egressar a seus Estados, sem conseguir.em gosar dos bene-. 
f icios da providencia legal; · 

, O Congresso NaeionaJ resolve: .. 
Artigo unico. ·E' permit.tido que, até .iurlho de 192{, . os 

:i.lumnos das faculdades livres, julgadas icloneas pelo . Minis ... 
tro do Interior, transfiram matriculas ,p:a.ra as offieiaes ou 
equiparadas; desde que renovem, .com approvacão, ·os examellf 
das · materia:s do . ultimo anno que haviam (}Url3ado, com 
boas notas, no in~tit:u to pa;rticular; revogadas as dispast<;õe! 
em oontrario. 

Sala daR sessães, 16 de jú.Jho de 1920 . - ·vicente Pi
rag'ibe . . - A' CommisAAo de Jin&t.rur,ção Publica.. 

O Sr. Presidente - Vou snbmettel' a vot.os os s'.eguintes 
1 . • 

f\EQU'll:l\lM6N'ro8 

N. i 

. Da Commissio . de Finança$, pedindo que seja ouvida a 
Commissão de Const.itui~ão e .Tustica sobre o requerimento 
do major Arf.hur de A11drade e outros funectonaríos da Casa 
de Correccão, solicftando os favor~s de que trata o decreto 
legislativo n. 3. 4-0'0, de 29 de "°''embro de i 917. · 

Approvado. 
N. 2 

Da Commissão de Finanças, pedindo a audiencia · da 
Commissão de Constitui~ão e Justiça sobro o requorimen·to 
de José Francisco Kahl e outros, funcnionarios da secretaria 
do Ministerio da .Justiça -e Negooios· Interiores. solíoi1t.an<lo
Jhes se,ja computado, para o eff eito da apo~entadorià; o temr>6 
eonstante das certidõe~ que .iuntam. . 

Approvado. 

O Sr. · Presidente - Vou . submetter a votos o seguinte 
requerimento offerecido na sessão de 19 do corrente, pelo 
Sr. Francisco . V alladal'es : 
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Requeiro que o Governo, por interme4io da Mesa, ín-. 
trorme porque, estando concluída a linha tE:Jlegraphica até a 
pidade de Lima Duarte, alli existindo já um encarregado e easa 

· alugada para a. estaQã.o, ba seis mezes, não .se recebem tele-· 
grammas para aquella cidade. 

Approvado. 

O Sr. Presidente· -· Vou submetter a votos o seguinte 
requerimento. off el'ecido na sessão de 16 do corrente pelo 
Sr. Maurício de Lacerda: 

N. 4 

<Requeiro que, pelo íntermedio da Mesa, o Govei:n.o in;,. · 
:forme o motivo por que não foram pagos os 20 % da. ma
'joração feita aos operarios e :runccionarios do Estado, em 
seus ordenados d vencimentos, principalmente os de jorna
leiros e outros operarios da Estrada de Ferro Central do 
Brasil.> · 

Approvado. 

O Sl' : Presidente - Vou submetter a votos o seguinte 
.requerimento offerecido Iia sessão de 7 do corrente pelo 
Sr. Maurício ·de Lacerda: 

N. JS. 

«Requeiro que, pelo intermedio da Mesa, se s-olicitem in
torm~ões detalhadas sobre os acontecimentos operarios de 
Jaraguá (Alagoas) e Belém (Par!).> 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente -- Vou .submetter a votos o seguinte' 
requerimento offerecido nn. 8essão de 12 do corrento eelo 
Sr. Maurioio de Lacerdn : · 

N. 6 

' \ 

. cllequeiro que, :pelo intermedio da Mesa, o Governo 
preste int'ormac'6es sobre o estado de sitio que vigorou _ du- .. 
rante a guerra até dezembro de 1919 . > 1. 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente - Estão findas as votae()es. 
Pasaa.-se :is materias em discussão. 
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3ª discussão do projecto n. 78 . A, d~ i926,- do SenadOi 
autorizando a concessão do ·credito de 300 :000$. -para au::titiar, 
a rP,presentação desportiva brasileira na Olympiada InterDa-; 
cional de Antuerpia; com parecer favoravel da Gommissão de 
Finanças (em virt~de de urgencia.) . . 

O Sr. Presidente - Acha-se sobré a mesa uma emenda 
que vae ser lida. · · · · 

E ' lida, apoiada e enviàda a Commfasão de Finanoas a 
segninte 

BM:ENDA AO PROJ'ltCTO N. 78- A, Dll: . i920 

(3" discussão) 

Artigo unico. Em vei de: enão excedente ·de treeentol 
contos de réis:r., diga-se: <não excedente de cento e clncoent.11 

· contos de .r~iS>. · 
~ala das sessões, 19 de julho de i920. - Alva:ro Baptu~ 
Encerrada a 3• discussão do projeoto n~ 78 A, de i920.

. e adiada' -a· votacão até que a referida Commissão dê .pareoer. 
sobre a · emenda offerecida. ,. · 

1 3ª àiseüssão do projecto n. 27 A, de i920, provi<lenoiando 
sobre o provimento de logares creados . no Departamento Na-
cional de Saudo Publica. · 

., 

O · Sr. Presidenté - Acham-se sobre a mesa diversa$ 
emen~.a~ . que vão /ser lidas. 

.. São, suoeessivainente, lida~. apoiadas ··e postas ~onjun• 
tamente em diecussõ.o as seguintes · 

EMJtNDA.S AO PRO.TECTO N • 27 A, DB 1920 

(S• diacuesfio) 

N. t 

O Governo aproveitará tambem no provimento de lo.-: 
roe creadps. a ci:ear, ou a vaga~-, ~s mediC!os classificados em· 
r.oncursos para mspectores sa'Q1ta.r1os reahzl\dos em obedien-· 
eia ao disposto no ~ 5º do art , 3º do decreto n. H .5691 de 28 
de abril de 1915. e que não lograram nomel!lcão, nem foram 
abrangidos pelo decreto n. 14.:1.89, de 26 de maio de 1920._. 

S!l-18 de.s sessões, 15 de julho de :i920 . - Uballlo llG-i 
malh.ete. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 23/00/2015 10:34 + Pág ina4 2 de 50 

'\. 
L 

Accrescente-se; 
Onde convier: 

N. 2 

E bem a~sim ao.s medicos interinos e auxiliares acada .. 
ruic~s, ho,je medicos, que em :1918, por occasião da grande epí
denua da gripve, funccionaram na Directoria Geral de Saude 
f ublica ou na A1::sistencia Municipal. . 

Sala das :::essões, 15 de julho de 1920. - Olegario Pinto .. 

N. 3 

Em Jogar de «op,•01,~eitará», diga-se : .. ,..poderá aproveitar>. 
O mais corn~ está redigido. 

Sa,Ia da::; sessões, 15 de julho de 1920. - Elpidio d~ 
1Ve$quito; 

N. oi 

Ew vei de «0 Oove1·no aproveitará~. . . diga-se: Fica o 
Govcrn() autol'izado a aproveitar. 

Sala da.s sel:isões, :15 de julho de i 920. - 1J. Lamartine. 

N. l5 

O Governo aproveitará tambem no provimento de 108"
r6S creados, a crea1" ou a vagar, os medico& olusifioadoa em 
concursos para inspeBtore.s san•tarios, realbados em obedlen".' 
eia. ao disposto no § 5º do art. 3" do decreto n. !i.569, de 28 
de abril de f9t5, e que não lograram nomee.oão, nem foram 
abrangidos pelo decreto n. t4.t89,de 26 de maio do '1920. 

Sala das sessões, 19 de Julho de 1920 . ....,.. F. A'Pl"e• âa. 
~il'IJa. 

N. t'J 

SUPprimam-se as palavras cou a. crca.r. ou ainda. a va.
~ar~ do artigo unico do projeoto. 

Ju&tifka1;ão 

A lei que creou o Depilrtamento Nacional da. Saud~ Pu
l'ihca aut.oriza a aproveitar, SC\m concurso ipor occasião da in
stallaclio desse ~enriço, os rpcdieos que estiverem nae condi-
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c;ões enumeradas nos paragraphos do artigo to e não nas va
gas ou nos togares a serem creados, como diz o actual ·pro
ject<>. 

Sala das sessões, 19 de · julho de i.92<>. - Rodrigues Ma.-
cluui,o . • 

N. 7 

Ao projecto 27 A, deste anno : onde se diz : o Governo 
aproveitará. . . diga;... se: Fica o Governo autorizado a apro-
veitar... . · · 

Sala das sessões, :t9 de julho de 1920. - Vice11ite da. e .. 
Pi'ragibe. 

O Sr. Antonio Aust.regesílo ( *) - Sr~ Presidente, a pro
I •Osit.o da terceira. discussão do ·Projecto . n. 27 A, de 1920, 
providenciando sobre ·o pl'ovilllento de logares ~reados no 
Departamento Nacional de .Sa.ude P~bl.ica. eu teria. que .fal-: 
lar alguma · cousa acerca de um discurso pronunciado ~w 
polo brilhante Sr. Evaristo do Amaral, meu particular amigo 
e notavel repl'esenLante da br.u1cada do Rio Grande do Sul. 

O illust1·ç Deput:ufo · deixou de te1· resposta immediata-
. mente, não scí .pela. considera~.ão i)essoal que 'tenho ao '1igno 
parlamentar, :;inã.o taffibern parque ou aguardava. documen
tos apropriados para fazer a defesa da. ·eommissão e do In
stituto de l\~a.nguinhos · ou Oswaldo Ct'uz, em estudos espe
ciae.s acerca do estado sanita.rio do Rio Grande· do Sul e do 
.Paraná . . 

· O Sr. Deputado Evarist.o Ama1·al, talvez c~m momento 
de má.o humoL·, fez acerbas criticas a essa Conunissão e ao 
Instituto Oswaldo Cruz . . 

. Medi<!o, pi"ol'ess91; ~e itrua . E_'ac.ulQ.adc, ~esteipunha da · 
i:a·andeza daqnello · znst.1tut.o o da preclara <l1reccao que lhe 
'dá o Sr. D1·. Carlos Cragas, não mR posso callar ante as ac
'c!usai:.ões feitas ao illusb'e medico e ao notavP.l instituto. 

Meu · eminente amigo vrocurou ridicularizar o Institui.o · 
tle àlanguinhos, tornando-o um Lauto inferiorizado e abas
! alJado deante dá opinião . do Parlamento. S. Ex. diz 
que aqui no mo de .raneh'o, no Brasil, devido ~is vi<>Jenéias 
do iUCb"Ulamento da. Sallde PubHca, '° individuo íica com o 
t~o1•po cscravisado aos r egulamentos de medioina, pha.rmacia 
c tt um enxame de ob1·iga.í:.oriedades jw;upportavei.s á popu
la.1Jií.o. á pr opria condição socia l hurnana; o individuo torna.
::ie. antes do tudo, um p obre diabo». Invooa S. Ex. a autol'i
da.úe de Léon Daudet, em «Les Morticoles»; sujeita. o braai
)ejro ú.8 mesmas penur ias descrip.ta8 pelo n1a.ledico da litte.
rat.uni medica, o Sr . ;Léon D'.iudet, q u,e, nas suas obras tão 
·eonheddas «Les l\fo1'1.iwlc$:1> ·e C110 evant l1a Douleut'~, fa.i da me-. 

. ( • ). Est:e discurso não foi revisto pelo orador.· 
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dicina franceza um appat>elho de torturas para. todos e para 
l.itdu. 

A co10parac-ão !'.· a.b!:iolutameute injusla. Nossa hygieu~ 
a\.it.uul l! wuito l;<Jmpta.cenLe em ~ompara.c;ão de outi·os pa.izes, 
eutri: a~ quaes a dos Estados e uidos, a da AU~JlHJ;Dha, e, 80-i 
bL'eLuc.Jo. <~OllJ · a .llygiene da t;uerra, nos seus ulLimos mo-. 
meu Los, cm que os soffrimenlos foram ve,rdadeíros, mas para 
um fim superio1:, grandioso, que el'a a salvação elos iudivi
uuol:l aLirudos ao .meio das epidemias sem poderem conhecer-
11Jo~ 01:1 perigos . .. . 

Ai11(1a. mais, o notavei ·Deputado :fez vehemente critica ao 
· Vr1:1 . .Ac.Jol1Jho Lu~. l;ieI'aulides ·de Arauju e Olympío da Fon ... 
· 1:1t>ea fll.llo . · / · 

O Dr. Adolpho Lutz é das personalidades_ mais distinctas 
4u~ pu:sl:)uimos na medici-u.a.; oua .competeucia é iucoricu::ie;a. 
:K um sabio perfeito, um dos maiores . parasitologistas do 
muouo, e que1· na Allemanba, quer nos Estados Qnidos, po1• 
1.odu purto onde appareoam, seus trabalhos são acatados,. li-

<los e 1·et'peitados como pouoos. · . . 
lia uma · censul'a á grammatica do Dr. Lutz. Mas, coma 

::;üLio, ClUe é, singelo, despreoccup.ado dessas questões, tem 
u vi~lio exclusivamente d.irigida para os factos concl'etos da 
medicina. 

O seu dia.rio, talvez 01.alamanhado, talvez descuidado, ae
!(Ílll appv.1·ece porque elle pensa um pouco em allemão; o aeu 
tciUo l~ t.odo de allemãr} e não póde· apurar . as questiunoulàs 
grammuticaes, muitas vez·es àbandonaca~ por lidimos homens 
ue acioncia. · . · . . 

As accusacões feitas ao Dr. Beraclides de AraUjo ai<> 
talmbem bastante acerbas. ·. . ,.. · · 

O illustre -parlamentar · accµsâ de leviano a esse illustre 
1.rabBlhador, que, bontem, . nosso discipulo, é, hoje, um- do1:1 
or.erartos mais notaveis e mais completos .de. que dispõe o 
JosUtuto Oswaldo Cruz. . . . 
· A .sua defesa, . constante de carta. ~ta.da de · i2 do eor~ 
rente, d extensa~ mas a Gamara. pernuttirá que eu proceda á 
~ua leitura, porque cabalmente responde ás a.ccusaeões do 
notavel representante .do Rio Grande ·do ·Sul. · . · 

EU-a: 

cO Deputado Sr . . :Amaral depois de discutir o · pro- ~ 
.iecto de lei que regula a entraca e expulsio de es
t.rangeiros na. Republica~ combate o ·novo regulamento 
da Saude J>ublica, dizenao: . · 
.-E' evidente a· .oboessão, neste assumpto, quando se 
presta attanção 3 que ·a ma.terin legislativa que jo;a 
com direitos, garantias, viver; casa e corpo dos babi-
1.an tes do paiz, foi unicamente subordinada ao eriterio 
medico profissional, preso á. consideraclio do :orivílegio 
e.a diplomas officiaes academioo~ . A isto \)Odemos 
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7ó~ 

d1a1nat rnai de Mauguinhu~, com c.sk µl'e t:ctle11tt', eu.ia 
rnenr:iiu nau dt•ÍXtt dn Vil' U i!l'(Jposilu, <10 Ill<!llUS pat·a 
rcr.:re iu 1 iUerudo, 1~::<f1iritual e o esetipLivu tlu que ~e.ia 
a ::abiu ~viagem ~ c: ieul.ifiea nu rio Pa1·aná e a .As::;un-

. eió11 , i:om vo!La i)Or Buenos Aii·es, Montevidéo e Rio 
Grande, ·pelos D!'s. Adolpiho LuLz, . H. C. de tiouza 
Araujo u O. da Jt o11seca, etc., el.c. Tudo consta deste 
bonito tomo. decimo das «Memorias c!o Instituto. Os
\valdo Cn~, magnificamente impresso, eom texto . em 
fraucez , ingloz e portuguez. ~ · · 

E assim entra o Deputado · do-gra.ndeuse u. !}riLi
car a redàc~ão do diariri de viagem do .. Dr. Adolpho 
Lutz, mostl'ando pequenos erros de portui;uez e a im-

. pr·opriedade do estylo. · . . . . 

Não sabe o Sr. :Amaral que · 1.1utz é o typo do vel'-: 
<ladeiro sá.bio pesquizado1-, todo voltà.do 1)3.l'U a. verdadé 
3'Cientifica sem muito .~'e preoccupar com a. pal"te littc
rc:i.ria. O Sr. Amaral procurou aqui e alli a.ti impro-

. priedadés de termos e :Phrases ílo nosso relatorio para 
-upresentar ao Congresso .como eamo.stra:s de verve ou 
da. vis estylistic~ das nossas narràções, sem cuidar de 
apreciar o fundo scientifico e patriotico das observa
ções que elle. contém. 

Os que cscreve1ú para as «l\1emo1·ius» nurn;a. qul
zeram fazer litterntura; se preoccupam menos com o 
estylo que com o fundo. São ellas uma revista · de 
sciencja de observacão . e experien.eia, e noste ramo· da 
actividade deve-se usar · sempre uma linguagem muito 
~implcs e concisa. . . . · · 

· ·- . ~\pós criticar .varios trechos do nosso . diai'io, o Sr:·· 
Atnaral · Cl.z; · ~Neste . gosto · succed·em-se paginas e pa
ginas das «Memorias do Instituto -Oswaldo Cruz»-, em 
qrre- o .D1;. ·Souza Araújo manifesta os seus <lesagrados 
ás cousas do Rio. Grande do Sul e pontifica, tanto acer~ 
ca. de culicoides, Q.Omo -das f!nanças, administra.
(.~ão e sorv?co·s». Quando o , Sr. Amaral diz <i:ncsLe gosto», 
.:tepois de .criticar erros e .impropriedades de termos l~ · 
estylo, significa que o meu relatorio, que van da pagina 
115 a 157 do· fascículo II, tomo X, de 1918, das «Memo
l'ias> está ejvado dos mesmos defeitos, o <.1ue . não é 
verdade. 

l~m .ír() pa:gina.s desse tomo se uoham condensados 
os meus estudos, observações e infor_macúes · sobre a 
climatologia o condições sanitarias de uma vasta zona 
dÇ> nosso páir., tudo escripto em liugua~em simples{ 
sem preoccupação de estylo. ·' 
. Pt·ocurando l:.em o Sr •. ~i\.maral encontrarê;f, er1·t1~ 

i.ypographicoi:> e de l'evisão que· não cofroram: :por 
minha . couta, Quanto ao valor scicntifico da;) miti,has 

e. -:V.ql.~ flf · · · · · · 4S 
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ANNAES DA GAMAR.A 

obse.rvai:::ões o Sr. .Amaral nada disse. · porque não quiz 
dizer . 

Allega. o Sr. , \.maul ter encontrado no meu rela
to1·i o manifestações de desagrado ás cousas . do Rio 
Gl'ande do Sul, o <iúe não passa je um erro de inter-
prcla~io. · . . 

Devia ter dito que as cousas que eu narrei sobre o 
Hio Grande do Sul não o agradaram, o que é muito 
diffcrentc . . 

As minhas obsnrvaçõe::; e critica sobre o estado 
sanítario daquclle E!:tado não a.gradaram ao Sr. Ama
l'al, nem no D1•. Hi.cal'ào Machado e à muitos riogran
d enses, pCJt' eerlo; mas, como nem todas as verãades 
agrac./um, nfio me,.. ~urprebendi com a sua attitude. o
fim que visei fui, além de scientifico, patriotico, e al-
carwei o 1~xi:tu desejado. . 

A prova di~to é qu.c l'ecebi OJll'tas de parabens, a 
Snlicit.ac.;úes vorltaes uos verda<leiros representantes da 
'.:lasse meclica riograndense, os mcdicos de maior fáma 
e sabt~ t· ele l)orLo Alegi·P., cr qu'e . não lj?em nenhuma liga;;.. 

·~ão com o Go'verno. .!?elo entãt> .. director de &âúde dê 
·:s. P11ulo, . fui calorosamente rnlicítado pelas narrações 
<Jllé fiz. Tambem foi o meu relatorio muito applaudido 
por muiloi'ô medfoos da Saude P.ublica Federal e por 
~;utros, ionumeros,. que attestarão em qualquer ~empo 
a lenlr.lade das minbag informncões. 

Tanto o Sr. Amaral como o Sr·' Dr. Ricardo Ma_. 
dia elo dizem · qllc cu tenho «forte mó. · vontade> contra e> 
füo Grande, o que t.ambem não ó verdade. . · 

O que cu escrevi sobre o Rio Grande- tenho es...: 
. crípto tambcm sobre outros · l!.sl.ados, especialiil:enté so- · 

· hre o l>ai·aná, que é o meu Esta.ao· 'nàta.l, o -ao qual me- .· 
<m ti;e~'11c i do corpo e aima, para · restaurar o seu cre
dito eh :;alubl'idadt>, nfio <'Screvendo mentiras, nêin pro
curando 1mcobrir a '\)e1·dade, mas agindo o trabalhando 
consr:.iont.cmerHe, pt·imeit•c1 fat.chdo estudos, que já 
ciat::.m dn tiun t1•0 annos, N\.r:i conhecer as suas verda.
éleirns contliçõt's sanílarias, o depois organizando ·com
mi~sões o se1·vkos do saneamento. 

Os frudos desses meus t.r!lbalhos já são 0onhecidos 
de. todos o::; hons hra:;ileiros qoe se inLeressam pela 
· 1$randeza da uos~a Pa tria. 

Qllcm ignorar o meu patriolico e::-1fon,io, oomo con-
1.rHlu içáo pam o· saneamento do interior do nosso vasto 
t>aiz, dcvers't lnr. 14i is lo o i ntere.ssar, o meu livro inti
t.ulado «A propltyla.xia ru.rnl no E stadq rJo Par àná:i>, pu
blicado om j 91!J. q11e <'XisLe cm todas us bibliotbec&.s 
nublicas. Pato l>l'(\Yll)'- ú aH.n. Camar:1 Fedel'al que não 
tenho neJ1hurna m~l ''ontade com o Rio Grande, junto 
t\qui Uill separado do proprio rolatorio oriticado, .em 
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que :s<•. lel'lr:l muitas apn:cinr:ões juatas a cidades, gentes 
o no)JS:ls d.aciuellc 1'.);ta<lo; Ainda ha pouco tempo accei
tei . uma ffi;pinhosa com,1,nis1Jão sanitaria. no Rio ~rnnde · 
do Sul, e lá. estive combutendo a peste, na sua. v1lla de 
Marcell ino Hamo~ . 

. Junto ·tnnibem a este modesto memorial do .defesa 
um c:xemplar do no~so relatorio sobre essa commissão, 
no qual se nota muito <~oa vontade pelas 09usas e pelo 
;fJI•ogree~m do Rio Grande do Sul. Disse mais · o Sr •. 
Amn1'al: · 

«As memorias» do Instituto Os\valdo Cruz apro
soutam iia circumst.ancia de circular 110 pa.iz e fóra, o -
mótívo . para Ó. âevida impU6'11Mão ao que· lá refere o 
Dr- . An.1.ujo:~. .. . 
. . Tem uqni raxão o St·. Amaral, parn im.PUb'llàr o 

m eu t.rnualho, empenhado como ello cst.á. em 'enoobrir 
as. vct'd.ade~ c1ue· o me!>imo tt·ou~o f, lume. · üom o - t}\ll~ 
não . concordo nbsolutàrrwnf.c .; prGtend~I~ '.) Sr • . Amarai 
r.esponsabiliza1• o in.stitüto pelas cou$à::J 11ue esr:revi. 

O instituto, as~un C•)mo as Faculdade:; de · M~díéh1&; · 
approva lheses e ºtral1a.hius ::scientifit:•).!S que · lhe · são 
apresentados. sum ficar 11a obrigayão de adoptar -as theô
rias e opiniões u~nus. éxposto~ e defendidos. 

Para todos os eff eitos preBentes e futuros, .assumo. 
perante o Congresso IJ°'ederal e µ. Nação, a re&ponsabili

. dade pessoal integral ·do relntorio que publiQUei no 
fàsciCu1o Ir, tomo X. de 1918, da pagina H 5 a. fó7, d.a: 
<':'iferno1·ias do Instituto Os,valdo Cruz» .~ 

· 1 Devo, ainda. rdsponder ao segui'p.te t.opico do. dis-
curso do· Deputado riogrundcnse; Sr. · Evads'to Amaral~ 
· · · «Apcn:ls -úno · sé tll,lbe . quanlo custou ao paiz de 

J\!an.guinhos, rc~itlcnt.o no, '.l'hesouro NaciouaJ, a: vi~m 
do recreio e cat;Gdi.ts ·scientificas e sabias aos cull.coiik8, 
piaus, anttis, pacús e 'Visitas no~ oa.yuá.s, aos pn.nora.-
mas dos saltos do Guayrn, etc ... >. . · 

J . . •. • . 

Ag'Ol'n, Sr. Presidente, t\m outi·o ponlo do defesa. muito 
. !=ério, está ·no. (].LI estão' de dcspezas. Para este ponto che.mo a 
att.oncão da Gainura. lJOl' se trator · de uma aocusacão mais 
~rnvc feit.n. pelo i1ob11e DepuLado. · 

Proscsuo o DL'. lie.t•aclides de .Aroujo: (L4) 
' ~Não contente o S1·. Amàral ~om as illio1•ma~ões 

quo constam do meu ralatorio (.pa.g. i.24)', . dou-lhe 
mais as seguintes: A expedição de estudos no rio Pa-
1•a.ná e sul do continente foi ol.·ganizada pelo Instituto · 
pot' proposta minha, te11do sido âes.ignado o sa.bio bra
:siloiro Dr. Adolpbo .. Lutz, para. chet:ial-a; as despezas 
feita's com .ella f<>ra·m assim disti'1~.~as: .às. ~. pr.~ 
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:Lut;1, vac:·ai:$ p~Ju · c;·ovc1·uu <lo 1:.:::;Lallo U.u l>arauú, a · .awu 
pr:ôidu, a~:;in1 comu us medicun11.·1ll.u:; di:sll'íJJuiLlu:; ~n·a
Luilanwute. dc~dr~ ;Jupiá até l!'liz du I'g·ua::;sú; a:; ~mi
nha~ despeza:;, :;uperiores tt dous contos de réi:;, · foram 

-pa~ras pela minlia .b<.il~a, e a:; do Dr. Olympio da Fun
:;eca. Filho e <lo auxiliar José Vasconc.:ellos pela (;aixa 

·parlir.mlar d.o Instituto •. e não pela Tbesouro Fe-
deral. . 

Os enLendido:; nu:: a::>sumptos estudados em ú nosso 
rela.t.oeio verão Ltue as despezas feitas .pelo Instituto 
0om a 01·iticada expedição foram bem aproveitadas. 

l,i cuidadosamente a i·eplica do 8r . . Dr. Ricardo 
Ma1.:hatlo, dió'110 dircctor da Rcparti•;úo -de -liygieuo do 
Hio Grande ·do Sul, á qual darei formal r e::;posta· op
portunamente. ;j) 

Senhores, além 4a8 accusallÓ!3S pe_Bsoaes, ha tamb t-.:m sé
l'ias inc1•epa1;ões ao Regulamento da Saude l>ubl ica. 

Deste, não produzirei a. dei'e:;a, mesrno ·porque aiuda. uãu 
es~á. d~finitivamcntc publicado: u Sr. dfrector do Departa
.mcnto ·l\aefonal da Sau<le Publica, Dr. Carlos Chagas, <;om-
1n·e.J1en<le11do a. ;11eeés:;ida.<lc ele uma Jegisla(:ão mài:-; severa a 
respeito dl>s problemas :5a:nitarios, lançou. 1í V(~r·dade - de 
accôl'do Cl)lll 0s principio.::; da h:ygie110 ame1·ican<\, que lão bri
lhantes r esultados conseg-uju po1· uce<1 sião da g·uerra mundial, 
o de accurdo tambem com os t1ue estabeleceu Oswaldo Gruz; 
em i90"1, - us bnscs para. um exc~llente H.e.gulainento da Sautle 
l>ubHea. · · 

Havia, (!-nt.retanto, couflid.m; de· tli1·eit.os, ünh;ncilttttrue::; üe 
interesses. O Dr. Garlo.s Chagas. ttue é um perfeito :5t~.ieu-
1.ista, ao mesmn tenipo pl'eclaro aú.mi nist.rador, "i u que se fozía 
mister· modificai· e~~e te;(f.O legal e, · eomo eons~~quentia, cs
tudal-,o, proeu1•a ni.vclal-o, e afJerl'd(;.oal-o, uonsuli:a. aulori
<lad.es e :publical':'t. (lepoi::.:, com as rcspcclivas alterações, 1;•H1Sa 
nossa. lei. QUI:', r~pit.o, 1.l(I fu'tldo ,, magnii'iea. B que vem co!
locar o Brasil cm posiçã omuilo as~ignalàda em matp1·iu t11• 
saude 1>Ublh:a. 

Sr. Presidente, 
1 Pl~di a. palavra. para uma (] ~fesa. E, si 

o direito .U.e critica 6 sa~rado, . o dP.· defesa é sacra.lis3irno. 
~,1 poiudos. ) Ausente o iJr., Heraclides de Arau,io. 1m1 tra

l:ia lho do InstíLuto Oswaldo Cruz, no interiot• do paiz,. não. po-
. ~]eria pessoahnentf~ J'aier essa defosa. A~quiesc i, então, com 

a melhor vontade, ao seu . dese,io, ·pedindo á · Gamara. 
nilo r;ômenL~ pern1issüu para inserir · no8 Armaes a justifica
tiva ca.bal desse nw11 i Ilustre ex-disdpulo o ho,ie di1;tin-0to 
collei;a, como tamhcm pn.m tornar pubko o que foi o t.i:a
balho quo aquella <ligi1u eommisio.ião levou· n cabo com o maior 
iwilho, nro'fun<la sciencia, insigne capacidade 1profissional, e, 
·sobreLndo, abnegação l!:xtraordinaria. , (M~ito be?fl,; mu#a bem. 
P. orador:. ~ c!fm-Pri??i.e.r.i~ado.); . 
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Encerraria. a. 3" di;;cuss fío <lo p.roj cct.o n. 2-i A, l.l c- 19-20 
proVjdonchmdo :>obtn o provimento ds logal'."~s cr.~ados n~ 
Dcpar.tamentó Nacional de .saude Puhlica e adiada. a vota~ão 
nl:1~ 9u~ a i·e~rc-ct.iva. .r:ommissão d•".' par.nr·:c1· sobre as emendas 
ol ie·1.'ccaclias. 

3" • di scnssão do . projecto n ~ !.17, de 1920. autorizando a 
abrir .o credHo espcc.iál de 9 : 0-00$, para. pagamento da. in
demniiação devida a D. CnrQlina Rodrigues da. Ct'n :,,, 11 
on.tros. · 

:En.cerrn.da. e ·a.l!nunciacta .n votacão . 

Approvado em :3· di~r.\J.ssií.o e onviar.lo 1í. Commissão. de 
·B~-dac~-fi:o o s~.guint:e 

PRo.rncTo 

N •. 97 -1920 

- ·' o Cong.r~si;n !Niac1onal res.olve: 

-,\:l-\.. 1.º E' a11Lo1~izado o Sr. Presid·ent.e da Republica a 
abrir nr'.n credito especial de !J : 0(}0$, par'a. att.ende1~ w paga
mento -d-e uma indemnização dev.Lda a D. Carolina Rod;rigues 
da Gruz e aós herdeiros .de .João Rodrigues da Cruz. 

Arf .• 2.º . l°te!vogadas as <Hsposições em · .cont.r<.airio. 
· · ~· discussão do projecto n. ·9s! de 1920, abrindo o credito 

de 2:160$, para pagamento a Alvaro dà '.R·ocha· e Carlos Alberto 
!\Ta.ehado. 

O Sr. Presidente - 'Acha-se sobre a. mesa ·uma emeii(Ja 
:que vai -se:r . IJ<la. · · •. · 

E' lida. apoiada e f'DVíad!t ::í .. Cornmissão de Finanças a 
seguinte · 

E·merúJ.a ao p1·oiccto 11. 98, 'de 1.9fW-

(3• discu-ssao) 
Acoresoente-se: 

Art. 1." Fioa o Gov-erno nutorizado a usar da verba. our.o 
const.ante do art. i i do. lei n. 3. 991, de 5 de janeiro de f.~20, 
n. ii. - Reorga.niz·n.cão do Exercit.o - não só no sentido de 
autorizacifo do airt. 12, n. r, da mesma lei, como tambem 
no de trnnsformal-:\ em rp.n.pcl ao cambio do dia, a.fim de 
:fnzer fnco nos mesmos encargo~. mediante operação interna 

· de _credito, 1 em ti tu los papel. 
Sala das sessões, :19 de julho de 1920. - Octavio Ro~h·a. 
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-o Encorrada. a 3• discussão do projecto n. 98, de 19120, e 
ad-iada a votação até que a. referida Commissã:o <lê pa
recer . sobre a emenda oi'ferecida. 

Discussão unica do parecer n. iO, de 1920. <lev-0lvendo nos 
respectivos ministerios requerimentos de licença. . . 

. o Sr. Presidente - Aoha-se sobre a mesa um requel'i- . 
mento que vai ser lido. "' ·.: -- ~ · ·. · . . 
· ' ·E' l i<io, apoiado e posto conjnnct.ament.e em discnssão o 
seguinte · . . · 

· REQUERlMEN'rO A
0

0 PA'R:ECttR N. iO, PE 19·20 

Requeiro, sem prejuizo da. discussão, que o parecer n. iD, 
de 1920, vá a Oommi \são de Const.it,uiÇã.qi e .TusLiça 1Qara. que 
emitta parecer re?ati:vo · ús modificações ·e até revogações dr.: 
regulamento feitas n recento lei de licenças. 

Sala das sessões, 19 ds jul:h o de-' 1920. - lllauricio de 
L_acerda. \ · . 

Encerrada ~ annunciada a votacão. 
:Approvado o referido . requeri menti) do Sr. Mauricio df\ 

Lacerda. . · 

O Sr. Preeidente - o parecer n. to, de i920, vne á Com
missão de Consti.tuicão e Justiça. 

Na.da mais !bav:e.rido a. t ratar von Jevanlnr a sessão <le
si.gnando . para: amanhã. n seguinte 

ORDE}.[ DO . DIA 

. 3• discussão do projecto· n. 100, d~ Hl20, aiwindo o era .. 
dito do 207 :23~!F. 1oarat indemni7.n.r á Caixa Especial <10 
~~; - ' 

. a• d iscussilo do pro.jflcl o · n. !l!l, do :19t20, abrindo o cre
dito d~ t2 : 411$.323, ouro, pnrn JHli?nmento a. 1.'he Rio de Ja
n ejro Gít.y ImprovemP.nt s; 

Di~cussão c~spMinl do projMio n . 1.09, uc 1920, (rcda
cçU.o 1hi ~mi)lldt\ d1~staendn. do pro.icct.o n . ;!.9, A, d-e 19'20), 
t..ihrhl°<lo o crcdiln <'~p<>c~inl fi.n l .~ :i7:J$, para i:wqu isição <ie 
rnohiliario l{}1'eciso A~ prPtorin!C r.rlminn.rs do Distrieto Flc
dt'.\rt~!; · · _ · '· -1 ~ 

2• diseussüo do p1·0,jcd o 11. · '107, <.lc Hl20~ uh rindo o cre
d il.o nspccinl do· 1 !> :Oit.ll0$, onrn, pnru. aLtender u. dcspew.s com 
a I'l.'Prü~cntn1.~ão 1lo lfrasil 110 Ccingrosso Pos.1.nl Universal, de 
tifaclri<l'; · -

· 2• disoussúo do pro.i eclo n. iOS; de. 1920, abl'indo ·<>. cre
dito especial de 1 :190$%8, parn l-laga.mento a. José Pil'es "Cor
dovil qa. Silveira.; 
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. 2ª disr:ussão do ()1·roj e.do n. 110, de 1920, abrindo o cre
<lito _espe~wl de 61 :5:!·2$710, p:i.ra png:.iment.o a The Rio de 
Janeiro C1l.y Improwimcnts; 

2" dit:cussão do projectn n. 1. U .. do 1920, abrindo o cre
dito e~pec!al dn 71:003$183, para pagamento de <iespezas ex
traordmarius da Oeste ·do l.\'linllS; 

2". discussão do pro.i ect.o n. 1:l2, de 19'2·0, abrindo o cre
dito espeoial de· ü :;,00$, para pagamento (J°e indemnizacões 
pela const.ruci:;ão do trecho d,a Or.ste de ]1,finas; 

2~ discussão do pro.ieeto n. H 3 , ele 19·20, -abrindo ·o cre
dito especial de f:J :~02:J;i00. para pug·ami:nto a auxiliares da 
Imprensa '>''acional. 

r,evanta-sc [l, SC'Ssfio ás H horas e 3D minuto~. 

56~ SESS~'.iO, F~M 20 DE JULHO DE 192{1 

~nRRíDENCJA DO sn. FEJT,l:X: PACrrEC.O, 2º VIGE-PRESlDJl:NTE' 

A's i·3 horas, .procede-se á chamada, a que respondem os 
Srs. J!'elix· Pacheco, .Octacilio de Albuquerque, Costa Rego, 
Dorval P'orLo, Antonio !\ogueira, Souza Castro, Prado Lopes, 
Cunha l\faoba(!o, .Luiz Domingues, .JoJé Barreto, Agrippino 
Azeycdo. -Hodri r;ucs i\fac-hndo, Pires Rebc·llo, Armando Burla
maqui, l\1.arinho dfl Andrucle, 1'homaz Rodrigues, Thomaz Ca
valcanLi, :Qsorio de llaivu., Fl'ede't'i:co Borges, JostÍ Aug.usto. 
Simefio Leal, Gouzaga. Mur·nnhão, l!}dual'do . Tavares, Gervasio 
:inora...-a1ite, Arnaldo Bastos, F.s1,a(l.io Coimbrn, Austregesilo, 
•.rurinno Curnpcllo, Aristarcho Lopes,~ Jolio de Mello, r ... uiz Si!~ 
vcíra, João !\ícrwze~. Rodrigues Dnria, Leonoio Galrão, Pa
checo Mence~. · naul A Ivü~, l!'}ugeniü Tourinho, Sampaio Corré11, 
Nicanor ~·useinwnt.o. Paulo de 1''ronlin, Lengruhor Filho; 
I•'rllnl'iseo ?\fareoud('),t, Mnul'ieio de Lacerda, 'l'ob::eira Brandão, 
.Gom0s Limo., ·~o['n'ast.L'O Af\'arongn, Ant~i·o Botelho, Francisco 
}1re::~.all<'. l<'ausl.I) ];'f'>rrn:.>:, ll1111l Só, .luymo Gomes, Alaor Prata. 
l\fano!'.'l 'F"t1lgenein, SalJ1~s .Tuninr. Cai·Jos G!lrcia, l•'erre.ira 
:Br:.-iga, Jo~1~ Rohnrtn, Allwl'to Sarmcnl.o, Barros Penteado, 1Mar
co!ino Bni•t'P.Lo, fo~t~ Lobo, .Torío d1~ .R.Rria, Rod1·igue,s Aive:-i 
J•'ilho, Manoel Vill::iboirn. Car·Jo~ de Cnrnpo8, Ayres da SUva • 

. Oleg·nrio Pinf.o. Pm•e>ira L~ite. João Pernettn, Abdon Ba.ptista, 
l~ugenio Müller'. Evaristo Arnural, Bar·bosà Gonçalves e Jo~
quim Osorio (74.) • 

.l\pre-se a ~essão, 
/ 
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o Sr;· Costa Rego '(.~npplrmtc; Sf'!~·vindo ae 2º Secretario) ; 
1~roccd1.· ú lE>il.11 t·a da ada da s1~si:;iío anLecrdentc, a qual -é, 
~c~m 1)hi:crv:v:õ"~.. approvac!a. 

· O Sr. Octacilio de Albuquerque ( ~" . Sec~·r.f.ario, semJindo 
de ·t ") <foc· lnra íJli.; não ba Pxpedlente. 

Silo ~ueeeHsivnm<•1ltc lida5 e vão ~· imprimir as se-
gu int.es 

HEDACÇÕF.S 

N. ::?-!l B ..._.., 19:?fl 
., 

nf'dor.ção f,inal do 1n·0Je~:tn n. 29, de ./ 920 .• qite ab1·e o credita 
rfo .'ii,fi.~i'iOO. para. 1iaan.mento rr. L eopoldo José; da. S'ilv.q -· 
'J'mHJ1'CS ·. . • 

O Congresso Naciona.l resolve: 

·Art.igo unieo. E' o Poder ExP-cutivo autorizado a abrir-, 
pelo Minis !.e1·io ela Via<iã"O P Obra:> Publicas, o 'credito especia.l 
dP. f>2!1$r><~O, afim de pagar a Leopoldo José da Silva rra.vares 
a g1·af.ifi caçãn local a que 1em direito, ·por ter sP.rvido no 
muw dp . ·r !H ~· e o mo uü1ll.ador d~1 A<lmini st.r::u.;ão dos Cor1•eios 
no 1~~tudo cfo :\lar:rnhão ; I't':lVOg-ada.::; a~ <li~riosi\ÕC$ ~m con
t.rar10. 

~ala. das Com missões; ~o de ,lu lllo de'· ·J ~nw . 
Mnio . l>tn"Pal Porto. - P·i·ado Lopes. 

DtJodato 

N. 73 A - 1!120 

'/lNl<lr.t;río f'inor. rl.n m·n,iel:to n~ :?7. d1• ·l 9iW, q111.' lYJ)})J'm'n o cnn
h'fwto 'df~ ·/ 8 fil: .. iornefa·o ú1~ './ !J 12 , · ·1·e:f ci'1'llle an dcr1·eta, 
n .. 'j.29.'1, dr• :1 de :irw efro do '11H'~ní~O fl'tJ,rJ{), ce.ld1·rado entl'I' 
o f:;rme.rno Ft?dr.i·al 1: n (;mnpu1t/1:ia 1()i~ssio11nl'ia d.vis Dt1c:as 
do l"o·rtn do. Hahia. 

() Congresso !Nlaeional resolve: 

~t\l' L. 1." Flica n~ ·1,p1.·nvad<.1 pal'a l .cúio~ o::. flHflil.o~ rfo st'n 
r1"A"iR1 .1·0 n n Tl'ihunn.1 do Conln :-o o cont.ral'I o {li• ·18 de .ian" i 1·0 
dt.• 1 !l~O. ref!WC'Ol.C' :\(\ •I C'!~l'l'lO ll. n. :!\l~J. dl' :1 <IP j:mni1·0 do 
111f':;:rnn :mno, Cl~lf\b1·ndo ent1·c1 u Citl\' (Wno Fe<lnl'al ü n. Corn-
.1 1:i11h ia. C~i:~io1rnrin da ~ Do1~a~ <lo T1nl'l.O ela. :Rn:hia. · 

.'\r t. ::!·.'' nr.vogam-~f' :l8 di :SJ)<l~iCÕt•~ "!~TU t•.on1.rnrio. 
i-::ala dai-1 ~~ommi $F-i:\1';.;, ~.o tle .i n lhn de Hl20. - Dcod<lto 

M aí11. OnrNtl POl'I o, ·- J>·nulo Lo1>cs, 
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~ .. 80 A - 1!*20 

'l:f'rlncçiio finot do JJí'Ojecto n. 80. de 1920, qur. a.lire o ci•edt:to 
especfo.l de 20 :000$, pa.ro. ac(ruf.çiçií.o de mn te1'1·erw em. 
Jaco.»1.:pomiá, w:cesso.r1:0 oo alio,'ltf'cú11enr o dn.f11W da fJa
pUal Ji''edrn·à.l. 

O Congl'esso Nacional dcc·ret.a: 

'.Art. '! ." Fi-ca o Presi·dent.f>, dn H.epublicn. 
abrir. pelo MinisLerio da. Viação. o r:-.redit.o 
:?-0:000$, para a acquisiçfto de um teneno em 

. nl'cf'.ssario ao ahast.ecim<ml.o dagua. 

aut.ori7.a:do a. 
especial do 

.fa carépagi,1á; 

Art. 2.º Revogam-Í'e us <lisposi~.Qe~ cm contrario. 
Sala das :C.ommiss.ões. 20 do julho de ·192/J. - Deoda.t~ 

.lfoio. - Do·ri'ol Pm·to. - P·ra.do f,,opes. 

:N. 81. A -· 19.'30 

lfe'ri'arç(in final do p'·o:jecto n. 81, de ,, 920. qut? autm>i~a a 
n1n·fr o crP.dito c.<:pcdal de 10:940$.~30. ·11a1·0 pagam.enta 
a. n. 'Mfü·in. Isabel tfir 'Macedo Sayão Lobato ·e rmt·1•0, em 
·drtud(~ df.' st?>ntença judü:iarin. 

O Congrí.'sso Nacional J"esolve; 

AL'f.igo itmíco. E' o Poder Executivo n.uJ,Ôrizado a. abrir, 
~~ln ·~Hnisterio da Fnzcnda, um nrodit.o especial de r:M~ 
10: !'l.11)$3:-lü. prt.t·.a ocMr1•er ao pagàmf'nto do q.ne 1~ devido a 
D. :\hwia. Isnhe.l de 'Macedo ~ayão Lobat.o ~ Mart.0~ EvangP.
J is Ln. dn Nep.-I'(Üros Sayão Lobato, invrmt.arittnl.e do espolio dG. 
n. 'lar ia .José de Macedo Sayão J"oháf.o, 0m vkhHlc de sen
lN1~:n ,;udieiaria; revogadn~ a~ dispot'l5çõe~ 0m contrario. 

,.:;aJn duio; Commissõ(>.s, :!O de .íulho rtri 19'2D. -· .Deodata 
.llnla. -- Dm·t'al Pottn. ·-- P1·ado LOJ)i'!,\'. 

O Sr. Presidente - Acham-~0 sobre a mf'.lsn doi~ rP.queiool 
f'inH.•nici~ qn11 viio sm· }.irloH. 

Silo su1•cfl~~h·anwnl 0. l idM tJ pM-1.n.~ f'm rfisrus~i"ío ns sP.
g·n ín f."s 

N. 1 

nc.qu<'il'O qur o Grw~l'TIO infOl'Tn(' o mol.ivo p<i.ld qual não 
f.cm sido cn11servnclo o lnito da iinha do l'amal ,luiz de Fóra 
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a . Bom .Tnrdim. da Estrada de Fel'ro Central do Brasil, elo 
kílomcf.ro ·J 5 á . ciri:uie de I..ima Duarte (kílometro 50). 

Sala das sessões, 20 d~ julho do H.120. -. - Francisco Val
ladare.s. 

:mneerradn e adinda a votação. 

·N. 2 

ficqueiro qur, pelo intermedío .da l\l e$a, o Governo in
forme si no processo tidministrativo para expulsão de José · 
l\fadAfra, este depôz e em que t.ermos, si ouvitf" interrogar as 
test.~munhns e .assignou com ellas os depoimentos respecti-

. ·ve.q, quul o moLivo da ~ua expulsão apurado, quantos annos 
tinha de r·esidenl.<\ seu 1.·stndo. e prol'issfio. E, finalmente, qual 
a dai.a da sua pl'isúo e da. sua deportação, que a do seu dé
JJOimeJito e àa in !imnc;.tio da po1taria d~ respectiva expulsão, 
ou ~i cs t.n. como o p1·occ·sso foi :feHa e nssignadn ú. sua re-
:vcHa. ·. . , 

Sal~ <las sessões, 19 de julho de i920. 
::i. clatn . da sna prisão e dn. sua deportação, qual ·a. do seu de.,. 

.T t.lntn. como .i l1 sti fie.ação preliminar <lest.e i:equcrimento· a~ 
decl:i.rn<;.vc~ riun · me foram endereçadas pelo paciente ~ QU<\ 
<:onsf itucm o sl'u prim0irn <i unicn dl•poimento ·na m.atería 
eonsf.nnle do sr.~tlinlc art.i~o meu. 

«0 Gov0rm1. p0Ja lt~i dP Pxpu ls:ín, r\ olwigado a dn.r in
formucões e~nonlaneitm~ntc (": ammnlmcnl.1' ao Gongre.sso so
hr·<~ c•SSC!'-l a~los de c•xcwptão. 

Agorn. (·om n dl'infrJ nn. 111'111-ep il-uo ihiln. con t.rti. 11 ·vcn1a ar-
"' Ilm111i;fio de !t:.'. o Con~l' t~S!'!O ~cm rltas. não ~ú Hão ns pc~de 

<:orno clisponsa llll'f.;1'110 qtio lh'a::-: t.IC: o BxeeuLivo. Assim, tem 
rc;inil ado fodm: os pedido!'! <ln i nformru~fio, mesmo 0$ de caso~ 
.~orno ô de> Ev1~r·:lrclo Din!o:C, por r:lll' nrnrnllu.dos, oú n::: innumc
ro~ q110 nJ1,irnauw11l.t.• o .ludiidario Lem rfoit.ado abaixo . 

· A rnal.N·ia dP. 1~xpulsão va•'. poi:-;, nsança.udo l\O campo do 
Poi!Pt' 'f'!xrw11t.ivn. r>rnri1rnnto ~·· ntTcda do Ll':.dslnl.i\·o o nli;:1.rns 
m<':::mo trnei111.Jl1tn t'JUI' s•~ divnrcil" dn .Tudii~ia1·io. 

Esta mm:, pol'f n ll i o, nundo wn p0drr d ise1: ie í rma.l'io nas 
'rnfio ~. ela~ n11f.11ri 11:1dl's <I i l:rn l"f'f1nhl.in:rnn~. O <•-xercicio 1foss1i 
~)odC'I' Yn•' . ,,r>11en a po1wo. ,.:,. r·cYt'lrm<ln " nu1ltir1Jir.nndo os 
sr!11,.: :thu~ns dn f111·1·a . tTll irnnm1ml.n nNn o.<.: nonH!8 d i! tcstc!
ir.1 1 ti ha~ n <'S$f'S i 11q 1'ir1·ii os s 1• qqf!r' fm·n <'CP.1' ·:'t pnhl ir.idad1), ao 
proprio Congrcs~o. \'01La1uos · ússim ao~ p1·01·.e:-;sos üa inqiri.-· 
sietío. terminando lia sa1.•t'os:wta foguP.ir'a l~i;al. · · 

As ít•!'itenmnluu:1 .:·m sc;;redo, o inqum.·ito todo as!:iim, o 
réo sem ouvil-~s nC>m segull-o, h.1do :J. sun revelia ... Admi-
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r~vel !-lystnrna de apurar oulpas. O Supremo já o tolheu, exi
gindo que, ne::;:;e processo administraLivo ou de policia, não se 
admiltindo a intervcn(;ão da. Jusliç,a no summarío, e, portanto 
todo o proce.':i:a<lo .Jazendo 111·0,·a definitiva, assigne o réo com 
as testermmlrns P a~ assista rl<'pôr, nadn se fazendo á sua re-
velia. ' 

. Estou certo do que BL -~e dessem informaoões . na 
.e.amara, a mór parle dos processos de expulsão . incidi
ria. nessa nnllidadc, n !'! mesmo por esse môtivo que m'as ne
gam com afinco, ha anno e meio. Negam ou me veem com 
ellas r.m discurso offio!al, o que equivale a dar vista dos au
tos ú accusacão para que produza a sustentação da culpa, e ,
co?servar a. dofe$ti.: nu obrigação do, sP.m qualquer ·vista, ré
pl1cm• pelas razõeS" do accnsador... Uma ma1'avilha juri
dicamente brolnda no Govlirno dl" um ex-,iuiz das supremas 
just.içag brasileiras. · 

· Agora, por e:rnmplo,-· m3f ou de::mL1> do um desses caB'os, 1 

na cartn que po.sso n citar e t·ocebida J)Or mim do seu signa
tario e deporl~do, ryne com ena fa.:r. o seu qnico depoimento. 

Eil-a: ·--~1 

«Exmo. ~enhot· - Li um exemplar d'A Nr;;ite, de f4 de 
mnio, tio qual vinha o requerimento que 'V. Ex. apresentou 
na seBSâQ da Cnmara dessse mesmo dia, sobre a expulsão de 
estrangeiros. 

O Governo, no meu modo de ver. ha de justificar a attt
ludc que poz cm pratica desde cinco de outubro de UH.9. · 

Quet·o que V. :Ex. saiba si o Governo mentiu a. meu re-· 
sp('H.o e dil•-lhe-hoi a verdade, pofa qual sempre batalhei. 

. Envnlvido na onda imii;ratorin. que em '19i2 se eííe-
ctuava de Port.u;;ul para o Brasil, P.mbarquei ~ .. i 7 de feve
reiro. d~sse mesmo n.nno no porto de Lisbon (l desembarque! 
no Rio n 2 d~ tnarQo. infoin.ndo Hma vid~i d<>. trn.halho e eco
nomia, 1wocnrnnrlo dest.n fr'írma ~at.ii:;fnhPr n.~ Mnbi<:i'íns qtH' 
IJ')() hnvinrn 1.i!'ado ao lal' paf.erno. 

Depois d<•. pouco mu\P. dn doni::. annôs, n 0ris~ do trnbalho 
que fie d~u 111.'SRn cidade e Nn ioda part'1 v~iu roubar-mP. a~ 
i1111~~cs otllf'~ ::onlindAs. 

DN'lllT4'\ 1 o t.rmpo 0nh cl~~mni;iõ~~. e mn jnnrdro de i9i '7 
fui convídadó poi• ul1:rnnR 1•«mpnnboiT11s •de t.1·abalho para 
collttl11)rar rm p1·op~1gandn d~ org-nniinorto operaria. e contro. u 
cnrl'Ri ia <la ''i.iti, inídndn 1rnq1wlln <.lnla. \)Ala Fodern.ção :,Ope-
raria. · 

Cornpnt'<'(' i a rt lg·uns con11c i ns puh1 i eos, r~. nn d iu. 11 1fo 
mnio. P!':!rrndo pnrn URSi~t.ir a um c1~micio <~m Villa Isabel, vi 
p1·p111J<'.<' trns opp1•arí0s <l'lM ~nuhP 1'C!I'•~m os or:lflore.- quo i1un 
fo.Hn.r 1w~sl'l f·nmicio: eh~w:uda a hm·n do inicio do mesmo, 
dispuz-mí• en a t:'Xplica~ uos Of}1warios o motivo por que nl1.o 
se t·eali7.aYa ·o Pomicín, o vim para n r.idadP., sendo preso ao 
descel' <lo electrico, ua run do Sim:;tdo; levado para a Policia 
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CcmLral, depois <le f. res d iag ele calaborn::o ~ fui iclenlific:ido · 
( idenliffoa<)ío 111~" :1ssignl'.\i ) e mandado embora depois de um 
«bom» cnnselho do major Bandeira. de l\iello. 

Dcbl a d:ll.a r ~m dt~anle pa~sci a ser ,um dos chamados 
~w1·ad~H·cs operarjos» <~ pr·or.u rei scrnprfj esclarecer o melhor 
1rn~io de lula economic.a, embora dH~eonhecesse por ieompleto 
a IJUf'lsUio social; tive a ho1l't·a de. vêr •) s·r. major Bandeira 
d r:• Mello espalhar pela impren.$a quP cu e antros eramos 
«Per igosos a nar·ehjstas». · 

. , Pouco tempo depoi::. fix parte da com.missão organizadora 
(la União Geral dos Trabalhadores. senc!o mais tarde cori.vi
dudo a Jazer um depoimento sobre. a. organização da me5ma 
Uni5o, depoimen!.o este que é o unico que existe assignado 
rn r.· mim Nn t.odas as repnrt.iljõ0.s da. polícia. 

Kos :;;e depoimento disse eu que não conhecia. a quest.ão 
Rnc:ial . e vor isso não era anarchist.a. 

Niio soffri mais prisão alguma até 5 de outubro, data 
('íll 11ue fui convidado a ir fanar com o 1 º dei egado auxiliar, 
t ~ 110 dia seguinte ~ra emba11cado no Gel1'-ia. 

Em assim expulso do territ.or·io brasileiro sem que me 
<li~~esscm ·uma palavra que .i u stificai::sc a attitude policial.. 

Para .iusf.ifiear u mit1ha linha. de (}Onducts. durante a mi
nh:i Yidn .uo· Rio bastará diúr-lho que trabalhei a ·maior parte 

. dn Lr.mpn na Oornpanhia Loca.tiva ConsLructora; cujos encar
n•:;rndn~ n gerentes poae1·ao dizer algo a meu r espeito • . 

~l.'rabalhei desde 15 de outubro de rnrn até 30 de abril 
· rlP. 1ri19 como condunt.o~· na «Jardim .Bont=inico». ·tendo n~etn 
data pedido demissão. · · 

!'\ão quero c.om isi,o pedil· no Governo ql)e annuJle o 
dC' crot(' que me expulsou, quero unicamente que V. Ex.~ ou.lo 
~ ~ arnc.teI' ,iust.iceiro toda a gimte c.on'hece, fique !R.bendo a in
.iu~t.iça qu e~ me :foi :feita . . · 

AJguni; amigos d ir.em-me: ·· · 
-- RP.nuncia. :ís declarnQões (JUe fiiest.e · 1>a.ra 'assim po.! 

.!i>r·ns . volt.ar. 

·-- J<~n rlir-lhes-ei: 

1~unca fiz der.Jar:lt::.ões quA m~ compromeLt.essem ~ POI'. 
i~~o ·na.da trrnho n renunciar. 

Ilí:'nnnniar a. rn inhn. confianQa em uma forte organiza0ãn. 
n1wl'aria, ~ lW lriumpho daf; sua!O reivindicucõef: levado a ef
fPiln po1· mn e f>pil·ito dn sclidariedad!' hem <lesenvolvido? ! 

'ís:-:o ~o l'i a. il'risorio ! . . . 
'l'flrminnndo, nffü·rno-füt" M prote.st.os da. minha ('levada 

;!t•rtt.id::io. Son {]fl \'. Ex:. - Jo.~r: Mrulefra. J.,,ishon. 20 <lP. junho 
dl' H)'.?0.» , 

. i\'ada tr.rei u fü~<"rege0nla1·. () signnLario, mesmo que fos~o 
:lllP t chisfn. Nf.n.ria :11np :ll':Hlo pf'IO 'SnpI'f'lnO, ClUe l\.cabOll de 
,t,.!'lr.1·n!· ::.:i~r i ~síl urn fli1·eít.o rln li\'1•1 1-pen~nnwnt.n. A":tra11f.id1) 
lH'la r:om•f ilu il)fío «' r11'la 1iulhH'a eont.Pmpo1·nnr:a. · ~\ :;s irn , :'f' 
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· 111(: \ ·í c1·e111 <.liz~i· qt'w e::;le do-c'i.lni1! n l~· .. pot· e.-;::;e l ado. pód1>. sei: 
<>tll'r<\ O,jaffo:..> par·a rn anej ti .<.li..l dl'fc~:!tl. c; n. de:: 1.l <~ lt1!,;'0 VOll 3.ffÍ L' 
nJUlldO {!UC e::::-: ~t l'irt:om::taudu · nH'1~1 :e de Yalor para ..tu t11 -
rj;1,cu· a cXJHtl:"ãu, :Sl:lgllltdo us ullin:ws ac:cót•cl ft.os, e, LJOl'tan to, 
est.ct fóra de clis1! ussfto. · 

· O tru u e.s(,ú muito d enLt·o do ttUe .:;1., quer a ourur a.qu i, ,·, 
(!\\~ o pad~nte cni que::;~áQ, fo i preso, :h : G h oras e meia du 
t arde r;l.IJ urn uo1ui11go. ·dia .1; mcUido i nc:ou~inetili cm uni 
:x.adr·ez e dalli :sahi u dil'ecianH:nt1·! ao di<1. ~eguinle. :hl 'J: hora~ 
da' La.rdt•, par·a o vapor G(dr ia, .sem ser in [{.úogado, sem ou,·i l ' 
interro;.;-~1· te.;temunhH::, tudo :se passaudo. 11ois, 110 seu ~p1·0-
uesso~ de expu lsão. :í, soa in teira. r evelia. · 

Eis a l1i um cttso tIUC1 d L~Sejo r eco1nmeu<.lat• ao $1· . )1iuh;
tro da Justiça. pa1.·a quo o enquaclt·e Pm um daquellc.:: julgado,.,; 
d~s ,iusLi<;-,as brasil<~ira~. como ruonstrnoso::. inquisitoriaes e 
abcrrante;s da. .ll ~)SS:t. cultm:a. di~ nol5so espírito juridi<.;o e dus 
110.~sus l ei:-; positiva:: . · 

Assim não foi queiir1atlo \!ln f:.isboa. ~> P.uela 'Antonio Ju~~ 
a quem ao mettoi:', sr.' uuYiU,' om.bo1·a em ::egrcdo de j ustie.a. · 

JU.$li1.'t.t. ! Pütt'l.'.'o a pouco as· linhus se renas de seu t·u~ t.n 
se vão convcr·tendo n o rictus da vingaw~a . • • . 

·E foi preciso l.f Út~ uút sa<.;et·do~e t:bssa deusa, o St· . ?IH
nisb·u J!,;piLacio, s ub is:;e ao podei• pal'a que <lSSim :: e deSHi.ltU
l'aSSt' o :Seu culto.. - Mauricia de Ll).ee1·da.> 

O S1· •. Dorval Porto - Pe~o a palavra . 
1 

.O Sr. Presidente - Fica adiada a uist.:.u::,;são. uu 1'limm 
dú Regimento. · , 

De ·ac.cõrdo eotn o lt!!g'iulcuto, elltt'u. c~1n üi~cussão o ::c
:guinto i·equerimen to offerc()ido na se~suo de 15. tlo e.01·1·enL~, 
pelo Sr • . Ma.uricio ele .Lacerdi.1: 

«llequeiro que, por intermedi.o ela ?lfo.:iêl, o Unvt.l1'11 o i11-
fot·1-n~ os i1omes t: motivos ':pelo:; quac::; excluiu ultimanwnh~ 
da Bl'igadu, Policial· val'io::,; infer iore~ 1i ::okla<los da rne:-:rnt\ 

· corpora~ão.» · · 

O Sr.· José Lobo(•) - O lllustre leade1· da maioria in
cumbiu-mo de e oH1•~1· as informa,;üc~s referen t.es ao L'm1ue1·1-
mento cm discussão. t.r:m~uilt.til-a::; des ta. tt·ibt.tnu. ;i Ca1nura. o 
f•speci:llmcn te ao nobre Dc•J)utado a.ut.or do roqur.r·írru.mt,o, to
mando em considel'at,;üo o dbeurso em (1ue ello o fundamen
tas:i-e • 

. Em _obe~ieneia ·ú Ul't'ess idado de d.ivh;ão do t.rabaUw , t'J Ut! 
. mai~ se m~poc• nn prcscnt.c-~ , mrnn~nlo em qu·~ s1-~ avolu nl\t cuIH 
a idaboruçuo do~ orçumenlo:::i, af;'f;ntvando oi-; du. leu.dcrantia, 1 ~ 
:Jt'.eurnuhmdo os da. iwesidor~cia. Lla ;Cümm i ::;:;:1o clé F inant,;i.l.ti, 
J.'t~so!veu o i!Iustrc frmicr l 0cpa!'t.i1· eL\IH o::: mcmbt·os cta maioria , 

• ' j I J 
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o ern~<u·ger de imcaminhar e discutir os requerimentos de in
formaçõet:. For~~ado a pal'Lir para S. Paulo, uo dia 16, e não 
clesr.,iando que a sua auseneia oucasiona~sc demora, na aolu
r;ão do pro.o;nnte caso, resolveu o illuslre leo.de1· da. maioria 
pôr desde logo em pratica o mel'hodo de divisão de trabalho 
o designou o humilde orador que occupa a tribuna a. tarefa ~ 
que aHudiu, começando a~siril rn justiça por casa, isto é, esca.
luuclo J1ara o se1'\'it;o um membro du buncuda de que S. Ex. 
faz parte e 6 t:nnbcm di::,•110 leader. 

Explica-se· assim, Sr. Pi-esidcnte, a minha. proscn~u. nesta 
1 L'ilmna, a pro'[1osi!.o cio l'(~c1uerimcnlo do nobro Deputado pelo 
E!:i:adr. do Hio. · 

Obot!c~·o ú voz do eommando, de dUJJlo commando em.uma 
só pes~on.; porque o Sr: Cnrlos de Campos r, ao mesmo tempoi 
krulrJi· dtt maioria e leadat lia bancada a que tenho u. honra de 
JH.'l;le11C{'l', . \ .. . 

J~, as5im. u cliscinlina tJal'f,idn.ria atira-me dentro da en
~reuagem parhttncnt.ar, que} 'Ycm &t~udo movimentada a propo
i'-ito do~ requerimentos rte iu l'úrmar:õcs. Atira-me deutro da 
e1lg1·enuG"cm, porque, occupundo-mo de um desses requeri
mentos, tenho, ou de opta:.' pelo proç.e_sso inaugurado pelo Sr., 
curlos de Cumpos, ou de me insurgir contra olle .•• 

o Sn. 't\lCA'NOR N;\SCIJ\tENTó - :Então, V. Ex.' nao tem 
que opt.:u·, Lem que se engrenar. 

O Sn .. losE' Lono -- Gomo d:iSSL'; jú estuu na engrenagem.
Em qualquo1· desses eusos, não poderia '-ficar em sileriaio, 

sc1n ,iu~LiJ'kar, qlJl:~r a minha i·evolla contra esse processo,· 
quer a sua adopcão. 

:\dopL11l-o 0111. silclleio, St·. Prt•sidenLe,. pudm•ü.t. .. parecer 
crne nu P,.~'tt a isso levado por simples doforo1lCia pcssoalt ou 
nm obcdirnci:t á disciplina partidaria. A verdade, porém, não 
1\ t•sLa; est.ou de plono n inteiro n.cc(11rdo com o 'processo inàu
~nrado nc!-:lt.a sessão, pelo Sr. C:u'los de Campos, em materia 
de requerimentos de informacõe.s. · 

J<l' n1nl accl'.\L'dn scienk o conscir.ntr. 'Acompan'hci attento 
~ cuidadosamonto os dclrntes que aqui 8e deram a esse respei
. 1.0. Em seg·uiclu, li com toda ct uf.tenoão os diveroo <liscursos 
~'il·oferidos pelo Se. 1\fouI'icio <le Laccrdtt e aqueJle p1·01'erido 
pelo Sr. N'icanor Nascimento. 

O Sn. '"NlCANon NASCll\U~N'rn - Aquellc '! Foram douf:! •! . 

o $n. Josr-:' Lono - Eu li um só ..• 
() Sn. N'!C.\'NOn rüsOIM!l:NTO - AmlJos já íorum publiw 

Cltdn~. .,~,., 

O Sn. .Tosi:' Lotl1J - Li tumbom os do t-;1'. Carlos de cam
po!'i, cm eont'runto •~om oi:; documentos pm'lamentares, que os 
inspirat·am e ciuo lhes i:!Cl'vh·am de funda.incnto. 
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]~S!i:l. lei(,urt1, OSStt mediL<l((âO, esses esLudos gerara.01 em 
mim uma .c-onviut·UQ. ::: it1ceru, que cxvonho franca e lealmente 
á. Caniara. · 

Acho que à p1·ol:. r) .~so do Se. Clwlos dt~ Campos, cm màtc-
ria d~ info1·ma.(;õcs, é mais vanLajo8o. · ,_ 

·o Sn .. l\fAu1~1cro n.c: J_,:\CEnOA - E' esc::a.pawrio. 
O Sn. Jos~ Louo - EJJe ·facilita e. immediala e ·effe-. 

1•.U va in r-01·.mação ; clle zefa pela·;:; prerogàtivas e até polos me-
i.~ud:r..es . cta. c_amara .• ·: I 

1 
· · 

't. O :-:ia. i\fA\m1cro 1>1:: LAGll:llDA -- Não ha. .duviua; no rcque.-. 
1·ilm;uto s0brc e~tado d•~ sitio rejeitou a segunda vez._ 

O $B . .ros1~ Lo no - . . . e lião encon~ra obsta-c·ulo algum, 
.ià d1~ natul'nzn· conHl~ituci.onal, já de naitureia regirnent.al. 

O pon l.o de pat·tida e Jundamento primol'dia l da queat.ão, 
81.'. l'rcsídcntc, c~tt\. · hem claro em todos os discursos: é a 
1., tH~1~s.:; idadc que tem a {~amara. de. estar dcvidan~ento · iáfor
mv.da n oselat'ecida a respeito . de ado$ da µuhlicài a'l.lministra.
~üo, afi111 de tomar nova~ .deliberações legislativas, fazel' no-

. \·a s lei;.;, votar novos orçamento. · 
~\s · i11fu1·niações o esciarecin1enLos de que ncccs;;iLa o Po~ 

ele!' Leg·islativo foláü de ·duas naturezas : UlllaS l1cpom:.le1n do 
~olicit. tJ. cão deste; outras o Poder Executivo t5 obrigado, por 
t:ort;t~ da. propria .Constituit;ão, u rcmette'r. Em relação~ porém, 
a p1°mHm'a esp'!c1e, o qu~ r.ump-ro óesdc l-ogo, o que importa, 
o que é c.~scncíal é. tfUC a· Catnara · scju dcvi·da.roento infor-

. inlldâ •• .• 

O ~H. )iicANon NA~Cil\l~'ro - Devidamente ó ~un tiúver
hio muito iwociso . 

. O SR. ,lo.~t J.;o.tfo _,.. ..• que clia se ouccmt1•e l=lm uomlicõca 
dt' bem :1,iuiza.r uos uclos do Excicutivo e, assim,- p1·ov01· ás· 
tJ tH:cssirludcs publicas mn. novus leis. 

A · <~~stt nn1:e8~idada de informa1,;.uo coi•1·espo11de u direito 
du t'l'l!la.1nal-n ::i. e js~o consLj_tuo 11 prorogutiva pelo 11ual ~0 
W •tHll ha.tcnlo os nobro Dcµulitdos cujos nomes ~cclinui. · -

Pat'a '> hom en1~amínhamen{.o do del.Jate, . Sl·. Presidente, 
·;)uggcri algumas indugucõr:is subsLanciaes: n. quem pei·tonoe, em 
qun cm1si~te. qun vi8ll, comoºº"'~ ser exercida? E ' umai preroga
•tivn da . Cam,ra, pot'QLlC ü !lci ú qucrn deve ·;~01' esclarecida, 
qu~~m deve 'f :a.r habilitada a hem aju>:1.ar dos ados do Exe'."' 
i..~utivl~ , 11a.t'3. · ornut· novas dclibo·ruçõos legislativas. · 

Si fo!:ll'lem pum " "'im(llesmento de um Deputado; do um 
gni'i>0 de Deputlldo::i, 1fo 1nuítos DepuLad-os, Laos requerimentos 
Ítão t~l'!.al'ianl . 1i·u,iefü.>g :i forma.lida.d~ r.egimental da votaoão, 
para snn. l'cjeiciio ou -approvacão . E• :i Camnra, l)Or conse
guinte. $r. Prcsi-denl e. o .iui:.r. dn necessidade das informa-
1;.õc-1.-l, da untm'c?.Si e oxlúnsão destas. EHas vi·Jarn esclarecér ai 
1~amut'a, cllus consistem cm esclarecimentos devidos á Ca
mlü'a. 
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O sn. '!\1.\1:mc:rn lit:: I,.\CJ-:111>.\ ~V . Ex. me pm·dve. A::; 
Jc.11 ks d1.i din•i l o 1>arlauwul.a1.· ::;fio. a!é.ni da Uon~l.l tui \) àu. fuH
fo;; es;;ripl.us uu (;{Jsluu_icira~. · c.omo ·d1?. toifo o c.lircHo. Ha o 
ltBgimouf•.1 e ha a lH'UX<~. A nos~a. I)raxe 1,;outral'ia CB:)li dou-
trina tfo v.. Ex. · 

O :-lii . .fos1~ J~or;u ·- Niio ve,io • •• 

·º 8f\. i'.·lAOl~lCJfJ DE LACBRDA - TauLo que as infor1na1,;i:Í!~,,; . 
tJuarnlo vinham primitivamente,· uão iam ú Camal'a. :i:11.:.t~ a 
qw~rn us roqni~Hava. QuN' dii<n-, a. Cama~:a deferia o ]Jedidü 
do· Deputado . .. Cowo V. Ex. ::;alientou~ o deferiment~ d<t CuT 
m;'lra ent uma $imples l'ormalidade. D'~poi~ o De.pulado 
Dtmsr:hee ~de ~'\bram:he~ aµr esentou uma e1nendà niandu.udf.l 
que i'oss1::m publi<:ada!:' ante::; de ser em entregues ao Deputado, 
a quem 1>ortern~iam; tanto que o despacho da · Mc::Hl era: 4:(.l. 
quem requ i;.,:itou». · 

O S1t. JosÉ l.onu -- Tome i na devida consideratãu u 
a1Jm:le de V. Ex. · 

Permi t.l·u que irn;í:-;l.tt · mi meu as.~el' l.o .· .Não posso dde1·
rnina1· dnl'anlP quanlu lH'<•vulec:c u a 1waxe a.ll eguda por V. J~x. ; 
o cwe ufi'irmo entref.anlo, ,:'. {jlll'! c~SSe· J)l'OeeSSO 'IJe d1rigÜ' j n 
formaCÕC!< clireelanwuf:o ao Deputado, que a!: t•equcreu of
úmd.e u. prcr.ogativa ua Gamara , e cumpro1neLte o rim QU('; 
nlJU!; visam. Porq.ue 6 que o Podet· Executivo ~nuaminha in
forwaçÕC'S. forn ece o:.;clat·ecirnen tos. '! Para. que o 'P'od:er Lesís
lalivu h~nha nu. dnv ida 1:.cml.a. com intciTu conlu~cirneato de 
(:,ausa .. o:: ado;) por dle pí·aticuuos na ·oxecucãl). das leis, uos 
orr;:amenLo~. etc.: pat•a qut;, ú Gamar a que pediu infurmaçõ<.~H 
fique 1m•d i::iuk1 Pl!us devidamente P.sclarecida . 

Corno subL1·ahil-a~. po i~, ao co11he1iimcnLn da Ca::>a'! como 
dizei· q11P siío JllºOpt·iedalfl! do Deputado q•.1e u~ r equereu? 

O Stt. ~l.\01t1~;10 1m L At:mmA - i\hi ha. uma dycotom1<t :· 
quando a Cantara p edi>: inl'orrnucfü:!:i. pHdc~as por intermcdío 
tle :;uas Cunnnis.::.õN; pennanunlcs: quando o De11utado ·pede, 
judivitlualnwnLC', ried1~ na sessão plena da Camura. . . 

O Srt. ,los1~: Loao -- Em •tnah}lw1·· caso . :.i Mesa t; que pede. 
O S1t. M .... tllucrn u~ LAC.l!íRDA - :Não ai>oiado. Si V. Ex., 

1fr1. um quaJquPr nu;o. •! voi·que ll!-1 ~asas não são iguaes. 
O ~n. .Tos1:: Luoo ·-- O in·ocHaso 1! eiste : as infor1rwc}{im; 

~ão iw:ru~riclas ú •!ommissão. fior um de seus !rnembros. Si 
e~!u app1·oyu es~e requoriment.o to1·na seu o vedidu. 

A i\fo~a e.) . eneaminlia. porquH as Commissõc·::; n ifo se 0LH'-
1·1·~pondcm direct.amPnl'.! .eom o Podor Executivo.. ' 

O Sn. l\Lumicro im LAW~llDA ·- A L!arnara. . f.01.,na seu, não. 
lJe.l'ere o pe.cl1ido, f.ant.o que, nas Commissões. quando veem as 
)nforrnacõos, são dirigidas uo Deputado que a~ soli citou~ 

O ::-i1r ... To-.::É Lono ··- l\l:1f:i para c1ue silo pedidas tacs iufor ..... 
rnu•:õcs'! Para fâ:c:er obra legisluti:va., :paI·a :f.nzer obl'a pa.1·1u ... 
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mentar, não obra pessoal, 'àem para satisfazer a caprichos 
pessoaes de qualquer Deputado. 
. o SR. l\.L'i.UllICIO DE LACERDA - .Perdão, não é capricho. 

-O Deputado, na Commissão, faz requerimentos relativos aos 
M3umptos affec.tos á mesma ; aquelle. porém, que quer fazer 
requêrimentos 're1ativos a assumptds extranhos ás Co.Ji'unis
sões, deve forniulal-o~ no plenario. 

O SR. Jos:É Lono - E tanto é verdade o que acabo de 
dizer, em relação ao aparte do nobre Deputado, que mesmo 
1.•ecorrendo á pratica do nosso regímen constitucional, encon
tro semp'l'e todas as manifestai;ões nesse sentido. 

O Poder Executivo é obrjgad-0 a fornecer as· informações 
sôlicit~c:las pelo Legi.~.Iativo, porque e3sa~ visam o conheci
mento, ínteiro dos actcis do Ex:ooutivo, e desse conhecimento 
depende .a f<,>rmação de novas leis, correotivo aos abusos, pu
nição aos. crimes e até reformas no sentido dos mesmos ser
viços publieos. 

O SR: ARMANDO B'L"'RiAMAQ'lJI - Póde,-se até aocl'.'escentar 
ser géralmente observadQ que muitos autores · de requeri.:.. 
mcntos de inf ormacões estão suffi~ientemente esclarecidos 
sobre aquillo que· desejam ser informados. 

O SR·. MAUR.tcro DE J .. ACERt>A - Então V. Ex. reconhece 
'que essas criticas · são procedentes. · 

O Sa. JOSÉ LOBO - Mais uma razão em favor '!as minbas 
conclusões: .elies não :P'edem para si, pedem informações ;para 
esclarecer a. Camara. 1 

o ~n,.. NICANOR NASCIMENTO - Mas V. Ex. acha. que SÓ 
á Camara.? · 

O SR. JOSÉ Looo - · :Acho. 
O ·SI\. NICANOR NASO!MENTO - Penso que não. E' õbri

gação do Poder Exooutívo, cómo tambem do Legislativo trazer 
a opinião publica inf or~a-Oa. · · . ' · · 

. O Sa. CARLos .DE CA!Mi?oS - Por isso as informacões são 
p1·omptamente f orriecidas. 1 

o ·SR. MAtJP.tOIO DE LACERDA -- . Sobre o sitio, não só não 
foram fornecidas, contra disposição expt-essa <ia lei, como · até 
foram negadas. · . · · . . . · 

O SR. VICENTE PIRAGIBE - Muitas vezes são approvados 
requerimenios e as informações não veem á Camars. 

o· s~. CARLoS DE CAMPOS - Não neste regimen. 
O SR. AR!MIAN'DO Bu.R.L&MJAQUI - O fornecimento de in...; 

f~rmacões eonstitue1 aliás, um dever do Executivo. ' 
· o ·s.n. ·VtcENTE' PIRAàtsE(- Ha dóus mezes, a Camará ap

. .provou um requerimento de informacões sobre "a· :t>r'omc>fJlo 
· o.-vo1. m · e 
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de c,•fHciaes tlu tit·o 7, e o St·. ,Çalog·cra::;, achando 4uc não 
devia pre~f.ur taes infot'.maf.{Õ0S ú Gamara, até agora não a~ 
·.lCU. 

iO f;R. .Jos~ JhBO - Direi, i11·osc~uindo, Que cumpre as
sigoalm· que cs~us informações podem ser ·de duas ordens: 
as ·que depenóem <le solicitação da Camara e as que o Poder 
.l!~xeciutivo é obrigado, -om virtude de <l.ispositivo expresso da 
Constitui~ão, a remetter cm determinados pcriodos, e setn 
do.pcndcncia de :requísicão . 
. · E, .com referencia a estas ultimas, a cronstituiçã.o pre
screve, uão só o tempo, como a f6rma de forn~cimento da::> 
informações. São os casos, por exemplo, do art. 48, § 9ª, <la. 

~ Constitui{}ão, que manda. trazer o Poder Legíslativo ao eor-
1·cnto das necessi-Oa·des publicas e indicar :?os :reformas ne
uessarias na men~agen1 a ser entregue, por occasião da: .aber
tura do Congresso; e tamhem do art. 8U, § 3º, sobre actos 
pratic<iclos durant.~ o estado de sitio. São informações. desta 
ultima as que ·pediu com tanto ardor o Deputado Epita.cio 
Pessôa, em 10'92, sendo Presi<lente da Repu!blica o Sr. :ma-
rer.hal Floriano Peixoto. . 

Eram <lct1sa natureza as informaç~es, -de caracter obri-
gatorio: não dependiam· de solicitação. . 

io SR. MAuiuc10 DE LACERD.~ - Não . apoiado. V. Ex. en-"· 
r.on!.r~ o Depuf;ado Epitacia Pcssôa. pedindo informações 
sobre- <.• leleg1·apho, cr:npasteltamento tle jornaes, sobre mul-

. t iplos ·assumptos. ,....: · 
'º SR. Josi:: Looo -:- ':todos esses actos fOl'am prati~ados . 

n1> ~it.io. 

O Srt. 'NIC"\NOR NASGIMEN'fO - O caso do J!a:ral"tybano 
wào oc.correu durante o estado de ·sitio. · · · · 

o' SR. ARMl!\NDO Bun.LAMAQUI ' - Ma!::i o <iismirso a que 
. V . . Ex. se .referiu era ~obre o sit.io . · · · 

. . . 
O Sr~._ M-\uR1c10 ~E LACEnn:~ .. - 'No meu discur~o; respon

dendo á. argumentaçao do ·nobre lJeputado · Octacilio do .Al
buquerque, unwo, ao que· .parece, que não ·teu o discurso ao 
Sr. Epita<:io, f iz rofercncias . a outros casos de informações 
"àlheins inteirament~ ..ao sitio. 

~ O SR. JosÉ Lono - S. ·Ex .. r eclamava novas informacões, 
pprque as primeiras não satisfi~~ram. • 

O SR. NrcANOll ~ASCIMEN'l'Ô - Esse é um cti.so. 
O. SR. Josi:: Lono - Mas, as ii:lforma~-Oes· que S. EÃ. re-

clamou eram dessa natureza. · · . 
9 ~- N.1CANOR NAsctMENTo ...:.. Si V .. F...x .. me µermitte, 

. ~ p~d1na que, por aniol" a.o metbodo, d.iscutume ceda. casQ 
,.::te per s1. 
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\O SR. JoM Looo - Não é meu intuito analysar o dis
curso do Sr. Epitacio l?essôa. 

Tratei de estabelecer a distincção entre as duas ordeus 
<le informações. para mostrar que umas eram de caractei· 
.obrigatorío, independin..tn de soiicHação, ,porquo .. a. Con&ti
tuiyão manda sejam fornecidas, ao passo. que out.ras, as não · 
orescriptas e:;;:pressamente pela Constituíção, dependem de 
·solicita~ão da. Gamara_ 'Em relação a estas ·ultímas, ª~ Con
stituiçã.<} l' o Regimento da Uamarµ não estabeleceil.1 processo 

" ºV. fórma determinada· para sua prestação. No que resp.eita 
ao:; .sctos do· sítio, em relação ás medidas de governo apre
seniaoas â Gamara, a ConsJituição determinou que 'Viessem 
p-0r mensagens e marcou-lhes tempo: quanto ao pl'imeiro caso, 
por occasião da albertura do Congresso, e em relavão ao se
gundo, logo que o Congresso esteja funccionando, posterior
mente á :pratica dest.e~ a-ctos. Relativamente ás informações 
que dependem de solicitação da Gamara,, das quaes é ella 
juiz, assim como da sua extensão, nem a Consti.tuição nem o 
Regimento, nem lei ordinaria alguma. -determinam qualquer 
processo de encaminhamento. 

Quer isso dizer que ta.nto o legislador constituinte, como 
o legislador ord-ínarjo, deixaram isso ao prudente critei·io da. 
Gamara e do Poder Executivo, cu.jo entendimento e harmonia 
são indispensaveis á boa rnàrcha dos negocios publicos. 

o SR. MAURICl'O DE LACEllOA - A harmonia. entre (l 

Poder Executivo e o Legislativo é obedec'er aquelle ás deli-
berações destr.;. · 

·O SR. _JOSÉ Looo .- E'. poi· isso quo não. f!ncorüro, ·quer 
na. Constítui~·ãO, quer na lei ol'dinaria, obstaculo ao p1•n .. 
cesso adoptado e <J:efendido pelo Sr. Carlos do Campos, ·~rn 

. ma teria du inf ormacões. - · 
Direi ainda quo não encontro na Cor.stituicf.í.o, no Re

gimento,. em' lei ordinaria. e nem mesmo nas praticas do re
Simen -consngradas pcloa commentadores a tratadistas. 

' -· . o Sn. MAVRIOIO. DE LACERDA - Para V. Ex. explicar, 
como está e>::plicándo. foi quA o Sr. Carlos de Campos re
correu ás subt;i,ezas de seu talento. 

io Sn. JIQSÉ Lono - Não ha. $Ubtilezn. nenhuma cm. mi
nhas palavras. 

O Sn. N!l~ANOR NAflCIMENTO' - V. Ex. surgiu cõmo uma 
espc~ie <lc aut.omovel-soccorro, pura auxiliar a policia. 

10 S-a. Jost Looo - Não sou ess~ ae,tomovel-soccorro em , 
a:uxilio á policia, e. quando muito, simplee medico indis.pen
savel na occasião, pm·a · diagnos'tica.r um mal e apontar--lhe o 
remedio. · 1 
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:O SR. AitMANDo BuRLAIM':AQUI ·- Não tarda tambem que 
V. Ex. sej;:i. ,proclamado ieader; porque quantos 1allam em 
de!esa do Governo são logo tidos :Como leaders . 

. ./ . . ' .. . 

O SR. MATJRic10 DE LACERDA -. · Ora.; deixemos <ie 
ciumes ... Aqui, depois do leader Carlos de Campos, V • . Ex. 

_ O SR. Jost LoBO - . Eu sou -um simples soldado, esca
lado pa~a o servíco de communicar informações á Camara .. 

0 Sa. N'ICANOR NASCIMENTO -- A questão é de assumir a 
· brilhante aHit.uàe. de commando que o nobre Deputado sem-
. pre tão bem ~oni:-egue. . . · · · · 

.O SR. JosÊ Lono -- Por conseguinte, SL'. Presidente, si 
. esse procedimento não encontra .obslacnlo, quer na Constituição. 
quer 11a~ lcü: or·dmarias, quer na ·:pratica do regimen, o que . . 
cumpre verificar é si elle· offerece ou não, em relação aos 
outro.:;, major ou men')r vantagem. · · 

A vantagem que o.fferec~ é incontestavel: torna possível 
a. ünmediat~ e P.~'fecLiv.a prest.acão de esclarecimentos, de. tal 
c;orte CJ.Ue a Camara. que é juiz da necessidade dclles, da sua 
naturezá e exü:nsiio, muitas vezes, antes · mesmo de chegar ao 
termo rtra dí~ussão · do requerimento se habilita a resolver o 
caso e tCJmar as roedidali) qUe elle reclame. 

Ni\'J colhe, Sr . Presidente1 a qbjeccão <l.e que prestadas da 
tribuna da. Gama.1•a ora lmente, ou lidas, as informações . são 
mais facilrr.enle passiveis tle •rros, de insufficiencias, de 
in,•erda.~es, p~rquanto a su.a. origem é ·uma; e.ª· mesma.; ~ o , 
Podo1• Executivo. E os deicitos que poqem vrn1ar, pelas rn
sufficiencia~, pelas inverdades, as trazioas pela primeira fór
ma, tambern podem viciar e obscurecer as enviadas por inter-
medio .da Mesa~ · . · · . · 

Não ha, portanto, como deixar cte preferir esse systema, 
d~ intreg·ra1· desde logo 11 Camara na posse dos esclà.recimentos· 
precisos o 1.:ollocal-a em situa.cão de ajuizai· si bastam, ou 
si n ecessita de maiores e melhores. 

~SR. M.i.'l'RlCto nE LAcmmA - V. Ex. sebe que esses ·es
claroc1mentos do leade1· veem, e os «Mosqueteiros do Rei> 
tra~oni outros. · · 

O Sn . Jos1~ Lono - 'l'razcm as informacões do leaà.eT" ou 
os· Deputados que elle .encarregou· de colhei-as. Não impede 
qU:e outros memhros da Camara collaoorem na defesa. ~o Go
verno, porque as mesmas fontes de informações que tem o 
lP.adér. • • . . 

O Sn . N1cANôT\ NAsciMENTO - As mesmas não. V. E:x:; 
está enganado. · 

. 0 ' $R .. JOSÉ JJOIJO - • • . teem OU podem ter os· nobres De~ 
outados... " · ·· · 

o SR . NICANOR NASCIMENTO . . Não a.poiado. 
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ti O SP. . .1ost Lo::eo - •... e tanto podem ter que eu, que -
il.ão sou feadei-, dirigi-me a.o Ministe.,rio da JusUca, levei o re.
q.uerimento do. il!u!ilre representante do Estad'O do ruo e obti-
v.e a:: infor·macões. · · ·· 

· O SR. NrcANoH NA::;CIMENTo - Mas V.· Ex. está na sup- ' 
plencia agora ~ . . 
· O S$i . . JosÉ Lono •. -~ Na supplencfo, não. Já .disse que 

fui designado jJelo p1·oprlo umâ.er para tratar simplesmente 
do caso em debate . · . . . · · . 

O Sn. 1G:Anl,os DE CAMr>os -- Parece qve os non1·cs Depu
tados não querem ser e~clar(Wl{10s. 

O S!l. NrcANOR ~Af'c;1ME~'To -- Queremos sim, mas o que 
eu desejq,Vn. era dar um. aparl13, mo:::trand'o como o nobre 1.eader 
nii.c1 .teni os m.e-smos· . elE>tllf· nt<•~ de :· nformações que outros, 

- ·tant() que, quar..Cio eu c!.J'-t·m·sava ·aqui na Camara e ·citei um 
: factv ':lobr·e 0 4ual o .digno leade:-. pr·irt;utou <i:Onde está isso ?•, 
.os Sr:'3. Oscar Soare'-1 e Ht..marn:;nu,~ üi s~era_m· logo: «.E' e:xacto • . 
ó v~1·dad t'::-. n trouxerarn ~:-.rJ··(·.acõe5; de moci'o que a infor-
ma1,;fli:) parl1~ular parece qU<:i e niat~ _perfeita. 

(: Sn . .lt"~i-: l.11M ~·- Nán · fi un~ defeito de inf;:,r(nacão, é 
uma q11e~~ão \.lP. Je:allle, cine pld.: e~·C'apar a um e nií.•i 3. outrJ. 
o l- ,,,,, r :,1 t11 it1:1 ·1 Qll• ;f: t;°• •· f· m ~1 · : .. ;ur_:o, outros podr;,111 · ~htr 
mais a tten<;-ão a certas m inucias. 

o Sn. NlCANOR NASCIMENTO - Estou até mostrando as 
vantagens do cooperativismo. Os .leaders familiares l.razem es
clarecimentos uteis. 

. o SH. ARMANDO BuRJ.A".:\!AQUI - Foi sempre uma praxe da 
Ca.mara o l·erule7'. d-elegar certas funccões aos seus compauhei-
ros de trabalho. · · 

O SR . NrCANOR NASCIMENTO - Quando delega, 11lio qunndo 
elles tomain o bastão.. · 

.o SR. ARMANDO Bmu..AMAOUI -- Mas n!'io é nbsolulaman
te o caso.... · 
• o SR. Jost Lono - D iziri, eu que a Constituição . e as 

leis pl'rmi!tcm o fornecimento de informacões, quel' por in
termedio da Mesa, quer do ieader., quer cte (lualquer Dépu- • 
tado. · 

· O , que impot-ta é que sejam prestadas P.m tempo habil, 
com VP.rdude, e tü.o completas quanto possi\•el. · 

Feitas essas obi;erva.ç.õcs, Sr . . Pr~siden te, rara concluir 
·em favor da prel'erencia que manifesto pelo processo do Si·. 
Carlos de Cam1pos, Lenho a dc~c;I n .rar. com muito p;,azer para 

.mtm, quo cnconlrei honlP.m no . discurso do nobre Dc~putado 
"pelo· Estado do R10 de Janeiro adhe ... ão, a mais completa a 
esse processo. · 



c!mara dos Depl.lados- lm~esso em 23/C6/2015 10 47- Pagina 16 de 35 

·;.. . ANNAE8 DA c:A~ 
~ -
. S. iEx. dis~utíndo e fundamentando o seu. requerimento 

de il'l!f ormaÇões, fez obra com informações ipiresta<ia<; pel<> 
tiommando <la Brigada Policial por inLermedio du. imprensa; 
sem resalva nem .protesto .quanto á veracidade dellas e á. 
formação de sua prestação. 

O SR. l\foumcrô DF.. · LACERDA - Perdão. O sophisma nem e elegant.c. . . . . . 
O SR .. .Tos~ LoBo - S. Ex. fez .. obra .com esclarecimen

tos <~xt.ra-po.rlamentarcs, quando nós Dep-utadio.;; que propu
gnamos pelo processo Carlos de. Campos, quer(}mos as · in
formações parlamentares. · ·. · 

o SR. MAURICIO DE LACERDA _. - A latüJ1•e fi.ca eooistindo . . 
-0 processo .Tosé Lobo, que <lecorre des~ seu ult.imo argu
monto . 

. O SR. Jost LoBo - E sse · argumento não é meu, e sim, 
i'orneeido rpor V. Ex. E ' facto coristanLe . do seu discurso. 

O. SR. l\1AURIC'IO DE LACERDA _, Essa adhesão? ! Tenha· pa-
"Cie.ncia!. . • . . · · . . 

O SH. JosÉ LoBo .- Não ha outra conclusão a tirar. 
V. Ex . formulou um. requerimento de informacões acer

ca <los nomes dos :;oi dados · excluidos da Brigada Policia.l, e 
motivos dess·a- nxclusão; anlcs de s~rem trazidas essas in
forma1;üe~ por inlerrnedlio <lo leader, ou do Deputa.do encar-

. .regado disto, S . Ex. veiu fundamentar i,;eu requerimento com 
os esclarecimentos · publíéados pelos jm:·naes em caracter of
ficio~o • . Que concluir do -discurso de S . Ex., sinão que~ 
quando as informações são reputadas verdadeiras, a. origem 
dP.llas, a f órma de sua prestacão não importa, e o que im
;porta (: o esclarecimento ? 

o SR. ARMANDO BURI..AMAQUJ - Perfeitamente. 
O S'f\. 'MAUR1c10 DE LACERDA - Impert'eitamentc, porque 

é cornmigo que se entende, e vou responder. Proferi dous 
<iiscm·so para pl'ovar qun. por mnis '{l'Crfcitamenlc quo esti- · 
vosgcm as infOt·maoõcs dadas. por rnn.is · vcrazes que i'ossem, 

· (\ra preciso j•ustamenlo a fórma, porque úU fazia qucst.ão da 
fórmn. do aclo, como pcrl'eitamcnte ú essencia do· me~•mo, e na 
essr.ncia do mosmo estava a prerogntiYa do Congresso quo 
8<' traduzia. na i'órma de exercer a atLribuicão. • 

O Sn. ARJ.'\iANDo BunLAMAQUI - Ahi n. no.,sa divergeneia. 
o SR. MAUR!CIO DE LACERDA - A~ora o nobre Deputado 

por S. Paulo vem responder :.í. questão ipcla questão. 

O Sn.. '.TosÉ LoBo - E' müito re':lpe.ita.vel a opinião do 
lrnbrn Depuf.ado, mas ~ apenas a opinião do nobre Depu
íario. a quem muito ~rezo t' quero. 

o Sn. M:Aunic10 DE J,Ac:r:-:no11. - Mas, V . E.x:. está me in
frig·andi:> cornmigo mesmo. dizendo .qur> mn desaderi d~ mim 
ri ropri 0. 
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ú Sn. JosÉ .LoBo -· Fui estudar a- mal;eria nos commen
ta<iores e á. luz da pl'atica. do .t'egimen ~ não enconkei cousa 
alguma que <lcsligassc u. substancia :da informaçã:o. da fürmn. 
de ·sua presto.~,;ão, por nós aconse.thada. · · . 

O Sn .. -MAURJcro DB LACERDA - V. Ex. s:iho que na l'ór - . 
ma está ·eooaclamenw a yalidiade dp acto. · 

0 ·$&. JOSÉ J_,ÕBO - f~SO qua~do a lei prescreve C:\.1)res
_sa.in.entr) f órma deter.mi:nada para. o a.e to. Além <lo mai~ . 
.Sr. Prcsidenf.e, é principio º" herlnenent.ica · inclu.-:io unius ·ai
tm'ius 1J:cclu,.~io, - e a Cons ~itu.ic.ã.n para · o::-; caso:; do.<t al'tigos 
'18, § 9", e · 80 § :~ 0 • prnscr~vr.u a fórma a. se1' empregada; pclr1 
Poder. ExP.cutivo, a.o passo ()Uc p·ara as ini'órmaçõc& depen-; 
t:lent,es d e . soHc.itação não , ha pregcripçãó ·alguma quer . na. 
(.:onstit.uü;ão, qtter ·em lei Or\iinnria, quer no Regimento; e a. 
•pratic-<i elo regimon por v er.l'i:; se '~ncaminhou i>n1 um sent.ido. 

· · ü por vczP.s em. outro, 
O SR. · MAu1umo Dr~ LACERDA - .P.or esse .argumento de 

V. Ex. , si a· fórma não tem maior importancia, os Ministros 
p 1)diam vi~ pessoalmente, em pl~nario, ~ dar . informa~.ões. 

O SR. Jos.B Lo1J> - Perdão; a. · .Constituicão, a. esse 
;respeito ••• : . . 

O Sn . MAURJ:CJo · DE L:\c ERDA - Não t~ e:xprcssa. 
O SR. .Jost J ... oBo - ... dá a fórma por que os Ministros 

d~vem se entender com o Poder Legislativo •. 
Sr. Presidente, não pro~ece o extr~mado arp.or -. do meu 

mnstrc . amigo, representante do ·Estado do Rio, a essa liga
rão indit-lsoluvf!l da substancia das informações, com a f6rma 
unica c1ue S. Ex. quer· ndmittir para a lRest.a.0ã.o das m~smas. 

ReeHo: o·• que importa é que venham as informações, 
qnc o Poder L1~gislativo fique habilH.ado a ,julgar o- caso com 
iut.P-il'O conhP.Cimt'into do <musa. 

o Sn . · MAUIHCIO D~:: Li/\.ci~~DA -· . E . ::i. f.ransigoncia d11 
V. l:x ., procm·nndo mil o uma . fórmas variaritos para da1~ 
infot·ma1;õ<'~. t ; n.. rrll\i<w homenag~m á v1wdade da fôrm:t fJllP 
defendo. · · 

O 1SR . .Tosf: Loso -'-- A Camu1'a (~ o juh: da ll(!Ccssidadc da;; 
jnforma~\Ões ; a !}lia ~e destinnrn estas .. 1~orn o processo parn. 

}1l'estal-R:o; ~ todo· a que llc não c~xDressaro~nte prohibido. 
· o S1t.. .MAURrcro DE :i:,t.eERDA - Portanto .. o m~u Lambem 
não está oxpressament.c Pl'Ohibido. . . . . . 

. . O sn .. Josi.~ LoBo - Nem eu disse qun ~~üí. ; affi rml'!i qu" 
!lnibo$ sã1) legaes. mas que rt preconir.arlo p()lo Sr ; Car-lm: d1~ 
Campos · aprr>senta n.inda · a vant.n.gem. de f'eo nomizar f·r.mpo. 
n·~s'tanrto-as immodiatarnen1.n, de modo ~. <•vital:' maior d<>longn 
1os trabalhos dn proprfa Oamnrn. · 
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o IS'R. MAURICIO D.E LACERDA - Então V . E:x:. concorda 
em um ponto - é qm~ o meu processo cabe O.entro da .lei. 
. , O SR. Jost LoBo - · Perfeitamente. Já se negou · que as 
informa<:ões. possam vir r)or intermedio da Gamara? Ninguem. 
São :processos legaes. · 

O S'R . . MAlJRICIO -DE LACERDA - Eu não disse que alguem 
tívP.sse negado . . Eu tenho uma· .fórma; V . Ex.'. tem outra. E' 
uma questão de preferenoia; mas a minha fórma tambem . é 
legal. · 

O !SR. JosÉ Loao - Penso, 'àpezar das multiplas digres-
1c;õcs a. que tenlío sido forçado pelo aparte~ dos nobres Depu"':' 
tados. "... \ · ·-

O SR. MAtTRieto 't>E Ia.KéERDA - Apartes ·que te em sido 
utflis á Camara, por qué obrigam V. Ex:. a esplanar melhor o · 
a~~umpto. . . · . -- ·. 

-O SR .. JosÉ Loao L .: . . penso ter justificado a. minha. 
prcf P.rencia velo procc~sú inaugurarto pelo Sr. Carlos da 
Campos ·e, repito, cnm vdhPsão, ao menos indirecta, do pro-
prio· Sr . Mauricio <!e Lacerda. . . · 

' . 
o SR ~. MAURmIO DE LACRRDA ~Não; ahi não pega. 

. ,• 

O SR. JosÉ J,oao · - .. .. conforme o seu discúrso de· hofi
tem, fazendo obra com foformaceõs extra-parlamentares, por 
isso que eram verdadeiras. · . . · . 

. o ., SR. ' MAURicIO DE . LACERDA - Eu posso,: sob protesto~ 
peciir informações pel-i fórma . cjue ~ntendo e indPferem' o 
meu uedido; mas vou jogar com as fórmac; que me .dão. 

O Sa • .JosÉ Loeo - Rejeit.am a fór.rna qne V. Ex. chama. 
dir~ta e que eu denomino inrlirPcla, por interrnodio da Mesa, 
p~ra dnr desde logo as i11formacões. Justificada a minha pre
ferNicia. entro de3de logo a me O<'í'upar ~ropriamcnte dos 
termos do rec:uerim.ento do nobre Deputado: 

«Requeiro QU~, por inte.rtnPdií' ca MP.sa, o Oov~rno 
jnfc..rme os num~~ e motivos pelo'l quaes excluiu ulti
mam~nta da Brignda:" Poliria! va1·ios inferiol'es e sol ... 
dados da mesma corpol·actio.> · · 

. Essf! 1 l,auerimento visa., portanto, 'actos · bPm caracteri
zados do superior commando de corporação militar, em as
sumpto de discjplina, assumpt.o essr- grave, melindroso, em 
cuja apreciaçã,, a Camara só deve entrar guiada pelo seguro 
orlterio <!e uma ju-=Jta medida, ... t">mprl'gada com pi:-udencia e 
oauteln, para qut'l não tae;;a invaEiões idP.bitas nos d.ominios da 
disciplina, enfraquecendo com agitacõe-3 ·.'ou incursões desca
bidas ó principio da autoridade e a propria disciplina. · . 
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A g_ravidade, porém, que decorre naturalmente do sim
ples enunciado do requerimento, foi accentuada, resaltou 
ainda mais dos termos do discurso com que ho:ntero o funda-
mentou :3eu autor. · .. · 

S. Ex. manifestou claramente seu proposito: necessitava 
saber qç.aes os s'Qldados e:x:pulsos da Brigada e os motivos 
dessa · expulsão, pprque tinha em vista defender ex-sargentos 
do Exercito della. excluicos em virtude de um levante militai.', 
apezar de impI'onunoia.do~ em · o respectivo processo crime 
perante a jl..lsti(;a f eçierai . 

.Como V. Ex. vê, Sr. Presidente, o easo · é de ·sutnrp.a 
giaviàade. 

Pretendeu o illustre autor do requerimento, em "'seu dis
curso .. que .a excJusãq desses ex-sargentos constituía uma in-
·justiça. · . .. · . -... 

o SR. MAURICIO DE LACEROA - Os actuaes da Brigaca. 
O ·sa. Jost Loao - E os do Exercito, pois V. Ex . fun

damentou a inJustiça da exclusão dos da Brigada na injustiça 
d::i. exclvsã.et .los do Exercito. · 

o· SR. MAURIC.:10 DE ÚCEROA - Não é esse o met1 ponto 
d€'! v::·ta·. Eu disse que a exclusão dos e:x-i:argentos do' Exer
cito (l}Jedeoeu a outros moveis. Fii;urP.i a in.iusti~a prr se t.ra
t.al' ée . home.ns que se tinhiµ;n, talvez, ins~bordinndo em um 
levantA, ma!'! Qtle dN,.-iit:, tin:fülm pre~lafl" sr.rvicos relf'vrtnles 

. dentro da propria Brigada, e po1· esS'l simples exclu8ão de 
boletim ~ont~·J::m n p:!µar perpetuamrnte · por um só . crime\ 
commettirio. Propuz nP.sle caso se ca.nccU~ss.c ese:ã. nota.. 

o SR. JosÉ Loan - E' a mesmn .affirmncão. V .. Ex. em 
seu discurso, diz nué! niio houve motivo na f•xclusão do Exer
cito, por i.sso que tinham sido improm:nciados no prorl'sso . 
crime, e oomo a exelusão das ·ri!<>iras do Exer·t>ito era o (und\\
mento legal para E>Ãclu&ão das fileiras da· Brigada, inquinar de 
injustiça uma é inquinar a outra. '. 

o .tsn . MAUR!f:IO DE LA<":ERDA - As CJUP.~tões nãn estfto li
. gadas por essa fórma; ).'.ilão po.ra mim, po.ra a Camara, não. 

'O SR. José Looo - E', pelo meno~ o que eslá no dis
curso do nobre Deputaco. 

Mas, veJamos qu~i:>s são a~ i11forma~õP.s prestadas P"lo 
Sr . .commandanlc da Brigo da â rN1u.isicão d(l Sr. Minisl.ro 
do Interior o por este forn1>cid:is. por meu intermedio, .. á r.a
mara, para vêr, em confronto com as di~po~ii:ões àa lei nellas 
éitadas, si houve realmente n injusti(}a proclamada pelo no-
bre l>eputado. ,. · 

Como 'o reqm~rimento não inrlfoou com prPcisão o tempo 
em que foram f eilas essas exchlsões, o com mando da Brigada 
Policial Julgou que satisínria o seu desideratu.m, tomando a 
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data de ·J <.lo (~orrm1f.o atú hoje, e forneceu a~ ~t'guintos infot·
nrnP,õcs: 

«:I ri nomes de soldados excluidos por conclusão uc 
LC!mpo; einco por fallecimento; outros tanto., por terem 
pedido, nos termos do art. 1.77 do regulamento; um 
por expulsão, nos termos do art. 179, por ter sido reco
nlrncido desertor da Fot·r;a Publica dP- Pel:'nambuco; 13 
{lOl' convenieneia da disciplina, nos termos do art. 180 
do rcgulamcnfo, punidos vadas vezes, alguns de 10 n 39 
v'.:z1~s. l)Or faltas, algumas das quaes graves; 2, em 
'v !l'l.ude ele condemnaoão pelo Supremo 'fribunal !\füi
f.m·, cuja s~ntença f1)i por ell0s cumprida.:i-. · 

S:is eondiçõos figuradas, na defesa formulada pelo nobre 
J)cpuiado pelo Estado do Rio se encontram, na inform~cão, 
íJlH' vrnho l<'lndo, oito soldados com a '!;eguinte nota: 

« ... Por se ter verificado que em aviso do Minis
t.erjo da Guerra n. 119, de 28 de janeiro de 1916, pu
blicado no Boletim n. 477, de 31 do referido mez, fo ... 
rnm mandados excluir do· Exercito, visto não convi'I' 
:.í disciplina.». 

O que importa. !)OL' consequencia, ao caso é v~r si as dis
posições em que se fundou o commando da Brigada Policial 
amparam. justiffoam, legalizam1o~ seu ac.to. , 

o Sn .. l\!1\URICJ() DE LACEHDA - Não' ha duvida, legalizam;. 
mas o que adianta é saber que· a situação dessas ho,roens, em 
face do texto es,~riptl.> da. lei, é profundamente iniqua. Por isso 
propuz a amnis!.ia o most.reí que o proprio com1nando da Bri
gada nw dava o melhor argumento. Sí a lei escripta el'a essa,. 
st a situação t~ a qne se encontra nas informações prestadas~ 
dcvc>-S(> dn;· amn ist.ia, porque cssc-s homens não hão d~ ficar 
(•L<•rnanwnte inutilízados. ' 

O Sn . .JC18É lJOBO - A culpa não cubo ao commando da 
lll'igadu. Si· o nobre D<~putado r.stá inLf"iI'ndo da situacão o 
11a lPgnlidndf! cif'fl~:ws acto~. talvez toda n .. Camara não o rste,ja. 
l·~i.~ ll(H'c1w: contint'10 :\ explical-o. . 

o SB.. MAllhlCto DE LACI::ROA - Stricti j1J,ris, nada ha ·~ 
1liwr. l\f 11:; 1•m que f.::ilL1aeão .iul'fdica r mol'nl ficam esses ho
m1•n1; '! 

O Sn . .Tos:É LoBo - E como o mm1 humilde discurso viF;a 
c~tdfll'PC('I' a (:amara. rm g'í'l':tl, prosig-o na leiLura do regu
lanwnto. 

O Sn. PAur,o m~ PnoNTJN - Permi Lta V. Ex:. um apartR: 
]1 ór CJlH': fot•am 4'.llcR C'.nUío admiL{,iriof'.I na Brigada '? 

O Sr. . .T "~ 1~ T ,of'o -- T>on1u r o rommandan f.~ desconhecfa 
(1 r ac:t.o . . 
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o sr:·. PAuLo DE FRo?-tTIN ~ Como ? Pois des~onhecia o 
. r.ornmandantc o boletim do E:"tercito ? 

O Sn. Jost J,oao .....,.... Desconhec:fa o facto de t erem sido· 
esses soldado!i:, algum dni:; mui.tos sargentos excluidos d"'s fi-
leiras do Ex1.3rcito. · 

O SR. PAur.o or:: FRoNTIN - Pois dlc não ~~ra 'lo Exer~ 
cito·? 

O SR .. Jos~ LoaQ -· - O commandanl.<>. <1ue os admittiu na 
l3rigad:i, ignorava (JU"tJ fizessem parlt) dos excluídos pelo avisn 
lL 119; 6 uma simples questão de idcnt.idade. 

O Sn. Nrt.AN(ln NASCIMJ':"To - Não eonsfa do boictim do 
Exí:lrcito ? 

O 8H.. i\fAumcro nE LAcrmnA ~ Devo esclarecer que ?. 
nmit.o' ut.il a rne<lida de amnistia, porque foram admittidos ha 
àous e. trcs annos. ~sr;es inferiores,. nliás cobertos de elogios, 
qne serviram :i contento e que só foram excluidos devido á 
situac;ão em que os coHocou o acto verificado no ·Exercito . 

. O SR. JosF.· Loeo -· Por conseguinte, o que . ~ preciso. é 
corrigir o neto do. poder militar e rnodificar as disposições da 
lei que attribueni taes effeitos a esse :icto. 
. O· SR. ~foummo D~ I,,\.f;El."\D.\ - Não ha duvida, estou d~ 

accôrclo com V .. Ex. · .· · 
O SR .. Tost TJoao - O acto do Gommando da .Brigada. é 

· verfeitamentc legal. Lerei, para melhor QSclarccer a questão, 
o regu_lamento,... que diz: 

«Os indivíduos viciosos, os que jâ hou;vereii1 cum
prido ,,ent.nn<;a por l.lrimP.s av\lbmtP..'=i, tivP.rem retrat.o 
na~ ~al~ria.s cl~ · ''.lrimino450~ ~"' noíic1a civil. ou, final
m"nte. houver em l'iido excli.Jidos discíplin:i.rmentP. da. 
.Brie:tda ou d~ out.ras corporacõP.s armadas, e que, iIJu
dindo a~ àu1oridadPs, r.onse.~.mirem alistar-se nas filei
i·as da Brigada, ~~rão to~o tomhrm dellas expulsos por 

.... O'Pdem do cmnmandante gcrnJ, Jogo quo (.acs fact.os se
jam wi·ific-a.dos . :i> 

O Sn. 1\-fAuar<:rn n1~ l,,\cEnD,\ - J';stá ahi o que digo: clles 
i:levcm. '1f'r' 3rnni8tiados por~mo, a despeito da sua boa coml.ft; 
1:.tv.. tJveram de ~m· exclmrfos. 

O Srt •. lo!::?~ T..ouo - O nr~. iSf.. 1o "'<>.gnlam'lnto. 1'etel"~ 
min:l ((UP., mnítn embora incluído.~ nas fileiras da B~igada 
Polfofa 1. snlrln<lni:: ff11 <-' f (l!rmn <lw.J 11 idos da.s fileiras <lo Ex:nr
r.Ho, pnir indi~ciplina f' inf;nhm·<lina~.ã.o, uma V(~7. verífícados . 
(~~Sf'S f~ eios dr~ infJi~cinlfoa n ímnhnrdinar.ão, d~vem elles S€'1.' 
1!::<:cl.tridos. Cumprn ao commanclo militar nssím proced«"r. 

O Rn. .NTC.'\Non NASC:J.Ml~N'l'O - V. E~ . <lsqn~cA a dispo
~icão do rP1:ml:tffH\nl.o t')UI' diz: «illndindo:>. Si não illndiram. 
uiío OC'ldc:'m ~n1• 1•xclllírlo~ . 
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O SR. Jost LoBo __.. Deu-se a illu.são. a respeito da iden
t.idade das pessoas, o que demonstra ter havido o proposit-0 -
por pal'te delles, de illudir. 

O SR. PAULO DE FRONTIN - O illudir, ahi, quer dizer': 
acto p.J;'aticado por quem foi admittido. Não acredito que o 
tommandante da Brigada Policial ; (não é o actual) os tivesse 
adm~ttido, sem saber que elles éram ex-sargentos do Exer~ 
cito., 

O $R. JosÉ Loao - Já haviam decorl'i~o muito tempo •••. 
o sa: PAULO DE FRONTiN ·-· Não colhe ó argumento;· _o 

facto era cophecido. 

_ O SR. JosÉ Loao - · · Desde ·éfue, por qualqueir · fórma., 
occultaram sua identidade; esses soldados _ illudiram o Com~ 
mando, occnltando circumstancia, íaclo pessoal que impediam 
o alistamento na Policia. ·11 

· . · / . 

. -·ó SR. CAnLos DE CAMPOS - · Quer dizer que esses· ,oJda
dos, . quando se . alistaram, não confe.:-;saram ./que haviam per
tencido ao J!.x.ercito . . 

o Sa.. NICANOR NASCT!\IENTO - Il!udir não pôde· ser en
tendido assim: 'l Uludir ~cfore-se ao p.raticante do acto ql.le 
oceulta qualquer situação anlerior. · 

O SR. Jos1f Loao· - - Illudir, n?.ste caso, é occullar ·a cir- _ 
rumslancia, não confessar súa verdadeira -idenLidaue, sublra
llir ao conhc~imento do _Commando occurreneia.-; vel'.ificacJas 
com as p..:ssoas desses soldados e· impo:>:;ibililaríam o. ali::;la
mento legal dellcs. 

O Sn. Na:ANoR NASCl!\fE~To - E porque a Rrigadá não 
reP.orr~u ao proc~so da identific·ac;ão, que é obrigalorio? -

O SR. JobÉ Lono - Foi justamente . por ésse processo 
que 1:1e chegou posteriormeuLe a vcriríca.r lJUO eslavaru iq~ 
e:h1idos no avítlo 11. 11U do Minislerio, <la Uucl'l'a; 

o . SR. MAllRICE> DE LACERO,\ - r\ão apoiado. o general 
Pess~a l·eêebeu cartas . anonyma.-; e apul'ou, 1;ur inte1·mc~10 do 
1::1r. Bandeira de Mello, po.t• occa.:;ião da revulta, . a ídcut11Jaae 
dGI individuo::. . , · · 

o fiR. NICJ\NOl"l NASCIMENTO - Não foi o arhrnl comman
danlc 4uern o~ engajou, mns não houve a illusão ua. lrnl'a do 
cngajamen lo. · · 

, O Sn. . MAumcIO nE LAcF.nD.\ - O g~neral Pessoa conhece 
perfeitamente os ex-sargentos revolto.~os. 

Quando cllcs se dirigiram ao Si'. Epitneio Pessoa. n01 
comcco do seu governo, pedindo amnistia, contavam .com a 
calorosa sympathia do general Pessôa. 
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O SR. JosÉ Loao - o· regulamento eneerr!]. uma dispo
sição de caracter imperativo ; e no caso figurado não ·faculta 
ao com,mandante excluir, manda que exclua. 

o SR. PAuro oE· FRtt.'{TIN' ·- Si V. Ex . ·quizer . reler a. 
·disposição <lo regulamento verá que a interpretação que eu 
dei · é a verdade~ra. · . .._ 

.O SR. JôsÉ Looo -- Pois não t Lerei de novo: 
«Os índivíd.uos vic iosos, os que já houverem cumprido 

sentença por crimes aviltantes, tiverem retrato . nas galerias 
de cri.minoso:s da policia civil, ou, finalmente, hquverem sido 
P.:Xcluidos di.,ciplinarmente da Brigada ou de outras corpo
rações arm.adas, e que,_ illudindo as autoridades. conseguirem 
se alistar . .. > 

o SR . füCA:~OR NASCIMENTO - Mas () commandante tem 
ohrigacão de 5':aber, porque· se trata de u01a dispo.;ição dé lei 
.e é obrigado a conhecer a siluacão . do alistando, porque nãa 
o póde. engajar ·sem a apresentação da folha corrida. 

o SR . CARLOS DE C.\MPOS - ·Para mudir basta calQr. 
O SR . ARMA:..'lDo BURLA.i."\.tAQUl - O· c9rnmandante não ~a 

o. mesm<J. · · 1 

o Sn. ·NI!'::ANOR NASCIMENTO - Fosse ou não . fosae; . () 
poder publico é. um só. 

o SR. José Loeo - E• um .. só, m~ff .. ~ 
a SR. NrCANOR NASC:I:M:FJ.~"I'O - Não ha pessoas, ha' o com-

mandante da Br_igarla !Pollcial. · . · . · · 
O SR •• TosÉ Loao - O act.ual commanda.nte da. . Brigada, 

Sr. Pre.sidénfe, encontrou-se deante de uma situacão de fa
cto. Verificou que esses aoldados permaneofarri nas fileiras 
contra disposi<;ão expr essa do regulamento. Verificou mais 
que nos. termos imperativos do art. 181 não lhe ~ra dado 
neJlas mantel-os. · · . · . . .. 

. O SR. PAULO .DE FaoNm -. . ~ão apoia.do; é interpretaoão 
de V. Ex~ ·· 

O SR.. JosÉ Looo - E' a leítra, é o espirito do""'reguta ... 
mento, · 
. O SR .. N1CA:..'iOR NASCIMENTo -· Peço· a paiav-ra; amanhl 
discutírei a qu~tão . · . . 

·o SR. JosÉ Lo'ào - Por con.seguinte. o que está em jogo 
não ·é o Poder Executivo e sim um caso typico de disciplina 
militar: tambem não está em oausa o cornmàndante. da. Bri'"'.' . 
gada Policial. e sim a lei organica , o regulamento desta, que 
eII1 di~posit ivo ' expresso manda que o eommandante da. ,Bri
gada •. verificados factos dessa natureza, exclua de suas fiteiras 
os -alistados • . · - · 



Cfrnara aos Depl.lados- lm!J"esso em 23/0S/201 5 10:47 - Pêgina 24 de 35 

ANNAES !'>A CAl\i.AR.'\: :...; 

O Sa. PAULO DE l''RO'N'l'J.l'Z - Não apoiado; a. disposição · 
da lei é clara. . 

o Sn. M,\vmc10 DE LAC.:J::HDA - Não está em ,jogo de minha 
parte. 

O SR. PAULU 1m l"nCJ.N'l'IN - E' preciso qu~. o comman-
danío da Brigada tenha sido illudido, e não ;o fo1. . .. 

O Srt. JosÉ LoBo -- Volta V • E:x. ao requisito da il- · 
lusão... . . . , . 

() Sn. CARLOS DE C,\MPOS -Basta · calar tal circumstanc1a 
para. illudir. . ·· . 
. . ··- o Sn. P;\.UL'O DE FRO~Tu' _. V. Ex . o qúe fez ·agora foi 
eliminar Hssn let.tra para poder argumentar. 

o SR. JOSÉ LOBO -- Nada eliminei. 
o Sn. P.mr..o D1': FRO.NTr~ - E' o que ·:pa.recc. 
o S1·t. J·osf: I ... ooo - Applico ao soldado o me~mo prin

cípio que o nobre Deputado quer que se applique ao com
tJni.mdant..e: não é permil.tido a qualquer delles ignorar a lei. 
Na r:spi::cie, porém, apparcce jg1t0r:.mcia da lei por parte do 
soldado, e ao mesmo tempo ignoran.cia do facto que a lei 
pune. li~ si o commandante tem excusa auanto ao erro de 
fa.cLo, não a pódc ter em !!-CU {::i.vor o solda.~o com referencia 
a. facto . pessoal, que se deu cor:n clle propr10. . 

O Si\. VAULO m~ :F>\ONTrN - O regula.1nenlo só manda 
elimilrnl\ (1ualldo o alistado baja . ilh:idido as autoridades. 

O SR. NICANCttt N.\SCIMK~To ~ Quando, o engajamento 
é fraudulento. . . · . 

O Sn. JOSÉ LoBO ·- O reguisito da illusão, mettido 11~ re
gulamento em . uma rncidente, não se presta a essa 'int~lli-
gencia. · · · 

o SR. PAVLO OE FnON'l'IN _;_ Na ·opinião do nobre Depu
ta-elo. · 

o SR • MAURICIO DE L.<\CERJJA - V • . Ex. me dê licenca: 
.. illudindo ou não, legal ou illegal, .o acto do commandante ó 

um facto consumado. Pois é dea1\te de..sse facto consumado 
que coHocti a 'questão. Nfio cottdcmno, nem em principio úem 
de fado, · o .acto do commandante. A questão ·é ésta: esses 
hi:imens não podem continuar bnnidos da sociedade brasi
J(!jra: é uma injustiça. Em t.al situação, como consequencia 
do acto <lo commandantc>. sobre o qual não quero volt.::i,r, acho 
que o Congre.'Sso não tem ma.is a fazer do que mandar can ... 
c~llar a nota. que determinou "ª injustiç& tnvohmtaria. do 
·commandantc da Brjgada •. 

O Sn.. JosÉ Lo:eo - O requerimento de infonn~es não 
constituc, porém. msio hal>il, processo adequallo l')ara. se 
chegar a CS$6 resultado. 1 
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O 81t. }'1AliP.a::10 DE L.\Clm.DA ·- O pro~e:;so <lc rcquot'i
rnP.nto de infor·maçóes vou dizer' qual foi: foi um te.curso sub
~tiLutivo,- vamo.s uizcr: Carlo~ de Campos .....,..... do habeas
corpns Ju<iiciario. · I~u sabia qúc esses :::argentos est.avam . 
1.odos preso~ o desejando fof:sem poslos em liberdade, apre- · 
sentei o re(fuN·imento. Saiba V. ,Ex. que tive a mesma for
tuna que o Sr. · l,artos de Campos~ os · homens foram solto::;. 

O SH. C.uu..us · ug C.\~·IPOS - Von fazendo proselitos. 
O Sn. •· NIOANOP. NASCIMlilN'TO - V. Ex. sempre os fez. . ' 

O S1t. .To~~- Loao - Assim, pois. pelas considerações que 
fh:, ·e <leante das palavras do nobre Deputado pelo Estado do 
Hio",. nos aparl<~g de ho.j~ e no disuurso de hontem, verifica a. 
Camara que o 1·cquerimento em discussão perdeu sua razão 
<le ser. · 

o Sn. MAUHICIO DE LACERDA - Quant.o a isto, não ha· du-
vida, já o disse. . • 

UM SR. DEPUT~\Oo - E' uma confissão muito honrosa .. 
O Sn. MAU1:1HC10 OE L . \dBRDA - O que é.u disse foi o se

guinte: apresent~i o ·requerimento, . primeiro, para que ti
vesse esLo elffe1to; segundo pura ter informaçsões, o o nobre 

~ Deputado as trouxe. Deante de um facto consummado, s~m 
quet·er c~amina1· a questão, ·nem no ospirito nem na Iettra 
do ado do comt'uandanL<: fa Brigada, a situação. decorrente 
ê iniqua tanto para o ·commaudante ·como para os sol·dados. 
Eis porque propuz a amnistia: a.lvitrci se c.ancellasse a nota, 
para que l:lSS<tS brasileiros -...~oltem á collectividade nacional. 

O SR. JosÉ Lollo - · .Não esto.u discutindo a amnistia, 
. lJlesmo porque ella não está em· di~cussão .- Repito, o· reque

rimel)to do nobre .Deputado perdeu a sua razão de ser . ·• . 
: ' . ' . 
o SR. lVIAURICIO DE L\CERDA - Ju1lgo ·quo consegui o 

. meu fim, inclusive a . fundamentâcã'.o . ela. amnistia com o seu 
bellissimo discurso. Assim sendo. declaro a Y. Ex. que deanto 
dos seus e dos m~us argumentos, deanle do· que s·e ~prurou, · 
vou retirar o meu requierime.n.to, e dar andiamento á 
ax.nnistip... 

O Sa Jost Lérno - Estou . quanto ao meu discurso . na 
niésma ·situação em que se viu a viuva de> conselheiro Pa- . 
checo; não consigo encontrar nelle a virthde apregoada pelo 
nobre Deputado, da mesma i'órmo. que a pobre viuva nunca 
desoobrira em vida Ido unia.rido. aqu~Ue .exta'aordinario ta
lento que attribuiam ao .PcrsO'!lagem de Eoa. de Queiroz: 

·o SR. NrCAi-;oR 'NABCIMENTO - O discurso do nobre Depu
t..ado- jus:tific,ou tão bem a a.tnuistía. que voq desi.'3tir da pa-
lavra. , · · 

o SR. ZoRo..1.sTRo Ar..v~GÂ - ·.Estamo$ em um mo
mento de desistimo~.: .. · · 
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. O SR. JosÉ :f.,oBo - ~ comprehendo, e sinceramente 
lamento a decepcão, Si". Presidente, que o nobre Deputado, 
autor do requerimento, experimentou hoje deante do meu dis
cur<;O, pois tenho gravada no meu espirito passagem de re
cente discurs.o em que S. Ex. promettia a.presentar uns tantos 
requeriil11'mtos de informacões sobre Docas d·e Santos, contra
cto d10 porto da. Bahia, etc., não só pelo dever de esclare-

. cer essas questões, como .tambem para ouvir de novo a ,pa
lavra. do nobre "leader da maioria, . cujas oracões constituem 
'Um verdadeiro goso intellectual. . - · · 

·O meu .nobre collega e distincto · ainigo é bastante joven, 
e; com.prehendendo quão varia é a fortuna, deve se conf or
mar com o verso e co.m o reverso da sua ephigie magnifiCa, 
que. si hoje, com o simples volver <le uma das· ·face~ nos pro
porciona deliciosas melodias, no dia seguinte nos forca a ou
vir psalmos em anti'phonas em canto gregoriano, ou sim
ples. palavras com · a .sonoridad•e ordinar1a concedida ao -com
mum dos mortaes ... 

Não lance as culpas exclusivamente sobre mim, atten- · 
dendo para a verdade cc>nsignada por . illu~tre pensador - que 
o bom politico no mecanismo complexo da sociedade é mero 
instrumento, que o dever bem comprehendido e fielmente 
executado impelle e faz funccionar em nome e em bem do .. 
interesse publico, entregue á sua. guarda e defesa.Eu fui man .. 
dado a esta tribuna; cumpri o meu dever, e a fúrtuna hade · 
propor.cionar ao meu nobre . coílega. . muitas op1p.ortunidades, 
em que experimente o legitimo praze.r intellectual de ouvir 
a encantadora palavra do meu illustre'· leader Sr. Carlos de 
Campos. (Muito ·bem; muito bem. O orador é miu.ito cum
lPrimentado.) 

O Sr . . Presidente - Fica adiada. . a dise~seão do re<:rúe
rimenfo do Sr. Mauricio de · Lacerda ; Está finda a ho:ta des
tinada ao: expediente. Vae-se passar · á orçiein . do dia. 
(P_a·usa.) . ~- . · 

Comparecem mais os Srs . Andrade Bezecra, Annibal T.o-
1 edo, Ephigenio· de Salles, Dionys'io Bentes, .Sento Miranda, 
.Toão Cabral, Thomaz Accioly, .. Alberto Maranhão, Oacar &Ja-
1·es, Balthazar Pereira, Correia de Britto, Octavio Mangabeira, 
.João Mangabeira, Alfredo Ruy, José · Maria, Torquato Moreira, 
Elpidio de Mesquita, Leão Velloso, Antonio Aguirre; Heitor 
de Souza, Vicente Piragi~e. Raul Barrqso, Azevedo· Sodré, Ma
cedo Soares, Manoel Reis; Ram~ro Bra.ga, José de Moraes, Ma
rio de Paula, José Gonçalves, Herculano Cesar,. Augusto de 
Lima. Ribeiro Junqueira, Francisco Valladares, Antonio Car
los. "Renna Fjgueiredo, José Bonifacici, Wa.ldqmiro de · Maga
lhães, Vaz de Mello: Cammo Prates, Cincinato' ·Bràga, Pru
dente de Moraes Filho, Veiga ·Miranda, Sampaio· Vidal, ··Ar-

.. nolpho Azevedo. Ottoni Maciel. Gumercindo Ribas, ~oão Sim- · 
plicio, Carl-Os Penafiel, Marcai· .. de ·Escobar, Octav10 Rocha, 
Domingos Mascarenhas e Carlos Maximiliano (52) ~ .· 

f . 
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Deixam de ·comparecei~ os Srs. Bueno Brandão, Arthur 
Collares Moreira, Juvenal Lamartine, Monteiro de _Souza, 
Abel Cb,ermont, .Justiniano de Ser.pa, Chermont de Miranda, 
Herculano Parga, Hermíno Barroso, Moreira da Rocha, Vi
·cente .Saboya, Ildefonso Albano, · Affonso Barata, Cunha Lima, , 
Solon. de Lucena, João Elysio, Antonio Vicente, Alexandrino 

.da Rocha, Pereira <ie Lyra, Pedro Corrêa, Natalício Camboim, 
Alfredo de 1\faya, Miguel Palmeira, Meudonça l\Iar~ins, Ma
noel Nobre, Deodato .Maia, Pedro Lago, Lauro Villas Boas, 
Pires de Carvalho, CasLro H.elbello. Mario Hermes, UbaldinCI 
de Assis, .Arlindo Fragoso; Sealbra Filho, Arli11do Loonec Moniz · . 
Sorké, Rodrigues Lima, :Manuel i\1onjardirn, Ubald_o Rama- · · 
lhete, 'Üctavio da Rocha Miranda, Az.U:rém F11rtado, Ari8tides 
Caire, Mendes Tavai:·es, NorivaI de Freitas. Jos(S · Tolentino, 
João Guimarães, ThemisLocle~ de Almeida, .Buarque do Na
iareth, Verissirno de .Mello, Raul .F~rnandes, .José Alves,. Al
o_ertino Drummond, Matta f\'fachado, Silveh·u. Brrvm, Emilio 
.Tardi:ffi, Americo Lopes, La.ndulpho de Magalhães, Odilon de · 
Andrade, Lamotinier Codol'redo, Josirto de Arau.i o. Moreira 
Brandão, · ~,rancisco Paoliello, Honorato . Alvrs, Edgardo da 
Cunha,· Mello Franco, Raul Cardoso, Cesar Vcr'.gueiro, Elo): 
Chaves, Palmei·ra Ripper, Pedro Cosla, Ramos Caiado,. Tullo 
Jayme, Severiano Marques, Costa. Marques, Luiz Xavier, Luiz 
Bartholomeu, Pereira de Oliveira, Celso ,Bayma, Alvaro Ba
ptista,' Augusto Pestana, Alcides Maya, Nabunco de Gouvêa. e 

. Flores da Cunha (84) .. · ' 

'ORDEM DO DIA 

. O Sr. Presidente - A lista da. porfa aer u.sa a presença 
d'e 126 SJ;'S. Deputados. 

Yae .. se proreder :i vot.nçiio da rrnll.eria 1;1ul' se ~wh:~ sobrti 
a m€\sa. 

Peço aos nobre~ D~pul.:u.to~ que c.1-0cup(lm a:-; ~uas ca-
!1eiras. (Pausa. ) . . . 

Vou · submetter a votos o seguinte requerimen to off•'\·· 
reciclo n ... 1'1C>f;São de 20 do crorrr.nte, ·pelo Sr. J?1·ancisco VH l!a -
aai::es: · 

«Requeiro que o Governo ínf01•me o moLivo pelo quu! nú4) 
tE1m sido conservado o leito da linho. do ra.mal de Juiz (le 
.Fóra a Bom Jardim, da Estrada de Ferro Oenlral uo Brasil, 
do k,ilometro, 15 á cidade de Lima Duarte .(kilomet.ro 5~)~. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Está i'in!la . a. votacfío. 
Passa- se ás· rno.terii'.ls ern discussão; 
0.-Vol , UI jl.7 -
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. 3" discussão Llo Pl'Ojedo n. 100, de !920, abrindo o cre
dito de 207 :233$,; para indemnizar . á Caixa Especial de 
Portos. · 

Encerrada e anmmciada ai votação. 

Approvado em s~ discussão o enviado á Commissão de 
Rr:'dacçiío o seguinte 

PR.OJEC'I'O 

\ 

N. 100 - 1920 

O c.ongresso Narional resolve: 

J\r.tigo' uniéo. Fica autorizado o Presidente·' da ;R~-publica, 
a abr1r o creditp de 207 :233$, para indenihiza:r: á C'aíxaº·Espe;.; 
eia! de Portos, pela cessão· ao Ministerio ·da Justiç.a -dos ·'1m
movois· de ns. 118 A; 118 B e 1:1'4, da rua do Rezende,. nesta 
Capital, e destinados á construcção do edificio pará a Dire.:. 
etoria ·Geral de Saudc Pub.lica. · · 

· Sª discussao çl~ projecto -n. 99, de 1920, a.brindo o .cre
<lít-0 de 12~4H.$323, ouro, para pagamento a Tbe "R1o de Ja
neiro Cit.y Improveme1ü::l. 

·.Encerra.da e~ 'un.nunciada ~t vo!.~çao. 

Approva<lo em :i• discussão. o enviado á Commissão de 
:Hf)dacçifo o seg:uintt• 

PROJ'F.C'I'ü 

O Cong1•csso Nacional re.solve: 

Ar ligo uuico. J!'ica aut.orizadÔ o Presi·dento da Republica 
n t~b1·lr o· c.recliLo do t.2 :H1$323, ouro, pCJ,ra completar o pa
gamento da l]uanLiu. d0. juros, devida (L Tffe Rio de .Janeiro 
Cif.y lmp1·ovemenLs no sPgundo semestre de 1919. 

Diseussão cspt•cial dó projecto n. 109, de f 920, (reda-" 
1i 1.:f~o da omencJa de:4hcadu do projectó n. · 29 A, de · 1919), 

· al:.1rimlo o er'odito P~peoial de 12 :773$, para . acquisii;,ão de 
mobiliario preciso :h~ pretorias criminues do Distrioto F~
<leral. 

l':ne.t!l'l'tHln <> mnnmeit1da v.·· votaç.ão. 
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Approvado em discussão especial e enviado á Gommissão 
· de Redacção o se.guintc 

PROJECTO 

N. ·109· - rn20 . 

O Congresso Nacional resolve! 
.· 

Artigo u11 ico. Fie::. o .Poder Executivo autorizado a abrir 
pelo Ministerio do Interior, um credito especial de 1.2 :7i3i$; 
para a acquisição do mobiliario preciso ás Pretorias Crimi
naes do Distl'icto Federal; revogadas as disposições em eon
J.i•;:irio. 

Encerr.ado em 2R discussão o artigo unico do projecto 
n. i07, de 19'20, abrindo o credito especi.al de i5 :OOO,$, ouro, 
para attender· ~ despezas com a. representação do Brasil no 
Congresso Postal Universal, de Madrid, ·e annunciada a: vo
tacão. · 

Appwvado em 2• discussão o seguinte artigo do 

PRO.TECTO 

N. ~07 - i920 

O Congresso Nacional resolve: 

ArUgo unico. l41 íca o Poder Executivo autorizado a abrir, 
pelo Ministerio da Viacão e Obras 1Publicas, um credito es
pecial de 15 :000$, ouro, para: attender ás despezas eom a re.- ' 
uresentacão do Brasil, no Gôngresso Pos.tal Universal, a rea
Íízar..;se ern Madrid, durante o mez de .outubro do corrente 
anno; revogadas as disposições em contrario. 

. ~ 

O_ Sr. Pr1>sidente - O project.o passa á $• discussão. 

O Sr. Costa Rego (pela ordem) requer e ohtem di!~pensa 
de intersti-cio para o proJecto n. 10'?; de 1920, figurar na 
ordem do dia da sessão seguinte. 

En{!errado ~m z• discussão o artigo unico do pro.i ecto 
n. 108 de 1920, nbrindo o credito espe_cial de 1 : i 90$958, 
para p~gamento a José Pires Cordovn da Silveira, e annun
d à da a. vot'acão. 
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Approvado em 2~ discussãu o seguinte artigo do 

PROJ'ECTO 

/ N 108 -· 1920 

. O. Congresso Nacional dec1·eta: . 
' .1 

· ArUg10 unico. O Presidente da B.epublica fica alltorfaado 
a abrir, pelo 1\.finisterio da iFazenda, o credito esp'ecial d-e 
i :190$958, p'ara pagamento ao Sr. José P1res Cordovil da Silveira. 
dos .iuros de ~21 letras d.o IThesouro, coritados dé . 20 _de ~arco 
de 1919 a 2G de fever·en·o do 1920: l'evogaàas as d1spos1çoes 
em .contrario. 

O Sr. Presidente -'- O proj0cto passa ú. :J" discusfõã.o. 

O Sr. Costa ··Rego (pela' otdern) requer e obtem dispensa 
de interstieio para o proj ecto n. i 08. ode 1920. figurar na 
ordem do dia da sessão seguinte. 

2" discussão do projecto n. 110, de 1920. a.bl!indo o cr.edito 
especial de. ôi :522$710, para pagamento a The ·R.io de Janejro 
City Improvem'ents Compa.ny . 

. F.nt:ra em discussão o, ai·r.. tº. 

O Sr. P~ulo de Fro.nrtin ( • ). ~ $1'. Presidente, pedi a , 
pala\'ra sobre o pro.ieoto n. 110, porque estou em .desaooõrdo 
com o ·parecer do meu illusire amigo, digno .representante do 
Estado do Rio Grande do SuL Relator da materia, Sr. Oetavio 
Roeha. Não sei p,i S. Ex. ·está presente, pois. teria muita 
satisf.accão cm obtel' algumas inforinações corop!ementare.s. 

O GovBrno não solicH.ou do Congresso o credito neces$ari0 
par·a o pagamento de que trata o projeeto. O ·Governo li
mitou-se a subrnetter a.o Congress-0 a questão, declarando o 
f:.r. PresüJê

1
rite da R'e~ublica .. na sua mensagem: 

A: Tenho u. honra de submetter á. vossa: esclarecida . 
(~onsidera.cã.o o assumpto constante da eXtposioão que me 
foi dirigida i1elo Ministro du Viação e Obras Publicas 
ac~erca do pa:g-amento Que se f.orna devido á The Rio de 
JanAif'o City Tl"l)provemenf.s . .\) 

O Sr. Ministro da Viação, na ·exposição suhm'ettida: ao 
Sr. Presidente d'a Republica, tei•mina com estas palavras: • 

« ... O Tribunal de Contas manteve, porém, a . sua. 
de.cisão pelo fundamento invocado. Isto posto, af1gu-

. ( ·) Est.o discurso não foi . revist.o pelo 'orador. 
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ra-se-me conveniente que o assumpto seja submet.... 
t.ido á esclarecida consideração do Congresso Na
cional.:i> 

.Não ha, portanto, da parte do Miní:Stro, nem da parte do 
Sr. Presidente da Republica, solicítaç'.fo de credito para o 
pagament.o que consta do projecto, pagamento com o qual, 
d~'~º dizer. estou em absoluto desaccô1~do. . 

De facto. que se passou ? 
Em i9f.6 teve-se um orçamcnio em que, para se chegar 

ao equilibrio, cortaram-se verbas a . bel praze,., ~em um de
vido estudo. Resultado ? O contracto tia City Impro-vement.s 

·exigia uma dada somma; esta somma tendo sido dada· não 
houve os recursos, dentro da verba, par<.L o · pagamento . 

. () Góverno no anno subsequente, em 191.'7, solicitou o ere
dito necesstlrio, credito que importava em f 97. 635-4-5~-mais 
iC 1.334-6-0, ·~ mais f: 890-15-4, relativas respectivamente aos 
treB serviços de que se tratava~ 

Ora, o Governo cumpriu a sua obrigaç.ão; elle não podia 
abs0luLamente fazer paga;mento não tendo verba. O Tribunal 
d~ Contas, por seu lado, não podia t•egistrar, esgotada 8 
''t>rba. ~ão ha, portanto, razão a}guma. para que a..companhia 
venha reclamar pagamento dos Juros'dn móra. . . 

Longe de haver delongas, o Governo '.Procedeu: muito 
cor!'ectamente e obteve ~~m agosto de 191.7 a importaneia _pre
cisa, effec.tuando o· pagamento em 23 do mesmo mez. 

Quer dizer: é Utn dos casos de mais rapi~o pagamento. 
Sabemos como o . Governo em taes caso-i procede. Quando se 
consome a verba, ene· a requisita por uma mensagem ao Con
gresso. : Muit.as vezes essas mensagens veem tarde. pôl'(IUtJ a 
repartição de onde dP-pende . a solicitacão do credito demora. 

O congresso, por sua vez, . tambem não póde resolver ra
pidamente a questão.' · 
· Não é dizer. po'rtanto, que seis mezes sejam um prazo 

longo; é um prazo até rr.uito curto; pot.·que, para pagamentos 
do quatricnnio do marechal Herme8, houve demora. meemo 
excedente a noos annos e de contractos, como o da C!ty, sem 
q'Ue absolutamente houvesse pagamentn de juros da tilóra. 
o aue receio é que Sr! npprovarmos o pareMr da mustre Com
missão de Financas, fiquP estabelecido nm p1·eoedente dos 
mais pe1·igosos. . 

Amanhã apropria. City virá pedis' os jut·os da m6ra de um 
('.redito que acaba. de ~PJ' votado. .i\doptamo1:1 agora, em ter
r.f'iro turno r<-~ginrnntal, o p'ro,iecto n. 99, dí' i920. abrindo o 
credito de f2: 4 H $323, ouro, para ·pagamento á City, isto é. 
uni" caso perfeitamente igunl ao que temos pl'esente. Pediu-se. 
porque a verba éra insufficiente, a abertura de oi'édito cor-
respondente á differenca. · . · 

O illustre Relator do projeoto. baseando-sé na. opinião do' 
·consultor da Republica, dfa; que ha uma clausula contractual. 
Peco vénia para deolarar que ta.l clausula. não ex:iste. · 
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. ·E' ·uma·.inforn1ac,;ão que não foi dada nos devidos·termos. 
A ·ctau~ula contractual manda pagar por semestre e riràrca 0: 

época do pagamento. Não ha duvida a 0sse· re.speito . 
. Sabemos, porém) .;que .•es!:es são os casos de- for~a: .maior~ 

o Governo não pó de, sem' est.âr habilitado, com . a "·erba. ··eff e
ctuar o pagamento. Si o contracto tiv-e~se uma.alausula,-espe
dal, declarandto que, no ·-Oa$iO de. ·demora n.o pagamento,. o Go
verno estaria sujeito aos juros de ·móra, ahLsim7·.seria·uma 
clausula:· da, anal se· ,poderia .. pedir o cumprimento e eu absolu
~mi:inte não u;ie .-oppot'ia á-:passagem do credito. 

{) contracto da' Ci.l:.'V é, ·porém, como todos os .demais con- ~ 
tvadúS. ::Agora. mesmo os nontractos de éo-nstrucçã.o d'e. estradas 
de ferro; c.~lebrados .pelo actual Governo, :·mandam que· dentr.o 
'1e··30·dias,· após a entrega .da:medição .ao'Mini'sterio da Viacão. 
seja··P.ffectuado o. pagªmento.· O pagamento·demora, entretan
to;· não:·um ·mez~ :.mas· seis e. 9ito ·mezes sem que um só dos 
P.ontractantes se tivesse, até hofo,.lembrado ·de reclamar juros 
de· móra. Se· formos· estabelecer:· precedente, não ser~ só .a 
City; amanhã, (será· a Colnpanhia do Gaz; depois, serão os 
eontrá.ctantes de ·construcoões de, estrada de· ferro, .Çl.epois serão 
os ·proprios..;e,ontra.ctantes.,0(3· for~ecimentos ·e· teremos U.m·a. ver
ba hem elevada a accre!fcer ·ás mnumeras qu~ fazem ·parte da 
despe.za: . (Jluito bem.) 

Pedirfa .• venia ao .illustre Relator, si S. Ex:. têm necessi
dade ··ele .. vetifiear. .fod•as as ·.elausú-Ias. do .úontraoto, que -conoor-

. <lasse. ,em rvotar , um-, requP.rimento,. fazendo · ~ol tar . o.· p:r.oj ecto ... 4. 
C'ommü:isão. ·de · Fj-nnncas, ~:afim de. que· esta. tome. em- :cons.i- , 
rJeracão as ·observa~ões que me permifü · fazer .. (Muito bem; 
m11.ito-· 1bem. ) · · · · 

Vem ·á mesa, é lidÓ. apoiado e po~to c.011juntamenle em 
discussão o seguinte · ~ ., 

, REQUEIU!IIEN'ro AO J>RO,J'EfrM N, ·HO, DE tG20 

.. <'Rcqnei:I~o q•un, s~m pre.iuüo:o da· dism.ts!\fi.O. o x}toJeolo nu ... 
mr:ro'. 110, ·de ·rn20. volt.P. t'i' Commh~~úo dP. Financas. 

Sala das Mssões, :!O dr julho d<~ 1920. -· Pattlo de 
F1·nnfiri .. 'li> 

. O Sr; Ootavfo. ·aocha / • '- - O assumpto de mie tratou o 
meu íllustre -mcsli-e " digno rem·esentant.e do Distrioto .. Fe
deral. Sr. Pnulo de F'rontin, cu.io rumrn declino, data ·"Ve~ía, 

·· J1a fórma. reB""imentul. foi Bstudad10 na Commissão de Financas 
com cuidado '!..chamei a atten<,:.ão da Comrnissão muito espeeial
rnente pOl'(]ue se tratava flr..> juro~ d'a móra: .dizendo-se at.é 

.(*) Este- discurso nã·o :rdi--'revüito· pelo· t>t'ador ...... _ 
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Que -· o~ credores nacionaes- .não estão - nas mesmas · condicões 
. que os credores estrangeiros; nã.o podem aquelles · e'Xigi-i:, eomo 
estes, os juros da móra. Seria,. portanto, uma situação espe:. 
cial a dta City Improvements que assim obteria um pl'ivile
g-io para.-o. seu caso. ·Tive até o trabalho ·de; antes de e.laborar 
parecer, ir ao iVlinislerio da Viaçlo perguntar,: si -Oe facto a 
elausula cont.~·actual .esi.abele.cia tal pa.garilcpto. . · 
. · B,a~ea<loi· pOrérn, .t'm q1Je o · pagameuto · __ t~m ·. é;poca fiKa, 
determinada;· bas.e;;tdo ~inda na doutrina do Godigo Civil que, 
aliás, · citei. no meu parecer, .de que «ttão ·· cumprind'O ·a . obriga
çãq pelo . modo e ao t.etnpo devidos, responde . o devedor ;por 
perdas e damnos», · a Commissão de: Fjnançà~ resolveu dar pa-

"' .rec'er favoravel á .cor1eessão do "t~reditp. Sendo, entretanto, o ~ 
assumpto realmente driTfcado,-.. não :tenho dnvida erri' concordar 
c~om o requ~rimcnto dr> meu i Ilustre · me!lt.r~ pura qun volte á 
Commissfto. afim cl~ QUl',' pr.lo ~um 'R~lat.or, .que soo ·eu, estude · 
riovament.c n. qucst.iío r: pos$3 dar, d1mois, informa<,.~óes mais 
p1·ecisas· .tl C:amara . · _ 

. . 1 ; . 

O Sn. :PAm,o · u~ f"p,o~·ri~ --~ übri~rado. '. a .... V -. .E:x . . · 

' . ~ Sn .. ~ ?CTA vro 'RocHA - - .T"~ho .. ~oyciuifô · (.~11.~ilo be·m; 
MU.tfo . bem.·, . . . 1 . . _ . 

Encerrada : erà .. ·21 discussão ·o ai:t. ·1. º e,·· sem;', debate~ ! a 
· art. 2º. do proj~cto n. 11 O, <le i 920, . fi"êándo. adiada .. a vo-

tação. · ·· · · · 

A.pp-r-ovtt-do ·'o " ·l'efe r>idii' re.trt.ierimerit.o· · d.ô · ~i.-. Paulo de 
J'"rontin. · ,.. 

O Sr . . presidente ._: o'.r>t·o;jed.ô n .. HO, de H~20. volt.a <i' 
·· .Con1mis~ão ele Financãs. . · - . . · ... . - . · 

Encerrados, succe$sivamenLe, ein. 2• discus-sã.Ó, .. 0$ . artigo~ 
1" H 2" do profor.to. n. H !, de 1.920, abrindo o credito espeaia.l 
de 11-:003$183. pai·u pagamento . de despcza.s extrnordinarias 
da _Oésf.e d•~ Minn:-:i e~ anmmcíada a votação. 
\ 

Approvaclo~. snccessivnrrwnte, em ·2" -diacusaão, oA S('.-
guitllP.R :u·t.iFOS <lo . . 

PROJ' l<~C'l'O 

. N. 1 ti . -- ·1920 .~ · 

\ 

O Congl'<'sso Nacional' decreta: 

Ai·i , 1-." Finu :fl . Governo autorifado q. abril'; 1~elo .. !\ol.ini~
tl:lrio . da Viação e Obras Publicas, o creuito .especial ,•qe r~1s 
71 :003$183, · pal'tt pagamento das despezas <:lxtra.ordm~r1as 
feitas" pela. directo~_'ia da Estràda -de _ Ferro" Oeste de Mmas, 
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por occasfão da epidemia Ja griPP!~. verificada em . fins do 
arino ·de 1'918 . 

. Art. 2." Revo~am-se as disposições em contrario. 
o . Sr. Presidente - O projecto .passa á 3° discussão. 

. Encerra.dos, sucees.sivamente. em 20. discussão, os artigos 
:1~ e 2º do projecto n .. 112, de 1920, abrindo o credito espe
mal de 6: 500$, para pagamento. de. indemnizações pela con~ 
~truec~o de trecho da Oeste de Minas P. bnnunciada a votação • 

. • I , 

ApproYados, successivamente, em 2.. discussão, os se- · 
guintes art.igos do . · 

PkOjECTO 

N . 112 -·. 1920 

. O . Cong,esso Nacional decreta;. · 

Art. ·1." Ficu o Governo autoriiUt.k) a ·a.brfr, pelo Minis~ 
terio da Vjacão Q .Obras Publicas, o credito especial de réis 

. 6 :500$, para aLtcnder ao pagamento de indemnizações decor
rentes de terrenos (lcct1pados 'e prejuiios .causados· a Antonio 
da Foriseca e SUva e · sua · mulher e Manoel de Magalhães GO'
mes, em virtudé ela · construcção do . trecho da Estrada de 
Ferro Oeste de Minas,' entre Belio !{orizonte ·e Divinopolis. 
·- Art . .. 2. º . R~vog~m~se a~ disposições em . contrario. . . . 

·' . .. 

o ~. Pl'esidente· ~ O projecto passa á ·3• .disou~s~o.. . .. 
Encerrado em 2" discussão o artigo unico ·do projecto nu:-

mero 113, de 1920, abrindo o credito espedal de .13 :202$100; 
para pagamento a auxiliares da Imprensa Nacional e annun..:.. 
ciada a votl!cão. · 

Ap.provado em 2" .· discussã;o o s<:1;n:ilntf> artigo 'dr~ 

PROJECTO . 

N. 113 ~- i920 

O Congresso Nàcional resolve: 

Artigo uriico. Fica o Poder Executivo auLori~ado a abri~. 
pelo Min~terío da Fazenda, um credito . especial ' de réis 
13 :202$100, para occorrer ao pagamento da. s:atificacão de 
30 o/o sobre vencimentos, reJativa aos exerc1cios de 1912 a 
1917, 'a que 1.eem direito os auxilin.res da, lmp_rensa Na.Clonai 
Carlos Alberto Ma~hado e Alvarú' da Rocha Vumna, . eJ!l f~ce 
do·· disposto no ·a'l't. 9h, n. r,, dn lel n. 2. 544, de 3 de Janeiro 
de 1.912; revogn~as a::: ·disposições em contrario. 

o Sr. P~esidente - O proj~cto . pas1:1a li :3• d i~cussão. 
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SESSÃO EM 20 DE JULHO DE 1920 

Nada · mais havendo a tnta1·, vou levantai a sessão, cie
~ignando. para amanhã a so?guinte 

3" discussão do projuclo ii. 101. de 1920, ab~·indo o c1·e
dito esI>ecial de -15 :000$; ouro, para alLender a despezas com 
a representação do Brasil no Co11gre~sc .Postal Urüversa\, de 
Madrid; 

3" discussão do projeeto n. 108, de 192 0, abrindo o cre
dito especial de 1: 190$958, parn pagamenlo a Jos~ Pires Cor-
dovil da Silveira. · 

Luvanta-sc u sessão :is H 'horas f.l 4.0 minutos. 
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